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تقرأ يف هذا العدد:

أخي املتصفح الكريم مرحبًا بك يف اإلصدارة الثانية من النشرة الشهرية للمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية ، ويف هذا العدد تقدم لكم هيئة التحرير طيف من األخبار والفعاليات اليت 
تعمل اإلدارة العامة للمنظمة وبوترية عالية حنو حتقيقها بالشراكات مع املنظمات النظرية 
للدفع  الوسيلتان  هما  والتعاون  الشراكات  بأن  منها  إميانًا  والدولية(  واإلقليمية  العربية   (
بالعمل العربي املشرتك حنو حتقيق التقدم والرقي يف جمال التنمية الزراعية واألمن الغذائي 
العربي ، ويأتي هذا العدد متزامنًا مع احتفاالت العامل بيوم الغذاء العاملي والذي يصادف يوم 
السادس عشر من شهر أكتوبر من كل عام وذلك احتفاًء بتأسيس منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم املتحدة )الفاو(، حتت شعار “ فلنغري مستقبل اهلجرة : نستثمر يف األمن الغذائي 
والتنمية الريفية.” وقد أفردنا هلذا املناسبة موضوعًا خاصًا بها يف هذا العدد باإلضافة إىل 

املواضع األخرى اليت ترصد فعاليات املنظمة خالل شهر أكتوبر. 

حدث الشهر

حتتفل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )الفاو( يف يوم السادس عشر من شهر أكتوبر  من كل عام ختليدًا لذكرى تأسيسها 
)1945/10/16م(، وتنظم بهذه املناسبة أحداث يف أكثر من 150 بلدًا يف مجيع أحناء العامل، مما جيعل منها أحد أهم األيام االحتفالية 
اليت تقوم بها األمم املتحدة. وتعزز هذه األحداث الوعي والعمل على الصعيد العاملي من أجل أولئك الذين يعانون من اجلوع وضرورة 
الدول  التزام  2017م فرصة إلظهار  العام  العاملي يف هذا  األغذية  يوم  للجميع. ويعترب  املغذية  الغذائية  والنظم  الغذائي  األمن  ضمان 
األعضاء يف تنفيذ  اهلدف الثاني من أهداف التنمية املستدامة 2015-2030 واملتعلق بتحقيق القضاء على اجلوع حبلول عام 2030 “. 

وقد جرى احتفال املنظمة هذا العام حتت شعار

“ فلنغري مستقبل اهلجرة : نستثمر يف األمن الغذائي والتنمية الريفية.”

كلمة العدد
www.aoad.org:املوقع اإللكتروني للمنظمة ملزيد من األخبار
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يأتي هذا الشعار يف ظل تزايد عدد السكان املهاجرين من ديارهم يف الوقت الراهن وذلك  بسبب احلروب والنزاعات وعدم االستقرار السياسي يف 
كثرٍي من املناطق على مستوى العامل ،  باإلضافة إىل ما يشهده العامل من تغري يف الظواهر الطبيعية ومنها التغري يف املناخ ، كل ذلك ساهم بصورة 

مباشرة أو غري مباشرة يف زيادة اجلوع والفقر األمر الذي ساهم يف زيادة اهلجرة ) الداخلية واخلارجية( . وتشري تقارير منظمة الفاو إىل أن:

 “ حتركات السكان الكبرية اليوم تشكل حتدياٍت معقدًة تتطلب عماًل عامليًا. والعديد من املهاجرين يصل إىل البلدان النامية، مما خيلق توترات 
؛ألن  املوارد شحيحة بالفعل، ولكن األغلبية) حوالي 763 مليون نسمة( تتحرك داخل بلدانها بداًل من اخلارج. يعتمد ثالثة أرباع الفقراء 

املدقعني يف سبل عيشهم على الزراعة أو األنشطة الريفية األخرى”.

