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تقرأ يف هذا العدد:

يتعرض كثر من شعوب العامل إىل نقص التغذية فتقارير األمم املتحدة تشري إىل أن ما يقارب 
األراضي  لتدهور  مباشرة  كنتيجة  املزمن  التغذية  نقص  من  يعانون  نسمة  مليون   800
التنوع  وفقدان  واجلفاف،  املستدام،  غري  املياه  واستخدام  الرتبة،  خصوبة  وتدني  الزراعية 
ومساعدة  له،  املناسبة  احللول  ملوضوع  اجلهود  تتضافر  أن  جيب  الذي  األمر  البيولوجي، 

اجملتمعات احمللية يف بناء قدراتها ملواجهة ذلك التدهور.
ويف هذا اإلطار وألهميته فقد أفردت أهداف التنمية املستدامة اليت أقرتها اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة يف سبتمرب 2016م هدفًا خاصًا وهو اهلدف اخلامس عشر والذي ينص على :
“ محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة 
الغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي”
خصصت  حيث  بالغًا  اهتمامًا  اجلانب  هذا  تولي  الزراعية  للتنمية  العربية  واملنظمة 
اإلسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية املستدامة )2005-2025( برامج خاصة  ملوضوع 
التصحر  وإدارة املوارد البيئية ومنها الربنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة املوارد البيئية 
ملكافحة  الفرعي  الربنامج  وهو  فرعي  برنامج  على  يشتمل  والذي  والسمكية  والزراعية 
عمل  خطة  وتتضمن  الطبيعية،  والكوارث  املهددات  إلدارة  الفرعي  والربنامج  التصحر، 

املنظمة مشروعات قومية وقطرية ملعاجلة مثل هذه الظواهر.

حدث الشهر

ظاهرة التصحر : اإلشكالية والرهانات واجملهود الدولي للمكافحة
تعترب الرتبة موردًا طبيعيًا أساسيًا  ال غنى عنه يف حياتنا بالنظر إىل وظائفه البيئية واالجتماعية واالقتصادية، فهي تتيح لنا الزراعة 
وتوفر احمليط املناسب للسكنى وملختلف األنشطة البشرية وتأوي الكثري من العينات البيولوجية وختزن املوارد الطبيعية مثل املعادن 

ومصادر الطاقة األحفورية.

ومن هنا، يتضح أن أي تدهور لألراضي سيؤثر سلبًا على هذه الوظائف ويؤدي إىل اختالالت فيها تنعكس سلبًا على حياة اإلنسان.

ويتعرض هذا املورد يف األراضي اجلافة وشبه اجلافة وشبه الرطبة اليت متثل نسبة %40 من كوكبنا للتهديد بظاهرة التصحر، اليت 
هي نوع خاص من تدهور الرتبة يتجسد يف الفقدان التدرجيي لإلنتاجية بسبب األنشطة البشرية )املمارسات الزراعية والرعوية غري 
املالئمة، اختفاء الغابات، الرعي اجلائر، اإلفراط يف استخدام احلطب كمورد للطاقة، اخل( وكذلك بسبب التغريات املناخية، وقد عرفت 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  هذه الظاهرة بأنها “ تدهور الرتبة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة اجلافة بسبب 

عوامل متعددة منها التغريات املناخية واألنشطة البشرية “.

كلمة العدد
www.aoad.org:املوقع اإللكتروني للمنظمة ملزيد من األخبار
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وغالبًا ما يتأثر السكان األكثر فقرًا بالتصحر بسبب التدهور التدرجيي للموارد الطبيعية، وحسب اتفاقية األمم املتحدة للتصحر، فإن زهاء 
1.5 مليار من أبناء البشر يعانون من التصحر ويف 100 دولٍة يف العامل خاصة يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.

