
من القراء...                                  إعداد: فاطمة محمود محمد

 اأمـــــــــــني املكــتــبة     
�أمني  �أهمية  من  التقليل  مبكان  اجلهل  ومن  باملكتبة،  وكبريٍة  �صغريٍة  بكل  يلم  من  هو  املكتبة  �أمني 

املكتبة، فاأمني املكتبة �صاحب الوظائف املتعددة داخل املكتبة، وهو ال�شخ�ص الذي تتوفر فيه الكثري من 

تقييم  على  والقدرة  املعلومات  م�شادر  مبحتوى  املعرفية  ولديه �خلربة  وال�شخ�شية،  املهنية  املوؤهالت 

تلك املعلومات.

 • بال	 الفكري  الإنتاج  لأ�شبح  املكتبة  �أمني  ل  لو 

�شوابط،

 • لأي	 الفكري  الإنتاج  ل�شاع  املكتبة  �أمني  ل  لو 

معرفٍة ب�شرية!

م�شادر  عن  امل�شتفيدون  لتاه  املكتبة  �أمني  لول 

املعلومات، يف بحٍر متالطٍم ل اأول له ول اآخر.   

األخيرة
اقت�صاد عاملي 

جمموعــــــــة الثمانــــــــية
اأملانيا ، اليابان،  الأمريكية،  املتحدة   ت�شم الدول ال�شناعية الكربى يف العامل اأع�شاوؤها هم: الوليات 

65% من فرن�شا وكندا، وميثل جمموع اقت�شاد هذه الدول  املتحدة،  �ململكة  اإيطاليا،   رو�شيا الحتادية 

 اقت�شاد العامل و اأغلبية القوة الع�شكرية )حتتل 7 من 8 مراكز الأكرث اأنفاقاً على الت�شلح وتقريباً كل

 الأ�شلحة النووية عاملياً(.

تتجمع يف  وخمرجاتها،  �شيا�شية  بحث  ومراكز  ال�شنة  مدار  على  تت�شمن موؤمتر�ت  املجموعة  اأن�شطة 

القمة ال�شنوية التي يح�شرها زعماء الدول الأع�شاء اأي�شاً يتم متثيل الحتاد الأوربي يف هذه القمم 

كل �شنة، الدول الأع�شاء يف جمموعة الثمانية تتناوب على رئا�شة املجموعة، ت�شع الدولة احلائزة على 

الرئا�شة الجندة ال�شنوية للمجموعة وت�شت�شيف القمة لتلك ال�شنة.

اجتماعيات ،،،
 ، • ابنتها	 زواج  مبنا�شبة  الزراعية  وال�شيا�شات  التخطيط  باإدارة  م�شطفى  زراعي:�شفية  مهند�ص  العامة  الإدارة  تهنئ 

جعله �هلل زواجاً ميموناً مباركاً.

 • �هلل	 جعله  زواجها،  مبنا�شبة  الغذائي،  بالأمن  �خلا�ص  بالربنامج  يحى  زراعي:�أمرية  مهند�ص  العامة  الإدارة  تهنئ 

زواجاً ميموناً مباركاً.

 • الأماين	 زواجها،  مبنا�شبة  واملعلومات  الفني  الإ�شناد  بوحدة  ح�شن   اجليالين  الأ�شتاذة/�شلمى  العامة  الإدارة  تهنئ 

الطيبة بحياٍة زوجيٍة هانئة 

• تهنئ الإدارة العامة �صالح حممد اأحمد الر�شي بوحدة الإدارة وال�شيانة مبنا�شبة زواجه، الأمنيات بحياٍة زوجيٍة موفقة.	

 ً • تهنئ الإدارة العامة مهند�ص زراعي: حامت اإبراهيم مريغني باإدارة الهند�شة الزراعية مبنا�شبة زواجه جعله �هلل زواجا	

ميمونا مباركاً..

 • تهنئ الإدارة العامة مهند�ص زراعي: هبة علي �شيد اأحمد املفتي مبنا�شبة نيلها درجة املاج�شتري يف علوم وتكنولوجيا	

الأغذية، جامعة الزعيم الأزهري.

 • درجة	 مبنحه  والإر�شاد  التقانة  لنقل  �شنار  مبركز  عمر  علي  حممد  زراعي:مبارك  مهند�ص  العامة  الإدارة  تهنئ 

الدكتوراه ، عن بحثه”ا�شرتاتيجية ت�شدير ال�شمغ العربي امل�شنع بال�شودان«.

في العدد القادم ...     احلكومة الإلكرتونية ... عر�ض حتليلي لتوجهات اأراء القراء

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

mail: agricplan@yahoo.com      83779957  :تلفون: -83796223 - 83770803  فاكس

أخبار                           
  بت�شريف بروف طه 

انطالقة املنتـــدى ال�شهري الدوري  لوزارة الزراعة والغابات
بوزارة  الكربى  بالقاعة  الزراعي  واالقت�صاد  للتخطيط  العامة  للإدارة  العام   املدير  �صعد  اأحمد  د.نبيل  افتتح 

الزراعة والغابات �صباح االثنني 2008/5/19 املنتدى ال�صهري للوزارة والذي جاء بعنوان:«تطوير تطبيق 

تقنية تعقيم احل�صرات«SIT” ملكافحة االآفات الزراعية”.

ف املنتدى بروفي�صور الزبري ب�صري طه وزير الزراعة والغابات، وتراأ�س املنتدي االأ�صتاذ/خ�صر جربيل  �صرَّ

مدير عام وقاية النباتات،  قدم بروفي�صور حممد احل�صن الطيب مدير وكالة الطاقة الزرية بال�صودان الورقة 

بدرية  دكتورة  قدمت  كما  الفاكهة”،  ذبابة  ملكافحة  احل�صرات  تعقيم  تقنية  تطبيق  بعنوان”تطوير  االأوىل 

بابكر ال�صيد من معهد طب املناطق احلارة الورقة 

الناقل  البعو�س  مكافحة  بعنوان”م�صروع  الثانية 

للملريا ب�صمال ال�صودان واإمكانية تطبيقها على 

ذبابة الفاكهة”.

الوزارة  قيادات  من  لفيٌف  املنتدى  ح�صر 

بالذكر  جديٌر  االأكادمييني،  من  وعدد  واملخت�صني 

اإحياًء للمنتديات ال�صهرية التي  اأن املنتدى ياأتي 

كانت تعقدها الوزارة يف ال�صابق.                  

كلمـة العدد
التخطيط الزراعي..العام الثاين

اجلهود  بف�ضل  الأول  عامها  الزراعي  التخطيط  اأكملت 

املتوا�ضلة والدعم واملاآزرة وامل�ضاندة املتوا�ضلة من الإدارة 

العامة، اإميانًاً منها بالدور الذي تلعبه يف عك�س فعاليات 

حركة واأن�ضطة الإدارة، وخلق نافذة اإعالمية مفتوحة 

وقناة ات�ضال جيدة بني الإدارة العامة واأو�ضاط املجتمع 

الهتمامات  ذات  والثقافية  والأكادميية  املهنية  املدين 

املتماثلة.

ا�ضتطاعت  اهلل،  من  وبتوفيٍق  املن�ضرم  العام  وخالل 

الإدارة العامة من خالل هذه النافذة اأن تخلق لها وجودًا 

التي  التوزيع  م�ضاحة  طول  على  قراوؤها  واأ�ضبح  مقدرًا، 

واملوؤ�ض�ضات يرتقبون  الهيئات  املنظمات،  الوزارات،  تغطي 

فيه  ويجدون  اخلرب  منه  ي�ضتقراأون  اجلديد  الإ�ضدار 

اجلديد.

طفرٍة  لإحداث  نخطط  الثاين  عامنا  فاحتة  يف  ونحن 

واإدخال  ال�ضفحات  بزيادة  التحرير،  يف  نوعيٍة  ونقلٍة 

اأبواٍب جديدة، وجنتهد يف حت�ضني وتطوير التوزيع ورفع 

امل�ضاركة  قاعدة  وتو�ضيع  احلالية،  وقدراته  كفاءته 

با�ضتكتاب اخلربات والكفاءات الزراعية.