ومن هذا املنطلق حتث منظمة األغذية والزراعة الدول األعضاء إىل االهتمام بالتنمية الزراعية والريفية وتوفري سبل العيش الكريم وتهيئة 
الظروف املناسبة للسكان ؛ للبقاء يف مناطقهم  من خالل برامج ريفية تسهم يف خلق فرص أعمال جتارية وفرص عمل للشباب مثل: املشاريع 
الصغرية املدرة لإلرباح مثل مشاريع  إنتاج األلبان أو تربية الدواجن، أو جتهيز األغذية، أو مشاريع البستنة ، واليت بال شك سوف تؤدي إىل 
التنمية الزراعية وسد الفجوة يف جمال األمن الغذائي، وجعل سبل العيش أكثر قدرة على الصمود، وحتسني فرص  زيادة اإلنتاج وحتقيق 
احلصول على احلماية االجتماعية، واحلد من الصراع على املوارد الطبيعية، وإجياد حلول للتدهور البيئي، وتغري املناخ.  كما أن االستثمار 
يف التنمية الريفية، متكن اجملتمع الدولي من تقليل خماطر اهلجرة كما ميكنها أيضًا من تسخري إمكانات اهلجرة لدعم التنمية، وبناء قدرة 

اجملتمعات املهاجر منها واجملتمعات املهاجر إليها على الصمود، مما يرسي األساس لالنتعاش على املدى الطويل والنمو الشمولي واملستدام.

أنشطة اإلدارة العامة

املدير اإلقليمي للبنك 
الدولي جبمهورية السودان

 لدى زيارته للمنظمة 
العربية للتنمية الزراعية

استقبل معالي الربوفيسور إبراهيم آدم الدخريي مدير عام املنظمة يف مكتبه باملقر الرئيسي باخلرطوم سعادة الدكتور أداما كواليبالي املدير 

اإلقليمي للمكتب اإلقليمي للبنك الدولي يف مجهورية السودان. استعرض اجلانبان أوجه التعاون واملستجدات يف جمال التنمية الزراعية واألمن 

الغذائي والتنمية املستدامة يف الوطن العربي.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news2-oct-2017- 2.htm

مدير عام املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية

 يف زيارته للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية بدولة الكويت

زار معالي الربوفيسور إبراهيم آدم الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية, 

املقر الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت, وقد كان يف 

املالية واإلدارية وعدد  العنيزي نائب رئيس اهليئة للشؤون  السيد أمحد  استقباله سعادة 

من اخلرباء واملختصني من اجلانبني. وثـمن معالي الربوفيسور الدخريي الدعم املتواصل 

الذي ظلت تقدمه اهليئة للمنظمة ولرباجمها وألنشطتها, واليت توجت بتهيئة مقر للمكتب 

اإلقليمي للمنظمة يف منطقة شبه اجلزيرة العربية.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news10-oct-2017.htm
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مدير عام 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

يف زيارته إىل الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

زار معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية, الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، 
وكان يف استقبال معاليه سعادة الدكتور/ أمحد عثمان مدير الدائرة الفنية بالصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وحبضور عدٍد 
من خرباء وفنيي الصندوق. استعرض اجلانبان موقف تنفيذ الربنامج العربي ملكافحة األمراض احليوانية العابرة للحدود، ومساهمة املنظمة 

العربية للتنمية الزراعية يف إعداد التقرير االقتصادي العربي املوحد )اجلزء اخلاص بالزراعة يف الوطن العربي(.

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://aoad.org/news19-oct-2017.htm

مدير عام 
الصندوق الكوييت للتنمية 

االقتصادية العربية
يستقبل مدير عام

 املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

أعرب معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عن امتنانه وشكره لسعادة األستاذ/ 

عبد الوهاب أمحد البدر املدير العام للصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية للدعم املقدر الذي قدمه الصندوق للربنامج القومي 

ملكافحة األمراض احليوانية الوبائية العابرة للحدود مما أسهم يف انطالق الربنامج وجناحه لعاميني متتاليني.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news19-oct-2017 -1.htm

رئيس اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي يستقبل
 مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية

