
يتاأثر القطاع الزراعي يف ال�سودان اأكرث من غريه نظراً لرتباط الإنتاج 

فيه )نباتي وحيواين( بهذه التغريات حيث يعتمد ب�سورة رئي�سية على 

الأمطار، كما اأن اأكرث من75% من �سكانه يعتمدون على موارد ح�سا�سة 

لتغري املناخ.

نتائج هذه  واأ���س��ارت  املناخ  تغري  اأث��ر  لتقييم  درا�سات  اأجريت عدة  وقد 

التقديرات  وح�سب  القادمة  عاماً  الثالثني  خالل  اأن��ه  اإىل  الدرا�سات 

اإىل   2030  ������1995 م��ن  للفرتة  ريا�سية  مقايي�س  بوا�سطة  املح�سوبة 

الآتي:

معدل  م��ع   • 	2030 ع��ام  يف  املتوقعة  الأم��ط��ار  معدل  يت�ساوى 

1984 )عام اجلفاف وهذا موؤ�سر غري جيد  الأمطار يف عام 

بالن�سبة للقطاع الزراعي حيث يعتمد معظم الإنتاج فيه على 

الأمطار(.

•يتوقع اأن يحدث انتقال يف نطاق املناخات الزراعية يف اجتاه  	
اجلنوب اجلغرايف.

•نق�س حمتمل يف اإنتاجية الذرة والدخن قد ي�سل اإىل اأكرث  	
من %50.

بن�سبة  ال��ع��رب��ي  ال�سمغ  اإنتاجية  يف  ت��دين  ح���دوث  •اح��ت��م��ال  	
ترتاوح بني 25 ���� %30.

لتدين  الغذائية  املحا�سيل  اأ�سعار  يف  زي��ادة  ح��دوث  •احتمال  	
اإنتاجية هذه املحا�سيل.

•نق�س معدلت هطول الأمطار وزيادة معدلت التبخر يوؤدي  	
اإىل نق�سان يف املوارد املائية.

•توقعت بع�س الدرا�سات تغري يف النت�سار اجلغرايف للمالريا  	
وزيادة عدد امل�سابني.

ولتخفيف اآثار التغريات املناخية يتطلب الأمر الآتي:

•حماية املوارد الطبيعية لوقف تدهور الغابات واملراعي. 	
•�سن القوانني التي تنظم م�سارات الرعاة للحد من النزاعات  	

ووقف الرعي اجلائر.

•ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ان��ات احل��دي��ث��ة م��ث��ل اإدخ����ال ال��ب��ذور املح�سنة  	
املقاومة للجفاف.

توفري  )غ��ذاء، �سحة،  للمواطن  ال�سرورية  اخلدمات  •توفري  	
مياه ل�سرب الإن�سان واحليوان(.

واملنظمة  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  اهتم  ال���دويل  امل�ستوى  وعلي 

ال���دول���ي���ة ل���الإر����س���اد اجل���وي���ة ب��ق�����س��ي��ة ال���ت���غ���ريات امل��ن��اخ��ي��ة نتيجة 

الثمانينيات،  منت�سف  م��ن��ذ  احل�����راري  الح��ت��ب��ا���س  غ����ازات  ان��ب��ع��اث��ات 

ومت ت�����س��ك��ي��ل ال����ف����ري����ق احل����ك����وم����ي ال���������دويل امل���ع���ن���ي ب���ت���غ���ري امل���ن���اخ

  لإعداد 

اأبعادها مت التوقيع  درا�سات دورية عن ق�سية التغريات املناخية بكافة 

املناخ  1992 على معاهدة  الأر�س يف ريودي جانريو  اأثناء موؤمتر قمة 

انبعاث  خف�س  على  »اختياريا«  الدول  تعمل  مبقت�ساها  التي  الدولية 

عام  بحلول  الكربون  اأك�سيد  ثاين  خا�سة  احلراري  الحتبا�س  غازات 

2000، اإىل م�ستويات عام 1990 ويف عام 1997 مت توقيع بروتوكول كيوتو، 

ومبقت�ساه تعهدت  38 دولة والحتاد الأوربي بخف�س النبعاثات الكلية 

عن  الأقل  على   %5 بن�سبة  جمتمعة  منها  احلراري  الحتبا�س  لغازات 

م�ستويات انبعاثات عام 1990 وذلك بحلول  2008�� 2012 )فرتة اللتزام 

املقررة يف الربوتوكول( كذلك ن�س بروتوكول كيوتو على اأن كل دولة 

انبعاثاتها  على خف�س  اأكرث  اأو  نامية  دولة  �ستقوم مب�ساعدة  متقدمة 

التخفي�س  ن�سبة  ل�ساحلها  �سيح�سب  احلراري  الحتبا�س  غازات  من 

التي �ستحقق.

