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www.zira3a.net :الزراعة دوت نت
  موقع يهتم باملوضوعات التي تخدم الزراعة واملهتمني بها ويحتوي املوقع على العديد من املوضوعات الزراعية 

الهامة واملفيدة وللموقع منتدى يتناول القضايا الزراعية احلية واملتداولة في الساحة الزراعية العامة.

www.Alshamsi.net :الشامسي دوت نت
والعلمية  اإلسالمية  والعديدة، منها  املتفرقة  املعرفة في ضروبها  أبواب  العديد من           موقع يشمل 
ويزخر باملعلومات الغنية في مجال احلاسب اآللي واإلنترنت واألدب والثقافة كما يحتوي على أخبار السياسة 

العربية، والعديد من النواحي الهامة التي يحتاجها الفرد في حياته اليومية.   

ÆÆÆrJ��U�— UM�K�Ë
د. محمد أحمد الفيل، االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اخلرطوم- وصلتنا رسالتكم وتهانيكم بالشهر 

الفضيل، متت إضافتكم للقائمة البريدية، وننتظر مساهماتكم معنا في أعدادنا القادمة بإذن اهللا...
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من مواليد القضارف ١٩٥٩.  �

املؤهالت العلمية:
زراعي-  اقتصاد  بكالوريوس   �

جامعة اخلرطوم ١٩٨٣.
والتنمية-  التجارة  في  ماجستير   �

جامعة الفكاستر إجنلترا ١٩٨٧.
 - االقتصــــاد  في  دكـتوراه   �

جامعة الفكاستر إجنلترا ١٩٩٠.
املفاوضات  في  متقدمة  دورة   �

التجارية- جامعة هارفارد الواليات املتحدة األمريكية.

الوظائف التي عمل بها: 
مساعد تدريس بقسم االقتصاد الزراعي- جامعة اخلرطوم ٨٣-١٩٨٦.  �
أستاذ مساعد بقسم االقتصاد الزراعي -جامعة اخلرطوم ٩٠-١٩٩٦.  �

مستشار إقليمي للفاو بالشرق األدنى- القاهرة ٩٦-١٩٩٧.  �
مستشار للفاو بروما-قسم السلع والتجارة ٩٨-١٩٩٩.  �

اقتصادي بقسم السلع والتجارة بالفاو- روما ١٩٩٩-٢٠٠٤.   �
القاهرة  اإلدنى-  للشرق  اإلقليمي  الفاو  مكتب  الزراعية-  السياسات  مسؤول   �

٢٠٠٤- وحتى تأريخه.

اإلصدارات واملؤلفات:
حتديات دول الشرق األدنى في إطار مفاوضات التجارة الدولية حول الزراعة ٢٠٠٧.  �

التضخم في تعريفة أسواق السلع الزراعية ٢٠٠٤.  �
فرص وحتديات الزراعة العربية في إطار مفاوضات التجارة الدولية، باالشتراك مع   �

د.محمد عبدالقادر ٢٠٠٥.
تنفيذ إتفاقية األرجواي الزراعية في إطار مسائل الغذاء والزراعة بالشرق األدنى   �

.١٩٩٩
السودان  في  الثالث  الزراعية  بالقطاعات  احملاصيل  وربحية  التنافسية  القدرة   �

.١٩٩٧
برامج اإلصالح واحملفزات الزراعية في السودان(دراسة مقارنة) ١٩٩٧.   �

األنشطة:
استراتيجيات  مجال  في   ً منوا واألقل  النامية  الدول  من  لعدد  استشارات  قدم   �
املنظمات  من  لعدد  الدولية   التجارة  وسياسات  الزراعية،  التنمية  وسياسات 

