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األستاذ : التجاني الدسوقي محمد،،،

وننتظر   ،،، معنا  بتواصلكم   ً كثيرا نسعد 
مساهماتكم   ...

نتلقى مساهمات قرائنا الكرام من خالل النوافذ 
التالية:

* ثقافة اقتصادية ،
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امليالد  : كرمية ١٩٣٨م.
املؤهالت : 

كلية   – شرف  بكالوريوس   º
اخلرطوم  جامعة   – الزراعة 

مارس ١٩٦١م.

 – االقتصاد  في  دكتوراه   º
موسكو   – ملونوسف  جامعة 

نوفمبر ١٩٦٧م.

التنمية  مركز  شهادة   º
االقتصادية – البنك الدولي ١٩٦٨م.

اخلبرات :

الزراعيــة  البحــوث  هيئــة   – األقطــان  تربية   º
– واد مدني ١٩٦١م.

 – الزراعــــة  وزارة   – الزراعــي  االقتصاد  إدارة   º
اخلرطوم ١٩٦٢م.

º ملحــق زراعـي وممثل السـودان لــدي الفـاو – روما 
١٩٦٩م.

بحوث  معهد   – اإلنتاج  اقتصاديات  قسم  رئيس   º
االقتصاد الزراعي – طشقند ١٩٧٢م.

º مدير دار االستشارات االقتصادية ١٩٧٣-١٩٧٩م.
º رئيس قسم اقتصاديات – املنظمة العربية للتنمية 

الزراعية –اخلرطوم ١٩٨١-١٩٨٦م.

º مستشار وزارة الزراعة والغابات ١٩٩٣-١٩٩٨م.  …—«œùU� XKL� WOB��
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امليالد: وادي حلفا ١٩٣٦م.

املؤهالت : 
º أكمل مراحل دراسته مبصر.
جامعة أريزونا ١٩٦٤م.º ماجستير االقتصاد الزراعي–

º دكتوراة االقتصاد الزراعي–١٩٧٦م، من نفس اجلامعة.
اخلبرات العملية :

ضابط لإلرشاد الزراعي – كوستي ١٩٦٠م.   º
الزراعي  واالقتصاد  للتخطيط  عاماً   ً مديرا عمل    º

– أكتوبر ١٩٨٢م.
ً للمركز اإلفريقي للتنمية الريفية  عمل مديرا   º
مايو   – تنزانيا   -،(  CIRD AFRICA  ) املتكاملة 

١٩٩١- فبراير ١٩٩٨م.
º مثل السودان، وقدم أوراقاً في عددٍ من املؤمترات 

احمللية واإلقليمية والدولية  منها:
التنمية  مجال  في  اإلفريقية  التجربة  تقييم   º

الريفية-حيدرأباد – الهند –يناير ٢٠٠٧م.
ديناميكية املنظمات غير احلكومية في ترقية   º

املبادرات احمللية .
برنامج إسعافي إلعادة تأهيل وتنمية النظام   º

البيئي واألمن الغذائي في السودان.
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يعد دليل التنمية البشرية مبثابة مقياس مختصرٍ للتنمية البشرية، إذ يقيس متوسط اإلجنازات احملققة 
في بلدٍ ما في ثالثة أبعاد أساسيةٍ للتنمية البشرية :

احلياة املديدة والصحية : حسبما تقاس مبتوسط العمر املتوقع عند الوالدة .  ×
ثلثا األهمية)،   ) حسبما يقاس مبعدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدي البالغني   : اكتساب املعرفة   ×

ومجموع نسب االلتحاق اإلجمالية باملدارس اإلبتدائية والثانوية والعليا ( ثلث األهمية ).
مستوي معيشي الئق: حسبما يقاس بالناجت احمللي اإلجمالي للفرد  بتعادل القوة الشرائية بالدوالر   ×

األمريكي.
وقبل حساب دليل التنمية البشرية نفسه، يتطلب األمر إعداد دليل لكل من هذه األبعاد . وحلساب هذه 
األدلة – متوسط العمر املتوقع ، والتعليم ، والناجت احمللي اإلجمالي – مت اختيار قيم دنيا وقصوى ( معلمات 
لكل مؤشر أساسي، ويعبر عن األداء في كل بعدٍ من األبعاد بقيمةٍ تتراوح بني الصفر والواحد   ( أهداف 

الصحيح. من خالل تطبيق املعادلة العامة التالية :
دليل البعد = ( القيمة الفعلية – القيمة الدنيا ) / ( القيمة القصوى – القيمة الدنيا ).