حتليل اقتصادي 

افتتح  مهند�س عبدالرحيم على حمد وزير الدولة بوزارة الزراعة 

العامة  ل����الإدارة   )2( رق��م  ال�سهري  املنتدى   ،2008/6/16 يف  وال��غ��اب��ات 

بعنوان:«  جاء  وال��ذي  ب��ال��وزارة،  الكربى  بالقاعة  والقت�ساد  للتخطيط 

للنه�سة  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  يف  ال�سناعية  ج��ي��اد  جمموعة  م�ساهمة 

الزراعية«، تراأ�س جل�سات املنتدى د.نبيل اأحمد �سعد مدير عام التخطيط 

نقل  ع��ام  مدير  البيت  �سو  م��اأم��ون  اأ.د.  باحل�سور  و�سرفه  والقت�ساد، 

التقانة والإر�ساد ال�سابق، وعدد من مديري الإدارات الزراعية  وقيادات 

العمل ال�سناعي. 

الدوري  الجتماع  ال��وزارة يف  اللطيف عجيمي وكيل  د. عبد  اأ�ساد 

ال�سناد  بوحدة  الإل��ك��رتوين  املوقع  اإدارة  لق�سم  اجليد  ب���الأداء  ل��ل��وزارة، 

الفني، وثمن �سيادته املوقف والإجناز احلايل  ل�سفحة الوزارة ، وو�سفه 

حا�سرة  ال�سفحة  تكون  اأن  على  �سيادته  واأم��ن  املتقدم،  الكبري  بالعمل 

�سمن اأجندة اجتماعات الوزارة الدورية، لأغرا�س املتابعة.

{ما نق�س ماٌل من �سدقة}، {من بنى هلل بيتاً ولو قدر مفح�س قطاٍة بنى اهلل له بيتاً يف اجلنة} يدعو 

ال�سيد رئي�س جلنة اإعادة ت�سييد م�سجد وزارة الزراعة والغابات: املنظمات واجلمعيات اخلريية، ال�سركات، املوؤ�س�سات، 

الهيئات والأفراد، للتربع العيني اأو النقدي على رقم احل�ساب: 42896 بنك اخلرطوم- فرع �سارع اجلامعة، لإعادة 

ت�سييد م�سجد الوزارة ، واهلل ل ي�سيع اأجر من اأح�سن عماًل. 

على هام�ش دورة الت�صنيف املرحلي للأمن الغذائي:

مدير عام التخطيط واالقت�صاد يلتقي مديري التخطيط واالإح�صاء واملتابعة بالواليات ال�صمالية

على هام�س انعقاد اأعمال الدورة التدريبية اخلا�سة ب�� )IPC( يف 2008/6/11، التقى د.نبيل اأحمد �سعد مدير عام التخطيط والقت�ساد الزراعي 

مبكتبه بالإدارة العامة، مديري اإدارات التخطيط والإح�ساء واملتابعة بوزارات الزراعة الولئية امل�ساركون يف اأعمال الدورة.

ابتداأ اللقاء بلمحة تعريفية عن الإدارات املتخ�س�سة العاملة بالإدارة العامة، والتفاكر يف اأهمية التن�سيق والتعاون امل�سرتك بني الإدارة العامة واإدارات 

العامة يف  الإدارة  �ستقوده  والذي  بالوليات  العمل  لكوادر  القدرات  وبناء  التدريب  اأهمية  امل�سرتكة، ومت بحث  الربامج  لتنفيذ  الولئية  التخطيط 

املرحلة القادمة، واأعرب مدير عام التخطيط والقت�ساد الزراعي د.نبيل عن اأهمية تفعيل وبناء دوٍر جديد لإدارات التخطيط الولئية  وجعلها اإدارات 

مبادرة وفاعلة.

وحتدث اإنابًة عن املديرين الولئيني، مدير التخطيط ب�سمال كردفان  مثمناً اللقاء وموؤكداً على اأهمية توحيد م�سمى الإدارات العاملة يف جمالت 

التخطيط بالوليات، وتناول تدريب الكوادر الولئية، اأعقبه مدير التخطيط بالنيل الأزرق متحدثاً عن دور الإدارة العامة يف حمل ومتابعة ر�سائل 

ومتطلبات الإدارات الولئية بح�سبان قربها من مواقع اتخاذ القرار.

الفني  ال�سناد  ال��زراع��ي،  الإح�ساء  وال�سيا�سات،  التخطيط  ال��زراع��ي،  القت�ساد  مديرو  الولئيني،  التخطيط  مبديري  العام  املدير  اجتماع  ح�سر 

واملعلومات، وحدة اإدماج النوع يف التنمية هذا اإىل جانب م�سئويل املتابعة بالإدارة العامة.

مــتــفـــرقات

  
املعلومة ال�صحيحة اأ�صا�ش التخطيط

  
املعلومة ال�صحيحة اأ�صا�ش التخطيط

Email: suad-gamaleldin@yahoo.com••••األستاذة•سعاد•ابراهيم•جمال•الدين

متفرقات :

اللذة  و���س��اع��ة   .. �ساعة  الأمل  •دقيقة  	
دقيقة.