زار معالي الربوفسور/ إبراهيم آدم الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مقر مكتب اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء 
الزراعي يف مدينة دبي وكان يف استقباله سعادة السيد/ حممد عبيد املزروعي رئيس اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء والزراعي, وحبضور 
التنمية  املنظمتني يف حتقيق قضايا  أهمية تكامل جهود  الطرفان على  أكد  االجتماع  . وخالل  والفنيني من اجلانبني  عدٍد من اخلرباء 

الزراعية املستدامة واألمن الغذائي العربي وتشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي يف املنطقة.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news18-oct-2017- 4.htm
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وزير التغري املناخي والبيئة بدولة 
اإلمارات يرحب

 مبدير عام املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية

رحب معالي الدكتور/ ثاني بن أمحد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مبعالي الربوفسور/ إبراهيم آدم الدخريي 
العام  املدير  معالي  خاطب  الزراعية.  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير 
املنظمة  عمل  آليات  يف  أحدثها  اليت  والتغريات  بالتحوالت  معرفًا  االجتماع 
لكي تكون أكثر قربًا من احتياجات وأولويات دوهلا األعضاء ، كما أكد معالي 
الربوفيسور الدخريي على حرص املنظمة وسعيها لتعزيز التعاون والتنسيق 
التمويل  ومؤسسات  والدولية  املشرتك  العربي  العمل  مؤسسات  بني  املستمر 

اإلمنائي العربية والدولية.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news19-oct-2017 -2.htm

وزير وزارة الزراعة واستصالح 
األراضي املصري  

 يستقبل مدير عام املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية

وزير  البنا  املنعم  عبد  الدكتور/  األستاذ  معالي  استقبل 
العربية  مصر  جبمهورية  األراضي  واستصالح  الزراعة 
عام  مدير  الدخريي  آدم  إبراهيم  الربوفيسور/  مبعالي 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبكتبه. ويف حديثه أشار 
معالي الربوفيسور الدخريي إىل أن املنظمة العربية للتنمية 
ــ   2019 الزراعية بصدد إعداد خطة عمل جديدة لعامي 
2020م تعكس الواقع العربي العتمادها يف اجلمعية العامة 

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:القادمة.

http://aoad.org/news23-oct-2017.htm

مدير عام 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية

 يلتقي 
بنائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة 

للبيئة
التقى معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم الدخريي مدير عام املنظمة العربية 

لربنامج  التنفيذي  املدير  نائب  ثياو  إبراهيم  الدكتور  الزراعية  للتنمية 

العربية.  أكد  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  مبقر  للبيئة،  املتحدة  األمم 

معالي الربوفيسور الدخريي أن املنظمة تقوم بتعزيز التعاون مع املنظمات 

املنظمة  استعرض معاليه برامج عمل  والعربية، كما  الدولية واإلقليمية 

واألنشطة التنموية اليت تنفذها.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news23-oct-2017 -5.htm
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سفري موريتانيا بالسودان 
لدى زيارته

 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
الدخريي  آدم  إبراهيم  الربوفيسور  معالي  استقبل 
الزراعية يف مكتبه  للتنمية  العربية  املنظمة  مدير عام 
باصمبا،   / السفري  سعادة  للمنظمة  الرئيسي  باملقر 
مجهورية  لدى  املوريتانية  اإلسالمية  اجلمهورية  سفري 
بني  التعاون  أوجه  عن   اجلانبان  تباحث  كما  السودان. 
املنظمة وموريتانيا وسبل تطويرها، خاصة يف اجملاالت 

ذات الصلة بالزراعة وبالثروة احليوانية.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news26-oct-2017 -1.htm

حبث آفاق الّتعاون بني 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 و املنظمة العربّية للرتبية والثقافة 
والعلوم

أعرب معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم الدخريي مدير عام 
وتقديره  امتنانه  عن  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
عبد  حمّمد  الدكتور/  سعادة  قبل  من  االستقبال  حلفاوة 
الباري القدسي، املدير العام املساعد للمنظمة العربّية للرتبية 
والثقافة والعلوم  وذلك مبكتبه جبمهورية تونس. تباحث 
اجلانبان خالل الّلقاء أوجه الّتعاون القائمة بني املنّظمتني 
وإمكانية بذل املزيد من الدعم لالرتقاء باملنظمتني، وذلك 

