
 

األغذية والزراعة لألمم المتحدة  الزراعة منظمةوزير معالي عاية رب

 " الفاو"

 :ورشة عمل حول  تقيم

 

النجف    يت اء قطاع الثروة الحيوانية لمحافظتبادل الخبرات والتدريب بين نظر)

 ( االشرف وكربالء المقدسة

 

 النجف االشرف  / 2021الثاني  نتشري ،16

منظمة االغذية والزراعة )الفاو( ورشة عمل   اقامت  الخفاجيبرعاية السيد وزير الزراعة المهندس محمد 

النجف االشرف وكربالء   لمحافظتيحول تبادل الخبرات والتدريب بين نظراء قطاع الثروة الحيوانية 

المقيم  مثل مال الحاج حسن كتور صالح د الوالزراعة  ير وز ممثال عن الدكتور هادي هاشم بحضور  المقدسة،

والمختصين في الشأن الزراعي والثروة  واألطباء البيطريين  وعدد من الخبراء منظمة الفاو في العراق ل

 . الحيوانية 



 
األغذية والزراعة "الفاو" في   منظمةالحاج حسن الممثل المقيم ل الدكتور صالح  كد فتتاحية أالا ه تكلم وفي 

  وزارة الزراعة   معوالتعاون الوثيق الريفية الزراعية الفاو بدعم القطاعات منظمة العراق عن اهتمام 

 . بكافة االمكانات المتاحة  ين الحكومات المحلية من اجل النهوض بالواقع الزراعي ودعم المزارع و

وحرصه التام على توفير الدعم  للمشاركين في الورشة تحيات السيد الوزير هاشم  الدكتور هادي   نقل بينما  

  مشروع وخصوصا   المنظمة حققتها   التي النجاحات ب  أشاد  كما  يخدم هذا القطاع المهم والحيوي  الالزم لكل ما 

  الزراعة  وزارة  مع  والشراكة  بالتعاون  والمنفذ   األوربي االتحاد  من  الممول  شةالمعي  سبل دعم  حول  نينوى

 نينوى"  "زراعة 

باإلضافة  قطاع الثروة الحيوانية  تطوير الجيدة والسبل التي تخدم  الممارسات مناقشة الورشة تم خالل وقد 

والمزارعين    للمرآه الريفيةالتي تشتمل على بناء القدرات التدخالت  عدد منتنفيذ  والتحضير ل  لألعداد 

 ،  نشطة المتعلقة بالثروة الحيوانيةاال وذلك في والمرشدين 

نينوى  مديرية زراعة   بهجت منسق والمهندس حيدر نصر  الدولي الدكتور الشاذلي كيولي   قدم الخبير كما 

وتنفيذها  سيتم العمل على نقلها  والتي   نينوى في محافظة  الناجحة عروض وشروحات تفصيليه عن التدخالت 

محليه من   غذائيةمن خالل زراعات علفيه نوعيه واستعمال مكمالت  الحيوانية التغذية تحسين حيث تتضمن 

الخبير  وأكد   ومشتقاته.  الحليب وتسويق   تحسين إنتاجية الى  باإلضافةشانها ان تزيد من انتاج االعالف محليا 

المرشدين   معالمحافظتين المستهدفتين  في مماثل وتشاركي    نهج أنه سيتم تطبيق الشاذلي كيولي  الدولي

 الذين سيدعمهم زمالئهم من نينوى  والمرشدات 

الطالع على أوضاع  بهدف ا بخطوات ميدانية  المشاركين في الورشة للبدءعمل من   هذا وقد تم تشكيل فرق 

المزارعين الذين سيتم استهدافهم من خالل األنشطة التنفيذية لتحديد الواقع والمضي قدما بتنفيذ الخطوات  

 . كفاءتهمالتي من شانها دعم ومساعدة هؤالء المزارعين ورفع 
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