من�ضي  وم�ضاركتكم  والتفافكم  واهتمامكم  اهلل،  بتوفيق 

اإل من عند  التوفيق  اإليه، وما  قدمًا يف حتقيق ما ن�ضبو 

اهلل تعاىل.

أسرة  التحرير

رئيس مجلس اإلدارة
د. نبيل أحمد سعد

رئيس التحرير
عمار حسن 

نائب رئيس التحرير
هاشم عمر

سكرتارية التحرير:
�ضارة حممود

عبد اهلل علي 

ن�ضر الدين عبد الرحمن

الطابعون:
مطابع السودان 

للعملة 

التـخطــيط الزراعــي تر�شــد حــركـة فعـالــيات الإدارة العـامة خــالل العام 2008/07

من الأهداف الإمنائية لالألفية...
متكني الأطفال يف كل مكان، �سواء 

الذكور اأو الإناث منهم، من اإمتام مرحلة 

التعليم البتدائي.

مارس  2008  - العدد التاسع ـ السنة الثانية ـ 8 صفحات ـ نشرة شهرية تصدر عن اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي ـ وزارة الزراعة والغابات

  
املعلومة ال�شحيحة اأ�شا�س التخطيط

  
املعلومة ال�شحيحة اأ�شا�س التخطيط

مبنرب �شونا: وزير الزراعة والغــــــابات يعلن �شيا�شات اإجنــاح املو�شم الزراعي 2009/08

من اأهداف حتقيق النه�شة الزراعية: 

زيادة م�ستدامة يف الإنتاجية لزيادة 

الدخول الريفية يف القطاع املطري 

التقليدي.

تقراأ داخل العدد:

... 	2006-2003 توثيق املجهود العلمي لالإدارة العامة

	زيادة اأ�شعار ال�شلع الغذائية، ال�شباب واملعاجلات ....
	ملف خا�ص مبنا�شبة العام الثاين ...

	... يف ذمة اهلل ... اأ.د. نورين

موجز الأ�سعار )مايو(

متو�شط اأ�شعار حما�شيل احلبوب الغذائية 

ال�ضوق

القمحالدخنالذرة

مايواأبريلمايواأبريلمايواأبريل

93110104120104106دنقال

82918090120120كادقلي

58689596135132بورت�ضودان

67678995NANAالق�ضارف
54716379NANAالدمازين

74828489113123كو�ضتي

4255100957983الفا�ضر

امل�صدر: اإدارة االقت�صاد الزراعي

ثقافة اقت�شادية 

القت�ساد

ويهتم  الجتماعية،  العلوم  فروع  من  فرع 

وا�ضتهالك  توزيع  اإنتاج،  عملية  بدرا�ضة 

ال�ضلع واخلدمات. 

و�شلتنا ر�شالتكم...

اإ�شـــافــة

م��ه��ن��د���ص زراع�����ي اأ���ش��م��اء اأح���م���د، كلية 

و�شلتنا  اخل����رط����وم  ج��ام��ع��ة  ال����زراع����ة 

ر�شالتكم، ن�شكر لكم ثقتكم يف الإ�شدارة، 

ونفيدكم باأنه قد متت اإ�شافتكم للقائمة 

الربيدية �خلا�صة بالن�شرة.

اإلغاء ال�شرائب والر�شوم اجلمركية على ال�شلع الغذائية الرئي�شية معاجلة ق�شرية املدى لرتفاع الأ�شعار

التدريب وبناء القدرات: 
ال�شتخدام الأمثل للمياه يف الإنتاج الزراعي

يف  باخلرطوم  النيلني  بجامعة  النيل  حو�ص  وبحوث  درا�شات  مبركز  انعقدت 

الفرتة 3- 8 مايو 2008، الدورة التدريبية حول ال�شتخدام الأمثل للماء بغر�ص 

 Efficient Water Use for Agricultural الزراعي   الإنتاج 

بغر�ص  للماء  الأمثل  ال�شتخدام  م�شروع   الدورة   نظم    Production
الإنتاج الزراعي »EWUAP” اأحد م�شاريع الروؤية امل�شرتكة ملبادرة حو�ص 

النيل بوزارة الري واملوارد املائية، والتي تركز على بناء القدرات، �شملت الدورة  

ثالث حماور:

Water Harvesting	• .

Large Scale Irrigation	• .

Small Scale Irrigation	• .

�شارك يف الدورة قيادات من وزارة الري واملوارد املائية، الهيئة العامة 

وال�شيا�شات  التخطيط  الزراعي،  القت�شاد  اإدارات  ممثلي  اجلوية،  لالإر�شاد 

والأمن الغذائي بالإدارة العامة.

شخصية عملت باإلدارة
حممد عثمان �شعيد عبد اهلل �شرياب

امليالد: 1943.

املوؤهالت العلمية : 

زراع����ي����ة مرتبة  ع���ل���وم  ب��ك��ال��وري��و���ص 

العليا-كلية  الثانية  الدرجة  ال�شرف، 

الزراعة-جامعة اخلرطوم 1967.

اخلربات العملية:

حلفا  زراع���ي-م���وؤ����ش�������ش���ة  م��ف��ت�����ص 

الزراعية 1971/11-1967/4.

م��ع��ي��د ب��ك��ل��ي��ة ال���زراع���ة-ج���ام���ع���ة 

اخلرطوم 1972/5-1971/12.

ب��ا���ش��م��ه��ن��د���ص زراع�������ة امل�������ش���اري���ع اخل�����ش��و���ش��ي��ة)دن��ق��ال-

عربي(1976/5-1972/6.

للم�شاريع  الزراعية  ال�شمالية  موؤ�ش�شة  عام  مدير  م�شاعد 

احلكومية-ولية نهرالنيل-�شندي1978/6-1976/6.

الزراعي جنوب  النوبة لالإنتاج  نائب مدير موؤ�ش�شة جبال 

كردفان )كادقلي( 1981/10-1978/7.

-1981/11 – ال��ق�����ش��ارف  الآل��ي��ة  ل��ل��زراع��ة  اإقليمي  م��دي��ر 

.1986/5

-1986/6 الأزرق  الآل��ي��ة-ال��ن��ي��ل  ل��ل��زراع��ة  اإق��ل��ي��م��ي  م��دي��ر 

.1987/2

ل�شئون  الآلية  للزراعة  العامة  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  م�شاعد 

املوؤ�ش�شات الفرعية 1990/7-1987/3.

مدير عام املوؤ�ش�شة العامة للزراعة الآلية املطرية 1990/8-

.1996/7

ل��الإح�����ش��اء وامل��ع��ل��وم��ات- وزارة  ال��ع��ام��ة  م��دي��ر ع��ام الإدارة 

الزراعة والغابات2001/5-1996/8.

الدرا�شات   - وال��غ��اب��ات  ال��زراع��ة  وزارة  وكيل  ال�شيد  مكتب 

اخلا�شة بق�شايا الزراعة 2002/12-2001/6.

التدريب اأثناء اخلدمة:

الزراعة اجلافة،  اأن�شطة  درا�شية ق�شرية وتدريب يف  رحالت 

الوليات املتحدة- كندا- اأ�شرتاليا-جنوب اإفريقيا.

فرتات تدريبية يف جمالت اخلدمات الإدارية والإدارة العليا 

وم�شروعات  الإداري  والإ���ش��الح  اخلدمة  وزارة  اإ���ش��راف  حتت 

البنك الدويل للزراعة الآلية.

