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تقرأ يف هذا العدد:

عودًا محيدًا
يسعدنا أن نعيد إصدار النشرة الشهرية يف ثوبها اجلديد وأن تكون أول إصدارة يف شهر سبتمرب 
2017م وهو الشهر الذي باشرت فيه املنظمة أعماهلا من املقر الرئيس باخلرطوم منذ عام 
1972م والذي يواكب احتفاالت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي يف 

شهر سبتمرب املوافق السابع والعشرين، حتت شعار 
 »معًا حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030 يف الزراعة العربية«.

ولكافة  العام  املدير  ملعالي  اخلالصة  بالتهنئة  النشرة  تتقدم هيئة حترير  املناسبة  ويف هذه 
والرقي  التقدم  هلا  متمنني  باملنظمة  واإلداريني  والفنيني  اخلرباء  من  املنظمة   منتسيب 
الغذائي  واألمن  املستدامة  الزراعية  التنمية  لتحقيق  بها  تضطلع  اليت  األهداف  وحتقيق 
العربي يف الوطن العربي، والذي شهد يف اآلونة األخرية عددًا من املبادرات ألصحاب اجلاللة 
والفخامة قادة الدول العربية مثل مبادرة امللك عبد اهلل لالستثمار الزراعي ومبادرة الرئيس 
البشري لتعزيز األمن الغذائي العربي ، وخمطط املغرب األخضر،  وبرنامج التجديد الفالحي 
الريفي باجلزائر واستصالح األراضي الزراعية يف مصر وغريها من املبادرات ، واليت سيكون 

هلا أثرها االجيابي يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة يف ربوع الوطن العربي الكبري.
أن حيصل على  للمتصفح  املنظمة بصورٍة موجزٍة وميكن  أخبار  أهم  أوردنا  العدد  ويف هذا 

معلومات أكثر عن أي خرب من خالل الرابط املوجود فيه . 

حدث الشهر

يشهد السابع والعشرون من سبتمرب من كل عام احتفاالت املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
ووزارات الزراعة يف الدول العربية، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى مباشرة املنظمة لعملها 
من مقرها الرئيس  باخلرطوم يف مجهورية السودان, من سنة 1972م. وأتى احتفال هذه 

السنة حتت شعار:

»معًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )2030(  يف الزراعة العربية«
ومت اختيار الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية، هذه العام إلقامة االحتفال السنوي، 
ملا بذلته اململكة من جهود لبلوغ أهداف التنمية املستدامة والشاملة بوجه عام, والتنمية 

الزراعية واألمن الغذائي العربي على وجه اخلصوص.

كلمة العدد

www.aoad.org:املوقع اإللكتروني للمنظمة ملزيد من األخبار

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news26-sep-2017.htm
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أنشطة اإلدارة العامة

          

السعودية  العربية  للمملكة  خالل زيارته 

مبناسبة احتفال املنظمة العربية للتنمية 

وزير البيئة واملياه 
والزراعة باململكة العربية 

السعودية يستقبل
 مدير عام املنظمة العربية 

للتنمية الزراعية

الزراعية بذكراها السنوية, عقد صاحب معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم أمحد الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

جلسة عمل مع صاحب املعالي املهندس/ عبد الرمحن الفضلي وزير البيئة واملياه والزراعة السعودي باملقر الفرعي لوزارة البيئة واملياه 

والزراعة باململكة العربية السعودية جبدة, مت من خالهلا استعراض أوجه التعاون بني املنظمة والوزارة .

املنظمة العربية للتنمية الزراعية و منظمة التعاون اإلسالمي 
عقد صاحب املعالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم أمحد الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية جلسة عمل يف مقر منظمة 

التعاون اإلسالمي جبدة مع سعادة السفري حممد دودو لو مساعد األمني العام للمنظمة للشؤون االقتصادية حبضور الدكتور بوزان جامليكاروف 

تملة بني املنظمتني وفرص استفادة املنظمة  املدير العام للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ، وقد مت خالل هذا اللقاء حبث آفاق التعاون املحُ

اإلسالمية لألمن الغذائي حديثة النشأة من التجربة الغنية اليت راكمتها املنظمة العربية يف هذا اجملال على مدى مخسة عقود.

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news28-sep-2017.htm

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news1-oct-2017.htm
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية و جمموعة البنك اإلسالمي
وضمن جولته يف جدة ، زار صاحب املعالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

جمموعة البنك اإلسالمي، حيث عقد جلسة عمل مع الدكتور بندر حممد محزة حجار رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وأكد 
د. بندر على أهمية املشروعات الزراعية اليت سيتم تنفيذها يف املستقبل يف الدول العربية واإلسالمية، ومت االتفاق على أن تكون هناك 

مذكرة تعاون بنب البنك واملنظمة واليت جيري إعدادها حاليًا )متضمنة أنشطة حمددة(.

مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية يستقبل والي والية نهر النيل
استقبل معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبكتبه باملقر الرئيسي باخلرطوم 

سعادة اللواء حقوقي حامت الوسيلة السماني والي والية نهر النيل.