وعندئذٍ يتم حساب دليل التنمية البشرية كمتوسطٍ بسيط ألدلة األبعاد .

¨¨¨  UO�UL��«
إدارة الصندوق  مت تكوين الهياكل اإلدارية لصندوق دعم املعاشيني باإلدارة العامة، حيث مت تشكيل مجلس   —
بواسطة  إجازتها  متت  والتي  األساسي  نظامه  لالئحة  وفقاً  نشاطه  الصندوق  ليباشر  التنفيذية،  وجلنته 

اجلمعية العمومية.
حتتسب اإلدارة العامة عنداهللا تعالى شقـيـق األستاذ /: نبيل أحمد سعد، وخــال األستاذة / : بدرية مرجان،   —

أسكنهما اهللا فسيح جناته مع النبيني والصديقني والشهداء وألهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء. 
عقدت بوحدة إدماج النوع، اجلمعية العمومية الثالثة جلمعية املهندسات الزراعيات السودانية، جاء االجتماع   —

في إطار توسيع قاعدة املشاركة وإجناح مسيرة اجلمعية.
تهنئ أسرة اإلدارة العامة مهندس زراعي: صالح خيراهللا بإدارة االستثمار بالوزارة  مبناسبة زواجه، بارك اهللا   —

لهما وبارك عليهما ورزقهما الذرية الصاحلة.  

في العدد القادم ...                 -  املكتبة اإللكترونية - مكتبة املستقبل…

نشرة التخطيط الزراعي – اخلرطوم شرق – شارع الشريف الهندي- االدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي - شمال مركز الشهيد الزبير الدولي

E-mail: agricplan@yahoo.com      تلفون: ٨٣٧٩٦٢٢٣- ٨٣٧٧٠٨٠٣  فاكس:  ٨٣٧٧٩٩٥٧

تستـلم نسختك .....
عبر بريدك اإللكــتروني

                         —U��√
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الزراعي)،  اإلحصاء  (إدارة  الزراعي  واالقتصاد  للتخطيط  العامة  اإلدارة  من  وفد  قام 
واليات:  شملت  ميدانية  بجوالت  الغذائي  لألمن  املتكاملة  املعلومات  برنامج  وخبراء 
النيل األبيض، النيل األزرق، سنار، واجلزيرة خالل الفترة بني ٢٤-٢٧ يونيو بهدف التعريف 
بالبرنامج وتكوين األجهزة الوالئية املناظرة ملثيالتها االحتادية العاملة في مجال رصد 

والتوقعات،  الزراعي  املوسم  ومتابعة 
العامة  اإلدارة  برنامج  طرح  بجانب 
على  البرنامج  من  األول  العام  خالل 
رؤى  استصحــاب  بغــرض  الواليات 
إلى  إضافـةً  البرنامج،  حول  الواليات 
في  الواليات  احتياجات  على  التعرف 

مجال التدريب وبناء القدرات.

∫œbF�« q�«œ √dI�
ÆÆÆ WHOK)« vFM� W�UF�« …—«œù«  º

ÆÆÆ  wLOOI��« fK�«d� —UML�  º
ÆÆÂU�—√Ë ozUI� ÆÆÆ uO�u� ±∑  º

ÆÆWO*U� »—U& ÆÆ w�«—e�« o�u���«  U�uF�  º
  ÆÆÆW��J*« U�d�u�  U�b� Àö�  º

œbF�« W????????LK�
w�O�«d��ô« jOD���« WOL�√

بكل  الواقع  يدرس  االستراتيجي  التخطيط 
أبعـاده ومظاهــره، من حيــث نقــاط القـوة 
تصورات  ويبني  وااطر.  والفـرص  والضعف 
فيضع  الواقع،  هذا  على  املستقبل  وأهداف 
أو  االرجتالية  عن   ً بعيدا املستقبلية  اخلطط 
أو  التحديات  جتاهل  عن   ً وبعيدا السطحية، 

