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Training 1                                                                                                   التدريب االول

Introducing purpose, visions and activities                                        التعريف بأهداف و رؤى  وانشطة

of Agriculture Development Center                                                                مركز التنمية الزراعية
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Why do we need development                                          لماذا نحتاج الى مراكز تطوير

centres?

• Connecting producers

• Coordinating producers in implementation of their activities

• Improving knowledge 

• Increasing production

• Enabling joint purchases (seeds, fertilizer, equipment)

• Developing new products

• Stimulating joint marketing

• Identifying new developpment opportunities

• Targeted research activities

• Seeking funding sources

ربط المنتجين  •

تنسيق المنتجين في تنفيذ أنشطتهم  •

تحسين المعرفة  •

زيادة االنتاج  •

(  بذور ، سماد ، معدات)التمكين من شراء الفواصل •

تطوير منتجات جديدة  •

تحفيز التسويق المشترك  •

تحديد فرص التطوير الجديدة  •

أنشطة البحث المستهدفة •

البحث عن مصادر التمويل •



Example 1: :                                                          المثال االول 

Local Action Groups                              مجموعات العمل المحلية



Local Action Group                                      مجموعة العمل المحلية

LAG is a non profit composition 

made up of public and private 

organisations from rural villages 

having a broad representation from 

different socio-economic sectors.

GOAL: Local people as the main drivers of rural 

development.

يفيةالسكان المحليون بوصفهم المحركين الرئيسيين للتنمية الر: الهدف

مجموعة العمل المحلية هو تكوين غير ربحي يتكون من  منظمات 
عامة وخاصة من القرى الريفية ذات تمثيل واسع من مختلف 

القطاعات االجتماعية واالقتصادية



What is LAG?                                                                       ما هي مجموعة العمل المحلية؟

➢ Enables local population to implement bottom 

up initiatives and projects by forming local 

partnerships.

➢ It activally decides and shapes the priority

development goals of specific area and predicts

finanical sources to achieve them.

➢ Based on the EU funded and steered

instrument

ن أسفل تمكن السكان المحليين من تنفيذ المبادرات والمشاريع م➢
.  إلى أعلى من خالل تكوين شراكات محلية

تنبأ يقرر ويشكل االولوية ل اهداف التنميمة  لمنطقه معينة  وي➢
بالموارد المالية لتحقيقها  

استناًدا إلى األداة الممولة والموجهة من االتحاد األوروبي➢





How is this acchieved?                                                            كيف يتم تحقيق ذلك؟

➢ Specific area based; small, homogeneus

and cohesive territory

➢ Bottom up; local actors design strategy

and choose their own actions

➢ Public-private partnerhsip; open

membership

➢ Innovation; flexibility and openess to new

ideas and methods

➢ Networking; learning from people

➢ Co-operation; with other LAG‘s,

institutions and ‚bigger‘ projects

منطقة محددة على أسس ؛ صغيرة ومتجانسة ومتماسكة➢

تيار أعمالهم تصاعدي؛ يقوم الفاعلون المحليون بتصميم إستراتيجية واخ➢
الخاصة

شراكة بين القطاعين العام والخاص عضوية مفتوحة➢

التعاون؛ المرونة واالنفتاح على األفكار واألساليب الجديدة➢

الشبكات التعلم من الناس➢

"  ىالكبر"تعاون؛ مع مجموعات العمل المحلية والمؤسسات والمشاريع ➢
األخرى



Strategy as a base for funding                                           اإلستراتيجية كقاعدة للتمويل

Comprehensive strategy that defines:

➢ Development needs of the area

➢ Thematic areas of intervetion

➢ Development goals

➢ Action plan

➢ Measures

➢ Tasks of involved partners

➢ Financial plan

:استراتيجية شاملة تحدد

احتياجات التنمية للمنطقة➢

المجاالت المواضيعية للتدخل ➢

أهداف التنمية➢

خطة العمل ➢

اإلجراءات ➢

مهام الشركاء المعنيين➢

الخطة المالية ➢



Supported projects المشاريع المدعومة

➢ Tourism infrastructure (thematic paths,

cycling routes…)

➢ Interpretation of natural and cultural

heritage

➢ Social involvement (active life of elderlies,

programmes for vulnarable groups, …)

➢ Development of new products (tourism

packages, culinary experiences, …)

➢ Education and networking (study trips,

business networking opportunities,

seminars, …)

…whatever is in strategy!