تناقش اجلانبان يف سبل التعاون بينهما يف اجملاالت ذات العالقة بالتنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي العربي، وفتح آفاق التبادل 

التجاري للمنتجات الزراعية بني الوالية والدول العربية، وعلى رأسها عمل دراسة إقامة جممع رائد حليوانات الغذاء ألغراض التصدير 

من خالل تشكيل فريق من اخلرباء املميزين يف هذا اجملال من املنظمة ووزارة الثروة احليوانية والسمكية االحتادية وخرباء من الوالية، 

كما مت حبث إمكانية تدريب وتطوير القدرات الفنية يف جمال تصدير اللحوم احلمراء والصناعات الزراعية الغذائية.

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news1-oct-2017.htm

لقراءة اخلرب كاماَل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news19-sep-2017.htm
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ترأس معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية لقاًء تفاكريًا حول تفعيل مبادرة فخامة 

الرئيس عمر حسن أمحد البشري / رئيس مجهورية السودان بشأن تعزيز األمن الغذائي العربي. 

أتى هذا اللقاء يف إطار التعاون بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية واحتاد جمالس البحث العلمي؛وذلك من أجل املساهمة يف زيادة املتاح من 

سلع الغذاء الرئيسية يف الوطن العربي لتحقيق األمن الغذائي العربي وتقليص الفجوة الغذائية العربية، وحرص املنظمة على تقوية أواصر 

التعاون مع مجيع اجلهات املعنية بتعزيز األمن الغذائي من القطاعني العام و اخلاص واملنظمات الدولية ومنظمات العمل العربي املشرتك 

وذلك لالرتقاء والنهوض باالستثمار الزراعي جبمهورية السودان وكافة البلدان العربية.

  

اللقاء التفاكري حول 
تفعيل مبادرة فخامة 

الرئيس السوداني
بشأن

تعزيز األمن الغذائي 
العربي

 مشاركات املنظمة

مشاركة املنظمة يف أعمال الدورة 
)13( ملؤمتر اتفاقية األمم املتحدة 

للدول األطراف للتصحر والتغري 
املناخي

شارك معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير 

الدورة  أعمال  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام 

)13( ملؤمتر اتفاقية األمم املتحدة للدول األطراف للتصحر 

والتغري املناخي، الذي انعقد جبمهورية الصني يف الفرتة من 

2017م. 16 سبتمرب  ــ   10
اجلدير بالذكر أن معالي املدير العام  شارك يف حفل توقيع 

اتفاق التعاون بني الوكالة اإلفريقية للسور األخضر الكبري 

واألكادميية الصينية للغابات والبيئة وهو االتفاق الذي حيدد 

جماالت التعاون الفين الذي ستمنحه األكادميية للوكالة ومت 

هذا التوقيع حبضور وفود عربية وإفريقية عديدة.

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news25-sep-2017- 1.htm 

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news11-sep-2017.htm
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الدورة التدريبية القطرية حول االجتاهات احلديثة يف 
اإلرشاد الزراعي

السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  أقامت 
بسلطنة عمان أعمال الدورة التدريبية القطرية حول االجتاهات احلديثة يف اإلرشاد الزراعي 
مبشاركة )30( مشاركًا من الكوادر العمانية العاملة بوزارة الزراعة والثروة السمكية  خالل 

الفرتة 17 ــ 20 / 09 / 2017 م .

اإلرشاد  جماالت  يف  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  كوادر  مهارات  رفع  إىل  الدورة  تهدف 
الزراعي، والتعريف باملفاهيم واالجتاهات احلديثة يف اإلرشاد الزراعي واخلدمات اإلرشادية 
يف ظل التطورات والعوملة،  وإبراز دور اإلرشاد الزراعي يف التنمية الزراعية املستدامة وكذلك 
دوره يف نقل واستخدام تكنولوجيا الزراعية احلديثة وختطيط وتقييم الربامج اإلرشادية 

الزراعية.

الربامج التدريبية

الدورة التدريبية القطرية يف جمال 
»إعداد مهندس جودة معتمد«

نظمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمال الدورة التدريبية 
معتمد«  جودة  »مهندس  إعداد  جمال  يف  املصرية  للكوادر  القطرية 
الزراعة  املصرية من وزارة  الكوادر  )30( مشاركًا من  شارك فيها  

واستصالح األراضي.

وتطور  بتاريخ  املتدرب  تعريف  على  التدرييب  الربنامج  اشتمل 
واألهداف  السياسة  وضع  الفعالة،  القيادة  مهارات  اجلودة، 
واالسرتاتيجيات، وكيفية تكوين فريق عمل، املعايري الواجب توفرها 
توكيد  ومهندس  اجلودة،  ومهندس  اإلنتاج   مهندس  من  كل  يف 
اجلودة، كما يتم تعريف املتدربني بكيفية حتديد املشاكل وأسبابها 

وإجياد حلوٍل هلا، وكيفية ممارسة اجلودة الشاملة باملؤسسة.

