
الأخرية

اقت�صاد عاملي: 

ال�صودان يراأ�س جمموعة الــ 77+ ال�صيـــن
مبقرها  املتحدة  الأمم  نظمته  احتفاٍل  يف  وال�صني،   77 الــ  جمموعة   رئا�صة   ،  2009/1/23 يف  ر�صمياً  ال�صودان  ت�صلم 

بان  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  بح�صور  بنيويورك، 

الدويل  التعاون  وزير  ال�صودان  وفد  ورئي�س  مون،  كي 

بجانب مندوب ال�صودان الدائم لدى الأمم املتحدة.

 ،1964 يونيو   15 يف  تاأ�ص�صت  املجموعة  اأن  يــذكــر 

البيان  النامية على  الــدول  دولــة من   77 عندما وقعت 

املــ�ــصــرك ملــيــثــاق املــجــمــوعــة والــــذي �ــصــدر عــلــى هام�س 

والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  الأوىل  الــدورة 

لأول مرة على م�صتوى  املجموعة  اجتمعت  يف جنيف. 

بهافانا   2000 اإبـــريـــل  يف  واحلــكــومــات  الــــدول  روؤ�ـــصـــاء 

)كوبا(، وتعقد القمة كل خم�س �صنوات يف اأحد الأقاليم الثلثة املكونة للمجموعة. للمجموعة اأمانة عامة بنيويورك، 

وقد منحتها الأمانة العامة للأمم املتحدة مقراً دائماً يف موقعها. 

التخطيط الزراعي – اخلرطوم �شرق – �شارع الزعيم الهندي- االإدارة العامة للتخطيط واالقت�شاد الزراعي-  �شمال مركز ال�شهيد الزبري الدويل

E-mail: agricplan@yahoo.com  83779957:تلفونات : 83770803- 83796223 فاك�س

معلومات:

• يف اأكتوبر  	 FAO مت تاأ�صي�س منظمة الأغذية والزراعة

بويد  جــون  �صري  هو  للمنظمة  مدير  ،اأول  بكندا  1945م 

اأور.

عن  تقل  للري  الكهرباء  با�صتخدام  الفدان  اإنتاج  •تكلفة  	
تكلفة اإنتاج الفدان با�صتخدام اجلازولني بحوايل %22.

مليارات ن�صمة عند بداية الألفية  • جتاوز عدد ال�صكان الــ 6 	

الثالثة.

 • 	32 97 فــرداً داخل بلده،  املــزارع الأمريكي ينتج ما يكفي 

خارج بلده، وذلك بف�صل ا�صتخدام امليكنة الزراعية.

للحرث(/الفرد،  الأر�ــس)الــ�ــصــاحلــة  املــئــويــة:  •الن�صبة  	
تقل�صت من 0.33 هكتار)1990( اإىل 0.19 هكتار )2000(، 

ويتوقع اأن تنخف�س اإىل 0.09 هكتار )2025(.