من موؤلفاته:

اإطاللة علي بع�ص ق�شايا وهموم الزراعة بال�شودان » 2005 «

الزراعة الآلية املطرية بال�شودان حقائق وارقام » 2007 «

بروفي�شور كمال نورين  في ذمة اهلل      
مبزيد من احلزن والأ�شى ينعى املدير العام ومديرو الإدارات والوحدات والربامج والعاملون بالإدارة العامة للتخطيط والقت�شاد الزراعي:

اأ.د/ كمـــــــــــــــــال نورين

مدير عام م�ضروع اجلزيرة

والإدارة اإذ تنعاه، لتت�شرع اإىل املوىل عز وجل، اأن ي�شكنه ف�شيح جناته مع النبيني وال�شديقني وال�شهداء وال�شاحلني وح�شن اأوؤلئك 

رفيقاً،،،    »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.
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كبرياً  ارتفاعاً  العامل،  دول  كبقية  ال�شودان  �شهد 

حيث   ، الزراعية  ال�شلع  اأ�شعار  يف  متوقع  وغري 

الأ�شعار يف الرتفاع ب�شورٍة ملحوظٍة منذ  بداأت 

يف  حادٍة  ب�شورٍة  الرتفاع  ظهر   ،2007 اأكتوبر 

الطلب  لزيادة  وذلك   ،2008 من  الأوىل  الأ�شهر 

عاملياً ، فقد تزايد عدد ال�شكان بجانب ا�شتخراج 

غاز الإيثانول من حم�شول الذرة والذي ي�شتخدم 

بالزيادة  ال�شودان  تاأثر  لقد  للطاقة،  كم�شدٍر 

العوامل  من  للعديد  اإ�شافًة  لالأ�شعار  العاملية 

اخلا�شة بال�شودان نوجز اأهمها يف الآتي:

•انخفا�ص الكميات املنتجة من الذرة  	
 %20 باأكرث من   2008/2007 مو�شم 

عن املو�شم ال�شابق.

من  العاملي  املخزون  •انخفا�ص  	
احلبوب وخا�شًة القمح وتوقف اأ�شرتاليا عن ت�شديره.

•مت فتح باب الت�شدير حيث �شدرت كميات مقدرة خالل الأ�شهر  	
الأوىل من 2008.

اخلا�ص  القطاع  ت�شجيع  اإىل  عاملياً،  الذرة  اأ�شعار  ارتفاع  •اأدى  	
بهدف  الذرة  من  كبرية  كميات  ل�شراء  التجارية  والبنوك 

ت�شديرها اأو تخزينها.

•زيادة ا�شتخدام الذرة كاأعالف نتيجًة لزيادة ال�شتثمار يف اإنتاج  	
الدواجن.

املروي  القطاع  يف  خا�شًة  الإنتاج،  مدخالت  تكلفة  •ارتفاع  	
واملطري الآيل )الأ�شمدة، املبيدات، البذور املح�شنة والعمالة(.

ال�شترياد  وميناء  الإنتاج  مناطق  من  الرتحيل  تكلفة  •ارتفاع  	
اإىل مناطق ال�شتهالك.

والزيوت  الألبان  )القمح،  الزراعية  الواردات  اأ�شعار  •ارتفاع  	

النباتية(

الأخرى  الزراعية  املحا�شيل  اإنتاج  يف  زيادة  	•هنالك 
والفول  ال�شم�شم  مثل  منها  امل�شدرة  الكميات  وزيادة 

ال�شوداين.

املناطق احل�شرية  الأ�شعار، وخا�شًة يف  وكمثاٍل لرتفاع 

فقد ارتفع �شعر اخلبز مبعدل 30% يف �شهر يناير 2008، 

ثم   ،%10 معدلها  بلغ  فرباير  يف  اأخرى  زيادٌة  تبعته  ثم 

مماثلة  زياداٍت  ر�شدت  وقد  مار�ص،  يف  اأخرى   %7 زيادة 

يف اأ�شعار دقيق القمح، بالإ�شافة لأ�شعار ال�شلع الغذائية 

فيما  الطعام  وزيت  اجلاف)البودرة(  كاللنب  الأخري 

تباين اأثر الزيادة من منطقة لآخري

ففي الق�شارف، وهي منطقة ذات ثقل اإنتاجٍي ملح�شول 

الذرة، جند اأن �شعر جوال الذرة الفرتيتة يف مايو احلايل 

قد ارتفع مبعدل 386% عن نظريه يف مايو 2007.

 Inflation Rate اأدى ارتفاع �شعر الغذاء اإىل زيادة معدلت الت�شخم 

 %15 بلغ  بينما  اخلرطوم،  بولية  املحدود  الدخل  لذوي   %20.4 اإىل  لت�شل 

ب�شمال ال�شودان.

وتنعك�ص النتائج ال�شالبة لهذا الرتفاع على الأ�شر ال�شعيفة و�شغار املزارعني، 

حيث ت�شعف القوة ال�شرائية مما يوؤدي اإىل �شوء الو�شع التغذوي لهم. اأما 

اإيجابي لهذا الرتفاع من خالل زيادة حجم  اأثر  املزارعني فيتوقع  يف كبار 

ال�شتثمار يف اإنتاج هذه ال�شلع.

وقد اتخذت احلكومة بع�ص ال�شيا�شات للحد من ارتفاع الأ�شعار متثلت يف: 

اإلغاء �شريبة القيمة امل�شافة، واإلغاء الر�شوم اجلمركية على ال�شلع الغذائية 

الأ�شا�شية كمعاجلٍة يف املدى الق�شري، اأما على املدى املتو�شط فهناك �شيا�شات 

لزيادة الإنتاج من هذه ال�شلع.    

**مدير القت�ضاد الزراعي    

حتليل اقتصادي 

لتقدمي امل�شاعدة الفنية للربنامج   	 ”FAO»و�شول وفد من خرباء منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة

مدير  الزراعي،  والقت�شاد  التخطيط  عام  مدير  من  فنية  جلنة  تكوين  ومت  الزراعية،  للنه�شة  التنفيذي 

والرثوة  املائية،  واملوارد  الري  لوزارتي  وممثلني  الزراعية  وال�شيا�شات  التخطيط  مدير  الغذائي،  الأمن 

احليوانية وال�شمكية لالجتماع بوفد اخلرباء الزائر.

البيانات  حتليل  يف  الإح�شاء  ا�شتخدام  عن  تدريبيًة  دورًة    	SIFSIA NORTH برنامج  ينظم 

 Statistics in applied  SIAC اجلليد...اإلخ”   املناخية”الأمطار،احلرارة،ت�شاقط 

 Statistic Service ينظم الكور�ص ق�شم ،  E-learning عن طريق الإنرتنت ، Climatology
Center SSC بجامعة Reding باململكة املتحدة فرتة الربنامج التدريبي ثمانية اأ�شابيع، ت�شارك يف 

الدورة اإدارتي الأمن الغذائي والإح�شاء الزراعي . 

، ويف اإطار حمو اأمية احلا�شوب دورة  نظمت وحدة الإ�شناد الفني واملعلومات يف الفرتة بني 2008/6/1-5/18	 

 .”Microsoft PowerPoint Presentation »:تدريبيًة داخليًة بالإدارة العامة عن

�شاركت وحدة املكتبة والتوثيق يف الفرتة بني 4/29-2008/5/1	  يف ور�شة العمل التدريبية التي نظمها املركز 

القومي للبحوث بعنوان »مبادرة اأغورا واأوار للو�شول للدوريات العلمية العاملية يف جمال الزراعة والبيئة«، 

وقد مت ت�شجيل الوزارة يف تلك املبادرات.

GDP زيادة م�شاهمة الإنتاج الزراعي يف الـ

فريق الدرا�شة يزور وزارات الزراعة الولئية لبحث تكاليف الإنتاج واأ�شعار املزرعة

 ”GDP“ اأن م�ضاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل  اإل  يعترب القطاع الزراعي هو القطاع الرائد يف القت�ضاد ال�ضوداين، 

لقيا�س حجم القت�ضاد، ويح�ضب قيمة  الطرق  اأحد  “GDP” هو  اأن  املعلوم  40%، ومن  الـ  ل تتعدي يف معظم الأحيان 

ال�ضلع واخلدمات املنتجة من املوارد املوجودة حمليًا يف منطقة ما خالل فرتة زمنية معينة، وميكن تقديره بثالثة طرق 

هي 1. طريقة الإنتاج اأو القيمة امل�ضافة 2. طريقة الإنفاق 3. طريقة الدخل. ولدرا�ضة اإمكانية زيادة م�ضاهمة القطاع 

الزراعي ب�ضقيه النباتي واحليواين با�ضتخدام التقانات احلديثة فقد كون مدير عام التخطيط والقت�ضاد الزراعي جلنة 

لتحقيق هذا الغر�س تخت�س بجمع البيانات واملعلومات عن تكاليف الإنتاج واأ�ضعار باب املزرعة بعدد من امل�ضاريع الزراعية 

والوليات و�ضوًل للقيمة امل�ضافة با�ضتخدام التقنية احلديثة.