، المسارات الموضوعية)البنية التحتية للسياحة ➢
...(  مسارات الدراجات 

تفسير التراث الطبيعي والثقافي➢

، الحياة النشطة لكبار السن)المشاركة االجتماعية ➢
(  برامج المجموعات الضعيفة

حزم السياحة ، تجارب )تطوير منتجات جديدة ➢
( الطهي

الرحالت الدراسية ، فرص )التعليم والتواصل ➢
(التواصل التجاري ، الندوات 

!في االستراتيجية



Example 2:   المثال الثاني

BEE PATH   مسار النحل



About the BEE PATH good practice حول الممارسات الجيدة لمسار النحل

:لدينا في ليوبليانا 

٪ من الغابات46•

هكتار من األراضي الزراعية10.000•

مزرعة نشيطة 826•

من مربي النحل 350•

نحلة180.000.000= عائلة نحلة 4.500•

مواطن290.000•

=تربية النحل في المناطق الحضرية •

=االكتفاء الذاتي من الغذاء •

=المستوعبات / النحل •

التنوع البيولوجي•

In LJUBLJANA we have:

• 46% of forests

• 10.000 ha of farmland

• 826 active farms

• 350 beekeepers

• 4.500 bee families = 180.000.000 bees

• 290.000 citizen

Urban beekeeping =

Food self-sufficiency = 

BEES / POLLINATORS = 

Biodiversity 



Key BEE PATH development   milestones                     المعالم الرئيسية لتطوير مسار النحل

• 2011 – First urban beehives 

• 2013 – City recognizes the topic 

• 2014 – Urban Beekeepers 

Association 

• 2015 – BEE PATH established

• 2017 – URBACT good practice

• 2018/2021 – BeePathNet project

• 2021/2022 – BeePathNet –

reloaded project

أول خاليا نحل حضرية -2011•

المدينة تعترف بالموضوع -2013•

جمعية النحالين الحضريين -2014•

تم إنشاء طريق النحل-2015•

(URBACT)ممارسات اورباكت الجيدة  -2017•

Bee Path Netمشروع  -2018/2021•

اعادة تحميل مشروع  2021/2022•

Bee Path Net –



What is a BEE PATH?                                                                    ما هو مسار النحل ؟

• A NETWORK OF PARTNERS interested in 

urban beekeeping from various backgrounds

• A TOURISTIC PATH designed to connect „the 

story“ with product/service providers

• AN EDUCATIONAL PROGRAMME for all 

generations 

• A “THINK-TANK” and AN “INCUBATOR" for 

development of new entrepreneurship ideas

A MOVEMENT OF PEOPLE 

willing to cooperate towards a 

common goal!!!

حضرية شبكة من الشركاء المهتمين بتربية النحل في المناطق ال•

من خلفيات مختلفة 

ات الخدم/ بمقدمي المنتجات " القصة"مسار سياحي صمم لربط •

برنامج تعليمي لكل األجيال•

األعماللتطوير أفكار جديدة لريادة" الحاضنة"و " خزان التفكير"•

!!!حركة الناس الراغبين في التعاون من أجل هدف مشترك 





HOW was it created?                                                                           كيف تم إنشاؤها؟

• City officials recognized the topic

• Preliminary meetings with 5 

Beekeepers Associations

• Identifying „the key people“ and 

understanding „their motivation“

• City becomes the coordinator

• Agreeing on „cooperation principles“

• Establishing the BEE PATH

• Widening the network and identifying 

synergies

• Preparing a long-term action plan

• Working hard on individual actions

• Developing new products/services

2013

2015

2022

2013

اعترف مسؤولو المدينة بالموضوع•

جمعيات النحالين5اجتماعات أولية مع •

"دوافعهم"وفهم " األشخاص الرئيسيين"تحديد •

تصبح المدينة المنسق•

“مبادئ التعاون"الموافقة على •

إنشاء مسار النحل2015

توسيع الشبكة وتحديد أوجه التآزر•

إعداد خطة عمل طويلة المدى•

العمل الجاد على اإلجراءات الفردية•

خدمات جديدة/ تطوير منتجات 2022



WHO & WHY is sitting around the table ?                                       من ولماذا يجلس حول الطاولة؟

• The City of Ljubljana (coordinator)

• Beekeepers & Associations

• Farmers

• Teachers & Schools

• Natural Heritage Institutions

• Cultural Heritage Institutions

• Restaurants & Hotels

• Social Enterprises

• Tourist Guides

• Banks

• Mobile operators

• Commercial centers

• Consultancy companies

(  منسق)مدينة ليوبليانا •

النحالين والجمعيات•

المزارعين•

المعلمين والمدارس•

مؤسسات التراث الطبيعي •

مؤسسات التراث الثقافي•

مطاعم وفنادق •

المؤسسات االجتماعية•

المرشدين السياحيين•

البنوك •

مشغلي الهاتف المحمول•

المراكز التجارية •

الشركات االستشارية•



HOW does it function?                                                                                 كيف تعمل؟