اإلقليمية واموعات االقتصادية.
خطط وقدم مجموعة من األوراق في مجال سياسات وتنمية  السلع التجارية .   �
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إن  الدولي  االقتصاد  لعلوم  بترسون  ومعهد  العاملي  التنمية  مركز  نشرها  دراسة  قالت 
ظاهرة االحتباس احلراري قد تتسبب في تراجع اإلنتاج الزراعي العاملي بشكل خطير بحلول 
عام ٢٠٨٠ مع انخفاض اإلنتاجية في الدول النامية، في الوقت الذي تتحسن فيه في بعض 
الدول الغنية. وقال اخلبير االقتصادي وليام كالين معد الدراسة إن الهند وباكستان ومعظم 
أن  الدراسة  ً. ووجدت  الالتينية ستكون األكثر تضررا أميركا  الدول اإلفريقية ومعظم دول 
الواليات املتحدة ومعظم الدول األوروبية وروسيا وكندا، رمبا حتقق مكاسب زراعية إذا استمر 
التغير املناخي في مساره احلالي. وتتنبأ الدراسة بأن تنخفض اإلنتاجية الزراعية في العالم 
األكثر  هو  استراليا  فان مستقبل  املتقدمة  الدول  وبني   .٢٠٨٠ عام  بحلول  و١٦٪   ٣ بني  ملا 
النامي  العالم  وفي   .٪ ١٧و٢٧  بني   احملاصيل  إنتاج  في  التراجع  يتراوح  ان  توقع  مع   ً سوادا
توقعت الدراسة ان يتراوح حجم التراجع الذي يزيد بسرعة في الهند بني ٢٩ و٣٨٪ بينما 
تكهنت بان يصل في السودان والسنغال إلى أكثر من ٥٠٪ وهو ما يعني في جوهره انهيارًا 

لإلنتاجية الزراعية.

¨¨¨  UO�UL��«

تهنئ أسرة اإلدارة العامة األمة اإلسالمية بحلول عيد الفطر املبارك، أعاده اهللا على األمة وهي أكثر   —
منعةً وعزة ، وتخص بالتهنئة أسرة وزارة الزراعة والغابات، متمنيةً لها دوام الرفعة والتقدم. 

ــــد بدرية محمد مرجان مدير وحدة اإلسناد الفني واملعلومات،  تنعى اإلدارة العامة والــــ األستاذة/ـ   —
للفقيد الرحمة وتقبله اهللا  عنده وجعل اجلنة مثواه ونزله، وألهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء.

تنعى اإلدارة العامة والــــ األستاذة/ ـــــد سهام مختار بوحدة إدماج النوع، تقبله اهللا  عنده وجعل   —
اجلنة مثواه ونزله، وألهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء.

في العدد القادم ...                 -  التوثيق وأهميته …

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
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قام السيد/ نبيل أحمد سعد مدير إدارة التخطيط والسياسات واالستاذة/ بدرية محمد مرجان 
املعلومات  إدارة  بشأن  الفنية  املشاورة  اجتماع  واملعلومات بحضور  الفني  اإلسناد  وحدة  مدير 
واملعارف الزراعية والذي عقد برئاسة منظمة الفاو بروما، وقد ناقش االجتماع املوضوعات الفنية 
األمن  بهدف حتقيق  وتبادلها  الزراعية  واملعارف  املعلومات  الى  بالوصول  املرتبطة  والسياسات 
الغذائي والتنمية املستدامة .. والسبل الكفيلة بدعم دور املنظمة باعتبارها منظمة للمعارف 
الذي  االلكترونية وهو املصطلح  الزراعة  املنظمة في مجال  به  الذي تقوم  الدور  ناقش  .. كما 

الثانية  العاملية  القمة  في  صياغته  متت 
تعزيز  على  يركز  والذي  املعلومات  تمع 
التنمية الزراعية والريفية من خالل حتسني 
وقد   .. واالتصال  املعلومات  تبادل  عمليات 
من  التوصيات  من  بالعديد  االجتماع  خرج 
من  املزارعني  بتمكني  املتعلقة  تلك  أبرزها 

االستفادة من هذه املعلومات واملعارف.
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لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  السنوي  االحتفال  يجئ 
الغذاء،  احلق في  العاملي حتت شعار  األغذية  بيوم  املتحدة 
الدولي  اتمع  اعتراف  على  يدل  الشعار  هذا  واختيار 
املتزايد بأهمية ودور اإلنسان في القضاء على اجلوع والفقر 
وفي التعجيل في عملية التنمية املستدامة وتعميقها. 