كلمـة العدد

...اأُمُّ الُعـــــلوم

املُ�ْصَت�ْصِفي يق�صد الطبيب، وطالب ال�صكن وغريه 

َيْبِغي �صاحب الهند�صة، وُمْبَتِغى الأمان يرنو اإىل 

ُموَن رجل القانون،  رجال ال�صلم، واملتنازعون ُيَحكِّ

وجميعهم ل غنًى لهم عن الغذاء، املُْنَتْج الرئي�س 

للعملية الزراعية. ويف عامل اليوم مل َتُعِد الزراعة 

اأ�صبحت  اأنها  ما  بقدر  فح�صب،  تقليدية  حرفًة  

فيها  ت�صتخدم  كــامــلــة،  علميٍة  بــ�ــصــورٍة  ـــار�ـــُس  مُتَ

املتكاملة  والتقانات  احلديثة،  الرقمية  الأنظمة  

والتاأ�صي�س  والتح�صري  والتخطيط  الإدارة  يف 

مُّ العلوم يف عامٍل 
ُ
واحل�صاد والت�صويق ..الزراعة اأ

املت�صاعدة  الــزيــادة  لــيــواجــه  الــغــذاء  خلف  يلهث 

الزراعية  ملــواردنــا  الأمــثــل  فبا�صتغللنا  لل�صكان، 

املهولة يف ال�صودان- اأرا�صي،مياه،ثروة حيوانية- 

ُتلَبِّي  العاملية،  امل�صفوفة  وىَل يف 
ُ
الأ بلدنا  ت�صبح 

حاجتها وحاجة غريها من اأمم الأر�س.  الزراعة 

واقعنا  ثبوتها  يف  يــقــدح  ل  العلوم...حقيقًة  مُّ 
ُ
اأ

نحٍو  على  ت�صخريها  يف  تباطوؤنا  ول  املتقا�صر، 

اأمثل، نلحق بركب الأمم احلديثة، عندما ندرك 

مُّ العلوم.  
ُ
حقيقة اأن...الزراعة اأ

ال�ســودان يت�سـلم رئا�سـة جمموعــة الـ 77+ ال�سني يف احتـفال ر�سمـٍي بنيـويورك

من خطة وزارة الزراعة 2009:
ال�سيا�سات العامة للخطة :

اعتماد �سقف متويلي للزراعة اليقل عن ن�سبة 

م�ساهمتها يف الناجت املحلي االجمايل .

يناير 2009 - العدد 19- �صهرية متخ�ص�صة ت�صدر عن الإدارة العامة للتخطيط والقت�صاد الزراعي ـ وزارة الزراعة والغابات - ال�صنة الثانية - 4 �صفحات

  
املعلومة ال�سحيحة اأ�سا�س التخطيط

  
املعلومة ال�سحيحة اأ�سا�س التخطيط

الإدارة العامة ُتِعُد التقرير النهـائي لتقدير غلة الفدان بالقطاع املطري للمو�سـم 2009/08

من اأهداف النه�سة الزراعية: 

حتقيق معدالت منو اأعلى يف الناجت 

املحلي االإجمايل من خالل اال�ستغالل االأمثل 

للموارد املتاحة.

تقراأ داخل العدد:

الزراعة/ خبري الزراعية وتطور  البيت:الهند�صة  اأ.د.�صو  الدين..الأخرية/  الفكرية../ د.�صعد   امللكية 

الإح�صاء الزراعي والأمن الغذائي../بعثة تقييم الربنامج اخلا�س../تقرير اإنتاج 2009/08.

التدريب وبناء القدرات: 

م�سروع اإعادة تاأهيل القدرات املنتجة �سمال ال�سودان :
SPCRP – CBN

NEEDS ASSESSMENT FINDING 
VALIDATION MEETING.

ور�صة  الزبري  ال�صهيد  بقاعة  13-2009/1/15م  من  الفرة  يف   انعقدت 

ي�صتهدفها التي  للوليات  بالن�صبة  الحتياجات  تقدير  نتائج   ملناق�صة 

، الوروبي  املمول من الحتاد  بال�صودان  الإنتاجية  القدرات  بناء   م�صروع 

اإدري�س املن�صق القومي للم�صروع باأن  امل�صروع يقوم  واأ�صار د.عادل عثمان 

يف الب�صرية  القدرات  وبناء  املوؤ�ص�صات(  )بناء  املوؤ�ص�صية  القدرات    ببناء 

كردفان، جنوب  وولية  الأزرق،  ،النيل  النيل  نهر  الأحمر،  البحر   وليات 

لكل ولية مرتبة على ح�صب عام للحتياجات  اإجماع  اإىل  الو�صول   ومت 

الولئية الزراعة  وزارات  من  ممثلون  الور�صة  يف  �صارك  وقد   الأولويات 

 امل�صتهدفة يف امل�صروع.

�سخ�سية عملت باالإدارة:

ح�سن ال�سيخ الب�سري  

امليلد: �صندى 1939.