اأهنته،  اإذا  الكرمي  ح��ذر من  •كن على  	
ومن اللئيم اإذا اأكرمته، ومن العاقل 

اإذا اأحرجته ومن الأحمق اإذا رحمته.

•اأموت حمبوباً خري يل من اأن اأعي�س  	
مكروهاً.

•لي�س مهم اأن حتب، املهم من حتب. 	

اأخبار  متفرقة...

احلكومة الإلكرتونية

اإعداد: فاطمة حممود حممد

تعريف  الإداري�����ة،  للتنمية  العربية  املنظمة  اعتمدت 

ا�ستخدام  ع��م��ل��ي��ة  ب���اأن���ه���ا:«  الإل���ك���رتون���ي���ة  احل��ك��وم��ة 

املعلومات العري�سة والإنرتنت«، اإل اأن مفهوم احلكومة 

الإلكرتونية ما زال بعيداً عن الت�سور، لذا �سوف نحاول 

عك�س �سورٍة تو�سح هذا املفهوم. من حيث التطرق اإىل 

اأهداف  تتمثل  حيث  وم��زاي��اه��ا.  ومتطلباتها  اأهدافها 

احلكومة الإلكرتونية يف الآتي:

اإتاحة املعلومات ملتخذي القرار والباحثني، على  • •	
�سبكات الإنرتنت واجلوال.

	••اإتاحة م�سدر واحد للمعلومات احلكومية، ميكن 
للجمهور اأن يتعامل معه.

حتقيق �سرعة وفعالية الربط والتن�سيق والأداء  • •	
بني الدوائر احلكومية.

بنية  تكوين  يف:  الإلكرتونية  احلكومة  مزايا  وتتمثل 

و�سيلة  واأي�����س��اً  ق���وي،  ت�ساهم يف جم��ت��م��ٍع  اق��ت�����س��ادي��ة 

ال��ت��اأخ��ري وال���ب���طء يف الأجهزة  لج��ت��ي��از ك��ل م��ظ��اه��ر 

احلكومية، ول�سمان ذلك لبد من املتطلبات التالية:

كافة  ي���غ���ط���ي  م���ع���ل���وم���ات���ي  ت�����وف�����ري حم�����ت�����وى  	
الدولة  موؤ�س�سات  اجلمهور،  جتاه  ال�ستعالمات 

بينها وبني موؤ�س�سات الأعمال.

ت���وف���ري حم���ت���وى خ����دم����ي، ي��ت��ي��ح ت���ق���دمي كافة  	
اخلدمات احلياتية.

ان�����س��ان الدولة  ي��ت��ي��ح رب����ط  ات�������س���ايل،  حم���ت���وى  	
ب��اأج��ه��زة ال��دول��ة م��ع��اً يف ك��ل الأوق�����ات وبو�سيلة 

تفاعل ي�سرية.

وتتمثل اأهم عوامل جناح احلكومة الإلكرتونية يف:

بناء البنية التحتية.

تطوير امل�سادر الب�سرية.

دعم وم�ساعدة الوزارات.

توا�سل دعم القيادات.

اإعطاء اأولويات لقطاعات بناء احلكومة الإلكرتونية.

ومزاياها،  الإلكرتونية  احلكومة  اأهمية  من  وبالرغم 

لها  يخطط  مل  اإن  اإع���اق���ة،  و�سيلة  ت��ك��ون  ق��د  اأن��ه��ا  اإل 

بال�سكل املنا�سب، فالبد من التخطيط املتكامل لنجاح 

امل�سروع.

من املكتبة االآن اح�صل على امللف الكامل الأعدادنا ال�صابقة

عرب بريدك  االلكرتوين... 

الوقــــــود االأحيائي وتـــــزايد اأ�صعار الـــــــغذاء
عقدت منظمة الأمم املتحدة  لالأغذية والزراعة )FAO( يف الفرتة بني 1-2008/6/4، بجمهورية م�سر العربية 

الأدن��ى«، مب�ساركة  وال�سرق  اإفريقيا  �سمال  دول  الغذاء يف  اأ�سعار  وتزايد  احليوي  الوقود  التو�سع يف  ور�سة عمل:« 

دول جمهورية م�سر العربية، اململكة املغربية، البحرين، �سلطنة عمان، اململكة العربية ال�سعودية، موريتانيا، لبنان، 

تون�س، �سوريا، اململكة الأردنية اإ�سافًة ملمثل ال�سودان اخت�سا�سي زراعي: �سعاد عبد اهلل على رئي�س ق�سم ال�سيا�سات 

الزراعية باإدارة التخطيط وال�سيا�سات الزراعية. 

ال�سودان ت�سمنت ق�سايا:ال�سيا�سات  اأوراق العمل املتخ�س�سة والقطرية، ورقة  احتوى برنامج الور�سة العديد من 

احلكومية ملجابهة اأ�سباب تزايد اأ�سعار ال�سلع الغذائية، قانون ال�ستثمار الزراعي اجلديد، جتربة ال�سودان يف التاأمني 

الزراعي للمحا�سيل الغذائية وبرنامج النه�سة الزراعية و�سيا�سات النمو القت�سادي.