واحلق في الغذاء هو حقٌ عاملي. ويعني أنه يجب أن يحصل 
- امرأةً كان أم رجالً أم طفالً- و في كل األوقات  كل شخصٍٍ
على الغذاء، أو على سبل احلصول عليه، وأن يكون كافياً 
مواد  أي  من  وخالياً  احتياجاته  لتلبية  وتنوعاً  وكماً  نوعاً 
الغذاء  في  احلق  إدماج  ويجري  ثقافته.  في  ومقبوالً  ضارة 
ضمن الدساتير والتشريعات الوطنية، ورغم التقدم احملرز، 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  صدور  على  عاماً   ٥٩ مضي  وبعد 
العالم محرومني  في  نسمة  مليون   ٨٥٤ يزال  ال  اإلنسان، 

من هذا احلق.
بالدرجة األولى عن إعمال احلق في  والدولة هي املسؤولة 
، ضمن أقصى حدود املوارد  الغذاء. وعليها أن تتخذ خطواتٍ
التمتع  إنسان في  املتاحة لديها، لإلعمال املطرد حلق كل 
أشكال  من  شكلٍ  أي  عن   ً بعيدا  ، كافٍ غذاءٍ  في  بحقه 
من  مجموعات  ثالث  احلالة  هذه  في  وتسري  التمييز. 

الواجبات امللقاة على عاتقها وهي: 
احترام الدولة للفرص املتاحة حالياً للحصول على   ¡

الغذاء.
حماية الدولة للحق في الغذاء، من أي جتاوزات تؤدي   ¡

. للحرمان أو عدم احلصول على غذاءٍ كافٍ
وتوفيرها  األغذية،  على  األفراد  حصول  تسهيل   ¡

للعاجزين عن تأمينها.
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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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أكتوبر٢٠٠٧ العدداخلامس  ـ السنة األولى ـ ٤ صفحات ـ نشرة شهرية تصدر عن اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي ـ وزارةالزراعةوالغابات
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درجات احلرارة:
البالد،  أنحاء  في معظم  املعدل  من  أقل 
مالت  والتي  الشمالية،  األجزاء  ماعدا 
فيها درجات احلرارة الدنيا إلى االرتفاع عن 

املعدل العام.

األمطار:
أنحاء  معظم  في  املعدل  من  أقل 
السودان، ماعدا أواسط البالد، القضارف، 
األمطار  كانت  وإن  واالستوائية،  كردفان، 

التراكمية تفوق املعدل العام.

 W�œUB��« W�UI�
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طاقة  خللق  الهادفة  العملية  هي 
متوسط  في  دائم  تزايد  إلى  تؤدي 
دخل الفرد احلقيقي بشكل منظم 

لفترة طويلة من الزمن.
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أقيم مبعهد تنمية التعاون الزراعي اآلسيوي باليابان، في الفترة 
بني ٧-٢١ يوليو٢٠٠٧، وبتنظيمٍ من املنظمة اإلفريقية اآلسيوية 
للتنمية الريفية، سمنار متكني املرأة الريفية في اإلقليم اإلفريقي-