املوؤهلت العلمية: 

وجتاري  زراعي  اإح�صاء  ماج�صتري    -  

و�ـــــصـــــكـــــاين- اأكـــــادميـــــيـــــة الـــعـــلـــوم 

القت�صادية – بخار�صت – رومانيا 

.1975

التخطيط  يف  عــــــــايل  دبــــــلــــــوم    -    

كلية   – والجتماعي  القت�صادي 

الـــ�ـــصـــنـــور الـــعـــاملـــيـــة – الــــدمنــــارك 

.1962

الزراعي  �صمبات  معهد  الــزراعــيــة-  العلوم  يف  عــايل  دبــلــوم    -

.1959

– اأدي�س  الــدويل للإح�صاء  املركز    - الإح�صاء  �صهادة يف    -

اأبابا– اإثيوبيا 1967.

الدورات التدريبية: 

تلقى العديد من الــدورات التدريبية يف جمال الإح�صاء الزراعي 

والأمن الغذائي.

اخلربات العملية:

مدير اإدارة الإح�صاء الزراعي 1993- 2002. 	•
رئي�س اأق�صام الإح�صاء الزراعي 1980- 1992. 	•

رئي�س ق�صم الن�صرات 1976- 1980. 	•
�صارك يف اإجراء التعداد الزراعي ب�صلطنة عمان 1992.  	•
املحا�صيل  لتقييم  ال�صنوية  امل�صوحات  �صارك يف جميع  	•
الزراعية بال�صودان والتي جتريها منظمة الفاو ووزارة 

الزراعة والغابات 2005-1990 .

الأوراق وامل�صاركات:

جمالت  يف  العلمية  الأوراق  مــن  الــعــديــد  يف  �ــصــارك  	•
الإح�صاء الزراعي والأمن الغذائي.

منتدى القراء: 

اإدماج النوع الجتماعي يف التنمية الزراعية

بالقاعة  11 رقم  ال�صهري  ن�صف  منتداها  العامة  الإدارة   عقدت 

النوع اإدماج  بعنوان«  جاء  والذي  الزراعة،  بوزارة   الكربى 

اأحمد د.نبيل  املنتدى  افتتح  الزراعية«.  التنمية  يف   الجتماعي 

وكيل جربيل  خ�صر  الأ�صتاذ  تله  الإدارة،  عام  مدير   �صعد 

 الزراعة، ومن ثم قدمت د. عائ�صة خليل عبد اهلل الكارب ورقة

املنتدى الرئي�صية، تراأ�س جل�صات املنتدى د. ح�صن على العبيد.

 مادة املنتدى بوحدة املتابعة بالإدارة العامة، وميكنكم احل�صول

عليها على عنوان بريدنا الإلكروين.

ابعث لنا  بت�صاوؤلتك واآرائك حول مادة املنتدى على:  

agricplan@yahoo.com     

اجتماعيات:

عاد من الأرا�صي املقد�صة د.نبيل اأحمد �صعد مدير عام الإدارة من الأرا�صي املقد�صة بعد اأداء فري�صة احلج هذا العام   *

ن�صال اهلل ان يتقبل منه ويجعله حجا مربوراً.

ت�صاطر الإدارة العامة اخت�صا�صي زراعي /بدرية حممد مرجان مدير وحدة الإ�صناد الفني واملعلومات  يف وفاة عمتها    *

و لها الرحمة ولآلها ال�صرب وح�صن العزاء.

*  ت�صاطر الإدارة العامة الأ�صتاذة  جنوي اأحمد الب�صري مبكتب املدير العام، يف وفاة والدها ، له الرحمة ولآلها ال�صرب 

وح�صن العزاء.

وح�صن  ال�صرب  ولآلها  الرحمة  لها   ، والدتها  وفاة  يف  املتابعة،  بوحدة  �صليمان  حنان  الأخت  العامة  الإدارة  ت�صاطر    *

العزاء.