اأ�سدرت الور�سة العديد من التو�سيات اأبرزها: التكامل بني دول �سمال اإفريقيا وال�سرق الأدنى، العمل على حماية 

امل�ستهلك، حت�سني البنية التحتية لتحقيق الأمن الغذائي. 

ماذا تعرف عن...  

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(
 تقوم اإيكاردا بخدمة العامل النامي ككّل يف جمال حت�سني املحا�سيل البقلية، كما تعمل على  خدمة جميع 

البلدان النامية يف املناطق اجلافة يف جمال حت�سني كفاءة ا�ستعمال املياه يف حقول  املزارعني واإنتاج املراعي 

جمال  يف  اإفريقيا  و�سمايل  وغربي  اآ�سيا  و�سط  منطقة  خدمة  وكذلك  وامل��ج��رتات ال�سغرية،  الطبيعية 

حت�سني اأ�سناف القمح الطرية والقا�سية والنظم الزراعية.  وتفيد البحوث التي جتريها اإيكاردا يف تخفيف 

وطاأة الفقر على م�ستوى عاملي من خالل زيادة  الإنتاجية بالتكامل مع الأ�ساليب املُ�ستدامة يف اإدارة املوارد 

الطبيعية.

www.icarda.cgiar.org :املوقع الإلكرتوين

التغريات املناخية واأثرها على القطاع الزراعي يف ال�صودان

أنشطة اإلدارة العامة...
والتوثيق:«  املكتبة  وح���دة  ع��ن  •���س��در  	
امل�����س��ت��خ��ل�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة لإ�����س����دارات 

الزراعي«- للتخطيط  العامة  الإدارة 

املجلد الأول، 2003-2006-67 �سفحة، 

العلمي:د.على  امل�ستخل�س  �سياغة 

�سليمان الوكيل، فاطمة حممود.

•�سدر عن ق�سم الن�سرات الإح�سائية- 	
اإدارة الإح�ساء الزراعي: 

- Basic Concept of 
Information Technology.

- Using The Computer & 
Managing The Files.

- Word Processing/

Spreadsheets/Presentation.

- Data Bases/Filling System.

- Information 
&Communication.

•تعد اإدارة التخطيط وال�سيا�سات، خطة  	
وزارة الزراعة والغابات للعام 2009.

املراأة داخل ال�شبكة..!!

ت�سهد وحدة اإدماج النوع الجتماعي يف التنمية هذه الأيام عمليات ربطها 

بال�سبكة الداخلية لالإدارة العامة Outlook، و�سبكة املعلومات الدولية 

لت�سبح �سمن منظومة اخلدمات الإلكرتونية بالإدارة العامة. 



األخيرة
اقت�صاد عاملي 

�صعار يوم البيئة العاملي:

فلنك�صر العادة!.. نحو اقت�صاٍد 

اأقل اعتمادًا على الكربون

يف عام 1972، اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يوم 5 يونيو يوماً عاملياً للبيئة، وذلك يف ذكرى افتتاح 

تاأ�سي�س  ق��رار  على  ذات��ه  اليوم  العامة يف  �سادقت اجلمعية  كما  الإن�سانية،  البيئة  ا�ستوكهومل حول  موؤمتر 

البيئي،  الوعي  ل�سحذ  الرئي�سية  الو�سائل  اأحد  اليوم  وي�سكل هذا   ،UNEP للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 

العمل على مواجهة  العام لتحفيز  ال�سيا�سيني على نطاٍق عاملي. وياأتي �سعار هذا  وتعزيز الهتمام والعمل 

 2008 التحدي الذي يواجهه جيل اليوم-  حتدي املناخ ، واأجريت الحتفالت الدولية الرئي�سية هذا العام 

بنيوزيلندة.

 ...OARE يف العدد القادم . .          دوريات بحثية متقدمة وحديثة يف علم البيئة
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أخبار                      
       وزير الزراعة ومدير عام التخطيط ي�صاركان يف القمة:

قمـــــة روما العاملية تتعهد بخفـــــ�ش عدد اجلياع ودعم الـــــمزارعني
�سارك اأ.د. الزبري ب�سري طه وزير الزراعة والغابات، يف اأعمال موؤمتر قمة روما للغذاء ممثاًل لل�سيد رئي�س 

اجلمهورية. والتي عقدتها منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة، وانف�ست القمة باإعالٍن يدعو املجتمع 

الدويل اإىل زيادة امل�ساعدات للدول النامية وب�سكٍل خا�س البلدان الأقل منواً، والبلدان التي تاأثرت �سلباً جراء 

ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية، وقد اأكد الإعالن اخلتامي للقمة على احلاجة امللحة مل�ساعدة البلدان التي متر 

مبرحلٍة انتقالية وذلك للتو�سع يف نطاق الزراعة والإنتاج الغذائي، ف�ساًل عن زيادة ال�ستثمارات يف القطاع 

مليزان  الدعم  تاأمني  على  املانحة  اجلهات  القمة  حثت  وق��د  الريفية.  والتنمية  الزراعية  والتجارة  ال��زراع��ي 

الدخل  ذات  للغذاء  امل�ستوردة  البلدان  ميزانيات  ودعم  املدفوعات 

املالية  الأو���س��اع  اإج���راءات حت�سني  زي��ادة  على  م�سددة  املنخف�س، 

للبلدان املعوزة مبا يف ذلك مراجعة الديون.