اآلسيوي، ومبشاركة ١٦ دولة إفريقية وآسيوية. 
للسمنار،  األول  األسبوع  العمل خالل  أوراق  من  العديد  تقدمي  مت 
منها: احلركة التعاونية في اليابان، الصناعات الصغيرة  اليابانية، 
ثالث أوراق محورية قدمها خبراء متخصصون، إضافةً لــ ١٦ ورقة 
عمل قطرية من مشاركي الدول اتلفة، مبا فيها ورقة السودان. 
مختلف  في  الريفية  املرأة  متكني  حول  السمنار  توصيات  ركزت 
األستاذة  ودعت  واالجتماعية.  والسياسية،  االقتصادية،  ااالت 
سعاد عبداهللا علي  بوحدة إدماج النوع ممثل السودان، إلى العمل 
لسياسات  القومي  املشروع  مع  املتوائمة  السمنار،  بتوصيات 

متكني املرأة، ااز من قبل حكومة السودان. 
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تعتذر النشرة عن اخلطأ في شخصية عملت باإلدارة العدد السابق، واالسم الصحيح هو    

óªfi Ò°ûÑdG ¥RGôdG óÑY .O وله العتبى
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الوزارة، أنشطة العمل في أساليب  وتطوير لتحديث السعي إطار في سابقاً) واملعلومات احلاسوب (وحدة واملعلومات الفني اإلسناد أنشئت وحدة
والغابات الزراعة وزارة تربط للمعلومات حديثة شبكة وتأسيس وحتليلها املعلومات إدارة في تطوير نظم اآللي احلاسب استخدامات في والتوسع

متكامل مركز إلنشاء توطئةً وعاملياً محلياً الزراعي بالقطاع الصلة ذات الزراعية املعلومات ومصادر مبواقع
والصيانة. (٣) (١) البرمجيات وقواعد البيانات. (٢) الشبكات هي: أقسام ثالثة الوحدة للمعلومات. وتضم

والتدريب. النظم
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املعلومات. إدارة نظم مجال في الزراعي بالقطاع الكوادر الفنية تدريب  ¡

العامة. باإلدارة تنتجها اإلدارات اتلفة والبحوث التي الدراسات بنسخ القيام ¡
املالئمة. والنظم البرامج اختيار ¡

طريق عن لإلنترنت العاملية بالشبكة املرتبطة العامة باإلدارة احمللية الشبكة  على اإلشراف  ¡
املعلومات.  تبادل لتسهيل باملركز إلكترونياً الواليات ربط على والعمل DSL خدمات

يوم شعار  الغذاء- في احلق يحظى
باهتمام -٢٠٠٧ العاملي  األغذية
احمللية، املستويات كافة على كبير
الصعيد فعلى والعاملية، اإلقليمية
املتحدة األمم منظمة أُنشئت العاملي:
،١٩٤٥ العام في والزراعة لألغذية

العاملي  اإلعالن صدر ١٩٤٨ عام وفي
لكل جاء فيه:(أن والذي اإلنسان، حلقوق
الئق معيشةٍ  مستوى في احلق فردٍ
في مبا وأسرته هو ورفاهيته بصحته

 ١٩٧٤ وفي العام الغذاء)، في احلق ذلك
الذي العاملي الغذية يوم إعالن صدر 

معيقاً  التغذية سوء يكون أال يجب ١٩٨٤ العام وبحلول بأنه نادى
انعقاد  وأثناء   ١٩٧٩ العام وفي انسان. ألي والذهنية املادية للطاقات
على االتفاق مت والزراعة العاملية األغذية منظمة ملؤمتر الدورة العشرين

باألغذية،  لالحتفال يوماً عاملياً عام، كل أكتوبر من ١٦ يوم يكون أن
على والتشجيع األغذية، مشكلة وأبعاد بطبيعة الوعي بهدف زيادة
من يتحقق ما إلى االنتباه واسترعاء الزراعي، االهتمام باإلنتاج توجيه

إعالن  مت ١٩٩٦ عام وفي والغذائية. الزراعية التنمية مجال في جناحٍ
كل حق الدول واحلكومات رؤساء أقر حيث األمن الغذائي، روما بشأن