إهمال الفرص املواتية.
في  االستراتيجي  التخطيط  أهمية  تكمن 
تزويده الدولة بفكرها اخلاص بها، مما يساعد في 
تكوين رؤيةٍ استراتيجيةٍ تسهم في تخصيص 
في  تكاملٍ  إلي  تؤدي  مثلى،  بصورة  املوارد 

األنشطة اإلدارية والتنفيذية.
إعداد كوادر  التخطيط االستراتيجي في  يفيد 
تطـوير  إلى  يـؤدي  ممـا  بالدولة،  العليـا  لإلدارة 

وحتسني االتصال بني املستويات اتلفة.
إلتزام اإلطار  إلي أهمية  كما وأنه جتدر اإلشارة 
عوائقـه  ومعرفــة  التخطيــط،  في  اإلرشادي 
مستمـر  بشكلٍ  وتغيـرها  بيئتــه  كتعقيـد 
واحلاجة إلى الوقت  الكافي وغيرها من العوائق 
وطرق تذليلها وجتاوزها بصورةٍ كفؤة وصوالً إلي 

ً لألهداف الغايات املنشودة وتأكيدا
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رئيس مجلس اإلدارة
د. عبد اللطيف 

عجيمي

رئيس التحرير

عمار حسن

نائب رئيس التحرير

هاشم عمر

السكرتارية

سارة محمود
عبداهللا علي
نصـــر الدين
 عبدالرحمن

الطابعون
مطابع السودان للعملة
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أغسطس ٢٠٠٧  العدد الثالث ـ السنة األولى ـ ٤ صفحات ـ   نشرة شهرية تصدر عن اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي ـ  وزارة الزراعة والغابات
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احلرارة:
اتسمت درجات احلرارة احلرارة خالل كل فترات 

الشهر بانخفاض عن املعدل العام.

األمطار:
العام  املعدل  من  أعلى   ً أمطارا يوليو  شهر  شهد 
شرق،  وسط،  جنوب،  من  شاسعة  مناطق  غطت 
واملناطق اجلنوبية من شمال السودان. فيما تأثرت 
التي  والسيول  بالفيضانات  الواليات  من  العديد 
واملمتلكات  األرواح  ً متباينة في  أضرارا بها  أحدثت 

وبتأثير محدود على املساحات التي متت زراعتها. 

عن  الكرام  لقرائها  الزراعي  التخطيط  تعتذر 
عدم صدور عدد يوليو، وذلك لظروف طارئة.

* شخصية اقتصادية ، 
* إقتصاد عاملي ،

* من القراء .
 agricplan@yahoo.com:علي بريدنا اإللكتروني

مالحظاتكم عن التوزيع:
فاكس: ٨٣٧٧٩٩٥٧

ولكم خالص شكرنا وتقديرنا ،،،،  ،،،،
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إزدواج ضريبي

يعرف بأنه فرض نفس الضريبة الواحدة علي الشخص الواحد أكثر من مرة لنفس املال. 
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يحتفل العالم يوم ١٧ يونيو من كل عام باليوم العاملي ملواجهة التصحر واجلفاف. يؤثر التصحر 
ً مفجعاً على احلالة االقتصادية باملناطق املتأثرة، ففي كل عام يفقد العالم ٦٩١ كلم٢ من  تأثيرا
األراضي الزراعية، ثلث أراضي الكرة األرضية معرضة للتصحر، متتد الصحاري على طول شمال 
تقريباً، ومتتد جنوباً مقتربةً من خط االستواء مبقدار ٦٠ كلم عما كانت عليه من ٥٠  إفريقيا 
العالم- من إجمالي  البليون نسمة- في أكثر من ١٠٠ من بلدان  يتأثر مايقارب  سنةً  ماضية، 
سكان العالم البالغ عددهم ٦ باليني نسمة بعملية تصحر أراضيهم، و حسب تقرير الصندوق 
مـواردهـا  من   ٪٣٠ حــوالي  األرض  (Fund for Nature World Wide)،فقدت  للطبيعة  العاملي 
الطبيعيــة مابني عامي ١٩٧٠م  و ١٩٩٥م، تثير الرياح األتربة في الصحاري لتصل املدن لتزيد من 