�سم  العاملية،  القمة  يف  امل�سارك  ال�سودان  وف��د  اأن  بالذكر  جديٌر 

والقت�ساد  التخطيط  ع���ام  م��دي��ر  �سعد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور/ن��ب��ي��ل 

ال��زراع��ي، وق��د اأج���رى ال��وف��د العديد م��ن ال��ل��ق��اءات على هام�س 

القمة العاملية.

كلمـة العدد
املنظمة الدولية.. تناق�ٌش بائن!!

2008 ملناق�سة  5 يونيو   �  3 املنعقدة خالل الفرتة  اأنهت قمة روم��ا 

اأزمة ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية جل�ساتها دون التمكن من ح�سم 

ال��زراع��ي يف  امل��ق��دم للقطاع  ال��وق��ود الإح��ي��ائ��ي وال��دع��م  ق�سيتي 

بع�س البلدان، وكالعادة فقد مت تكرار واإعادة اإنتاج ذات التو�سيات 

الغذاء  وت��اأم��ني  اجل���وع  ع��ل��ى  بالق�ساء  الل���ت���زام  م��ن  وال���ق���رارات 

للجميع.

يف وقٍت ت�سري فيه املنظمة اإىل اأن اأعداد اجلائعني يف العامل و�سلت 

نحو مليار ن�سمة، اإن بع�س احلقائق واملعلومات الأكيدة ت�سري اإىل  

اأن م�سالة ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية ل عالقة لها من بعيٍد اأو 

قريب برتاجع الإنتاج العاملي، وال�سائعة اخلا�سة باأن 1% من هذا 

الإنتاج مت حتويله اإىل وقوٍد حيوي.

الأهم من هذا اأن تقارير منظمة الأغذية العاملية وعلى مدار عقود 

واأمريكا  اآ�سيا  �سرق  وجنوب  �سرق  يف  الغذائي  التقدم  على  توؤكد 

الالتينية وحتى �سمال اإفريقيا، يف ذات الوقت فاإن تقارير املنظمة 

الدولية ت�سري اإىل احلقائق التالية: عدد امل�سابني بنق�س التغذية 

ن�سمة،%45  مليون   520 �سرقها  وج��ن��وب  اآ���س��ي��ا  ج��ن��وب  يف  امل��زم��ن 

املزمن،  التغذية  بنق�س  م�سابون  اإف��ري��ق��ي��ا  �سكان  اإج��م��ايل  م��ن 

نق�س  من  يعانون  النامية  البلدان  �سكان  من  ن�سمة  مليون   800

الناجم  التغذية  �سوء  يقا�سون  طفل  مليون  امل��زم��ن،300  التغذية 

عن نق�س الربوتني والطاقة،11 مليون طفل دون �سن اخلام�سة 

يلقون حتفهم نتيجة التاأثري املبا�سر اأو غري املبا�سر للجوع و�سوء 

التغذية. 

الغذاء  الدائر الآن، متى يناأى املجتمع الدويل  بق�سية  وال�سوؤال 

عن اأ�سابري ال�سيا�سة و خلط الأوراق..؟. 

أسرة  التحرير

رئيس مجلس اإلدارة
د.•نبيل•أحمد•سعد

رئيس•التحرير
عمار•حسن•

نائب•رئيس•التحرير
هاشم•عمر

سكرتارية•التحرير:
�شارة حممود

عبد اهلل على 

ن�شر الدين عبد الرحمن

الطابعون:
مطابع•السودان•

للعملة•

مدير عام التخطيط واالقتـ�صاد يلتقي مديري التخطـيط واالإح�صاء واملتابعــة بالواليات 

من االأهداف االإمنائية للألفية...
اإزالة التفاوت بني اجلن�سني يف التعليم 

البتدائي والثانوي بحلول عام 2005، 

وبالن�سبة جلميع مراحل التعليم عام 2015.

يونيو  2008  - العدد 12 ـ السنة الثانية ـ 4 صفحات ـ نشرة شهرية تصدر عن اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي ـ وزارة الزراعة والغابات

  
املعلومة ال�صحيحة اأ�صا�ش التخطيط

  
املعلومة ال�صحيحة اأ�صا�ش التخطيط

وزير الزراعة والغابات ومدير عام التخطيط واالقت�صاد ي�صاركان يف قمة الغذاء الدولية بروما

من اأهداف حتقيق النه�صة الزراعية: 

زيــــادة فر�ص العمـــــــالة 

فــــــــي الـــــــريف.