إىل  تؤدي  الالزمتني، حيث  والكفاءة  بالنجاعة  التصحر، مما يستوجب مواجهتها  لظاهرة  السلبية  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  وتتعدد 
زيادة نسبة الفقر بني السكان وغياب األمن الغذائي ونقص قدرة الرتبة على ختزين الكربون الذي هو أحد األدوات الفعالة ملواجهة تغري املناخ، 
باإلضافة إىل تناقص التنوع احليوي، فضال عن زيادة النزاعات واهلجرات الريفية وغريها، إال أنه توجد حلول ملموسة ملكافحة التصحر وإعادة 
بعث األراضي املتدهورة، وبالتالي االستغالل األمثل للمقدرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية للمناطق املتأثرة، وتتمثل هذه احللول يف 
تطبيق ممارسات التسيري املستدام لألراضي، مثل الزراعة اآلمنة بيئيًا اليت متكن من احملافظة على الرتبة والنظم البيئية وفقًا ملقاربة جتمع 
بني تسيري املوارد الطبيعية )املاء، الرتبة، املصادر النباتية( ومراعاة األبعاد املؤسسية واالجتماعية، وهذه املقاربة هي اليت حرص اجملتمع 
الدولي على وضعها من خالل التفاوض خالل سنة 1992 على املعاهدة الدولية ملكافحة التصحر اليت اعتمدت يف باريس يف 17 يونيو 1994 
ودخلت حيز التنفيذ يف ديسمرب 1996 وتضم اليوم 196 دولة وتعترب هذه االتفاقية يف عصرنا احلاضر  املنرب الدولي األهم للعمل من أجل 
مكافحة التصحر وتدهور الرتبة يف املناطق اجلافة وتتميز عن االتفاقيتني االثنتني األخريتني جليل ريودجانريو وهما اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية حول التغريات املناخية واتفاقية التنوع احليوي بثالث ميزات رئيسية هي األولوية اليت تعطيها اتفاقية التصحر للقارة اإلفريقية، 
وكذلك ربطها الصريح بني مكافحة الفقر ومحاية البيئة وكذلك البعد التشاركي يف تنفيذ االتفاقية، وجيري تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحر يف الوقت الراهن وفقًا إلسرتاتيجية عشرية 2008-2018 مت اعتمادها خالل مؤمتر األطراف الثامن املنعقد يف مدريد سنة 
اإلسرتاتيجية اليت تقوم على أربعة أهداف إسرتاتيجية هي يأتي هذا الشعار يف ظل تزايد عدد السكان املهاجرين من ديارهم يف  2007، وهي 
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.

حتسني الظروف املعيشية للسكان املتضررين من اجلفاف.

حتسني حالة النظم البيئية املتدهورة.

وختزين  احليوي،  التنوع  على  واحملافظة  البينية،  والنزاعات  القسرية،  اهلجرات  من  واحلد  الفقر،  )حماربة  شاملة  ميزات  على  احلصول 
الكربون(.

تعبئة املوارد املالية لصاحل تنفيذ املعاهدة.

وتنسق األمانة التنفيذية لالتفاقية اليت يوجد مقرها يف بون بأملانيا العمل من أجل الوصول إىل هذه األهداف كما تتوفر االتفاقية كذلك على 
آلية للتمويل تسمى اآللية العاملية لتمويل مكافحة التصحر.

وقد أصبحت مكافحة التصحر وتدهور األراضي تشكل رهانًا كبريًا بالنسبة للتنمية املستدامة، عندما صادق اجملتمع الدولي يف شهر سبتمرب 
واليت تناول اخلامس عشر منها هذا املوضوع حيث يقرأ : محاية النظم اإليكولوجية  عشر  السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  على   2015
البحرية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس 

مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي” 

ويعكس هذا اهلدف التوجه حنو احليادية فيما يتعلق بتدهور األراضي، وهكذا أكد مؤمتر أطراف االتفاقية الثاني عشر املنعقد يف تركيا يف 
شهر أكتوبر 2015 أهمية هذه االتفاقية يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة، خاصة اهلدف اخلامس عشر املتعلق باحليادية يف جمال تدهور 
الرتبة ومتت دعوة الدول املتأثرة إىل رسم أهداف وطنية طوعية لبلوغ احلياد يف جمال تدهور األراضي وحتديد اختيارات لكيفية دمج هذه 
األهداف يف السياسات العمومية يف إطار التنفيذ الشامل ألهداف التنمية املستدامة على املستوى الوطين وسيتم دعم هذه البلدان من خالل 

اآللية العاملية التابعة للمعاهدة بواسطة برنامج يعد خصيصًا هلذا املوضوع.