الدورة التدريبية القطرية يف جمال 
“معايري حتديد صالحية الرتبة واملياه 

للزراعة وطرق أخذ وحتليل عينات الرتبة 
واملياه” ) سلطنة عمان (

قطرية  تدريبية  دورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمت 
أخذ  وطرق  للزراعة  واملياه  الرتبة  صالحية  حتديد  معايري  جمال  يف 
وحتليل عينات الرتبة واملياه للكوادر العمانية العاملة يف وزارة الزراعة 

والثروة السمكية ــ سلطنة عمان.

لألراضي  الكيميائية  اخلواص  دراسة  التدرييب  الربنامج  استعرض 

وملوحة وقلوية الرتبة وطرق عالجها، وطرق أخذ العينات وحتليلها، تلوث الرتبة و اآلثار البيئية لإلسراف يف األمسدة املعدنية، وكيفية 
إجراء التحليالت للرتبة واملياه تبعًا للمعايري الدولية أيزو 17025 ،وإعداد تقرير مناقشة صالحية الرتبة واملياه لالستزراع، كما تضمنت 

الدورة موضوعات عن ملوثات املياه وكيفية عالجها. 

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://aoad.org/news18-sep-2017- 1.htm 

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news25-sep-2017.htm 

لقراءة اخلرب كاماًل الرجاء الضغط على املوقع االلكرتوني األتي:

http://www.aoad.org/news27-sep-2017.htm
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تعمل اإلدارة العامة يف الوقت الراهن على النظر يف مقاربة ومنهجية عمل املنظمة وفقًا للخطوات 
التالية:

 

القيام باستقراء فاحص ملناهج وطرق وآليات العمل لإلطالع على نقاط القوة بغية تعزيزها والتعرف على مكامن الضعف واحلد منها. 1 .

التقرب أكثر من البلدان األعضاء وتلمس أولوياتها ومعرفة توجهات سياساتها االقتصادية واالجتماعية لالستئناس بها عند وضع برامج  2 .

املنظمة وحتديد أنشطتها حتى يكون عمل املنظمة مكماًل وداعما ملا تقوم به الدول وليس  موازيًا له وال مكررًا له وال متضاربًا معه.

الشركات، وتنويع  إىل توسيع  اإلقليمي والدولي والتعاطي معه بإجيابية كاملة وحضور دائم سعيًا  الكامل يف حميطها  املنظمة  اخنراط  3 .

مصادر التمويل ، وخلق فرص حقيقية للتكامل، مع االحرتام التام لدور وصالحيات ومشموالت كل طرف.

تقصي ومتابعة املستجدات العاملية يف كل اجملاالت ذات الصلة مبجاالت عمل املنظمة حتى تكون يف قلب احلدث بالنسبة للتطورات العاملية  4 .

املتسارعة يف اجملاالت املرتبطة بقضايا التنمية املستدامة، خاصة منها تلك اليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على األمن الغذائي وتسيري 

املوارد الطبيعية وصيانتها.

رؤي مستقبلية
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البوم

العربية  العلمي  البحث  جمالس  احتاد 

العربية  املنظمة  لرئاسة  زيارته  لدى 

للتنمية الزراعية 

للتنمية  العربية  املنظمة  زيارة  لدى 

الزراعية  جملموعة البنك اإلسالمي يف 

اململكة العربية السعودية

للتنمية  العربية  املنظمة  احتفال 

الزراعية بيوم الزراعة العربي 2017 

يف اململكة العربية السعودية
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للتنمية  العربية  املنظمة  احتفال 

الزراعية بيوم الزراعة العربي 2017 

يف اململكة العربية السعودية
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توقيع مذكرة تعاون بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية و منظمة التعاون اإلسالمي

لدى زيارة املنظمة العربية للتنمية الزراعية للمقر الفرعي لوزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية السعودية
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مداخلة معالي الربوفيسور الدخريي خالل أعمال الدورة )13( ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

معالي الربوفيسور/ الدخريي ـ 
مدير عام املنظمة العربية للتنمية 

الزراعية
 نائبًا لرئيس اجملموعة العربية 

املشاركة يف املؤمتر الثالث عشر
 ألطراف اتفاقية األمم املتحدة 
)  COP 13  (ملكافحة التصحر

    )  11  -  15   سبتمرب 2017م  ( 



النشرة اإلخبارية الشهرية - العدداألول  سبتمرب 2017 11



النشرة اإلخبارية الشهرية - العدداألول  سبتمرب 2017 12



النشرة اإلخبارية الشهرية - العدداألول  سبتمرب 2017 13



النشرة اإلخبارية الشهرية - العدداألول  سبتمرب 2017 14

 املشاركون يف الدورة التدريبية القطرية حول االجتاهات احلديثة يف اإلرشاد الزراعي

)سلطنة عمان(

الدورة التدريبية القطرية للكوادر املصرية يف جمال »إعداد مهندس جودة معتمد«)مصر(