يف إطار تكامل أنشطة منّظمات العمل العربّي.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news1-nov-2017.htm

 مشاركات املنظمة

مشاركة املنظمة 
يف

 احتفاالت منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة

 يف يوم األغذية العاملي 

يف إطار جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف تعزيز التعاون والتنسيق مع املنظمات العربية واإلقليمية والدولية النظرية يف خمتلف 
قضايا التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي، فقد شاركت املنظمة من خالل مكتبها اإلقليمي يف عمان - اململكة األردنية اهلامشية يف 

احتفال منظمة األمم املتحدة بيوم األغذية العاملي والذي يصادف يوم 16 أكتوبر من كل عام.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news18-oct-2017 -5.htm
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مشاركة املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية يف اجتماعات الدورة 41 

للهيئة العامة ملصايد
 األمساك يف البحر األبيض املتوسط 

)الفاو(

شاركت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف اجتماعات الدورة احلادية واألربعني للهيئة العامة ملصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط 
)الفاو( الذي عقد يف مدينة بودفا, مونتينيغرو. ناقش االجتماع مسودة إسرتاتيجية اهليئة العامة للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية 
يف البحر املتوسط، والتقارير الفنية للجان الفرعية التابعة للهيئة خالل الفرتة ما بني الدورتني 2016-2017 ) وهي جلان فنية استشارية 
املستدامة  املكلف بالتنمية  العمل  الفين لفريق  التقرير  السمكي(، باإلضافة ملناقشة  املصايد واملخزون  املائية، وإدارة  معنية برتبية األحياء 

ملصايد البحر األسود.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

htm.2017-oct-http://aoad.org/news26

مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية 

شارك يف أعمال الدورة رقم )29( 
جمللس الوزراء العرب املسئولني عن 

شؤون البيئة 
شارك معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم الدخريي مدير عام 
رقم  الدورة  أعمال  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
البيئة  شؤون  عن  املسئولني  العرب  الوزراء  جمللس   )29(
اليت عقد مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية. وقد 

ناقش اجتماع الدورة احلالية عددًا من املواضيع املتعلقة بالبيئة يف املنطقة العربية واليت كان من أهمها تنفيذ البعد البيئي يف خطة أهداف 
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:التنمية املستدامة 2030.

http://aoad.org/news23-oct-2017- 3.htm

املدير العام للمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية 

شارك يف مؤمتر مجعية علماء 
احلشرات األفارقة

 هيئة البحوث الزراعية 
شارك معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم الدخريي مدير عام 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف فعاليات املؤمتر الثاني 
والعشرين لرابطة علماء احلشرات األفارقة، حتت شعار “من 
يف  احلشرية  لآلفات  آمنة  مكافحة  البشرية،  رفاهية  أجل 

عامل متغري” والذي تنظمه رابطة احلشرات األفارقة بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية جبمهورية السودان وجامعة اجلزيرة.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news23-oct-2017 -7.htm
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الربامج التدريبية

نظمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية حول “استخدامات 
نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف اجملاالت الزراعية والسمكية”.  
كان عدد املشاركني 22  كادرًا من وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان. 
هدف الربنامج إىل متكني الكوادر املشاركة من استخدام برنامج )Arc-GIS( يف 
إدخال وختزين وحتليل وإنتاج وإخراج اخلرائط النوعية وقواعد البيانات على 

املستوى القومي والقطري.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news2-oct-2017.htm

الدورة التدريبية القطرية 
حول “استخدامات نظم املعلومات 

اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف 
اجملاالت الزراعية والسمكية” 

الدورة التدريبية القطرية 
يف جمال

» إدارة السالمة والصحة املهنية 
)مواصفة االيزو 2008/18001(«

أقامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية يف جمال “ إدارة السالمة والصحة املهنية )مواصفة االيزو 18001 / 2008( 
“. كان عدد املشاركني )20( مشاركًا من الكوادر املصرية العاملة قي وزارة الزراعة واستصالح األراضي. يهدف الربنامج التدرييب لتحديد و 