٢٠٠٠ اتفق  العام وفي سليمة ومغذية. على أغذيةٍ احلصول في فردٍ

طائفةٍ على اإلمنائية لأللفية املتحدة األمم قمة مؤمتر في العالم زعماء
يجب   ٢٠١٥ العام وبحلول أنه أهمها احملددة، واألهداف الغايات  من

إلى النصف.  واجلوع املدقع تخفيف الفقر
العربية بتحقيق الدول اهتمت جامعة عربياً، اإلقليمي: الصعيد وعلى
الزراعية للتنمية العربية املنظمة إنشاء مت حيث الغذائي، األمن

مت  سبتمبر، ٢٧ في العربي الزراعة بيوم سنويا حتتفل والتي ،١٩٧٢
توفير أكبر أجل من الزراعي، واالستثمار لإلمناء الهيئة العربية إنشاء
ومستلزمات الزراعية املنتجات تبادل وزيادة الزراعية، السلع من قدر

بيان  صدر  ٢٠٠٤ العام بتونس العربية القمة  وفي  الزراعي، اإلنتاج
وفي العربي، الوطن في الغذائي واألمن الزراعية املستدامة التنمية

استراتيجية  إعداد قرار ٢٠٠٥ صدر اجلزائر
.٢٠٠٥-٢٠٢٥ املستدامة الزراعية التنمية

املنظمات  من العديد أنشئت إفريقياًً:
األمن حتقيق إلى التي تهدف  واملؤسسات
بنك ص، س الكوميسا، الغذائي، كاإليقاد،
اآلفروآسيوية املنظمة اإلفريقية، التنمية

الريفية. للتنمية
احلكومة أولت الوطني: الصعيد وعلى
الغذائي األمن حتقيق مسألة السودانية
الهدف يعتبر  حيث  كبرى،  أهميةً 
هو والغابات الزراعة لوزارة االستراتيجي
محور ميثل  والذي الغذائي، األمن حتقيق
من العديد وهناك  السودانية، الزراعية االستراتيجيات لكل ارتكاز

الغذائي  األمن حتقيق إلى تهدف التي والبرامج واملشاريع املؤسسات
املتكاملة- مشاريع الريفية التنمية برامج الريفية- التنمية (مشاريع
والتنمية الغذائي  األمن قانون صدر  كما املستدام)، العيش كسب
لم الذي الغذائي،  لألمن األعلى الس ينشأ  مبوجبه والذي الريفية،
الزراعية النهضة الس الزراعي أصدر جهة أخرى بعد. ومن النور ير

 ً وأخيرا للزراعة. الوطني اليوم هو عام كل من ٧ يوليو ونادي بأن يكون
٢٠٠٧ ـ ٢٠١٠. اخلضراء النفرة أُعلنت

الوطني،  الصعيد وعلى وإقليمياً، عاملياً اجلهود املبذولة كل عن رغماً
نسمة  مليار من أكثر  هناك أن املتحدة األمم لتقارير ووفقاً أنه جند
 ٣٠٠ حوالي بينهم الفقر، خط حتت يعيشون العالم، مستوى على
سكان  ١٣٪ من ويعاني الصحراء، جنوب إفريقيا في شخص مليون
إحصائية ليس هناك السودان التغذية، وفي سوء العربي من العالم

جملة  ٥٠ ـ ٧٠٪ من بني نسبتهم تتفاوت ولكن الفقراء، لعدد دقيقة
السكان.

لأللفية األول الهدف حتقيق  العالم يستطيع  هل ، املُلِحْ والسؤالٌ
النصف بحلول  إلى العالم في واجلوع املدقع الفقر بتخفيف اإلمنائية،

٢٠١٥؟؟!!. العام
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الشبكة لتطوير العامة، اإلدارة اختيار مت —
،(SNAIN)السودانيةالوطنيةللمعلوماتالزراعية
املعلومات إدارة لتطوير أنشطتها تؤدي والتي
الزراعية، البحوث هيئة برعاية الزراعية واملكتبات
من بدعمٍ  والتقانة، العلوم وزارة مظلة حتت 
،(RAIN) الزراعية للمعلومات اإلقليمية الشبكة
الزراعي البحث منشئات هي واجلهات املستهدفة