مــتــفـــرقات

  
املعلومة ال�شحيحة اأ�شا�س التخطيط

  
املعلومة ال�شحيحة اأ�شا�س التخطيط

e-mail:bkhtmahgoub@yahoo.com    **إعداد: إختصاصي زراعي/ بخيتة محجوب الشفيع

متفرقات :
والأل�شن  اأقفالها  وال�شفاه  اأوعية  •القلوب  	

مفاتيحها فليحفظ كل اإن�شان مفتاح �شره.

•من ا�شرتى ما ل يحتاج اإليه باع ما يحتاج  	
اإليه.

واأعط  تتحدث  اأن  قبل  كالمك  •اخرت  	
لالختيار وقتاً كافياً لن�شج الكالم فالكلمات 

كالثمار حتتاج لوقت كاف حتى نن�شج.

•من عا�ص بوجهني مات ل وجه له. 	

اأخبار  متفرقة...

أنشطة يجري إعدادها حاليًا ..

•صدر عن وحدة  	
املكتبة والتوثيق 
»املستخلصات 

العلمية إلصدارات 
اإلدارة العامة«.

توثيق املجهود العلمي 

لإ�سدارات الإدارة العامة

اإعداد: فاطمة حممود حممد

يف اإطار اجلهود التي تبذلها الإدارة العامة 

جمال  يف  ال��زراع��ي  والقت�شاد  للتخطيط 

والح�شاءات  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات  ت��وف��ري 

ومتابعة  اإع��������داد  يف  ال�����ش��ام��ل��ة  ال���دق���ي���ق���ة 

ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات واخل����ط����ط وال����ربام����ج 

والجتماعية  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال���ت���ن���م���وي���ة 

امل�شتدام  والتطور  النمو  لتحقيق  والبيئية 

وحتقيق الأمن الغذائي بالبالد، فاإن بياناٍت 

ومعلوماٍت يف غاية الأهمية بذل يف توفريها 

جهٌد كبرٌي ومقدر قد اأولتها الإدارة العامة 

اأهمية  وي���ربز هنا  اأه��م��ي��ة.  م��ن  ت�شتحق  م��ا 

التوثيق وال��دور احليوي ال��ذي يقوم به يف 

خدمة البحث واأن�شطة التنمية.

واإدراك��������اً م��ن��ا ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��وث��ي��ق مت اإع����داد 

امل�شتخل�شات العلمية لتوثيق الإنتاج الفكري 

تعترب هذه  العامة، حيث  ب��الإدارة  الزراعي 

امل�شتخل�شات ع�شارة الإجناز العلمي الزاخر 

باملعلومات املكثفة وال�شاملة متت �شياغتها 

متخذي  الباحث،  لتعريف  خا�شٍة  بطريقٍة 

باملحتوى  وال���دار����ش���ني  امل��ه��ت��م��ني  ال����ق����رار، 

العلمي للوثيقة.

وي�شرنا يف وحدة املكتبة والتوثيق اأن ن�شع 

املجهود  ت��وث��ي��ق  ب��اك��ورة  اأوىل  اأي��دي��ك��م  ب��ني 

العلمي لالإدارة العامة والتي تغطي الفرتة 

ودلياًل  م��ر���ش��داً  ل��ت��ك��ون   ،2006-2003 ب��ني 

ونتاجاً  ال��زراع��ي��ة،  املعلومة  عن  باحٍث  لكل 

معلوماتنا  تنمية  اإح���داث  يف  ي�شهم  علمياً 

الزراعية.

من املكتبة الآن اح�شل على امللف الكامل لأعدادنا ال�شابقة

عرب بريدك  االلكرتوين... 

في ورشة برنامج املعلومات املتكاملة لألمن الغذائي:

الأمــــن الغـــذائي يف ال�شـــــــودان واأثــــر زيادة اأ�شــعار ال�شـلع الغذائية

بت�شريف مهند�ص زراعي عبد الرحيم علي حمد وزير الدولة بالزراعة والغابات عقد برنامج املعلومات املتكاملة لالأمن الغذائي 

اأ�شعار  زيادة  واأثر  ال�شودان  الغذائي يف  الأمن  بعنوان«  والغابات، ور�شة عمل  الزراعة  بوزارة  الكربى  بالقاعة  يف 2008/5/21 

ال�شلع الغذائية«، حتت �شعار«من ل ميلك قوته ل ميلك قراره«.

افتتح  برنامج الور�شة د.نبيل اأحمد �شعد مدير عام التخطيط والقت�شاد الزراعي، تاله م�شرت ت�شفاي ممثل منظمة الأمم 

املتحدة  لالأغذية والزراعة ، اأعقبه  ممثل مفو�شية الحتاد الأوروبي ثم املهند�ص عبد الرحيم علي حمد وزير الدولة بوزارة 

واأعلن  باحل�شور  فيها  رحب  افتتاحية   كلمًة  األقى  والذي  والغابات  الزراعة 

انطالقة اأعمال الور�شة. تناولت الور�شة خم�ص اأوراق هي:

	•الأمن الغذائي واأهمية معلوماته،
	•ميزان احلبوب الغذائية يف ال�شودان.

	•اجتاهات اإمدادات وا�شتهالك احلبوب الغذائية يف ال�شودان.
	•حتليل اأويل طويل املدى لبيانات الطق�ص وتاأثريه على الإنتاج الزراعي.

اأمَّ الور�شة جمٌع غفرٌي من احل�شور مثل قيادات وزارة الزراعة والغابات، الحتاد 

الأكادمييني  من  وعدد  والزراعة،  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  الأوروبي، 

الإقليمية  املنظمات  من  الغذائي  الأمن  جمال  يف  والنا�شطني  والباحثني 

والدولية،.

ماذا تعرف عن...  

AOAD املنظمة العربية للتنمية الزراعية
املنظمة العربية للتنمية الزراعية هي اإحدى املنظمات العربية املتخ�ش�شة العاملة يف اإطار جامعة الدول العربية، 

وت�شم املنظمة يف ع�شويتها جميع الدول الأع�شاء يف اجلامعة. اأهداف املنظمة ح�شب اتفاقية تاأ�شي�شها :  م�شاعدة 

وتطوير  تنمية  يف  العربية  الأقطار 

يف  وامل�شاهمة  الزراعية،  قطاعاتها 

يف  العربي  والتن�شيق  التكامل  بلوغ 

وحتقيق  الزراعية  التنمية  جمالت 

الإلكرتوين :  املوقع  الغذائي.   الأمن 

www.aoad.org

حمدًا هلل على ال�شالمة...
جنا وفد مركز ال�شتثمار وت�شجيع الأعمال الزراعية بوزارة 

الزراعة والغابات من اعرتا�ٍص من قبل القوات الغازية ظهر ال�شبت 

2008/5/10، وقد كان الوفد يف زيارة عمٍل للولية ال�شمالية        

فحمداً هلل على ال�شالمة،،،.

انخفا�س الإنتاج واملخزون وارتفاع تكلفة مدخالت الإنتاج:     

اأبرز عـوامــل ارتفـــاع اأ�شعـــــار ال�شلـع الغــــذائيـــة
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الزراعي  للقطاع  احلكومة  لدعم  تاأكيداأً 

املو�سم  جناح  ول�سمان  للمنتجني  وحتفيزًا 

والغابات  الزراعة  وزارة  اأعلنت  الزراعي 

ذات  واجل��ه��ات  املالية  وزارة  م��ع  بالتعاون 

وال�سيا�سات  املوجهات  م��ن  ح��زم��ًة  ال�سلة 

الأمطار  توقعات  واأن  خا�سًة  ال��زراع��ي��ة 

هذا املو�سم تب�سر مبو�سم اأمطار مميز يفوق 

اإ�سافًة  اأف�سل  املا�سي وبتوزيٍع  املو�سم  معدل 

اإىل التزام من وزارة املالية بتوفري كل املبالغ 

هذا  الزراعية  النه�سة  لربامج  املخ�س�سة 

املو�سم. وت�سمل املوجهات ما يلي.