تقراأ داخل العدد:

		عوامل جناح احلكومة الإلكرتونية...
		التغريات املناخية واأثرها على

. بادر.. وتربع على رقم احل�ساب: 42896		

و�صلتنا ر�صالتكم...

•د.�سعيد حممد �سليمان، املجل�س الزراعي ال�سوداين: 	
 يهنئ الن�سرة بعامها الأول، ويتمنى ت�سافر اجلهود لتحقيق النه�سة الزراعية ال�ساملة، ويتمنى للن�سرة دوام التقدم والزدهار.

•عبد اهلل حممد اأحمد لوكا، اإر�ساد �سندي: 	
الواعدة  الأر����س  مدقق  النعيم  على  ال��ق��ادر  عبد  الأ�ستاذ  بقلم  نرحب 

على �سفحاتنا، الأ�ستاذ عبد القادر على النعيم ير�سل التحايا والتهاين 

ويعترب  اأحمد عو�س،  �سيدة  الفقيدة  ويعزي يف  الأول،  العام  مبنا�سبة 

الثبات يف الإ�سدارة ملدة عام انت�سار يف حد ذاته، �سنعمل جاهدين على 

اإر�سال ن�سخة من الإ�سدارة.

الإعالم  اإدارة  م��ك��اوي،  اللطيف  عبد  خ��ال��د  •الأ���س��ت��اذة/ت��ه��اين  	
الزراعي:

 نرحب مب�ساهماتكم احلا�سرة اإلينا بقوة على �سفحات التخطيط الزراعي.

التدريب وبناء القدرات: 
وزير الدولة ووكيل الزراعة يفتتحان ور�صة ودورة الت�صنيف املرحلي للأمن الغذائي

الدويل  ال��زب��ري  ال�سهيد  مبركز  ب��ال��زراع��ة  ال��دول��ة  وزي��ر  حمد  على  الرحيم  عبد  مهند�س  افتتح 

2008/6/8، ور�سة العمل اخلا�سة ب� :« الت�سنيف املرحلي لأو�ساع الأمن الغذائي  للموؤمترات يف 

 ،»)Integrated Food Security and Humanitarian Phase Classification )IPC الإن�ساين  

الفنيني  امل�ست�سارين  كبري  العامة،  الإدارة  ملمثل  بكلمات  للور�سة  الإفتتاحية  اجلل�سة  ا�ستهلت 

والزراعة  ل��الأغ��ذي��ة  املتحدة  الأمم  ملنظمة  املقيم  املمثل   ،Mr. Van Mekkelsen للربنامج 

باخلرطوم، مفو�س عام العون الإن�ساين والذي اأكد على توطني اخلربة املحلية، وا�ستخدام الكادر 

واختتم  ال�سودان،  يف  املعلومات  جلمع  اأمثل  كمنهٍج  الأ�سرة  اقت�ساديات  منهج  واعتماد  الوطني، 

برنامج الفتتاح بكلمة وزير الدولة بالزراعة معلناً انطالقة فعاليات الور�سة.

 )IPC( ��كما قام ال�سيد د.عبداللطيف عجيمي وكيل الزراعة، بافتتاح الدورة التدريبية اخلا�سة ب

، يف الفرتة  بني 9-2008/6/12، مب�ساركٍة وا�سعة من اإدارات التخطيط والإح�ساء واملتابعة بوزارات 

الزراعة الولئية من 15 ولية، ومتثيل وا�سع لوزارات الرثوة احليوانية وال�سمكية، الري واملوارد املائية، 

ال�سحة، الرتبية والتعليم، ال�سناعة، العلوم والتقانة، البيئة والتنمية العمرانية، املالية والقت�ساد 

لالإح�ساء،  املركزي  اجلهاز  الحت��ادي،  احلكم  دي��وان  اخلارجية،  التجارة  ال��دويل،  التعاون  الوطني، 

املجل�س القومي لل�سكان، البنوك، منظمات الأمم املتحدة، منظمات العمل الطوعي، وم�ساركة كاملة 

من الإدارة العامة. ويف خامتة الدورة مت اإكمال خارطة ال� CP لقطاع �سمال ال�سودان .

جديٌر بالذكر اأن الربنامج ياأتي يف اإطار الأن�سطة املتتالية التي ينفذها برنامج معلومات الأمن 

الغذائي املتكاملة لدعم القرار

  .Sudan Integrated Food Security Information for Action )SIFSIA(-North States

شخصية العدد
د. حاج حمد عبد العزيز حممد االأمني

املوؤهالت العلمية :

زراع��ي جامعة اخلرطوم  اقت�ساد  دك��ت��وراه  •	
.1999

	•ماج�ستري اقت�ساد زراعي جامعة اخلرطوم 
.1986

جامعة  زراع�������ي  اق���ت�������س���اد  ب���ك���ال���وري���و����س  •	
اخلرطوم 1981.