Based on 3 COOPERATION 

PRINCIPLES:

• SUPPORTING HAND principle 

• PARTICIPATORY & 

VOLOUNTARY principles 

• SHORT SUPPLY CHAIN 

principle

:  بناًء على مبادئ التعاون الثالثة  

دعم مبدأ اليد•

مبادئ المشاركة والتطوعية •

مبدأ سلسلة التوريد القصيرة •



HOW does it function?                                                                                كيف تعمل؟

• Leadership, management and 

coordination

• Regular meetings

• Annual work-plan/calendar of events

• Common Graphic Design

• Common Communication Tools & 

Channels

• “BEE PATH” and “Ljubljana Honey” 

brands

• BEE PATH yearly events

• Educational Programmes

• Individual actions and projects

• BEE PATH standards (regulation?)

القيادة واإلدارة والتنسيق  •

اجتماعات منتظمة •

تقويم األحداث / خطة العمل السنوية •

التصميم التخطيطي المشترك•

أدوات وقنوات االتصال المشتركة  •

ل ومسار النح" عسل ليوبليانا"ماركات •

األحداث السنوية لمسار النحل•

البرامج التعليمية •

األعمال والمشاريع الفردية•

(التنظيم؟)معايير مسار النحل •

(التنظيم؟)معايير مسار النحل 



✓ BeePathNet project 

webpage

✓ BeePathNet

transfer guidelines

✓ BeePathNet

facebook group

✓ URBACT 

programme toolbox

Links to USEFUL TOOLS and more information     روابط ألدوات مفيدة ومزيد من المعلومات

BeePathNetصفحة ويب مشروع •

BeePathNetنقل ارشادات •

BeePathNetمجموعة الفيسبوك •

( اورباكت)مربع أدوات برنامج •

URBACT  

https://urbact.eu/beepathnet
https://urbact.eu/sites/default/files/media/the_evolution_steps_toward_a_bee-friendly_city.pdf
https://www.facebook.com/BeePathNet
https://urbact.eu/toolbox-home


Examples of PRODUCTS & SERVICES                                                           أمثلة على المنتجات والخدمات

Rent-a-beehive.si

• Gorazd Trušnovec

• Started beekeeping on his balcony. 

• Today he has over 50 beehives at 17 

locations.

• Founder of the Urban Beekeepers 

Association

• He keeps beehives for clients.

• Clients get 10 kg of honey per hive.

• He gets paid for the beekeeping 

service per yearly contract. 

Rent-a-beehive.siموقع الممارسات الجيده 

غورازد تروسنوفيتش   •

بدأ تربية النحل على شرفته •

. موقعًا17خلية نحل في 50اليوم لديه أكثر من . •

مؤسس جمعية النحالين الحضريين •

.  يحتفظ بخاليا نحل للعمالء•

.كجم من العسل لكل خلية10يحصل العمالء على •

.يتقاضى أجًرا مقابل خدمة تربية النحل لكل عقد سنوي•



Examples of PRODUCTS & SERVICES                                                            أمثلة على المنتجات والخدمات

API tourism „Pri Lazarju“ & 

Beekeeping „Žerjal“

• Tourism farm „Pri Lazarju“ was looking 

for new tourist attractions.

• Beekeeping „Žerjal“ was looking for a 

location to present their bee-products 

and api-therapy programme. 

• They joined forces and are actively 

supporting each other and creating 

added value for their primary 

businesses. 

" سيرجال"وتربية النحل " بري الزارجو"ابل للسياحة 

تبحث عن " بري الزارجو"كانت مزرعة السياحة •

.   مناطق جذب سياحي جديدة

يم تبحث عن مكان لتقد" شرجال"كانت تربية النحل •

منتجات النحل وبرنامج العالج ابي

لقد وحدوا قواهم ويدعمون بعضهم البعض بنشاط •

.ويخلقون قيمة مضافة ألعمالهم األساسية

http://www.apiturizem.si/wp-content/uploads/2017/01/DSCN2044.jpg


Examples of PRODUCTS & SERVICES                                                         أمثلة على المنتجات والخدمات

The B&B PARK hotel

• A hotel wanted to be different – more 

sustainable. 