ربط التمويل با�شتخدام التقانة.  .1  

ربط التمويل بالتاأمني الزراعي مع مراعاة مراحل التمويل.  .2  

ربط التمويل با�شتخدام التقاوي املح�شنة املجازة من وزارة الزراعة.  .3  

الزراعة لكل حم�شول على  التواريخ املحددة من وزارة  بالتمويل ح�شب  اللتزام   .4  

حدة)مرفق(.

منح اأف�شلية يف التمويل للمنتجني املنتظمني يف جمعيات الإنتاج والت�شويق.  .5  

اأجل  من  الإن��ت��اج  �شيا�شات  تدعم  التي  للم�شروعات  التمويل  يف  اأ�شبقية  اإع��ط��اء   .6  

ال�شادر..

وت�سمل �سيا�سات الدعم الزراعي ما يلي:

اأوًل:

وتبلغ  ال�سابق.  العام  عن   %  	100 بزيادة   جنيهًا   20 مببلغ  ال�سماد  جوال  دعم 

قيمة الدعم للمو�سم ال�سيفي 48مليون جنيه.

  توفري تقاوي القطن املطري واملروي جمانًا للمزارعني بدعم اإجمايل ي�ساوي 6	

مليون جنيه.

 مليون  	40 توفري البذور املح�سنة ل�سغار املنتجني بالقطاع املطري جمانًا مببلغ 

جنيه.

 مليون جنيه. دعم تقاوي زهرة ال�سم�س بن�سبة 25% من التكلفة مببلغ 7	

  	2.5 اإىل  بالإ�سافة  جنيه  مليون  التكلفة)10  من   %25 بن�سبة  املبيدات  دعم 

مليون جنيه دعم لتكلفة تنفيذ الر�س(.

% فقط ودعم تكلفة   دعم تكلفة التمويل الت�سغيلي بن�سبة 7% ليتحمل املزارع 3	

التمويل التنموي بن�سبة 5% ليتحمل املزارع 5% فقط. مببلغ 84 مليون جنيه.

مليون جنيه مت �سداد املقدم منها لتاأهيل القنوات الرئي�سية   مت اعتماد مبلغ 51	

والفرعية واإزالة الإطماء بامل�ساريع املروية الأربعة)اجلزيرة، حلفا، ال�سوكي، 

الرهد(.

مت �سداد املقدم املدفوع لتاأهيل بنيات الري بالنيل الأبي�س و�سنار. 	
 مليون جنيه حل�ساد املياه)حفائر و�سدود( بالوليات. مت اعتماد 120	

لتمويل  لعمل حمفظة  مليون جنيه    	100 الزراعي �سمان مببلغ  البنك  منح  مت 

املو�سم ال�سيفي.

 مليون  تقدر تكلفة الدعم الإجمايل لهذا الربنامج يف املو�سم ال�سيفي بنحو 250	

وم�ساريع  والفرعية  الرئي�سية  القنوات  بتاأهيل  الري  دعم  اأي�سًا  ت�سمل  جنيه 

والطرق  املياه،  ح�ساد  برامج  اإىل  اإ�سافًة  والأزرق.  الأبي�س  بالنيلني  الأيلولة 

الزراعية والعبارات مببلغ 96 مليون جنيه.

ثانيًا:

األف   600 م�ساحة  ا�ستهداف  على  الت��ف��اق 

بالقطاع  فدان  األف   450 منها  قطن،  فدان 

املروي و150 األف فدان بالقطاع املطري، مت 

تاأمني مدخالتها بالكامل.

ثالثًا:

ال�سيفي  للمو�سم  الزراعية  العمليات  تبداأ 

نهاية  حتى   2008 مايو  بداية  من  اعتبارًا 

الكديب  عمليات  تبداأ  اأن  على  يوليو،  �سهر 

من اليوم الأول من اأغ�سط�س وحتى نهايته، 

على اأن يبداأ احل�ساد اعتبارًا من اأول اأكتوبر 

وحتى نهاية مار�س 2009 باإذن اهلل.

رابعًا:

الزراعي  املو�سم  اإجن��اح  غرف  من  جلنة  قيام 

حالت  لدرا�سة  الزراعي  والبنك  بالوليات 

كٌل على  املا�سي  املو�سم  من  املع�سرين  املزارعني 

حدة، واختيار املوؤهلني منهم.

خام�سًا:

واحتاد  ال��زراع��ي  البنك  من  جلنة  تكوين  مت 

لكل  املر�سية  ال�سلم  اأ�سعار  لتحديد  املزارعني 

الأطراف و�سوف يتم اإعالنها عاجاًل،)مت توفري 

 200 حرث،  بدون  الزراعة  ملناطق  زرَّاعة   50

زرَّاعة للقطاع املروي، كما التزم البنك الزراعي 

بتمويل تقاوي ال�سم�سم(.

 �ساد�سًا:

مت توفري التمويل الالزم للقطن املطري واملروي بكل اأفرع البنك الزراعي بالوليات، كما 

مت توفري املدخالت الزراعية للقطن بوا�سطة �سركة ال�سودان لالأقطان مببلغ 150 مليون 

جنيه وبنك ال�سودان مببلغ 50 مليون جنيه.

�سابعًا:

يف التمويل الأ�سغر، مت تخ�سي�س مبلغ 80 مليون جنيه من بنك ال�سودان وفقًا ل�سيا�سات 

ل  ما  بتحديد  الأخ��رى  املمولة  البنوك  اإل��زام  ومت   ،2008 للعام  املركزي  ال�سودان  بنك 

يقل عن 6-8% من اإجمايل ال�سقف املايل املحدد للتمويل الزراعي عرب حمفظٍة كلية، مع 

التو�سية بال�ستفادة من هذا التمويل الأ�سغر بخا�سٍة للقطاع الب�ستاين ومنتجي ال�سمغ 

الب�ستانية م�ساهمة بني  املحا�سيل  لتمويل  86 مليون جنيه  الت�سديق مببلغ  العربي) مت 

34 مليون جنيه من جملته  ال�سودان وبع�س البنوك، ي�ساهم البنك الزراعي مببلغ  بنك 

مبدى زمني 3-5 �سنوات، وفرتة �سماح من بداية الإنتاج مع دعم تكلفته ب�� %50(.

ثامنًا:

فتح اأفرع اإ�سافية للبنك الزراعي ال�سوداين مبناطق الإنتاج بكٍل من: متبول، ود احلليو، 

اأبوقوتة، العبا�سية بجنوب كردفان.

تا�سعًا:

الزراعي،  للبنك  فرع  اأقرب  من  التمويل  على  احل�سول  ميكنهم  الرنك،  منطقة  مزارعي 

خا�سًة فرعي ربك والدمازين.

عا�سرًا:

مت تكوين جلان للتفتي�س ومتابعة العمليات الفالحية للتاأكد من تنفيذها ح�سب تو�سية 

البحوث الزراعية، حيث مت ربط التمويل باحل�سول على �سهادة اإجناز لكل مرحلة ليكون 

املنتج موؤهاًل للتمويل.

اأحد ع�سر:

الوقاية  لعمليات  الالزمة  التدابري  باتخاذ  املركزية  النباتات  وقاية  اإدارة  التزمت 

وامل�ساهمة يف توفري عدد من الر�سا�سات لزراعة القطن املطري على اأن يتم ا�ستكمال ذلك 

بوا�سطة الوليات.

ثاين ع�سر:

مت تكوين جلنة للتاأمني الزراعي على ن�سق غرف عمليات اإجناح املو�سم الزراعي، بغر�س 

مراجعة وثيقة التاأمني الزراعي مع �سركة �سيكان للتاأمني واإعادة التاأمني.

ثالث ع�سر:

بنك  املالية،  وزارة  التخطيط(،  )اإدارة  والغابات  الزراعة  وزارة  من  جلنة  تكوين  مت 

كل  تكلفة  لتحديد  املروية،  امل�ساريع  و  لالأقطان،  ال�سودان  �سركة  املركزي،  ال�سودان 

حم�سول على حدة.