ت�صاطر الإدارة العامة الزميل عثمان ال�صيد يف وفاة والدته ،لها الرحمة ولآلها ح�صن العزاء.   *

ال�صودان  باأكادميية  والدكتوراه  املاج�صتري  درجة  لنيل  اختيارهم   مت  الذين  الزراعيني  املهند�صني  العامة  الإدارة  تهنئ    *

للعلوم، ومزيدا من التقدم العلمي .   

ميموناً  زواجاً  اهلل  جعله  قرانه  بعقد  الزراعية  الهند�صة  باإدارة  مو�صى  حممد  ب�صري  م.زراعي  العامة  الإدارة  تهنئ    *

مباركاً.

زواجاً  اهلل  زواجه، جعله  مبنا�صبة  اخلرطوم  ولية  املحا�صيل  وقاية  باإدارة  �صالح  حممد  م.زراعي  العامة  الإدارة  تهنئ    *

ميموناً مباركاً.

يف العدد القادم...      د.عمر عجيمي يكتب عن دور االأر�ض يف واقع وم�ستقبل الزراعة يف ال�سودان/ر�سالة يف الربيد...

اأ�سرة التحرير

رئي�س جمل�س الإدارة

د. نبيل اأحمد �شعد

رئي�س التحرير

عّمار ح�شن 

نائب رئي�س التحرير

ن�شر الدين عبد الرحمن

�سكرتارية التحرير:

�شارة حممود

عبد اهلل علي 

�شهري علي حمد

الطابعون:

مطابع ال�سودان للعملة

مواقع وقواعد معلومات:

www.      :ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية 	•
 ifad.org

www.      :املركز الدويل لإدارة امل�صادر احلية 	•
  iclarm.org

املعهد الدويل للم�صادر الوراثية النباتية:                            	•
         www.ipgri.cgiar.org

املدير العام

•	ال�صكرتارية:     0157902510
املتابعة

تلفون:0157807586

االإدارة وال�شيانة

تلفون:0157902516

توا�سل:                         مرحبا.. املجلة العلمية

الأخ الأ�صتاذ املزارع وال�صحفي/اأحمد امل�صطفى اإبراهيم، �صحيفة ال�صحافة، بعث لنا مبقال يحمل   *
عنوان« ندوة التاأمني الزراعي..!! ا�صتفهامات«،  كل ال�صكر ومزيداً من التوا�صل.

الأ�صتاذ/حممد �صيخ اإدري�س على، اإدارة البحوث واملعلومات باحتاد الغرف التجارية، ا�صتلمنا »ن�صرة   *
الفر�س التجارية« املميزة، وننتظر ر�صائلكم اإلينا.

موؤ�سرات الأ�سعار:

متو�سطات الأ�سعار العاملية للحوم العجايل للعام 2008م)دولر امريكي/طن(

US$/Ton

2,500.00

2,600.00

2,700.00

2,800.00

2,900.00

3,000.00

3,100.00

:2008
)/:(

.  امل�صدر:اإدارة البحوث واملعلومات - احتاد الغرف التجارية.

م�سطلح:

علم الهند�سة الزراعية
AGRICULTURAL 
ENGINEERING

يف  الهند�صية  والتقانات  العلوم  ا�صتخدام  هو 

جمال الزراعة، 

ت�صيب  احلــيــويــة.  والــنــظــم  الــزراعــة  هند�صة 

الإن�صان واحليوان والنبات.   

�صارة يون�س اأحمد    



اأن�سطة الإدارة العامة:

تقوم الإدارة العامة حالياً ممثلة يف اإدارة الإح�صاء الزراعي باإعداد التقرير النهائي لتقدير غلة اإنتاج فدان الذرة والدخن يف القطاعني التقليدي والآيل وقد انتهت مرحلتا  	•
جمع البيانات واإدخالها وتبقت مرحلة التحليل وكتابة التقرير النهائي والذي يتوقع ان ينتهي يف الأول من فرباير 2009م 

تقوم اإدارة الأمن الغذائي باإعداد التقرير ال�صنوي لأو�صاع الأمن الغذائي يف ال�صودان للعام 2008 ، ومن جهة اأخرى تقوم الإدارة باإعداد تقرير عن وليات اله�صا�صة والعجز  	•
وي�صتهدف التقرير وليات دارفور الكربى و�صمال وجنوب كردفان وولية البحر الأحمر .