تقييم املخاطر بالسالمة والصحة املهنية.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news18-oct-2017.htm

الدورة التدريبية القطرية 
يف جمال 

“الكتابة العلمية والنشر الدولي 
وتنظيم املراجع العلمية”

نظمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية يف جمال “الكتابة العلمية والنشر الدولي وتنظيم املراجع العلمية”. كان عدد 
املشاركني 19 من الباحثني يف اجملاالت العلمية والتطبيقية خاصة املعنيني حبل املشاكل احلقلية والتطبيقية، وطلبة اجلامعات والدراسات 

العليا جبمهورية مصر.

:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه

http://aoad.org/news18-oct-2017 -1.htm
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الدورة التدريبية حول
 »حتويل املخلفات الزراعية إىل  

منتجات حيوية بني النظرية 
والتطبيق«

الدورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  أقامت 
املخلفات  “حتويل  جمال  يف  القطرية  التدريبية 
النظرية  بني  حيوية  منتجات  إىل  الزراعية 
من  مشاركًا   22 املشاركني  عدد  كان  والتطبيق”. 
واستصالح  الزراعة  بوزارة  العاملة  املصرية  الكوادر 
التدرييب على حماضرات  الربنامج  األراضي. احتوي 

:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناهنظرية وعملية عن حتويل املخلفات الزراعية.
http://aoad.org/news23-oct-2017 -2.htm

الدورة التدريبية يف جمال
» حتليل املخاطر واالستقصاء 

الوبائي لألمراض والتحليل 
اإلحصائي احليوي

SPSS »باستخدام برنامج 

للكوادر  القطرية  التدريبية  الدورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمت 
البيطرية يف مملكة البحرين يف جمال “حتليل املخاطر واالستقصاء الوبائي لألمراض 
والتحليل اإلحصائي احليوي باستخدام برنامج “SPSS، جاء ذلك يف إطار اهتمامات 
املنظمة ببناء القدرات و تأهيل الكوادر العربية. هدف الربنامج التدرييب إىل تعريف 
املشاركني يف الدورة بديناميكية املرض و الوباء واملسببات الوبائية وتوزيع املرض 

وقياساته وأنواع املتغريات اإلحصائية.

:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه
http://aoad.org/news23-oct-2017- 1.htm

الدورة التدريبية القطرية
 يف جمال “العمليات الزراعية 

البستانية للنخيل”
الدورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  أقامت 
الزراعية  “العمليات  جمال  يف  القطرية  التدريبية 
البستانية للنخيل” للكوادر العاملة يف وزارة الزراعة 
هذه  استهدفت  عمان.  بسلطنة  السمكية  والثروة 
تطرقت  بالنخيل.  واملختصني  العاملني  الدورة 
الغذائية  والقيمة  االقتصادية  لألهمية  الدورة 

للتمور، وإىل كيفية إنشاء مشتل للنخيل.
:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه
http://aoad.org/news30-oct-2017- 1.htm
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 اتفاقيات

 توقيع اتفاقية تفاهم 
بني املنظمة العربية 

للتنمية الزراعية
 واملركز الدولي للزراعة 

 )ICBA( امللحية

املدير  الوايف  أمسهان  الدكتورة/  مبعالي  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  الدخريي  آدم  إبراهيم  الربوفيسور/  معالي  اجتمع 
العام للمركز الدولي للزراعة امللحية، مبقر املركز يف دولة اإلمارات العربية املتحدة, دبي, ومت خالل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة 
العربية للتنمية الزراعية واملركز الدولي للزراعة امللحية للتعاون يف كافة اجملاالت ذات الصلة بعمل كل منهما وخباصة فيما يتعلق بإدارة 
واستدامة املوارد البيئية والزراعية، وتعزيز التنمية الزراعية يف البيئات اهلامشية واملاحلة للحصول على حلول مستدامة للتحديات املرتبطة 

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:بتغري املناخ والتكيف والتجفيف من آثاره السالبة على اإلنتاج الزراعي.
http://aoad.org/news18-oct-2017 -6.htm