ومبا أن اإلسرتاتيجية احلالية لالتفاقية تنتهي يف سنة 2018، فقد أنشأ مؤمتر األطراف الثاني عشر األخري فريق عمل حكومي عهد إليه 
باقرتاح اإلطار اإلسرتاتيجي املقبل للمعاهدة ، وقد عقد هذا الفريق اجتماعات عمل عديدة على مدى السنتني األخريتني، ومن املنتظر أن 

يقدم نتائج عمله خالل مؤمتر األطراف الثالث عشر الذي سيعقد خالل الشهر املقبل يف الصني.
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معالي الربوفيسور/ الدخريي يزور 
املقر الرئيسي

 للمركز اجلهوي لالستشعار عن بعد 
لدول مشال إفريقيا

قام معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم الدخريي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيارة املقر الرئيسي للمركز اجلهوي لالستشعار 
عن بعد لدول مشال إفريقيا وكان يف استقباله سعادة الدكتور اهلادي قشوط مدير عام املركز. خالل اللقاء ناقش اجلانبان كيفية استخدام 

تكنولوجيا الفضاء يف املشاريع اليت تعنى باألمن الغذائي العربي.

لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه:
http://aoad.org/news2-nov-2017-1.htm

مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية يزور اإلسكوا يف بريوت

قام معالي الربوفيسور إبراهيم آدم الدخريي مدير عام 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية بزيارة مقر جلنة 

األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

)إسكوا( يف بريوت، وكان يف استقباله سعادة السيدة روىل 

جمدالني /مديرة إدارة سياسات التنمية املستدامة. 

أتت هذه الزيارة يف إطار جهود معاليه لتعزيز 

الشراكات مع املنظمات واهليئات الدولية يف جمال 

املشاريع املشرتكة.
لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news6-nov-2017-1.htm

مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية يلتقي وزير وزارة الزراعة 

اللبنانية
يف إطار جهود معالي الربوفيسور إبراهيم آدم الدخريي 
لتعزيز  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير 
الزراعة  وزراء  املعالي  أصحاب  مع  والتشاور  التنسيق 
العربية فيما يتعلق بعمل املنظمة مبا حيقق  الدول  يف 
أهداف واحتياجات املنطقة العربية يف جماالت التنمية 
معاليه  التقى  الغذائي,  واألمن  املستدامة  الزراعية 
مبعالي األستاذ غازي زعيرت وزير الزراعة يف اجلمهورية 

اللبنانية وذلك يف مقر وزارة الزراعة ببريوت.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news6-nov-2017-2.htm

أنشطة اإلدارة العامة
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معالي وزير الفالحة والتنمية الريفية 
والصيد البحري يف اجلزائر يستقبل 
معالي الربوفيسور مدير عام املنظمة 

العربية للتنمية الزراعية
التقى معالي الربوفيسور إبراهيم آدم الدخريي املدير العام 
املعالي  صاحب  مع  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
السيد عبد القادر بو عزقي وزير الفالحة والتنمية الريفية 
عن  الدخريي  الربوفيسور  معالي  وعرب  البحري.  والصيد 
تفاؤله بافتتاح املكتب اجلديد ليكون ذراع املنظمة ليس 
يف اجلزائر وباقي بلدان املغرب العربي فحسب وإمنا كذلك 

:لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناهيف الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية.
http://aoad.org/news9-nov-2017.htm

:لقراءة اخلبر كامال أرجو الضغط على املوقع االلكتروني أدناه
http://aoad.org/news9-nov-2017-2.htm

مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية يف زيارته للجمهورية 

اإلسالمية املوريتانية
لدى زيارته للجمهورية اإلسالمية املوريتانية, التقى معالي 
للمنظمة  العام  املدير  الدخريي  آدم  إبراهيم  الربوفسور 
العربية للتنمية الزراعية باملسئولني املوريتانيني للتباحث 
يف  وموريتانيا  املنظمة  بني  التعاون  تعزيز  سبل  حول 
جماالت عمل املنظمة،كما شارك معاليه يف فعاليات امللتقى 
املنظم  موريتانيا  يف  احليوانية  الثروة  حول  االستثماري 
العربية  واهليئة  املوريتانية  البيطرة  وزارة  بني  بالتعاون 

لالستثمار واإلمناء الزراعي.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://www.aoad.org/news11-nov-2017-3.htm

معالي املدير العام يزور املعهد الوطين 
لألراضي والسقي وصرف املياه باجلزائر
إىل  بزيارة  الدخريي،  آدم  إبراهيم  الربوفسور  معالي  قام 
باجلزائر.  املياه  وصرف  والسقي  لألراضي  الوطين  املعهد 
له  املعهد, قدمت  وقد عقد معاليه جلسة عمل مع طاقم 
جمال  يف  له  املوكلة  واملهام  باملعهد  تعريفية  شروح  خالهلا 

استصالح األراضي.
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فخامة الرئيس املوريتاني يستقبل 
معالي مدير عام املنظمة العربية 

للتنمية الزراعية
العزيز  عبد  ولد  حممد  السيد  الفخامة  صاحب  استقبل 
مكتبه  يف  املوريتانية  اإلسالمية  اجلمهورية  رئيس 
صاحب املعالي الربوفيسور إبراهيم آدم الدخريي ،املدير 

العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://www.aoad.org/news14-nov-2017-2.htm

استقبل الوزير األول يف موريتانيا 
معالي مدير عام املنظمة العربية 

للتنمية الزراعية

عام  مدير  معالي  موريتانيا  يف  األول  الوزير  استقبل 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية الربوفيسور إبراهيم 
آدم الدخريي وخالل هذا اللقاء قدم معاليه بسطة عن 
موريتانيا  يف  وأنشطتها  للمنظمة  احلالية  التوجهات 

ورغبتها يف توسيعها.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://www.aoad.org/news15-nov-2017.htm

مدير عام املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية لدى زيارته 

لوالية أترارزة املوريتانية

الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير 
الربوفيسور إبراهيم آدم الدخريي قام برحلة ميدانية 
بصحبة  السنغال  نهر  مبنطقة  الزراعية  احلقول  يف 
روصو  مدينة  إىل  ذلك  بعد  وتوجهوا  الزراعة  وزيرة 

عاصمة والية اترارزة احملاذية جلمهورية السنغال.

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://www.aoad.org/news16-nov-2017-1.htm
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معالي الربوفيسور املدير العام يزور وزارة 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات وعدد من املؤسسات واهليئات يف 
اململكة املغربية

الربوفيسور/  معالي  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  قام 
املغربية متكن خالهلا من  اململكة  إىل  بزيارة عمل  الدخريي،  آدم  إبراهيم 
إجراء اتصاالت مع بعض اهليئات البحثية يف اململكة وكذلك االحتاد املغربي 
من  تتخذ  اليت  اإلقليمية  املنظمات  وبعض  السمكية  املنتجات  ملصدري 
املغرب مقرًا هلا. و تدارس إمكانية استعانة املنظمة ببعض خرباء املركز 
الوطين للبحوث الزراعية يف إجناز دراسة تنمية وتطوير قطاع التمور يف 

الدول العربية

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://www.aoad.org/news20-nov-2017.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news6-nov-2017.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://aoad.org/news8-nov-2017.htm

 مشاركات املنظمة

معالي الربوفيسور الدخريي يشارك يف املؤمتر السنوي 
العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

يف  املستدامة  والتنمية  البيئة  بقضايا  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  اهتمام  إطار  يف 
واإلقليمية  العربية  واملؤسسات  املنظمات  مع  التعاون  تعزيز  وبهدف  العربية،  املنطقة 
والدولية يف القضايا املشرتكة، شارك معالي الربوفيسور/ إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير 
عام املنظمة يف أعمال املؤمتر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، والذي انعقد 

يف العاصمة اللبنانية بريوت.