رابع ع�سر:

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزارة  التزمت 

 2008 ميزانية  يف  املر�سودة  املبالغ  ب�سداد 

لدلتا طوكر والقا�س.كما التزم البنك الزراعي 

بتمويل م�ساحة 5 األف فدان قطن بكٍل من دلتا 

طوكر والقا�س.

خام�س ع�سر:

الزراعة  وزارة  �ستكون  املتابعة  ولإج���راءات 

الزيتية/ احلبوب  حما�سيل  فنية)  جل��ان   4

الأ�سماغ  القطن/جلنة  ال��ذرة/جل��ن��ة  جلنة 

الطبيعية(، ل�سمان تنفيذ العمليات الزراعية 

يف املواقيت املحددة.

اللهم بارك لنا يف مدنا و�ضاعنا وزرعنا و�ضرعنا ،،،

في منبر وكالة السودان لألنباء )سونا(

وزير الزراعة والغابات يعلن �شيا�شات اإجناح املو�شم الزراعي 2009/2008م
*تغطية واإعداد:م/عمار ح�سن ب�سري، ت�سوير:م/ن�سر الدين عبد الرحمن*

جهٌد مميز....

جهٌد مميز..، حتتاج لن ت�سبح اأ�سبوعية لتخاطب ق�سايا ال�ساعة.

                 د. عبداللطيف عجيمي

                وكيل الزراعة والغابات

اخلروج من املحلية..

اخلروج من املحلية”التخطيط الزراعي”اإىل رحاب القطاع الزراعي ويتطلب ذلك 

تغيري ال�سم، الكثار من ا�ستخدام ال�سور حتى ل تبدو مكد�سة باملعلومات.

                 بهاء الدين حممد ح�سني

            امل�ست�سار الزراعي- �سفارة ال�سودان � لهاي

هي الفريدة....

األ يكفي اأنها الفريدة يف �ساحة الزراعة العري�سة حتى اللحظة؟

                   التجاين الد�سوقي حممد

                 ال�سئون املالية والإدارية 

يف ثوٍب ق�سيب...

تعميمها  يجب  ق�سيب،  ثوٍب  يف  وتقدم  وثرة،  مفيدٍة  اقت�سادية  معلوماٍت  حتتوي 

على كل امل�ساهمني يف العمل الزراعي.

                   عادل يو�سف الطيب

                   نقل التقانة والر�ساد

الأ�سعار..والأمطار

لالأمطار  اإ�سافًة  للمحا�سيل،  الأ�سبوعية  الأ�سعار  ت�سمن  اأن  وارى  مم��ت��ازة.. 

الأ�سبوعية.

                    علي اإبراهيم اخلليل

                         التعاون الثنائي

تو�سعة التوزيع...

زراعية،  كثقافة  الزراعيني  املتخ�س�سني  غري  منها  ي�ستفيد  اأن  ت�ستحق  جيدة.. 

اقرتح و�سع بع�س الن�سخ يف اأك�ساك اجلرائد اليومية.

                  حمجوبة حممد �سالح

                        الإدارة القانونية

املعلومة واخلربات..

متميزة.. جمعت بني املعلومة العلمية واخلربات املرتاكمة لكل الأجيال.

            علي عبد الرحمن حممد علي

         وحدة تن�سيق ال�سادر بالزراعة

املواكبة...

متميزة.. تعك�س الأن�سطة املتطورة للزراعة، اقرتح اأن تواكب املوا�سيع املناق�سة 

بالإنرتنت.

                وداد عبد الرحمن عبد اهلل

        وحدة الن�سمام للتجارة الدولية

اأجمل ما فيها...

رائعة، واأجمل ما فيها ا�ستمراريتها، اأرجو اأن تتمدد لتغطي كل اإدارات الوزارة.

                    اأحمد �سيد عبد العزيز

     العالقات العامة والإعالم واملرا�سم

خدمة رائعة...

تو�سيع دائرة امل�ستفيدين من اخلدمة الرائعة.

         اأبوالقا�سم �سديق اإبراهيم علي

         املكتب التنفيذي لوزير الدولة

املزيد من التوفيق...

اإ�سدارة قيمة، وممتعة وحتتوي على معلومات مفيدة يف القطاع الزراعي خ�سو�سًا، 

اأمتنى لكم املزيد من التوفيق والنجاح.

                               زهرة ح�سونة

             مكتب وزير الدولة بالزراعة

امل�ساركة...

�سعف امل�ساركة من خارج الإدارة العامة، نحو مزيٍد من التجويد والتقدم.

              اأزهري حمجوب فرح

                  الإح�ساء الزراعي 

عدم التحيز...

جيدة.. نرجو عدم التحيز للتخطيط.

                 اأمال م�سطفى مرجان

                         غرفة العمليات

الأ�سعار العاملية...

القطن،  القمح،  ال��ذرة،  ك��:  حما�سيلنا  لبع�س  العاملية  الأ�سعار  تت�سمن  اأن  اأرى 

ال�سم�سم والرثوة احليوانية.

                   ح�سن ال�سيخ الب�سري

            اأخ�سائي زراعي باملعا�س

الأخبار القت�سادية...

جيدة، مع املزيد من متابعة الأخبار القت�سادية العاملية.

                  �سعدية املبارك اأحمد

    وحدة الن�سمام للتجارة الدولية.

امل�ساريع التنموية...

مب�سطة و�ساملة، طباعة ممتازة، اأمتنى عك�س امل�ساريع التنموية بالزراعة.

                      جنالء عبد اهلل اآدم

          مكتب وكيل وزارة الزراعة

اإخراج جميل...

خمت�سرة، مفيدة، وا�سحة، غنية، اإخراجها جميل، زيادة ال�سفحات، موقع على 

الإنرتنت.

         رندة حممد عثمان �سعراوي

        مكتب وزير الدولة بالزراعة

ممتازة ومميزة...

والقارئ  املتخ�س�س  للقارئ  ومفيدة  ومو�سوعًا  �سكاًل  ومميزة  ممتازة  الإ�سدارة 

العادي.

    عبد اهلل عبد الرحمن اأحمد الب�سري

 موؤ�س�سة الرهد الزراعية - اخلرطوم

اإىل الأمام...

اإ�سدارة مفيدة، لكن نريد �سرح لطبيعة عمل كل اإدارة، واإىل الأمام.

                 حما�سن احلاج عثمان

     غرفة العمليات-وزارة الزراعة

املراأة والثقافة...

اقرتح وجود باب يعك�س دور املراأة يف الزراعة، املو�سوعات جيدة الطرح، اقرتح 

ذات  ثقافية)ق�سائد-ق�س�س-فن(  زاوية  وجود  باهمية  اذكر  املو�سوعات،  تنوع 

عالقة بالزراعة.

                 فاطمة الب�ساري اأحمد

    غرفة العمليات- وزارة الزراعة

الأجمل ...

�ساملة، الأداء رائع، املوا�سيع هادفة وبناءة، والأجمل.. اهتمامها بالجتماعيات، 

اقرتح �سبط الألوان ب�سورة اأف�سل.

              اإن�سراح يو�سف عبد القادر

          التخطيط وال�سيا�سات الزراعية

زيادة ال�سفحات...

اإ�سدارة بها اجتهاد �سديد جدًا، من�سقة و�ساملة، حتتاج لزيادة �سفحات.

                 ح�سان �ساع الدين الإمام

          وحدة اإدماج النوع الجتماعي

تقلي�س الأخباروزيادة املعلومات..

وتزيد  العادية  الأخبار  تقل�س  اأن  اآمل  لكن  ت�ستمر،  اأن  اأمتنى  رائعة،  اإ�سدارة 

املعلومات العلمية لتعم الفائدة.

                   اأحمد علي اأحمد دكني

  اإدارة العمليات- الإدارة العامة لوقاية النباتات.

اآراء �سخ�سية...

خارج  الطباعة  راأي!!،  جمرد  ولي�ست  حقائق  اأنها  على  ال�سخ�سية  الآراء  ن�سر 

الوزارة!!؟؟.