تعزيز التعاون بني املنظمة 
العربية للتنمية الزراعية

 واملركز العربي لدراسات املناطق 
اجلافة واألراضي القاحلة 

 )ACSAD(
مت توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة العربية للتنمية 
اجلافة  املناطق  لدراسات  العربي  واملركز  الزراعية 
واألراضي القاحلة )أكساد( يف إطار التنسيق والتعاون 

مع منظمات العمل العربي املشرتك .
:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه
http://aoad.org/news23-oct-2017 -4.htm

مدير  الدخريي  آدم  إبراهيم  الربوفيسور  معالي  قام 
للمقر  بزيارة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام 
إفريقيا  األدنى ومشال  للشرق  اإلقليمي  للمكتب  الرئيسي 
وكان  مصر,  بالقاهرة,  )الفاو(  والزراعة  األغذية  ملنظمة 
يف استقبال معاليه سعادة الدكتور عبد السالم ولد أمحد 
تنفيذي  اتفاق  توقيع  اللقاء  خالل  اإلقليمي.  مت  املدير 

توقيع اتفاق تنفيذي بني املنظمة 
العربية للتنمية الزراعية

)FAO( ومنظمة األغذية والزراعة

بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو( للتعاون يف كافة اجملاالت ذات الصلة بعمل كل منهما وخباصة فيما 
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:يتعلق بإدارة واستدامة املوارد البيئية والزراعية، وتعزيز التنمية الزراعية املستدامة.

http://aoad.org/news23-oct-2017- 6.htm
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تكريم

وزارة الزراعة والغابات تكرم معالي 
الربوفيسور الدخريي 

مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية 

عجيمي  أمحد  حممد  اللطيف  عبد  الدكتور  معالي  كرم 
الربوفيسور  معالي  السوداني  والغابات  الزراعة  وزير 
إبراهيم آدم الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
جمال  يف  واملتميزة  الكبرية  جلهوده  تقديرًا  الزراعية 
الزراعة اليت ظل يقدمها معاليه لتطوير وارتقاء القطاع 

والزراعة  األغذية  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  مع  بالتعاون  والغابات  الزراعة  وزارة  احتفاالت  ذلك خالل  السودان. جاء  الزراعي يف مجهورية 
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:)الفاو( واملكتب اإلقليمي لربنامج األغذية العامل باليوم العاملي للغذاء.

http://aoad.org/news18-oct-2017 -2.htm

معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم 
الدخريي ـ مدير عام املنظمة 

العربية للتنمية الزراعية
 ُيَكّرم من جامعة األحفاد للبنات 

املدير   ، احمدو  غانا  بابا  السيد  سعادة  كرمي  وحضور  برعاية 

القطري وممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
والدولية  العربية  املنظمات  ممثلي  من  وعدد  )الفاو( 
للبنات  األحفاد  جامعة  كرمت  السودان  يف  والوطنية 
عام  مدير  الدخريي  آدم  إبراهيم  الربوفيسور/  معالي 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية تثمينًا جلهود معاليه 
الزراعية  بالتنمية  وعالقته  العلمي  البحث  جمال  يف 
واألمن الغذائي ألجل رفد العملية اإلنتاجية باملعلومات 

العلمية الرصينة.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news18-oct-2017- 3.htm

كرم وزير الفالحة باجلمهورية التونسية 
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية

معالي  التونسية  باجلمهورية  الفالحة  وزير  الطيب  مسري  السيد/  معالي  كرم 
للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  الدخريي  أمحد  آدم  إبراهيم  الربوفيسور/ 
التنمية  املنظمة من جهود يف جماالت  به  تقوم  ملا  الوزارة  درع  الزراعية مبنحه 

الزراعية املستدامة واألمن الغذائي يف الدول العربية.
التونسية,  للجمهورية  الدخريي  بروفيسور  معالي  زيارة  خالل  ذلك   جاء 
للمشاركة يف فعاليات الصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحية والصيد البحري 

. ”SIAMAP“

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news1-nov-2017- 1.htm