معالي الربوفيسور الدخريي يشارك 
يف افتتاح املقر اجلديد اليكاردا

شارك معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي مدير 
عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف حفل افتتاح املكتب 
اجلديد للمركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 
)اليكاردا( جبمهورية مصر.  ويف مداخلة ملعالي الربوفيسور 
الدخريي أوضح أن املنظمة بصدد إعداد إسرتاتيجية جديدة 

للسنوات املقبلة.
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الربامج التدريبية

فعاليات  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  وفد  شارك 
االجتماع الثاني لألطراف املعنية بإطار املمارسات الزراعية 
وقدم  اللبنانية,  باجلمهورية  املنعقد   )GAP( اجليدة 
عمل  ورقيت  الزراعية   للتنمية  العربية  املنظمة  وفد 

حموريتني.

وفد املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية يشارك يف فعاليات االجتماع 

الثاني لألطراف املعنية بإطار املمارسات 
 GAP الزراعية اجليدة

:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه
http://aoad.org/news30-oct-2017.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news9-nov-2017-1.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news11-nov-2017.htm

شارك وفد املنظمة العربية 
للتنمية الزراعية يف الصالون 
الدولي السابع للصيد البحري 

وتربية األحياء املائية

حضر معالي الربوفيسور إبراهيم آدم أمحد الدخريي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بقصر املعارض بوهران انطالقة الصالون 
الدولي للصيد البحري وتربية األحياء املائية  حتت شعار من “أجل منو مستديم ومتنوع”  املنظم من طرف وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

والصيد البحري يف اجلزائر.

الدورة التدريبية حول كيفية 
إدارة األزمات

نظمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية حول “ كيفية إدارة األزمات”.  كان عدد املشاركني 20  كادرًا من املهندسني 
الزراعيني العاملني بوزارة الزراعة واستصالح األراضي جبمهورية مصر. هدف الربنامج إىل تنمية قدرات املشاركني باملعارف واملهارات املتعلقة 

بإدارة األزمات.
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 الدورة التدريبية يف جمال
“ التشخيص املختربي لألمراض 

 PCR'' باستخدام تقنية

دورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمت  
املختربي  التشخيص   “ جمال  يف  قطرية  تدريبية 
عدد  كان    .  PCR’‘ تقنية  باستخدام  لألمراض 
األشغال  وزارة  كوادر  من  مشاركًا   )25( املشاركني 
مبملكة  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون 
البحرين. اشتمل الربنامج التدرييب على حماضرات 

حول التشخيص املختربي.
:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه

http://aoad.org/news6-nov-2017-4.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news11-nov-2017-1.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://www.aoad.org/news14-nov-2017.htm

الدورة التدريبية القطرية يف 
جمال 

“ حتديات التنمية الزراعية 
املستدامة يف املناطق اجلافة

 للتقنيات واملبادرات املتوفرة 
جملابهة التحديات”

عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية يف جمال “ حتديات التنمية الزراعية املستدامة يف املناطق اجلافة للتقنيات 
واملبادرات املتوفرة جملابهة التحديات. تشكل احلضور من الكوادر العاملة بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، عرفت الدورة احلضور بأهداف 

:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناهالتنمية املستدامة. .
http://aoad.org/news6-nov-2017- 5 .htm

الدورة التدريبية يف جمال
 » مجع وتوصيف وصون املوارد 

الوراثية احليوانية«
الدورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  أقامت 
التدريبية القطرية يف جمال “ مجع وتوصيف وصون 
  )25( املشاركني  عدد  كان  احليوانية  الوراثية  املوارد 
شخصًا من الكوادر السودانية العاملة يف جمال اإلنتاج 
احليوانية  الثروة  بوزارة  احليوي  والتنوع  احليواني 

والسمكية االحتادية السودانية.

