دعوة حضور ومشاركة
الزمالء النحالين األعزاء والعلماء والمهتمين
يطيب لنا دعوتكـــم لحضـــور المؤتمــــر الدولي الرابع للجمعـية العـــربية لتربية النحــل في الفـترة من
2022 / 7 / 19 - 16م الموافق 1443 / 12 / 2٠- 17ه ،الذي ٌيعقد بالتزامن مع مهرجان العسل الدولي
المنعقد في الفترة من 2022 / 7 / 29 - 15م الموافق 1443 / 12 / 30 - 16ه ،ومنتدى
الرابع عشر ٌ
المنعقد يومي  17و 2022 / 7 / 18م الموافق  18و 1443 / 12 / 19ه ،الذي
النحالين الوطني الثاني ٌ
تنظمه جمعية النحالين التعاونية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة ،برعاية صاحب السمو الملكي
األمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وبحضور معالي وزير البيئة والمياه
والزراعة وعدد من ذوي العالقة والمتخصصين ،وذلك في فندق المنتزه الوطني ومقر جمعية النحالين
التعاونية ببلجرشي بمنطقة الباحة.
أوال :المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل:
ٌيعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار ممارسات إدارة النحل الجيدة نحو تربية نحل مستدامة مع
التركيز على المواضيع التي تهم قطاع النحل بالمملكة العربية السعودية ،وتشمل محاور المؤتمر
المواضيع التالية:
• إدارة المناحل
• التحسين الوراثي للنحل
• أمراض وآفات النحل
• منتجات النحل وتعزيز القيمة المضافة
• وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
سيشارك في المؤتمر مجموعة من علماء تربية النحل من جميع أنحاء العالم ،مما يتيح تبادل
المعلومات والخبرات ،ومناقشة بناءة ومثمرة حول التحديات التي يواجهها النحالون وسبل
التغلب عليها وتعزيز صناعات تربية النحل وإنتاج العسل واستدامتها.
ثانيا :الدورات التدريبية المتخصصة:
سيعقد على هامش المؤتمر دورتان تدريبيتان عن التداوي بمنتجات النحل احداهما أساسية
ُ
تستهدف النحالين وجميع العاملين والمهتمين لقطاع تربية النحل ،واألخرى متقدمة ُمخصصة
للممارسين في المجال الصحي ،ينفذها خبراء دوليين في مجال التداوي بمنتجات النحل تحت اشراف
االتحاد الدولي للعالج بمنتجات النحل ومن خالل جمعية النحالين التعاونية في الباحة ،وبالتنسيق مع
مركز الطب البديل والتكميلي.

ثالثا :ورش العمل:
يشمل المؤتمر ثالثة ورش عمل متخصصة:
أ :ورشة عمل تدريبية عن التذوق الحسي للعسل ينفذها العديد من الخبراء من إيطاليا٠
وستٌ منح شهادة المشاركة من الجهة اإليطالية المختصة ،وتستهدف المهتمين في تقييم جودة العسل
والراغبين في المشاركة في المسابقات الدولية والراغبين في التحكيم في مهرجانات العسل المحلية
والمعارض الدولية.
ب :ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية جمعية النحالين التعاونية بالباحة للخمس سنوات
القادمة.
رابعا :منتدى النحالين الوطني الثاني:
ويشتمل المنتدى الوطني الثاني على عروض وجلسات تٌ ناقش أهم المواضيع التي تهم النحالين
وصناعة النحل بالمملكة بحضور قيادات من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومن أهمها عرض ومناقشة
الم َح َّدث ،ونظام
خطة تطوير صناعة النحل التي أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ،ونظام تربية النحل ُ
استيراد النحل ،ولقاء مفتوح مع النحالين لالستماع الى مقترحاتهم والمعوقات التي تواجههم.
خامسا :مهرجان العسل الدولي الرابع عشر:
ويعقد مهرجان العسل الدولي السنوي بفعالياته المصاحبة من معرض وندوات وفعاليات ترفيهية
ٌ
تتم بشكل يومي لمدة أسبوعين في مجمع النحالين ببلجرشي.
سادسا :معرض مستلزمات تربية نحل العسل:
معرضا متخصصا لمستلزمات تربية النحل وإنتاج العسل يستضيف أكثر
ً
يصاحب المؤتمر والمهرجان
من  100عارض لعرض العسل ومنتجات النحل األخرى وأحدث التقنيات ذات الصلة بصناعة تربية النحل
وأدوات ومستلزمات تربية النحل.
سابعا :المسابقات والمنافسات:
من ضمن الفعاليات المصاحبة عدد من المسابقات وهي:
أوال :جائزة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي لتطوير صناعة النحل في العالم العربي على ثالث
فئات :أفضل بحث علمي تطبيقي ،وأفضل ابتكار ،وأفضل الممارسات في مجال النحل والعسل.
ثانيا :جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل على ثالث فئات :أفضل أقراص عسل،
وأفضل عسل سائل ،وأفضل عسل متبلور.

ثالثا :جائزة جمعية النحالين التعاونية بالباحة للتصوير الفوتوغرافي:
وسيكون هناك سحب على سيارة مقدمة من مجموعة المجدوعي.
مقدما على مشاركاتكم ونتطلع إلى الترحيب بكم في منطقة الباحة بالمملكة العربية
جميعا
نشكركم
ً
ً
السعودية ،وللتسجيل ومزيد من المعلومات ٌيرجى زيارة الموقع www.apiarab.org
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
رئيس الجمعية العربية لتربية النحل
أ٠د ٠أحمد الخازم الغـــامدي