                    جعفر �سليمان حممد

   الإدارة العامة لوقاية النباتات

احليز الأكرب...

العلمية  للموا�سيع  الأكرب  احليز  يكون  اأن  اأمتنى  ولكن  ممتازة،  الإ�سدارة  فكرة 

للتخطيط والقت�ساد حمليًا واإقليميًا وعامليًا.

                   عزيزة عبد القادر علي

اإدارة املبيدات -الإدارة العامة لوقاية النباتات.

نوا�سل…

امللـحق اخلـــــا�س... مبنا�شـــــــبة ال�شنة الثانية لن�شرة التخــطيط الزراعــي
ا�شـــــتطــــــالعات الـــقــــراء
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: • مار�س 2007	

ال��وزاري الرابع لوزراء الزراعة        فعاليات  الجتماع 

بدول الكومي�سا باخلرطوم 2007/3/23-22.

: • يونيو 2007	

ال��زراع��ي  والق��ت�����س��اد  للتخطيط  ال��ع��ام��ة  الإدارة   -

الزراعة  وزي��ر  اأح��م��د  اخلليفة  جم��ذوب  دك��ت��ور  تنعى 

الأربعاء  �سبيحة  رب��ه  جل��وار  انتقل  وال��ذي  والغابات 

.2007/6/27

اأم  مبحليتي  ال�سمالية  بالولية  الغذائي  بالأمن  اخلا�س  الربنامج  انطالقة   -

جوا�سري وكو�سا.

: • اأغ�سط�س 2007	

املعلومات  بربنامج  تعريفًا  ال�سودان  وليات  من  عددًا  يزور  العامة  الإدارة  وفد 

املتكاملة لالأمن الغذائي.

: • �سبتمرب 2007	

يف  ي�ساركان  الثنائي  التعاون  ومدير  الزراعي  والقت�ساد  التخطيط  عام  مدير 

التعاون  حول  الأفريقية  الدول  من  امل�سئولني  لكبار  التدريبية  الدورة  فعاليات 

اجلنوبي-اجلنوبي ببكني 2007/8/20-5.

: • اأكتوبر 2007	

والأ�ستاذة/بدرية  وال�سيا�سات  التخطيط  اإدارة  مدير  �سعد  اأحمد  ال�سيد/نبيل 

حممد مرجان مدير وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات، يح�سران اجتماع امل�ساورة 

الفنية ب�ساأن اإدارة املعلومات واملعارف الزراعية بروما.

: • نوفمرب 2007	

وزير الزراعة والغابات مهند�س حممد الأمني كبا�سي يخاطب اليوم العاملي 

لالأغذية يف الحتفال الر�سمي بحدائق الوزارة.

: • دي�سمرب 2007	

نائب رئي�س  ال�سودان برئا�سة  للزراعة يف  امل�ستقبلية  الروؤى  جلنة عليا لدرا�سة 

النه�سة  حتقيق  حم��اور  لدرا�سة  طه  حممد  عثمان  الأ�ستاذ/علي  اجلمهورية 

الزراعية وتقدمي روؤى عملية قابلة للتنفيذ.

: • فرباير 2008	

الإدارة العامة تتقدم باأ�سدق التهاين للربوفي�سور الزبري ب�سري طه وزير الزراعة 

الزراعة  وزارة  وكيل  عجيمي  حممد  اأحمد  اللطيف  عبد  والدكتور  والغابات، 

والغابات، مبنا�سبة نيلهما ثقة رئي�س اجلمهورية وتعينهما لقيادة العمل الزراعي 

بال�سودان.

: • مار�س 2008	

بروفي�سور الزبري ب�سري طه وزير الزراعة والغابات يزور الإدارة العامة للتخطيط 

والقت�ساد الزراعي، �سمن زياراته التفقدية لإدارات الوزارة.

: • اأبريل 2008	

والغابات،  الزراعة  الدولة بوزارة  الرحيم علي حمد وزير  زراعي عبد  مهند�س 

ي�سهد حفل تد�سني انطالقة م�سرية ال�ستثمار امل�سري يف جمال الزراعة.

•اأهم اأن�سطة التدريب و بناء القدرات: 	
: • مايو2007	

القدرات  وبناء  للتدريب  قاعة  بان�ساء  تبادر  العامة  الإدارة  	
مبوا�سفات عالية.

دورة اإدماج النوع الجتماعي يف التنمية املجتمعية- ولية ك�سال  	
.2007/4/19-14

اأقامت الإدارة العامة وبالتعاون مع الكومي�سا، ثالث اأن�سطة: 	
ور�شة عمل تنويرية عن نظام الت�شويق الزراعي والغذائي 2007/3/13،   .1  

بقاعة ال�شهيد الزبري الدولية.

 ،)FAMIS( الزراعي  الت�شويق  معلومات  نظم  عن  تدريبية  دورة   .2  

مبباين الإدارة العامة،2007/3/15-14.

دورة تدريبية يف جمال الإنذار املبكر يف الأمن   .3  

الغذائي، الإدارة العامة، 2007/3/27-17.

: • يونيو2007	

الزراعي  املو�سم  وتقييم  متابعة  ط��رق  جم��ال  يف  دورة 

-5/26 ب��ع��د  ع���ن  ال���س��ت�����س��ع��ار  ت��ق��ان��ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 

.2007/6/9

: • اأغ�سط�س2007	

امللتقى الفني ملناق�سة نظم املعلومات الت�سويقية يف اإطار برنامج  	
-25 بال�سودان  القرار  لدعم  الغذائي  لالأمن  املتكاملة  املعلومات 

.2007/7/26

البيئة يف اخلطط وال�سرتاتيجيات  ور�سة عمل ت�سمني حماية  	
القومية، جمهورية مايل،2007/6/20-18.

-  ال��ع��رب��ي��ة،24	 امل����راأة وال���س��ت��ث��م��ار، ج��م��ه��وري��ة م�سر  م��وؤمت��ر 

.2007/6/28

.  �سمنار �سيا�سات متكني املراأة، اليابان، 2007/7/22-8	

الدورة التدريبية يف تقنيات النظم الزراعية يف البلدان النامية،  	
جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2007/8/30-7/2.

: • �سبتمرب2007	

ور�سة العمل اخلا�سة باإعداد اخلطة الرئي�سية مل�سروع احلكومة  	
الإلكرتونية، جمهورية ال�سني ال�سعبية، 2007/8/12-7.

.  ور�سة اخلطة القومية لالأمن الغذائي، 2007/8/19	

الأبي�س،  الريفية،  التنمية  م�ساريع  تنفيذ  مراجعة  عمل  ور�سة  	
.2007/8/16-10

الور�سة التدريبية مل�سح احلالة الطارئة لالأمن الغذائي بوليات  	
دارفور، الفا�سر، 2007/8/2-1. 

: • اأكتوبر2007	

�سمنار متكني املراأة الريفية يف الإقليم الإفريقي-الآ�سيوي، معهد  	
تنمية التعاون الزراعي الآ�سيوي باليابان،2007/7/21-7.

: • نوفمرب2007	

ال�سالبة  الآثار  اإزالة  يف  احلكومات  دور  حول  التدريبية  الدورة  	
انت�سار  عن  الناجتة  والقت�سادية  الب�سرية  للتنمية  املعوقة 

داكار-جمهورية  الإفريقية،  الدول  يف   ،HIV/ADIS مر�س 

ال�سنغال، 2007/10/12-1.

املعلومات  برنامج  الت�سويق،  معلومات  ترقية  حول  عمل  ور�سة  	
املتكاملة عن الأمن الغذائي 2007/10/31-29.

ور�سة تدريبية حول برنامج الر�سد العاملي ملعلومات الأمن الغذائي 	
GMFS ، وزارة الزراعة والغابات، 2007/10/22-20.

 : • دي�سمرب 2007	

،اإيطاليا-   	Country STAT القطرية  البيانات  قاعدة  دورة 

روما، 2007/12/14-3.

: • فرباير 2008	

دورة مناهج واأ�ساليب جمع وحتليل البيانات الإح�سائية الزراعية  	
واأ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب، ولية ك�سال، 2008/1/31-26.