• Remember Gorazd and his „hire-a-

beehive.si“ product?

• They set-up beehives on their roof.

• They serve the honey for breakfast 

and raise awareness.

• They also invite tourists to visit the 

BEE PATH.

فندق بي آند بي بارك 

أكثر استدامة  -أراد الفندق أن يكون مختلفًا •

 “hire-a-beehive.si“هل تتذكر غورازد ومنتج •

.  أقاموا خاليا نحل على أسطح منازلهم•

يقدمون العسل على اإلفطار وزياة التوعية  •

.كما يقومون بدعوة السائحين لزيارة مسار النحل. •



Examples of PRODUCTS & SERVICES                                                          أمثلة على المنتجات والخدمات

BEEing start-up

• A young electro-technical start-up from 

Cesena (Italy) bringing together 

generations to merge the beekeeping 

knowledge with innovations.

• Innovative solutions to protect bees 

and simplify beekeepers’ and farmers’ 

work. 

• Bee-Secure and B-Box systems 

designed as anti-theft and bee-

monitoring solutions for a modern 

beekeeper. 

( BEEing )البدء بالممارسات الجيده 

ة من شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الكهربائي•

ربية تجمع األجيال لدمج معرفة ت( إيطاليا)تشيزينا  

.   النحل باالبتكارات

لين حلول مبتكرة لحماية النحل وتبسيط عمل النحا•

.   والمزارعين

كحلول تم تصميم أنظمة البي سكيور و البي بوكس•

.حديثلمكافحة السرقة ومراقبة النحل لمربي النحل ال



Examples of PRODUCTS & SERVICES                                                              أمثلة على المنتجات والخدمات

Oximeli

• A family farming business from 

Nea Mudania (Greece) was 

looking for „a new product“.

• They turned to Greek history and 

culinary culture and re-invented an 

almost forgotten cooking recipe. 

• Oximeli is a sweet-sour ancient 

Greek food made from forest 

honey (70%) and grape vinegar 

(30%).

أوكسيميلي   

Neaشركة زراعية عائلية من مدينة • Mudania)  )

". منتج جديد"اليونانية  كانت تبحث عن 

ختراع لجأوا إلى التاريخ اليوناني وثقافة الطهي وأعادوا ا•

.    وصفة طبخ شبه منسية

نوع أوكسيميلي هو طعام يوناني قديم حلو الحامض مص•

(.٪30)وخل العنب ( ٪70)من عسل الغابات 



Examples of PRODUCTS & SERVICES                                                            و الخدمات أمثلة على المنتجات

Dolmen

• Is a promotional/educational centre 

and selling-point of a farmers 

cooperative from Douro valley 

(Amarante, Portugal).

• They present, promote & sell products

for farmers in the cooperative.

• They also provide education and 

marketing support for farmers, enforce 

quality standards and organize yearly 

events. 

• For this, they receive a fee from each 

farmer. 

دولمين 

تعليمي ونقطة بيع / هو مركز ترويجي •

أمارانت ، )لمزارعين تعاونيين من وادي دورو 

(.  البرتغال

رعين يقدمون ، يروجون ويبيعون المنتجات للمزا•

في التعاونية 

ا للمزارعين ، كما أنها توفر دعًما تعليميًا وتسويقيً •

.  ةوتفرض معايير الجودة وتنظم أحداثًا سنوي

.لهذا ، فإنهم يتلقون رسوًما من كل مزارع•



How it is usually done?                                                                   كيف يتم ذلك عادة ؟

1. Establishing working and meeting space

2. Formation of the core team 

3. Preparation of strategy

4. Preparation of action plan

5. Formation of thematic groups

6. Implementation of the plan

إنشاء مساحة للعمل واالجتماعات1.

تشكيل الفريق األساسي2.

إعداد اإلستراتيجية3.

أعداد خطة العمل 4.

تشكيل مجموعات موضوعية 5.

تنفيذ الخطة 6.

إنشاء مساحة للعمل واالجتماعات



Key elements of strategy: العناصر الرئيسية لالستراتيجية :

1. Purpose

2. Vision

3. Values

4. Objectives

5. Resources

6. Key stakeholders

الغاية1.

الرؤية2.

القيم 3.

االهداف 4.

الموارد 5.

اصحاب المصلحة الرئيسيين 6.



Exercise                                                                                                          تمرين

We kindly ask the ADC team that after this meeting and 

in the following days, provide answers to the following 7 

questions / tasks.