دورتني تدريبيتني يف جمال 
“احلشرات النافعة” و “الزراعة 

من غري تربة”

“احلشرات  جمال  يف  تدريبيتني  دورتني  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمت 
النافعة” و “الزراعة من غري تربة” بالقاهرة. كان عدد املشاركني 50 فنيًا مصريًا.
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الدورة التدريبية القطرية 
يف جمال 

“تصميم املسوح الوبائية و 
حتليل البيانات ملرض محى 

الوادي املتصدع”

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://www.aoad.org/news16-nov-2017.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://www.aoad.org/news20-nov-2017-1.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://www.aoad.org/news20-nov-2017-3.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:

http://www.aoad.org/news20-nov-2017-4.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://www.aoad.org/news20-nov-2017-2.htm

الدورة التدريبية يف جمال 
“األمن احليوي يف مزارع األمساك”

:لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه
http://www.aoad.org/news14-nov-2017-1.htm

الدورة التدريبية القطرية 
يف جمال “التحليل اإلحصائي 

للبيانات املعملية”

أقامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية الدورة 
و  الوبائية  املسوح  “تصميم  جمال  يف  التدريبية 
حتليل البيانات ملرض محى الوادي املتصدع” كان 
عدد املشاركني 21 من األطباء البيطريني بوزارة 

الزراعة واستصالح األراضي جبمهورية مصر .

نظمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية يف جمال “األمن احليوي يف 
مزارع األمساك” وذلك لعدد )20( مشاركًا من وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر.

عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية حول “التحليل اإلحصائي للبيانات 
جبمهورية  األراضي  واستصالح  الزراعة  بوزارة  العاملني  من  كادرًا   25 املعملية”، مبشاركة 

مصر.

الدورة التدريبية القطرية 
يف جمال “ تقدير القيمة 

التكنولوجية للقطن املصري “

القيمة  تقدير   “ جمال  يف  تدريبية  دورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمت 
العاملة يف  الكوادر  كادرًا مصريًا من   )27( لعدد   “ وذلك  املصري  للقطن  التكنولوجية 

جمال حبوث القطن جبمهورية مصر العربية.

الدورة التدريبية يف جمال 
“االستقصاء الوبائي وحتليل 

املخاطر”

أقامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية الدورة التدريبية يف جمال “ االستقصاء الوبائي 
البلدية  بوزارة  احليوانية  الثروة  بإدارة  العاملني  البيطريني  لألطباء   “ املخاطر  وحتليل 

والبيئة بدولة قطر.

الدورة التدريبية يف جمال
 “اإلدارة املتكاملة للمحاصيل 

باستخدام بيانات األرصاد 
اجلوية الزراعية”

املتكاملة  اإلدارة  جمال  يف  تدريبية  دورة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عقدت 
للمحاصيل باستخدام بيانات األرصاد اجلوية الزراعية لصاحل )20( كادرًا مصريًا مبكتب 
التدريبية  الدورة  العربية. تناولت  مصر  جبمهورية  األوسط  لإلقليم  اإلقليمي  املنظمة 

موضوعات عن إدارة حمطات األرصاد اجلوية الزراعية.
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الدورة التدريبية يف جمال
 “استخدام نظم االتصاالت يف نشر 

املعلومات والتقانات الزراعية والسمكية”
باخلرطوم  مبقرها  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمت 
الدورة التدريبية القطرية يف جمال “استخدام نظم االتصاالت يف 
كادرًا   22 والسمكية” لصاحل  الزراعية  والتقانات  املعلومات  نشر 
والثروة  والغابات  الزراعة  بوزارتي  العاملة  الكوادر  سودانيًا من 
والثروة  الزراعة  ووزارة  االحتاديتني،  والسمكية  احليوانية 

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:احليوانية والري بوالية اخلرطوم.
http://www.aoad.org/news20-nov-2017-5.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://www.aoad.org/news20-nov-2017-6.htm

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://www.aoad.org/news27-nov-2017.htm

الدورة التدريبية يف جمال
 “استخدام التقنيات احليوية يف مكافحة 

اآلفات”
وقاية  حبوث  مبعهد  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  نفذت 
النباتات يف القاهرة الدورة التدريبية يف جمال استخدام التقنيات 
25 مصريًا من كوادر وزارة  اآلفات لصاحل  احليوية يف مكافحة 
العربية واشتمل    األراضي جبمهورية مصر  الزراعة واستصالح 

برنامج الدورة  على أربعة حماور.

