
 

 

 الصحة الحيوانية  بدورات تدريبية متقدمة في مجال  البيطريةخدمات ال  موظفي تزود  الفاو

 "مشروع تحسين تقديم خدمات الصحة الحيوانية ومراقبة االمراض في العراق" 

 

 االمراض الحيوانية   عنالخدمات البيطرية وانظمة االبالغ  تقييم حول اهامحتوتمركز ت 

  نردستاوالموارد المائية بإقليم كوزارة الزراعة  و  االتحادية وزارة الزراعة  بيطريا من  35بتدريب    االغذية والزراعة "الفاو"منظمة    قامت

  قدرات المؤسسة البيطرية في كشف وتشخيص وتسجيل االمراض الحيوانية تقوية  وبهدف متقدمة ومتخصصة تخدم مجال عملهم  دورة في 

ت ضمن انشطة  وتشجيع تبادل الخبراتنمية  مهارات المشاركين    من خالل  سيطرة عليه لواالستجابة السريعة لوتحسين نظام االنذار المبكر  

العراقمشروع " االمراض في  الحيوانية ومراقبة  الصحة  تقديم خدمات  بالتعاون والذي"،  تحسين  الفاو  الزراعة   تنفذه منظمة  مع وزارة 

  االحد في اربيل يوم    ة الدور  افتتحت حيث  ،  (DTRA)  التهديدات الدفاعية من  لحد، وبتمويل من الوكالة االمريكية لالموارد المائيةووزارة  

 .  23/12/2021، واختتمت اعمالها ظهيرة يوم الخميس 19/12/2021 الموافق 

حمه خدر   رزكار المستشار  المائية  والموارد      وممثل وزيرة الزراعةماجدة بدر وهيب،  ،  وزارة الزراعةة ممثل  الدورةهذه    في  شاركوقد  

تحت توجيه الممثل المقيم للمنظمة د.    التي انجزت و،  والمحافظات العراقية  االقليممن    العاملين في القطاع  البيطريين من االطباء عدد   و

   وخبراتهم. تطوير أدواتهملفرصة والمشاركين للمهتمين  اتاحتبنهج تفاعلي وتشاركي حيث  صالح الحاج حسن 

الحاج حسن وافتتح   د. صالح  "الفاو"  والزراعة  األغذية  منظمة  االفتتاحية،  ممثل  الجلسة  الشكر   بالضيوف بالترحييب  ،  لجميع   وتوجيه 

للشراكة وأبدى  المشاركين ومنظمة  بين    التعاونيةوالروح   امتنانه  والفاو  الزراعة  لوزراة  االمريكية  الدفاعية  من  لحدالوكالة    التهديدات 

(DTRA.)   

الخبرات و ة وخلق فرصة حقيقية  أنها وفرت إمكاني  في تكمن  الورش تلك أهمية إنَّ ،  واضاف العاملين في  المشاركين  زيادة كفاءة  لتبادل 

الحيوانية وتعزيز المهارات المتعلقة  تقييم الخدمات البيطرية وانظمة االبالغ االلكترونية من االمراض  من خالل  مجال مسح االمراض  

أّن  و  الصحة الحيوانية.   االرتقاء بالخدمات   بالتاليبالكشف والتشخيص واالبالغ فضال عن تجهيز معدات واجهزة ومواد حقلية ومختبرية و

في تعزيز التعاون و  للحيوان  التمتع بأعلى مستوى من الصحةاكمال منظومة الصحة الواحدة و  نحو  في المستقبل الجهد ستبذل المزيد من لمنظمةا

 . ات البيطرية وخدمات الصحة العامةوالتنسيق بين الخدم

المحاضرات التي تم عرضها كانت  ،  في هذا الصدد  وقالت  المقاييسبجميع   ناجحة  دورةال  ،ماجدة بدر وهيبوزارة الزراعة    ةممثل  ترأ ابدوره

لتوقيت وعدد االيام  وا  وطريقة التنظيم    والمعلومات كانت محدثة وشاملة حيث اعطت للمتدربين فرصة جيدة لفهم المواضيع.  ضمن عنوان الدورة  

 . جميعالتالئم كانت الدورة  

هذه األنشطة    فاعليةعلى    ا، مؤكدالمشاركينقبال المتدربين  بإست   عن سعادته  ،الدولي ومحاضر في الدورةد. كريم بن جبارة الخبير  كما أعرب   

تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في القطاع خالل ة من لألغذية والزراعومنظمة األمم المتحدة  الوزراةبين  يوالعلم تعزيز أواصر التعاون الفني  في

 .ةفي اعتماد التدريب سبيالً لتحقيق اهداف التنمية المستدام  اومهمته اكجزء من دوره

  ،اواخر العام الماضي فييطرية وأنظمة المراقبة واإلبالغ المختبرات الب في أجريت   لتوصيات تقييم المراقبة التي االتدريب تنفيذ وياتي هذا

 .  ايضا  نظام المراقبة على المستوى المركزي وفي المحافظات المستهدفة في  وثغرات سلطت الضوء على فجوات 



 اتمام.  مشاركة وشهادة  الدورة التدريبية كملوالذين  في الختام، تم منح المشاركين 

 

 

 

 