ة نرجو من فريق مركز التنمية الزراعي•
سبعة المهام ال/ تقديم إجابات على األسئلة 

التالية بعد هذا االجتماع وفي األيام 
.التالية



1. Prioritization: :                                                                                   تحديد االولويات 

Please identify five most important fields of work from

the list bellow. You can also add and select additional

ones.

➢ Connecting producers

➢ Coordinating producers in implementation of their activities

➢ Improving knowledge

➢ Increasing production

➢ Enabling joint purchases (seeds, fertilizer, equipment)

➢ Developing new products

➢ Stimulating joint marketing 

➢ Identifying new developpment opportunities

➢ Targeted research activities

➢ Seeking funding sources

افة يمكنك أيًضا إض. يرجى تحديد خمسة مجاالت عمل مهمة من القائمة أدناه
.  وتحديد عناصر إضافية

بط المنتجين➢

التنسيق بين المنتجين في تنفيذ أنشطتهم➢

تحسين المعرفة ➢

زيادة اإلنتاج➢

(بذور ، سماد ، معدات)التمكين من شراء الفواصل ➢

تطوير منتجات جديدة➢

تحفيز التسويق المشترك ➢

تحديد فرص التطوير الجديدة➢

أنشطة البحث المستهدفة➢

البحث عن مصادر التمويل➢



2. Values: :                                                                                                      القيم .2

Please identify common values that the ADC will persue. يرجى تحديد القيم المشتركة التي سيتبناها مركز التنمية 
.الزراعية



3. Purpose: :                                                                                                        الغرض

Please identify five most important agriculture thematic

fields from the list bellow that the ADC will focus on. You

can also add and select additional ones.

➢ Rationalization of freshwater use

➢ Human resources

➢ Aquaculture

➢ Tissue culture

➢ Herbicides

➢ Pesticides

➢ Sheep breading

➢ Pests and diseases that infect plants and animals

➢ Production in greenhouses

➢ Seeds

➢ Marketing of agriculture products

يرجى تحديد خمسة مجاالت زراعية من أهم المجاالت الموضوعية من القائمة أدناه 
يمكنك أيًضا إضافة وتحديد عناصر . والتي سيركز عليها مركز تنمية الزراعة

. إضافية

ترشيد استخدام المياه العذبة➢

الموارد البشرية➢

تربية األحياء المائية➢

زراعة األنسجة➢

مبيدات األعشاب➢

مبيدات حشرية➢

خبز األغنام ➢

اآلفات واألمراض التي تصيب النباتات والحيوانات➢

اإلنتاج في البيوت البالستيكية➢

بذور➢

تسويق المنتجات الزراعية ➢



4. Objectives: :                                                                                             االهداف. 4

For each thematic field that you have defined in previous

step identify objectives.

Example:

Thematic field: Aquaculture

Objective: Implementation of innovative fishing farms

لكل مجال موضوعي قمت بتحديده في الخطوة السابقة 
.حدد األهداف

: مثال 

تربية األحياء المائية: المجال الموضوعي

تنفيذ مزارع صيد مبتكرة: الهدف



5. Resources: الموارد                                                                                           . 5

Please state all resources that you need for functioning

of ADC in order that it achieves its purpose. 

Example:

-Human resources

-Financial resources

-Equipment

-External expertees

-Etc.

يرجى ذكر جميع الموارد التي تحتاجها لتشغيل مركز 
.التنمية الزراعية حتى يحقق الغرض منه

:مثال

الموارد البشرية-

الموارد المالية-

معدات-

خبراء خارجيين-

إلخ-



6. Resources: الموارد                                                                                             . 6

On the list from previous exercise mark with green the

resources that you already have at your disposal. في القائمة من التمرين السابق ، ضع عالمة باللون األخضر 
.على الموارد التي لديك بالفعل تحت تصرفك



7. Key stakeholders: :                                                         اصحاب المصلحة الرئيسيين. 7

From stakeholder and gap analysis idenfiy up to five the

most important stakeholders that you would like to start 

with.

من خالل تحليل أصحاب المصلحة والفجوات ، حدد خمسة من 
.أهم أصحاب المصلحة الذين تود أن تبدأ معهم



Next steps :                                                                                            :الخطوات التالية 

Please provide output of your exercise assignement by

Friday, 13th of May.

Next operational meeting: 

Monday, 16th of May at 10 a.m. Iraqi time

يرجى تقديم مخرجات واجب التمرين الخاص بك بحلول يوم الجمعة 
.مايو13، 

:االجتماع التشغيلي القادم

صباًحا التوقيت العراقي10مايو الساعة 16االثنين 