الدورات التدريبية:

	•نال العديد من ال��دورات التدريبية يف جمال اإعداد وتقييم امل�سروعات 
اجلامعى  ل��ل��ط��ال��ب  الأك����ادمي����ى  الأداء  وت��ق��ي��ي��م  ال����زراع����ي  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

والكمبيوتر.

اخلربة العملية:

ال���زراع���ي كلية  اأ���س��ت��اذ م�����س��ارك ق�سم الق��ت�����س��اد  ت��اري��خ��ه  2001 وح��ت��ى  •	
الدرا�سات الزراعية جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا. 

	•1992 – 2001 اأ�ستاذ م�ساعد ورئي�س ق�سم القت�ساد الزراعي كلية العلوم 
الزراعية جامعة اجلزيرة.

كلية  ال��زراع��ي  القت�ساد  ق�سم  ورئي�س  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ   1992  –  1990 •	
الزراعة جامعة دنقال.

نهر  ولي��ة  ال��زراع��ة  وزارة  والقت�ساد  التخطيط  اإدارة   1990 –  1981 •	
النيل.

اإعداد  التدريبية فى جم��الت  الدرا�سات  العديد من  �سارك كمدرب يف  •	
لعدد  وذلك  القدرات  وتنمية  الزراعيني  ق��درات  ورفع  امل�سروعات  وتقييم 

من وزارات الزراعة الولئية واملوؤ�س�سات وامل�ساريع.

عمل كم�سرف وممتحن داخلى وخارجي للعديد من ر�سائل املاج�ستري  •	
والدكتوراه مبختلف اجلامعات ال�سودانية. 

	•عمل م�ست�ساراً يف العديد من درا�سات اجلدوى، وتقييم مزرعة جامعة 
اجلزيرة والنظم الزراعية بولية جنوب كردفان، حا�سر وم�ستقبل النخيل 

بالولية ال�سمالية، جتهيز عطاءات لدرا�سات لإقامة مزارع األبان ومعمل 

الأ�سغر  التمويل  ال�سدود )م��روى( ودرا�سة م�سروع  تابعة لوحدة  اأن�سجة 

)جامعة ال�سودان( املمول بوا�سطة البنك الإ�سالمى للتنمية بجدة .

الأوراق العلمية املن�شورة :

	•كفاءة ا�ستخدام املوارد يف اإنتاج املحا�سيل ال�ستوية بولية نهر النيل.
	•نحو تركيبة حم�سولية مثلى بولية نهر النيل.

تظهر  مل  العلمية  املجالت  من  لعدد  مقدمه  الوراق  من  ع��دد  هنالك  •	
نتائج حتكيمها بعد.

 اجلوائز:

	•جائزة وزير الزراعة بولية نهر النيل لت�سجيع البحث العلمى يف املجال 
الزراعي.

موجز االأمطار ودرجات احلرارة  )يونيو( 
 �سهد الثلث الأول من �سهر يونيو معدلت اأمطار فاقت املعدل

بابنو�سة، البالد،  �سرق  البالد ما عدا:  اأنحاء   العام يف معظم 

 نيال، واو، وملكال.

العام املعدل  اأقل من  اأمطار  الثاين ف�سهد معدلت  الثلث   اأما 

ال��ب��الد م��ا ع��دا يف حلفا اجل��دي��دة، كو�ستي، اأن��ح��اء   يف معظم 

 اأب��ون��ع��ام��ة، ال��دم��ازي��ن، الأب��ي�����س، ال��ن��ه��ود، ك��ادق��ل��ي، واو، جوبا

والرنك.

 اأما درجات احل��رارة، فاأعلى من املعدل خالل الثلثني الأولني

من ال�سهر.

امل�سدر: اإدارة الإح�ساء الزراعي

حتليل خا�ش: 

يف ا�صتطلع هيئة التحرير مبنا�صبة العام الثاين:
يف بداية هذا التحليل لآراء وا�ستطالعات القراء، والذي اأجرته هيئة التحرير مبنا�سبة بداية العام الثاين، ن�ستعر�س بع�س املوجهات العامة كما يلي:

بلغ حجم التوزيع الكلي لن�سرة التخطيط الزراعي ال�سهرية حوايل 1000 ن�سخة يتم توزيعها يف نطاٍق وا�سٍع يغطي مدن الولية الثالث، منها 240 ن�سخة 

توزع للجهات العتبارية )وزارات(، ومنها ما يتم توزيعه لل�سخ�سيات العتبارية كوزراء ووكالء الوزارات، واملديرون العامون، ومديرو اجلامعات وعمداء 

الكليات الزراعية، اإ�سافًة اإىل �سخ�سياٍت عامة يف القطاعني العام واخلا�س وال�سحف اليومية )ال�سفحات القت�سادية(، كما يتم توزيع ن�سخ اإكرامية 

بخالف ال�سخ�سيات املذكورة اأعاله يف نف�س املوؤ�س�سات، كما يتم التوزيع جلهاٍت اأخرى متخ�س�سة يف املجال اأو ذات طبيعة زراعية �سواء كانت مدنية اأو 

ع�سكرية اأو بحثية، كما يتم توزيعها لكافة اجلهات ذات ال�سلة.