معدالت املرض والوفاة.  
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ملناقشة  الفني  امللتقى  2007م  يوليو   26-25 الفترة  أقيم خالل 
نظم املعلومات التسويقية في إطار برنامج املعلومات املتكاملة 
لألمن الغذائي لدعم القرار في السودان واملمول من االحتاد األوربي. 
وبإسناد فني في التنفيذ من منظمة األغذية والزراعة، وقد تداول 
املشاركون نظم املعلومات التسويقية على مستوى التخطيط 
بكل  ونشرها  وحتليلها  ومعاجلتها  املعلومات  وجمع  والتنظيم 
الوسائل املتاحة لكل املستفيدين على مختلف املستويات من 
املدني  اتمع  ومنظمات  قرار  ومتخذي  ومستهلكني  منتجني 

والتجار وغيرهم.
موسعة  عمل  بورشة  امللتقى  نتائج  تستعرض  وسوف  هذا 
يشارك فيها املهتمون بالتسويق الزراعي باملركز والواليات لوضع 
خطة عمل تنفيذية لنظام املعلومات التسويقية والشروع في 

تنفيذها.



السياسات حزم من واحدة هى الزراعية السياسات
للقطاع توجيهها يتم التى الكلية االقتصادية
األهداف مجموعة عن تعبّر  بذلك  وهى الزراعي،
قد التي واإلجراءات والوسائل  والبرامج  واألساليب
الزراعي القطاع في لتطبيقها اتمع إليها يلجأ
استغالالً املتاحة املوارد استغالل و توظيف بغرض
أفراد لكافة  املنشود الرفاة االقتصادى يحقق أمثالً

اتمع.
خاصة أهمية الزراعية السياسات وتكتسب
لسيطرة تخضع  ال محاور مع تعاملها خالل من
من مجموعة ذاتها فى تعد أنها إلى إضافة اإلنسان
يرتبط تنفيذها التى املتشابكة واملعقدة السياسات
والبنوك والتجار املنتجني من مختلفة  بقطاعات
السياسات واضعو ما يواجه وغالبا واملستهلكني.

يلبى نسق في ووضعها األولويات بترتيب تتعلق الزراعية مشاكل
واملوارد االستراتيجية النواحى االعتبار يأخذ فى و رغبات اتمع
مهارات يتطلب  مما واالجتماعية الثقافية واالعتبارات املتاحة

السياسات. تلك لدى واضعى ومعرفة واسعه وعملية علمية
التى الهموم من واحدا الزراعية واستدامتها يعد السياسات ثبات إن
التي اخلطة أن إذ مجال التخطيط الزراعى، فى العاملني بال تشغل
زوال. إلى مصيرها محددة وسياسة واضحة رؤية هدى على تبنى ال
جتويدها اليساعد علي استدامتها وعدم السياسات أن تغير كما
والقطاعات الشرائح وطموحات رغبات عن للتعبير وتنقيحها
األبعاد استصحاب من ميكنها وال اإلنتاج، عملية في التي تشترك
السياسات حلال واالجتماعية.فاملتأمل واالقتصادية االستراتيجيه
أسيره يجدها اآلن وحتى االستقالل منذ السودان  فى الزراعية
فترات مختلف خالل السائدة السياسية والعوامل للتوجهات

من حتوالت الفترات تلك شهدت حيث احلكم،
احلر إلى اتلط إلى الشمولى االقتصادى النظام
التمويلية أن تأثرت السياسات ذلك جراء من وكان
والتجارة والتسويقية والسعرية واالستثمارية
ذلك عن كل تولد و الزراعية. اخلارجية للمنتجات
الزراعى القطاع  ألداء مالزماً الذى ظل االضطراب

