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النشرة اإلخبارية
نشـرة شهريـة تصدر عـن املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ـ السنة التاسعة عشرة ـ العدد احلادي عشر - ذوالقعدة1431هـ املوافق نوفمرب 2010

الدورات التدريبية

التابع  العربي لصحة احليوان  الربنامج       نظم  
دورته  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
اخلرائط  إعداد  جمال  يف  الشهرية  التدريبية 
الوبائية لألمراض احليوانية وذلك يف الفرتة من 
 /11  /4-2 املوافق  1431ه  القعدة  ذو   /27  -  /25
2010م  مبقر املنظمة باخلرطوم ، شارك فيها 28 
طبيبًا بيطريًا سودانيًا ، وتوىل التدريب عددًا من 

اخلرباء العرب ذوي اخلربة والكفاءة .

األطباء  وتأهيل  تدريب  إىل  الدورة  هدفت   
التشخيص،  الرصد،  جماالت  يف  البيطريني 
احلمى  ملرضي  املبكر  واإلنذار  املكافحة 
القدرات  والرب وسيال من خالل تطوير  القالعية 
احلقلي  االستقصاء  جماالت  يف  البيطرية 
املخربي  التشخيص  تقانات  بأهم  والتعريف 
األمراض  ألهم  الوبائية   اخلارطة  لرسم  واإلعداد 
احليوانية عرب رفع القدرات الوطنية يف استخدام 
املستهدفة  العينات  لتحديد  اإلحصائية  الربامج 
بنظم  والتعريف  للنتائج  اإلحصائي  والتحليل 
املعلومات اجلغرافية  وإبراز دور اإلرشاد البيطري

   واشتملت الدورة التدريبية على عدٍد من احملاور 
للتنمية  العربية  املنظمة  جبهود  التعريف   منها 
الزراعية يف جمال مكافحة األمراض  احليوانية 
العابرة للحدود وإجراءات احلجر البيطري  ودورها 
والسيطرة  األمراض   هذه  انتشار  من  احلد  يف 
إسرتاتيجية  عن   حماضرات  إىل   إضافة  عليها، 
القالعية والرب وسيال  مكافحة مرضي احلمى 
ألهم   الوبائية  وإعداداخلرائط  السودان  يف 
عن  حماضرة  وكذلك  احليوانية   األمراض 
األهمية االقتصادية  ألمراض الثروة احليوانية .   

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد دورة 
تدريبية يف جمال صحة احليوان 
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يناقش ورقة حول دور املرأة العربية يف التنمية الريفية

               ضمن سلسلة منابرها األسبوعية  نظمت  املنظمة العربية للتنمية الزراعية منربها األسبوعي   حتت عنوان  دور 
املرأة العربية يف التنمية الريفية وذلك من خالل ورقة  قدمتها الدكتورة / كوثر أمحد عوض  اخلبرية باملنظمة  وذلك 

يوم الثالثاء  2010/11/2م بالقاعة  الصغرى مبقر  املنظمة باخلرطوم . 

تطرق املنتدى ألوضاع  املرأة العربية واملعوقات املؤسسية والتشريعية اليت تعرتضها  وجهود وإجنازات املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية يف تعزيز  دور املرأة العربية يف التنمية الريفية . 

   وقد حضر املنتدى مجع من اخلرباء والعاملني  باملنظمة الذين أثروا املوضوع مبناقشاتهم ومداخالتهم  . 

منرب املنظمة األسبوعي
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يف  الوطنية  القدرات  تنمية  يف  منها  مساهمًة 
جمال االستزراع السمكي جبمهورية السودان 
الزراعي  العربي للتدريب  الربنامج  ،  ويف إطار 
والسمكي، عقدت املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية ورشة عمل تدريبية قطرية يف جمال 
مبقر  العذبة  املياه  يف  السمكي  االستزراع 
املنظمة باخلرطوم, وذلك خالل  الفرتة من 3-1 
7-2010/11/9م,  املوافق  1431هـ  احلجة  ذو 
السودان  واليات  من  متدربًا   23 مبشاركة 

املختلفة.