السودانية.
املعلومات برنامج  فعاليات  إطار  في —
عمل فريق قام ، SIFSIAالغذائي لألمن املتكاملة
، بالبرنامج الزراعي التسويق خبير من: مكون
الزراعي، االقتصاد  بادارة  التسويق  قسم ورئيس
الغذائي، باألمن اخلاصة واملنسق القومي للبرامج
وجنوب شمال واليات من لكل ميداني بطواف 

معلومات التسويق نظم ترقية بهدف األسواق حالة على للوقوف وذلك واجلزيرة سنار األزرق، النيل كردفان،
أسبوعاًً. امليداني الطواف واستغرق الزراعي،

بحضور املدير اخلاص باألمن الغذائي، املتابعة والتقييم بالبرنامج مسئول احلسن فاطمة األستاذة قدمت  —
تقدير في البرنامج جهود عن تفصيلياً عرضاً العامة باإلدارة األقسام ورؤساء اإلدارات والوحدات ومدراء العام

.٢٠٠٦-٢٠٠٧ ملوسم كردفان شمال بوالية الغذائي باألمن اخلاص مبناطق البرنامج الذرة حملصول اإلنتاجية
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والذي  عام، كل من ٢٧ سبتمبر في سنوياً العربية الزراعة بيوم االحتفال على الزراعية للتنمية العربية املنظمة درجت
في العربي بيت اخلبرة متثل والتي املتخصصة العربية املنظمات كإحدى ،١٩٧٠ العام في املنظمة إنشاء يصادف تاريخ
،١٩٨٠ العام في املنظمة عضوية اكتملت كما  ،١٩٧٢ العام من  ً اعتبارا أعمالها املنظمة باشرت  وقد الزراعي، اال

العربية. الدول جامعة حتت مظلة املنضوية الدول كل بانضمام
كبيرة ميكن زراعية موارد  من السودان به  يتميز ملا لها،  ً مقرا اخلرطوم الزراعية من للتنمية العربية  املنظمة واتخذت 

حماية املراعى "تنمية وإدارة شعار العام حتت ويتم االحتفال هذا الغذائي العربي. على األمن التأثير إيجابياً باستثمارها

وإدارة املراعي والدور احليوي تنمية بأهمية املنظمة من استشعاراً الشعار هذا في اإلنتاج"، وقد جاء اختيار للبيئة وزيادة
ومستقبالً. حاضراً العربية للدول لتأمني الغذاء وزيادة اإلنتاج البيئة حماية في والذي تلعبه والهام

 U�d???H??�??�
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 manalbab88@yahoo.com حسن  حاج بابكر زراعي: إعداد مهندس

∫  U�dH��
واالنشغال. األعمال  بني فرق هناك —
النجاح، لنا يحقق ما أداء هي األعمال
حالة حركة. هو البقاء في واالنشغال
واملعنى احلركة، العمل هو رد العمل
البركة. العمل هو على نضفيه الذي
إذا ،إنك احلياة  عجائب  من لعله —
القمة مستوى دون هو ما كل رفضت

تصل إليها. دائما فإنك ،
العمل إلجناز  املتاح الوقت كان  كلما —
أكبر املنجز العمل كان كلما أقل، 

وأكثر.