قامت الإدارة العامة باإعداد تقرير الأداء يف وزارة الزراعة للعام 2008م ومت تقدميه اإىل جمل�س الوزراء واملجل�س القومي للتخطيط ال�صراتيجي ، كما �صارف الربنامج  	•
التنفيذي خلطة عام 2009م على النتهاء.

قامت الإدارة العامة للتخطيط والقت�صاد الزراعي باإعداد ت�صور وميزانية ملوؤمتر جمموعة الـ77 + ال�صني ، ومت رفعها اإىل وزارة اخلارجية بغر�س اإقامة موؤمتر جامع  	•
للمجموعة يف نيويورك يف يوليو 2009م ، اجلدير بالذكر اأن ال�صودان فاز برئا�صة املجموعة للعام 2008م .

انعقد مبباين الإدارة العامة اجتماع  بخ�صو�س تن�صيق اجلهود لإعداد قاعدة البيانات اخلا�صة مبركز ال�صتثمار، مت النقا�س  	•
يف كيفية اإمتام املعلومات الزراعية وتوفريها.  

ال�صودان اأعد ا�صراتيجية وطنية لتنفيذ التفاقية �صمنت يف تقريره الأول حتديد الأهداف 

العامة لتنفيذ التفاقية والتي ترتبط باأهداف واأولويات التنمية الوطنية وت�صمل:

زيادة املعرفة العلمية والفهم لظاهرة تغري املناخ واآثارها املتوقعة على  	*
ال�صودان.

بناء القدرات الفنية واملوؤ�ص�صية وتهيئة البيئة املنا�صبة ل�صتيعاب اآثار  	*
تغري املناخ يف برامج التنمية الوطنية.

ن�صر الوعي واملعرفة لدى كافة املوؤ�ص�صات وقطاعات املجتمع. 	*

التن�صيق والتكامل  مع التفاقيات البيئية الأخرى. 	*

اإعداد برنامج وطني للتكيف على اآثار تغري املناخ. 	*

الحتبا�س  لغازات  النبعاثات  برنامج وطني خلف�س معدلت  اإعــداد  	*
احلراري من خلل حتقيق التنمية.

تقومي ال�صيا�صات وامل�صروعات يف خمتلف القطاعات. 	*

م�صروع بناء القدرات يف جمال اتفاقية تغري املناخ:

   قام املجل�س الأعلى للبيئة واملوارد الطبيعية باإعداد وتنفيذ م�صروع بناء القدرات يف 

جمال اتفاقية تغري املناخ والذي مت متويله من املرفق العاملي للبيئة، وفق مقررات 

موؤمتر اأطراف التفاقية ، ومن خلل تعاون وثيق مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

اإعــــداد تقرير  املــ�ــصــروع هــدف مـــزدوج فبجانب  الــتــعــاون الـــدويل . كــان لــهــذا  ووزارة 

الت�صال الوطني الأول عمل على بناء القدرات للموؤ�ص�صات الوطنية ذات ال�صلة حتي 

تتوفر لها املعرفة باجلوانب املختلفة مل�صكلة تغري املناخ والتفاقيات الدولية ب�صاأنها، 

وكذلك القدرات الفنية واملنهجية ويكون لديها ال�صتعداد للقيام بدورها يف ا�صتيعاب 

هذا البعد يف ال�صيا�صات واخلطط والربامج التنموية اخلا�صة بها ملجابهة التحديات 

تتيحها  التي  الفر�س  من  وال�صتفادة  املناخ  لتغري  ال�صالبة  الآثــار  على  ترتب  التي 

اآليات التمويل اخلا�صة بالتفاقية يف العديد من املجالت ذات ال�صلة بربامج التنمية 

الوطنية والتي ت�صهم اأي�صاً يف خف�س معدلت انبعاث غازات الحتبا�س احلراري يف 

ال�صودان.