العاملة  الفنية  القدرات  بناء  إىل  الدورة  هدفت 
يف جمال االستزراع السمكي يف املياه العذبة 
واخلاصة   احلكومية  واملؤسسات  اجلهات  يف 
مشروعات  وتطوير  السودان  جبمهورية 
االستزراع السمكي لزيادة اإلنتاج السمكي 

ورفع كفاءة استخدام املواد الطبيعية املتاحة.

من  املوضوعات  من  العديد  الدورة  غطت  وقد 
ملشروعات  واالقتصادية  الفنية  األسس  أهمها  
االستزراع السمكي يف املياه العذبة ، وأهداف 
الذي  السمكي  لالستزراع  العربي  الربنامج 
تديره املنظمة العربية للتنمية الزراعية- ودور 
الريفية  التنمية  يف  السمكي  االستزراع 
غري  الزراعية  املخلفات  واستخدام  والصحراوية 
التقليدية يف تغذية األمساك املستزرعة وآثار 
السمكي  اإلنتاج  على  االستزراع  مياه  تلوث 
يف  الشائعة  واألمراض  اإلنسان  وصحة 
األمساك املستزرعة إضافًة إىل شرح أسس إدارة 
االستزراع  وآفاق   واقع  و  السمكية،  املزارع 
...واختتمت  السودان  السمكي يف مجهورية 
ملزارع  ميدانية    بزيارة  التدريبية  الدورة 
األمساك التطبيقية اخلاصة باملنظمة العربية 
باخلرطوم  الشجرة  مبنطقة  الزراعية  للتنمية 
)) واليت  قِدمْت أرُضها  كمنحة من وزارة الثروة 
 )70( قدرها  مبساحة  والسمكية  احليوانية 
فدانًا(( ،  والوقوف على جتربة التفريخ الطبيعي 

والصناعي ونقل الذريعة والتغذية . 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم ورشة عمل الدورات التدريبية
تدريبية حول االستزراع السمكي يف املياه العذبة  
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      شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف ورشة 
الفرتة  يف  برتكيا  أنتاليا  مبدينة  عقدت  اليت  العمل 
والتنمية  الزراعة  حول  2010م  سبتمرب/   18  - من16 
الريفية اليت نظمتها منظمة املؤمتر اإلسالمي ممثلة يف 
الدكتور/ صالح عبد القادر – مدير إدارة األمن الغذائي. 
وقد شاركت يف الورشة كاًل من بنغالديش ، بوركينا 
فاسو ، اندونيسيا ، باكستان ، تونس ، طاجاكستان،  
السودان ، السنغال ، ماليزيا ، اليمن ، يوغندا  وتركيا  
املتخصصة   واملؤسسات  املنظمات  من  عدد  إىل  إضافة 
من  عددًا  الورشة  تناولت    . واإلقليمية  الدولية  واهليئات 
على  بالرتكيز  الزراعي  بالشأن  املتعلقة  املوضوعات 
قضايا التنمية الريفية  واألمن الغذائي  وحماربة الفقر   .

مشاركة املنظمة  يف ورشة عمل الزراعة والتنمية الريفية
أنتاليا – تركيا 16 - 18 سبتمرب 2010م

 وقد قدم  الدكتور / صالح عبد القادر عبد املاجد   ورقة 
يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  دور   حول  عمل 

تعزيز مسارات التنمية واألمن الغذائي العربي.
حماربة  على  العمل  ضرورة  إىل  الورشة  وخلصت       
إضافة  املنتجني.  لصغار  الزراعية  النظم  وتطوير  الفقر 
إىل العمل على حتسني اإلنتاجية اهلكتارية وإنتاجية 
الزراعية  التقانات  تبين  ثقافة  ونشر  احليوانية  الوحدة 
األمن  أوضاع  حتسني  على  والعمل  واملالئمة  احلديثة 
الغذائي بالدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي  من 
السلع  إلنتاج  املشرتكة  االستثمارات  تشجيع  خالل 

الغذائية الرئيسية .                            

