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 املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة   

العدد اخلامس،  يناير - فرباير2018 الزراعة بعيونهم 
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مشاركات املنظمة 2 .

الربامج التدريبية 3 .
. 4 اتفاقيات

تقرأ يف هذا العدد:

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

العامة - أنشطة اإلدارة   1

حتت رعاية كرمية من رئاسة اجلمهورية السودانية
املنظمة العربية للتنمية الزراعية تسلم )19( قارب صيد لوزارة 

الثروة احليوانية

للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  الدخريي  أمحد  آدم  إبراهيم  الربوفيسور/  معالي  أكد 
الزراعية على سعي املنظمة بكل الوسائل املتاحة حملاربة الفقر واجلوع وحتسني حالة األمن 

الغذائي لألسر الريفية الصغرية وذلك يف إطار “مشروع مكافحة الفقر وازدهار الريف”..

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news8-jan-2018.htm
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املنظمة - مشاركات   2
بروفيسور الدخريي يؤكد على الدور املتعاظم

للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف حتقيق 
األمن الغذائي العربي

                                                               
املنظمة  الدخريي مدير عام  آدم أمحد  إبراهيم  الربوفيسور  أكد معالي 
العربية للتنمية الزراعية خالل مداخلته ملناقشة توصيات ورشة العمل 
حول مبادرة البشري لألمن الغذائي العربي استعداد املنظمة وجاهزيتها 

وفاعليتها للمساهمة يف حتقيق مبادرة السودان األمن الغذائي

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news11-jan-2018.htm

اجلامعة العربية وإنـجازات منظمات العمل 
العربي املشرتك

إميانًا من جامعة الدول العربية بالدور الذي تقوم به مؤسسات العمل 
العربي املشرتك أطلقت اليوم األحد 21 يناير 2018م فعاليات املؤمتر 
العمل  منظمات  وبرامج  وأنشطة  إلجنازات  للرتويج  األول  اإلعالمي 

العربي

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news23-jan-2018.htm

بروفيسور الدخريي يشارك يف أعمال املؤمتر اإلقليمي للفاو

الزراعية يف  للتنمية  العربية  املنظمة  الدخريي مدير عام  آدم  إبراهيم  الربوفيسور  شارك معالي 
أعمال املؤمتر اإلقليمي لقارة إفريقيا ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( يف دورته رقم 

اليت عقدت بالعاصمة السودانية  30
لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:

http://www.aoad.org/news26-feb-2018.htm

التدريبية الربامج   -  3

الدورة التدريبية القومية على مستوى املدربني 
)TOT(

حـــول “ إعداد اخلرائط الوبائية واإلنذار 
املبكر ملرض اإلجهاض املعدي )الربوسيللوزس(”

ثروتها  لتنمية  وخطط  برامج  وضع  إىل  العربية  الدول  جتهت 
أوضاع  وحتسني  تأمني  بغرض  صحتها  على  واحملافظة  احليوانية 
األمن الغذائي، من خالل توفري الربوتني احليواني يف دول املنطقة 

العربية إال أن هنالك معوقات كثرية واجهت هذا النمو

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news14-jan-2018-1.htm
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الدورة التدريبية اإلقليمية يف جمال األمن الغذائي
)التحليل ، كتابة التقرير، إعداد اإلسرتاتيجيات(

فيها  الغذائي مبا  باألمن  املتعلقة  واملواضيع  اجلوانب  الدورة خمتلف  ناقشت 
واألمن  املستدامة  بالتنمية  الغذائي  األمن  وعالقة  واملؤشرات  املصطلحات 

االقتصادي

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news23-jan-2018-1.htm

الدورة التدريبية حول اإلدارة باملشاركة )األهداف 
والنتائج(

اليت  الفعالة  اإلدارية  اإلسرتاتيجيات  إحدى  والنتائج  باألهداف  اإلدارة  تعد 
تتيح اجملال لتوظيف كافة املوارد املتوفرة، كما تركز على حتقيق التكامل يف 

العمل وتوجيهه بدقة حنو اإلجناز وحتقيق النتائج.

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news12-feb-2018.htm

الدورة التدريبية القطرية يف جمال
مهارات حتويل األفكار اإلبداعية إىل خطط عمل

. افتتحت املنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم األحد 18 فرباير 2018م 
إىل  اإلبداعية  األفكار  حتويل  مهارات  جمال  يف  القطرية  التدريبية  الدورة 

خطط عمل مبنطقة الباطنة - سلطنة عمان

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news19-feb-2018.htm

اتفاقيات  -  4
توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية

ووالية نهر النيل جبمهورية السودان
وقع معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع سعادة اللواء احلقوقي 

حامت الوسيلة السماني والي والية نهر النيل بغرض إعداد دراسة إلقامة جممع حيوانات الغذاء احلية
لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:

http://www.aoad.org/news14-jan-2018.htm

ملنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع اتفاقية مع 
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

للمنظمة  العام  املدير  الدخريي  أمحد  آدم  إبراهيم  الربوفيسور  معالي  وقع 
الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  الزراعيــة  للتنمية  العربية 
)اليونيدو( ، اتفاقية حسن نوايا لتوفري اخلربات الفنية ملشروعات رواد األعمال 

يف الوطن العربي وخاصة املتعلقة مبجاالت الزراعة والبيئة .

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://www.aoad.org/news1-mrch-2018.htm