قام هذا امل�صروع بدرا�صات يف جمال ح�صر انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري ملعظم 

م�صادرها يف ال�صودان واخليارات املتاحة خلف�س النمو يف معدلتها يف بع�س قطاعات 

التنمية يف ال�صودان ، ودرا�صة اآثار تغري املناخ والتكيف معها يف قطاعات الزراعة واملياه 

وال�صحة . كذلك حوى التقرير ومب�صاركة وا�صعة من اخلرباء ال�صودانيني يف خمتلف 

املجالت الآتي:

الــ�ــصــودان يف  اإ�صهام  اأن  احلـــراري(  الحتبا�س   ( الدفيئة  غـــازات  درا�ــصــة ح�صر  اأظــهــرت  	*
الغابات  قطاع  فيها  ي�صاهم   .%0.1 من  اأقــل  تعادل  الغازات  لنبعاثات  العاملية  املح�صلة 

قطاع  بــاأن  علماً  ال�صودان.  انبعاثات  جملة  من   %70 من  باأكرث  الأرا�صي  وا�صتخدامات 

وباإنتاج   )%28( ال�صودان  احلــراري يف  الحتبا�س  لغازات  الثاين  امل�صدر  البرول ميثل 

البرول ال�صوداين فاإن من املتوقع اأن يزداد معدل ا�صتهلكه يف القطاعات املختلفة.

لل�صودان  املتاحة  الإمــكــانــات  اإيل  الــغــازات  هــذه  انبعاث  خــيــارات خف�س  درا�ــصــة  اأ�ــصــارت  	*
 ، النهائي  امل�صتهلك  عند  الطاقة  وا�صتغلل  اإنتاج  كفاءة  وحت�صني  تطوير  جمــالت  يف 

وت�صجيع ا�صتغلل امل�صادر البديلة للطاقة مثل ) الطاقة ال�صم�صية(.

***الأمني العام للمجل�س الأعلى للبيئة واملوارد الطبيعية 

بحوث ودرا�سات حتليل اقت�سادي: 

منطقة  لتنمية  التن�صيقي  املجل�س  اجتماعات  للموؤمترات  �صالح  حممد  الزبري  ال�صهيد  بقاعة  انعقدت  	•
البطانة )IFAD ( برعاية د. قطبي املهدي رئي�س جمل�س اإدارة تنمية منطقة البطانة مب�صاركة وزارة 

الزراعة والغابات وبع�س اجلهات ذات  ال�صلة .

�صكلت وزارة الزراعة والغابات جلنة للتحقيق يف �صكاوى املزارعني من تقاوي حم�صول زهرة ال�صم�س والتي  	•
اللجنة من ممثلني  تكونت   ، والدمازين   الق�صارف  الإنتاجية ب�صورة كبرية يف وليتي  اإىل �صعف  اأدت  

لحتاد املزارعني واإدارة التقاوي وبع�س اجلهات الر�صمية ، و�صوف ترفع اللجنة تقريرها اإىل ال�صيد الوزير 

يف مقبل الأيام القادمة .

قام وفد من وزارة الزراعة والغابات وممثل مل�صروع )SIFSIA ( بزيارة اإىل وزارة الزراعة والري بولية  	•
جنوب دارفور خلل الفرة 6– 2009/1/8م وذلك للوقوف على الو�صع الراهن للم�صح الزراعي ملا بعد 

احل�صاد ، ومناق�صة بع�س املوا�صيع يف املجال الزراعي بالولية.