بلغت ن�سبة القراء امل�ستطلعون يف امل�سح املعني 22%، من العينة الكلية مت اختيارهم ع�سوائياً لتمثيل العينة، وقد اأ�سفر هذا امل�سح عن النتائج التالية:

تباينت اآراء القراء يف تقييم الن�سرة، حيث و�سع ا�ستبيان مفتوح الت�سميم من قبل هيئة التحرير، ومت ح�سر اأغلب الآراء يف الآتي:

اأداة تثقيف واطالع ممتازة  اأن الإ�سدارة متكاملة و�ساملة من حيث املوا�سيع والت�سميم، ويتمنون لها ال�ستمرارية لأنها متثل  34% من القراء يرون 

اأن�سطة  اأن يتم تو�سيع املادة لتغطي كافة الأن�سطة الزراعية ب�سقيها الزراعي واحليواين واأن ل يتم ح�سرها فقط لتغطي  لأخبار الزراعة، 29% يرون 

التخطيط الزراعي، كذلك 29% يرون اأن الإ�سدارة �ساملة ومتكاملة من حيث التن�سيق ونوعية اخلرب واملادة املن�سورة، ويقرتح هوؤلء زيادة ال�سفحات لكي 

تكون تغطيتها اأو�سع للجوانب الزراعية املختلفة الأخرى ك�� )املدخالت، ال�ستهالك، ال�سادرات، الواردات والت�سنيع الزراعي ... اإلخ(.

5% من عينة القراء امل�ستطلعني مل يبدوا اآراءهم، وب�سورٍة عامٍة فاإن هيئة التحرير ت�سع كافة الآراء الواردة اإليها 

مو�سع درا�سة متاأنية  ليتم الأخذ ب��الآراء املنا�سبة للن�سرة يف مرحلتها الآنية،  وناأمل يف هيئة التحرير يف تقدمي 

اجلديد من الأبواب، والعمل على ترقية وتطوير التوزيع، وتو�سعة قاعدة امل�ساركة بدعوة اجلميع لال�سهام معنا يف 

اأو�سع واأكرث تخ�س�سا و�سوًل لتكاتف وتاآزر  ، واإ�سراك قرائنا الكرام من خالل ا�ستطالعاٍت للراأي  دفع دفة العمل 

اجلهود من اأجل اإخراٍج للعمل ب�سورٍة لئقٍة ومقبولة.

 املـركز القومي للمعلومات يقف على �صري عمليات الت�صميم

الإلكرتوين  املوقع  اإدارة  الت�ساوري بني ق�سم  الفني  واملعلومات،  الجتماع  الفني  ال�سناد  انعقد بوحدة 

على  الجتماع  وقف  ال�سفحة.  وم�سممي  ال��وزراء  للمعلومات-جمل�س  القومي  املركز  ال�سناد،  بوحدة 

�سري عمليات الت�سميم واملوجهات الفنية الواجب توافرها يف ال�سفحة، وخرج الجتماع ب�سرورة توا�سل 

الأطراف الثالثة من اأجل اإخراٍج فنٍي لئق، يلبي اجلوانب الفنية يف ت�سميم املواقع، ومن املنتظر اأن يتم 

اإنزال املوقع اجلديد حتت الت�سييد. 

قبل الطبع...                                       اليـــــــــــــــــوم األخــــــــــــــضر..  
يوماً  ال�سودانية،  بالف�سائية  ال�سيا�سية  وال�سئون  الأخبار  ب��اإدارة  والتنموية  القت�سادية  الإدارة  نظمت 

مفتوحاً عن النه�سة الزراعية يف 2008/6/21، حتت رعاية جمموعة جياد للمعدات الزراعية والبنك 

الزراعي ال�سوداين،  احتوى اليوم العديد من الفقرات املتنوعة ولقاًء مع وزير الزراعة والغابات، و�سهرة 

اإيدينا اخل�سرة ا�ست�سافت رئي�س اللجنة الزراعية واحليوانية باملجل�س الوطني.  

اجتماعيات ،،،
•ت�ساطر الإدارة العامة مهند�س زراعي: ماأمون املاحي باإدارة التخطيط وال�سيا�سات يف  	

وفاة جدته، لها الرحمة ولآلها ال�سرب وح�سن العزاء.

ثقافة اقت�صادية 

علم اقت�ساد البيئة

خمتلف  بيئية  مبقايي�س  يقي�س  ال��ذي  العلم 

واملحا�سبية  والتحليلية  النظرية  اجل��وان��ب 

املحافظة  اإىل  وي��ه��دف  القت�سادية  للحياة 

على توازنات بيئية ت�سمن منواً م�ستدمياً.