اجتماعات اآللية املشرتكة لواليات دارفور الثالث

للتنمية  العربية  املنظمة  استضافت 
فعاليات  باخلرطوم  مبقرها  الزراعية 
االجتماع العاشر لآللية املشرتكة ملتابعة 
دارفور  لواليات  العربية  التعهدات  تنفيذ 
الثالث وذلك خالل الفرتة من24 – 25 / 11 
العربية  الدول  ترأس وفد جامعة  /2010م. 
 - حسنى  مسري   / السفري  سعادة  برئاسة 
اإلفريقي  والتعاون  إفريقيا  إدارة  مدير 
العربية  الدول  جلامعة  العامة  باألمانة 
وممثل األمني العام ، ورافقه سعادة السفري 
/ أبو حليمة – مبعوث جامعة الدول العربية 
اإلنساني  العون  مفوضية  ووفد  لدارفور، 
سليمان    / الدكتور  سعادة  برئاسة 
وفد  ترأس  كما  سليمان،  لرمحن  عبدا 
معالي  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
الزدجاىل،  موسى  بن  طارق   / الدكتور 
اآللية  أعضاء  جانب  إىل  االجتماع  وحضر 
واملؤسسات  املنظمات  ممثلوا  املشرتكة  

واجلهات  الوطنية العاملة بدارفور .
تناولت اجللسات عددًا من األوراق  مت خالهلا 

العون اإلنساني  املقرتحة من مفوضية  األداء  واملشروعات  استعراض تقارير 
للعام 2011م بالرتكيز على إعادة جتربة إنشاء مراكز  جتمعات اخلدمات 
املشروعات  االجتماع   استعرض  كما   . النازحني  عودة  ملناطق  األساسية 
العربي  الربنامج  إطار  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  من   املقدمة 
قدمها  اليت  و  الثالث  دارفور  واليات  يف  املستدامة  والريفية  الزراعية  للتنمية 
معالي الدكتور املدير العام للمنظمة , وقد وافق أعضاء االجتماع على هذه 

املشروعات مع التأكيد على ضرورة البدء الفعلي يف تنفيذها . 
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باملنظمة  الراتبة  املنابر   تتواصل 
العربية للتنمية الزراعية حيث قدمت 
  ، شريف  حممد  سعدية  األستاذة/ 
حماضرة  باملنظمة،  اللغوية  املدققة 
حول اللغة العربية وأهمية االستخدام  
اإلملام  وضرورة  لقواعدها  السليم 
املنتدى  ضمن  وذلك  بأساسياتها، 
املنظمة  مبقر  أُقيم  الذي  األسبوعي 
املوافق  الثالثاء  يوم  باخلرطوم 
من  عديد  وحضره  2010/11/30م. 

خرباء ومساعدي اخلرباء باملنظمة . 

يف  املتخصصة  التدريبية  الدورة  اختتمت 
جمال التقييم والتحليل اإلحصائي للتجارب 
اليت  احليواني  اإلنتاج  جمال  يف  البحثية 
باملنظمة  والتأهيل  التدريب  إدارة  نظمتها 
العربية للتنمية الزراعية يف الفرتة من 22 
- 26/ ذو احلجة 1431هـ املوافق 28/ 11 - 2/ 

2010/12م مبقر املنظمة باخلرطوم.

احملاور  من  عددًا  التدريبية  الدورة  تناولت 
تقييم  ومصطلحات  التباين  قياس  عن 
مع  املدى،  متعددة  واالختبارات  التجارب 
أمثلة تطبيقية وعملية على ذلك.  شارك 
يف تقدميها كل من الدكتور/ حممد خري 
حممد  لطفي  والدكتور/  أمحد  اهلل  عبد 

أمحد موسى.

وزارة  من  متدربًا   20 الدورة  حضر  وقد 
ويف  والسمكية.  احليوانية  الثروة 
على  الشهادات  توزيع  مت  الفعاليات  ختام 

املشاركني.  

 أهمية االستخدام السليم لقواعد اللغة العربية

الدورة التدريبية املتخصصة يف جمال التصميم  والتحليل 
اإلحصائي للتجارب البحثية يف جمال اإلنتاج احليواني

اخلرطوم  - 28/ 11 – 2/ 12/ 2010م

منرب املنظمة األسبوعي

الدورات التدريبية