وزارة  لوكيل  التن�صيقي  الجتماع  يف  الزراعي  القت�صاد  اإدارة  يف  ممثلة  والغابات  الزراعة  وزارة  �صاركت  	•
التجارة اخلارجية والذي يتعلق بتطوير ودعم ال�صادرات غري البرولية يف ظل عدم ا�صتقرار ال�صادرات 

ممثلني  الجتماع  ح�صر   ، املوقر  الـــوزراء  مبجل�س  القت�صادي  للقطاع  لرفعها  توطئة  البرولية  غري 

لوزارة املالية والقت�صاد، الرثوة احليوانية ،ال�صناعة  ،احتاد ا�صحاب العمل ،الغرفة التجارية ،والقطاع 

اخلا�س.

 تطور الزراعة يف ال�سودان مرتبٌط با�ستخدام وتبني التقانات احلديثة         

 �صرف املنتدى املهند�س عبد الرحيم علي حمد وزير الدولة  حيث اأ�صار اإىل اأهمية مو�صوع املنتدى اإذ تعترب الهند�صة الزراعية من اأهم عوامل تطور القطاع الزراعي موجهاً اإىل �صرورة تطبيق نتائج

البحوث يف هذا املجال واأو�صح اأهمية و�صع ا�صراتيجية تهدف اإىل توفري الآلت الزراعية للمزارعني يف مراحل الإنتاج املختلفة بديًل للأ�صاليب التقليدية يف الزراعة.

 الورقة الويل بعنوان:)الهند�صة الزراعية وتطورالزراعة(  قدمها بروفي�صور/ ماأمون اإبراهيم �صو البيت رئي�س قطاع نقل التقانة - وزارة العلوم والتكنلوجيا، تناولت الورقة تعريفات الهند�صة

 الزراعية وامليكنة الزراعية  ومنا�صط الهند�صة الزراعية يف العامل ويف ال�صودان على وجه اخل�صو�س، كما تطرقت اإىل دور الهند�صة الزراعية يف تطوير الزراعة بال�صودان والذي يتمثل يف الدور

 ال�صيادي والرقابي والدور الإر�صادي والتعليمي حيث اأو�صحت  �صرورة ا�صتخدام تقانات الهند�صة الزراعية يف الزراعة

 احلديثة حتى ت�صبح الزراعة ن�صاطاً اقت�صادياً مربحاً ومهنة جاذبة. وخل�صت الورقة اإىل اأن تطور الزرعة يف ال�صودان

مرتبط با�صتخدام وتبني التقانات احلديثة لرفع الإنتاجية وتقليل التكلفة وزيادة العائد.

  تناولت الورقة الثانية »دور القطاع اخلا�س يف جمال الهند�صة الزراعية يف ال�صودان« والتي قدمها د.عبداهلل �صليمان،

 النفجار ال�صكاين واحتمالت التو�صع الراأ�صي والأفقي  يف الإنتاج الزراعي ملواجهة الزيادة ال�صاغطة للغذاء والك�صاء

 واملاأوي اإ�صافة اإىل دور امليكنة الزراعية وحمددات ا�صتخدامها واحلاجة اإىل امليكنة يف ال�صودان. وعددت جمالت اخلدمة

 التي يقدمها القطاع اخلا�س يف مراحل الإنتاج املختلفة ودور �صركة ميقات والعقبات التي تواجه القطاع اخلا�س يف

 جمال اخلدمات الزراعية. الورقة الثالثة قدمها د.عزالدين ح�صن حممد على مدير الهند�صة الزراعية بعنوان«م�صاكل

 امليكنة الزراعية وتطبيق التقانات« تناولت تطبيقات الهند�صة الزراعية واأهمية مكننة و�صائل الإنتاج الزراعي اإ�صافة اإىل

امل�صاكل القت�صادية والفنية والجتماعية للميكنة الزراعية.

 منتدى الوزارة، القاعة الكربى،2008/11/24م

مــتــفـــرقات

  
املعلومة ال�سحيحة اأ�سا�س التخطيط

  
املعلومة ال�سحيحة اأ�سا�س التخطيط

E-mail: saadeldinibrahim@yahoo.com ** اأخبار  واأحداث...  اإعداد/  د. �صعد الدين ابراهيم عز الدين

ماهي حقوق امللكية الفكرية؟!