منه. مرجو ماهو حتقيق به عن وأقعد
الزراعى للقطاع واالنتباهة التى وجهت الصحوة إن
النهضة إلحداث اخلضراء  النفرة  بإعالن ً مؤخرا
بالرغم والتقدير. ولكن الدعم كل جتد منا الزراعية
يتم أشمل مظلة إلى اجلهد هذا يحتاج ذلك من
لهذا الرأسي والربط التواصل ضمان خاللها من
االقتصاديـة السياســات مع العمــالق املشروع
مع األفقي والربط التواصل  إلى  إضافة الكلية
واالقتصاد للتخطيط العامة اإلدارة ظلت  لقد . القطاعات بقية
هذه بإنشاء والتبشير في لفت اإلنتباه ً كبيرا جهداً تبذل الزراعي
تبنى الزراعية للسياسات دائمة وثيقة إصدار في واملتمثلة املظلة

التالية: املقومات على
فاعلة، تنفيذية سلطه وجود º

ومتكاملة، متوازنة رؤية º
األهداف. لتحقيق املتبعة األساليب سالمة º

حتقيق األهداف. وإمكانية القبول º

برامج تنفيذ شأنه أن يضمن بإصدار هذه الوثيقة  من اإلسراع إن
معها تستصحب ومستدامة  ثابتة واضحة، لرؤية وفقاً  النفرة

واملستقبلي. اآلني الواقع
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o�u���«  öCF� W'UF�Ë WK�UJ�*« WOH�d�« WOLM��« vK� eO�d��«
الساحل  دول جتمع إطار في الغذائي باألمن البرنامج اخلاص تقييم سمنار ١٣-١٤ يونيو ٢٠٠٧ العربية الليبية يومي باجلماهيرية بطرابلس انعقد
للبرنامج القومي واملنسق الثنائي، إدارة التعاون مدير واالقتصاد الزراعي، التخطيط عام مدير ضم رفيعٍ بوفدٍ السودان شارك (س-ص)، والصحراء

الغذائي. باألمن اخلاص
إطار في بوركينافاسو)، مالي، النيجر، تشاد، (السودان، الليبي التمويل من إستفادت التي (س-ص)، منظومة في األعضاء الدول السمنار ضم
فضاء االقتصادي في االندماج حتقيق بهدف التجمع أعدها والتي ومكافحة الفقر الغذائي واألمن للتنمية الريفية االستراتيجية التوجهات
املرحلة خالل احملققة واملكاسب النتائج على والوقوف ،٢٠٠٧ للبرنامج يونيو األولى املرحلة ختام إطار في السمنار التقييمي ويأتي (س-ص).
أخرى دول سبع لتشمل وتوسيعها املعنية التجمع اخلمس دول في لتعزيز النشاطات الرامية املرحلة الثانية الالزمة لبداية والترتيبات األولى

بالتجمع. أعضاء

إطارٍ إقليميٍ في الفقر من واحلد الغذائي األمن انعدام ملكافحة املتكاملة النظرة حول بناءة آراء مقدماً النقاش في بحيويةٍ السودان شارك وفد
التركيز على الوفد اقترح كما التجمع، دول بني والتجارة التسويق معضالت واملستدامة ومعاجلة املتكاملة الريفية علي التنمية يركز موسع
اال في املعلومات وتوفير واإلدارة التنظيم جوانب علي والتركيز ومتكينهم، املنتجني وتنظيم صغار املساندة اخلدمات وتوفير القدرات بناء
األولى املرحلة التجمع، متديد لدول اإلقليمية االستراتيجية إطار في القرار دعم بهدف والتقييم للمتابعة إيجاد آلية فاعلة اقترح ،كما الزراعي
إعداد في بفاعلية لإلسهام التنظيمية القدرات وبناء البرنامج مكونات تأثير ودعم القصور لتالفي وذلك السمنار، وأبراز توصيات للبرنامج

الغذائي. باألمن اخلاص الوطني للبرنامج العمل التنفيذية خطة
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مستح العلم ينال ال

وأن بجهلك أن تعترف ً أبدا تستح ال
الذي فاإلنسان . بخبرة اخلبراء تعاجله
فرصةً ميلك ضعفه نقاط يعرف

قوة.  إلى نقاط حتويلها في حقيقية
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وحتولت  القومي. التخطيط وزارة إنشاء بعد ١٩٧٤ العام في الزراعة بوزارة الزراعي التخطيط إدارة إنشاء مت
إدارات من كواحدةٍ ٢٠٠٢/٦/٢٤م بتأريخ اإلداري الصادر للقرار وفقاً والسياسات التخطيط إدارة مسمى إلى

واالستراتيجيات. التخطيط (١) هي: أقسام ثالثة تضم الزراعي. واالقتصاد للتخطيط العامة اإلدارة

املشروعات. وتقييم ومتابعة إعداد و (٣) (٢) السياسات.