ك�سال،  ولي���ة   ،  	SPSS الإح�����س��ائ��ي  التحليل  ب��رن��ام��ج  دورة 

.2008/2/11-2

-  	18  ،  WBI ال��دويل  البنك  معهد   ، واملتابعة  التقييم  ور�سة 

.2008/2/21

: • مار�س  2008	

الأ�سر، مفو�سية  اقت�ساديات  ور�سة تدريبية حول تطبيق منهج  	
العون الإن�ساين، 2008/3/24-12.

الإدارة العامة للتخطيط والقت�شاد الزراعي يف عام مايو2007 ــ اأبريل2008م
اإع�داد: هيئ�ة التح��رير

•اأبرز الأخبار والأحداث بالإدارة العامة والوزارة

_: • املو�سوعات العامة املتناولة يف التحليل القت�سادي	

: تدين اأ�سعار حم�سول الذرة بالأ�سواق  • مايو 2007	

املحلية: امل�سكلة ومقرتحات احللول.

: التعداد الزراعي وا�سرتاتيجية التنمية  • يونيو2007	

الزراعية امل�ستدامة.

: ا�ستدامة ال�سيا�سات الزراعية اأ�سا�س  • اأغ�سط�س 2007	

النه�سة الزراعية.

: النظام املتكامل ملعلومات الأمن الغذائي،  • �سبتمرب 2007	

برنامج يقوم على بناء القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية يف 

جمال توفري وا�ستخدام املعلومات.

: حتقيق الأمن الغذائي.. غايٌة مل تتحقق !!. • اأكتوبر2007	

• تقدير الإنتاج الزراعي ودوره يف حتديد �سيا�سات الأمن  نوفمرب2007:	

الغذائي والتجارة اخلارجية.

: القرية مركز لتقدمي املعرفة واخلدمات للمنتجني  • دي�سمرب 2007	

الزراعيني.

: نحو منهٍج ت�ساركٍي يف �سياغة ال�سيا�سات الزراعية. • فرباير 2008	

: وزير الزراعة والغابات يطرح املالمح العامة للربنامج  • مار�س 2008	

التنفيذي للنه�سة الزراعية.

: الآثار الإيجابية املتوقعة من ان�سمام ال�سودان ملنظمة التجارة  • اأبريل2008	

.WTO العاملية

_: • اأن�سطة الإدارات املتخ�س�سة بالإدارة العامة	

 : • مايو2007	

ال�ستمرار يف جمع واإدخال بيانات قاعدة املعلومات الزراعية.     	

الدخن،  الذرة،  عن:  متخ�س�سة  درا�سات  �ست  يف  العمل  ا�ستمرار  	
ال�سم�سم، الفول ال�سوداين، زهرة ال�سم�س، القطن.

.  ال�سال�سل الزمنية لأ�سعار ال�سلع الزراعية منذ 1970	

ا�ستهالك الوقود يف القطاع الزراعي. 	

اأثر كهربة امل�ساريع الزراعية. 	

 : • يونيو2007	

بالولية  ال��غ��ذائ��ي  ب��الأم��ن  اخل��ا���س  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  ب��داي��ة  	
ال�سمالية.

.  �سدور التقرير ال�سنوي لالأمن الغذائي 2006	

درا�سة ا�ستهالك اخل�سر والفاكهة يف ال�سودان. 	

درا�سة اقت�ساديات اإنتاج وت�سويق ال�سمغ العربي. 	

درا�سة الفول ال�سوداين. 	

�سدور ن�سرة التلوث البيئي-وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات. 	

 : • اأغ�سط�س 2007	

وبناء  التدريب  قاعة  لفتتاح  التح�سريية  اللجان  اأعمال  بدء  	
القدرات.

العامةللتخطيط  ل��الإدارة  ال�سنوي  ن�سف  الأداء  تقرير  �سدور  	
والقت�ساد الزراعي.

�سدور الكرا�س التعريفي عن الإدارة العامة للتخطيط والقت�ساد  	
الزراعي- وحدة املكتبة والتوثيق.

الفني  الإ�سناد  وح��دة  الإ�سطناعي-  الذكاء  علم  ن�سرة  �سدور  	
واملعلومات.

 : • �سبتمرب2007	

�سدور ن�سرة اإدارة الوقت- وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات. 	

العلمية  امل�ستخل�سات  للوثيقة-الفهر�سة،  الفنية  املعاجلة  	
املكتبة  وح���دة  املكتبة-  دل��ي��ل  ال��ع��ام��ة،  الإدارة  لإ����س���دارات 

والتوثيق.

الغذائي)وليات  العجز  لوليات  الغذائي  الأمن  اأو�ساع  تقارير  	
اله�سا�سة(-اإدارة الأمن الغذائي.

 : • اأكتوبر2007	

وحدة  الإلكرتونية-  احلكومة  ن�سرة  	�سدور 
الإ�سناد الفني واملعلومات.

التخطيط  اإدارة  اخلم�سية-  اخلطة  	اإخ��راج 
وال�سيا�سات الزراعية.

	اإعداد قاعدة بيانات الإدارة العامة للتخطيط 
.PAEA DATA BASE والقت�ساد الزراعي

 : • نوفمرب2007	

الفني  الإ�سناد  وح��دة  النحل-  ع��امل  اأ���س��رار  من  ن�سرة  �سدور  	
واملعلومات.

الزراعي-  الإنتاج  لتقدير  ال�سنوي  للم�سح  والإع��داد  التح�سري  	
اإدارة الإح�ساء الزراعي.

 : • دي�سمرب 2007	

�سدور ن�سرة الرباكني- وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات. 	

التخطيط  اإدارة  ال��زراع��ي-  القطاع  على  البرتول  اأث��ر  درا�سة  	
وال�سيا�سات الزراعية.

 : • فرباير2008	

�سدور ن�سرة املوقف الزراعي- اإدارة الإح�ساء الزراعي. 	

لالأمن  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  الن�سخة  ���س��دور  	
الغذائي2006-اإدارة الأمن الغذائي.

 -  	2007 وال�سنوية  ال�سهرية)يناير(،  الأ�سعار:  ن�سرتي  �سدور 

اإدارة القت�ساد الزراعي.

�سدور ن�سرة املاجنو-وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات. 	

-وحدة املكتبة والتوثيق.  دليل امل�ستخدمني 2007	

 : • مار�س2008	

ال��زراع��ة  ل���وزراة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سفحة  وم��راج��ع��ة  ت�سميم  	
والغابات-وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات.

التقرير ال�سنوي لالأمن الغذائي العربي-اإدارة الأمن الغذائي. 	

 : • اأبريل2008	

التمويل الزراعي يف ظل اأ�سلمة النظام امل�سريف وحترير القت�ساد  	
يف  الأل��ب��ان  وت�سويق  وت�سنيع  اإن��ت��اج  ال�����س��وداين-ي��ن��اي��ر2008، 

واأنظمة  ال�سودان  الزراعي يف  الت�سويق   ،2008 ال�سودان-فرباير 

الإح�سائية-اإدارة  الن�سرات  2008)ق�سم  املعلومات-اأبريل 

الإح�ساء الزراعي(.

الأمن  -اإدارة   ال��غ��ذائ��ي2007	 الأم��ن  لأو���س��اع  ال�سنوي  التقرير 

الغذائي.

�سدور ن�سرة اخل�سخ�سة - وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات. 	

  • هوؤلء �ساركوا معنا:_	

الأ�ستاذة/فاطمة حممود حممد.اأمني وحدة املكتبة والتوثيق 	

           �سهري علي حمد/وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات. 	

 معتز ح�سني عو�س/اإدارة الإعالم الزراعي.	

�سفوقة النور �سعيد/اإدارة القت�ساد الزراعي.                        	

�سلمى اجليالين ح�سن/وحدة الإ�سناد الفني واملعلومات.       	

اأمال عبد العزيز هيكل/وحدة اإدماج النوع يف التنمية.        	

�سعاد عبد اهلل رمرم/اإدارة التخطيط وال�سيا�سات.                   	

تهاين مكاوي، اأحمد ي�س. 	
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