ÆÆÆW�dH�� —U��√ÆÆ ÎUO�U� U�œ«b�≈ Íd�� WDA�√

 U�uKF*«Ë wMH�« œUM�ù« …b�Ë s� —b� º
∫Ê«uMF� ¨W�dNA�« …dAM�« s� d�L��� œb�

ÆWO�Ëd�J�ù« W�uJ(«
 U�UO��«Ë jOD���« …—«œ≈ X�U� º
WO�L)« WD)« Ã«d�S� ¨WO�«—e�«

Æ…—«“uK� UNF�— -Ë ¨WOzUNM�« …—uB�U�
…b�U�  œ«b�≈  w�  qLF�«  Íd�� º
 …—«œù« PAEA DATA BASE U�UO�
¨w�«—e�« œUB��ô«Ë jOD��K� W�UF�«

Æ «—«œù« lOL� j�d� w��«Ë

البيانات حتويل عملية هي الرقمنة
معاجلتها بغرض رقمي شكل إلى
نظم سياق اآللي. وفي احلاسب بواسطة

إلى: الرقمنة تشير ما عادةً املعلومات،
الصور) أو املطبوعة النصوص (حتويل
خرائط...إلخ) أو  إيضاحية، فوتوغرافية، 
ما من نوعٍ باستخدام ثنائية إلى إشارات

Scanning والتي  الضوئي املسح أجهزة
اإلشارات على تلك نتيجة بعرض تسمح

( اآللي. احلاسب شاشة
وراء األساسية األهداف فإن عام وبوجهٍ
إلى للتحول التقليدية املكتبات سعى 

هي: رقمية مكتبات
في املعلومات  مصادر حفظ ¡

الرقمي. الشكل
املوجودة مصادراملعلومات إتاحة ¡
أي في للمستخدمني املكتبة في

مكان.
والنفاذ املباشر الوصول إمكانية  ¡

بُعد. عن املعلومات إلى
مصادر تداول في املشاركة ¡
اتلفة.  املكتبات بني املعلومات

اإللكترونية املواد فإن عامة وبصورةٍ
شقني: إلى تنقسم

التناظري الشكل ذات املواد .i
األشرطة مناذجها من والتي
الفيديو وأشرطة  الصوتية، 

املرئية.
والتي الرقمي الشكل ذات املواد .ii
املكتنزة األقراص مناذجها من
وأقراص الفيديو الرقمية. ،CDs
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مشروع تسيير للجنة بحضوراالجتماع السادس الزراعي، مدير االقتصاد الشفيع محجوب بخيتة األستاذة قامت
استون ليفق مبدينة انعقد والذي ،AMPRIP الكوميسا لدول اإلقليمي والتكامل الزراعية املنتجات تسويق ترقية

٢٨-٢٩سبتمبر٢٠٠٧. يومي بزامبيا
السابقة اخلمس التقارير خالل من البرنامج وسير يونيو٢٠٠٧)، نصف السنوي(يناير- األداء تقرير االجتماع ناقش
والصحة الصحة مجال في والوسيطة العليا للمستويات التدريبية البرامج سير بجانب التسيير، للجنة
الزراعي معلومات الغذاء والتسويق نظم الـ AMPRIPتشمل: مشروع أن مكونات بالذكر جديرٌ .SPS النباتية

.HIV/AIDs املكتسبة املناعة نقص مرض ملكافحة التوعية والصحة النباتية، الصحة ،FAMIS

واقعة  حقيقةً فلنجعله الغذاء، في احلق األغذية العاملي٢٠٠٧: يوم    في
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بالعديد  عمل والذي النبات، تربية علماء صالح، أحد صالح حسني بروفيسور تعالى: العامة عند اهللا اإلدارة تنعى
البحوث هيئة عام منصب مدير تبوأ حتى وتدرج شمبات )، شندي، البحوث الزراعية (احلديبة، محطات هيئة من
حضور ذو وصوالً كان ،(.. فاصوليا، حمص مصري، (فول البقوليات أصناف من استنبط العديد له املغفور الزراعية،
الشهداء و الصديقني مع جناته فسيح أن يسكنه وجل عز املولى إلى تنعاه لتتضرع إذ واإلدارة اجتماعي فاعل،

راجعون. إليه وإنا هللا إنا العزاء، وحسن الصبر ومعارفه وذويه آله يلهم وأن رفيقا أولئك وحسن والصاحلني