الدورة التدريبية يف جمال
 “إنتاج وحتديث سالالت القطن وطرق 

احملافظة عليها”

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://www.aoad.org/news29-nov-2017.htm

أطلقت املنظمة العربية للتنمية الزراعية الدورة التدريبية يف 
جمال “إنتاج وحتديث سالالت القطن وطرق احملافظة عليها” 
واستصالح  الزراعة  بوزارة  العاملة  الكوادر  من   28 لصاحل 
على  التدرييب  الربنامج  احتوى  مصر.  جبمهورية  األراضي 

العديد من الطرق لرتبية القطن واحملافظة على أصنافه.

الدورة التدريبية حول
“إدارة املراعي الطبيعية واحملميات 

الرعوية”
باملراعي  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  اهتمام  إطار  يف 
الطبيعية وأهميتها يف زيادة اإلنتاج واملساهمة يف حتقيق األمن 
املراعي  “إدارة  حول  تدريبية  دورة  أقامت   العربي  الغذائي 
منطقة  يف  اإلقليمي  باملكتب  الرعوية”  واحملميات  الطبيعية 
 )  20  ( لصاحل   اهلامشية   األردنية  باململكة  العربي  املشرق 

مشاركًا من وزارة الزراعة باألردن.
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الدورة التدريبية يف 
جمال “التقانات واألساليب 
احلديثة للصيد البحري”

للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  افتتح 
جمال  يف  القومية  التدريبية  الدورة  الزراعية 
“التقانات واألساليب احلديثة للصيد البحري” لصاحل 
من الدول العربية ،بالتعاون مع وزارة  متدربًا   20
يف  البحري  والصيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 

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

http://aoad.org/news11-nov-2017-2.htm

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

لقراءة اخلرب كامال أرجو الضغط على املوقع االلكرتوني أدناه:
http://aoad.org/news6-nov-20173-.htm

 اتفاقيات

املدير العام للمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية يوقع اتفاقاً 

مع
 املدير التنفيذي ملرصد الساحل 

والصحراء
الدخريي  أمحد  آدم  إبراهيم  الربوفيسور/  معالي  قام 
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية .بزيارة  
سعادة  استقباله  يف  وكان  والصحراء  الساحل  مرصد 
السيد خامت خرياز املدير التنفيذي للمرصد. تباحث 

اجلانبان سبل التعاون بينهما يف جماالت التصحر.

تعزيز آفاق الّتعاون بني املنظمة 
العربية للتنمية الزراعية وجملس 

الوحدة االقتصادية

األمني  الربيع،  حممد  حممد  السفري  سعادة  استقبل 
معالي  العربية،  االقتصادية  الوحدة  جمللس  العام 
عام  مدير  الدخريي  أمحد  آدم  إبراهيم  الربوفيسور 
مبكتبه  وذلك  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة 
توقيع  اللقاء  خالل  مت  العربية.  مصر  جبمهورية 
مذكرة تفاهم بني املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
وجملس الوحدة االقتصادية للتعاون يف كافة اجملاالت 

ذات الصلة بعمل كل منهما.
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                      افتتاح املقر اجلديد اليكاردا - مصر                        

                                                

اجلزائر

البوم
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املعهد الوطين 

معالي وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري يف اجلزائر يستقبل معالي الربوفيسور مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
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جانب من أعمال الدورة التدريبية القومية 
في مجال التقانات واألساليب الحديثة للصيد البحري 
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اإلسكوا – لبنان

المغرب
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موريتانيا

فعاليات افتتاح الملتقى االستثماري حول الثروة الحيوانية

معالي البروفيسور الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية و وزيرة البيطرة الموريتانية
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معالي البروفيسور الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية و الوزير األول في موريتانيا

معالي البروفيسور الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدى زيارة والية أترارزة