∫ …—«œù« ÂUN�
املرحلية. والبرامج السنوية واخلطط الزراعيـــة االســتراتيجيـات وتقييــم ومتابعـــة إعـــداد º

اال. هذا في والواليات املركز بني التنسيق مع الزراعـيــة وتقييـــم السياســات رســم ومتابعــة º
التنمية الزراعية. مجـــال في االقتصادية والفنيــــة اجلــدوى دراســــات إعـــداد º

الزراعي. القطاع في املشروعات وتقييم متابعــة º
والوالئية. املركزية التخطيط إدارات قدرات تدريــب ورفـع º
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الرحيم الرحمن اهللا                                                           بسم
إذا الذين * الصابرين وبشر والثمرات واألنفس من األموال ونقصٍ واجلوع اخلوف من بشيء ولنبلونكم ))

العظيم اهللا )) صدق إليه راجعون وإنا هللا إنا قالوا أصابتهم مصيبة
العاملني وكل األقسام ورؤساء والوحدات اإلدارات ومديرو الزراعي واالقتصاد التخطيط مدير عام ينعى

تعالى: اهللا عند العامة باإلدارة

bL???�√ WHO???K)« »Ëc??�� Ø —u��b�«
السابق والغابات الزراعة وزير - اجلمهورية مستشاررئيس

جناته فسيح وأسكنه رحمته  بواسع  اهللا تغمده يونيو ٢٠٠٧،  ٢٧ األربعاء فجر وفاته حدثت والذي
ترقية في واضحة بصمات للشهيد كان لقد رفيقاً، أولئك وحسن والشهداء والصديقني النبيني مع
كما اخلضراء للنفرة مهد الزراعية يسمى اخللوة ابتداعه ملا خالل أنه ومن بل وتطويره الزراعي العمل
بهذا تضطلع الغذائي إلى إدارة قسم األمن بترفيع قام األمن الغذائي بأهمية منه ً استشعارا أنه قام

وتوقيتاً.    ونوعاً كماً وتطويرها واملعلوماتية املعلومات بأهمية متعاظماً اهتماماً أبدى كما الهم.

دورٍ ذات  املتخصصة املكتبة تعتبر
اخلدمية، املؤسسات في إيجابيٍ 
مكتبة دور العدد  هذا في  ونتناول
كونها في وأهميتها العامة، اإلدارة
املعلومات توفير في  متخصصة إدارة
الدقيقة الزراعية واإلحصاءات والبيانات
ومتابعة إعـداد  في  لتعـني  الشاملة،
والبرامـج واخلـطـط االستراتيجيـات
واالجتماعيــة االقتصاديــة التنموية
وإعــداد السنويــة التقاريـر وكتابة
إلي يتوافد حيث املتخصصة، النشرات
املستفيدين. من عدد  يومياً  املكتبة
خدمات تقدمي في دور املكتبة هنا ويأتي
توجيه - املرجعية (اخلــدمة املعلومات

الباحث). وإرشاد
اإلدارات ملدراء اجلارية  اإلحاطة خدمة و
املراسلة برنامج  عبر والوحدات 
وللمستفيدين ،(Outlook) الداخلية
وخدمة ،(Display) العرض لوحة عبر

ملستفيدي اإلدارة. الداخلية اإلعارة
املكتبة خالل من املستفيدين عدد وبلغ
إنشائها تأريخ منذ – املنصرمني العامني

ميثلون  ً مستفيدا نحو ٥٢٥ – ٢٠٠٥ عام
واملؤسسات العليا واملعاهد اجلامعات 
وميكن اتلفة. واإلدارات احلكومية
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