إعداد:فاطمة•محمود

هـــي حقوق  الــفــكــريــة  املــلــكــيــة  حـــقـــوق  اأن   	*
اأبــدعــه عقله من  اإمــتــلك ما  ال�صخ�س يف 

اأدباً  اأو  اأو فناً  اأو فكراً  �صواء كان علماً  نتاج 

، ومــن حقه  اأو جتــاريــاً  �صناعياً  اإنــتــاجــاً  اأو 

عليه  الإعــتــداء  احلــق ومنع  هــذا  اإ�صتغلل 

عن طريق احلماية القانونية له.

الفنان  وحـــق  م�صنفه  يف  املـــوؤلـــف  كــحــق    	*
يف مــبــتــكــراتــه الــفــنــيــة ، وحـــق املــخــرع يف 

اإخـــراعـــاتـــه الــ�ــصــنــاعــيــة ، حــق الــتــاجــر يف 

الإ�ــصــم الــتــجــاري ، والــعــلمــة الــتــجــاريــة ، 

وثقة العملء.

والــفــنــيــة( ويعد  الأدبــيــة  امللكية  ) حــقــوق   	*
امللكية  هذا احلق الفكري �صورة من �صور 

حيث ترد امللكية على �صئ غري مادي  وهي 

احلقوق الذهنية للموؤلف.

	*	  ) حقوق امللكية ال�صناعية والتجارية( وهي 
احلقوق التي ترد على قيم جتارية معنوية  

كالإ�صم التجاري والعلمة التجارية.

كتب ودوريات وبرامج:

م�ساهمة ال�سودان يف املح�سلة العاملية لنبعاث الغازات تعادل اأقل من 0.1 %  

جتربة ال�سودان يف جمال تغري املناخ )احللقة الأخرية(:

ف على:    تعرَّ

 اجلمــــعية الرعــــــــوية ال�سودانية

اأجنزت  مكوناته،  بكل  الرعوي  القطاع  تنمية  اإىل  وتهدف   ،2005 الإن�صاين  العون  مبفو�صية  م�صجلة  طوعية  جمعية 

العديد من الربامج منها: رفع قدرات املجتمعات وقياداتها، الحتفال بيوم الرعاة، درا�صة تقييم �صيا�صات الدولة امل�صجعة 

ل�صتدامة القطاع الرعوي وللجمعية �صلت ببع�س املنظمات داخلياً وخارجياً. الع�صوية مفتوحة لل�صودانيني من �صن 

الثامن ع�صر فما فوق.

www.pass.orgfree.com :املوقع الإلكروين

دوحة القارئ:
-  واأح�شن منك مل تر قط عنٌي واأجمل منك مل تلد الن�شاء. - ترك الذنب اأي�شر من االعتذار.  

-  نعم الثوب العافية اإذا ان�شدل على الكفاف. ُهْم.  - تنا�س م�شاوئ االإخوان يدم لك ُودُّ

االقت�شاد الزراعي

تلفون:0155179102

االأمن الغذائي 

تلفون:0157902511

االإح�شاء الزراعي 

تلفون:0157902513

اإدماج النوع االجتماعي 

تلفون:0157902515

التخطيط وال�شيا�شات

تلفون:0157902512

املكتبة

تلفون: 0926083683

االإ�شناد الفني واملعلومات 

تلفون:0183785326

منتدى الـوزارة :

    www.sudagric.gov.sd :موقع وزارة الزراعة والغابات

       اأخبار �صريعة، عن الوزارة، الزراعة والقت�صاد الوطني، املوارد الطبيعية، امل�صاريع، ال�صيا�صات، املنظمات، 

الربامج، الأن�صطة، مواقع مرتبطة، اخلدمات، كتب، منتدى، اإعلنات.   

املجل�س االأعلى للبيئة واملوارد الطبيعية: يعد وينفذ م�شروع بناء القدرات يف جمال اتفاقية تغري املناخ

البعثة التقييمية للربنامج اخلا�س 

بالأمن الغذائي تزور ال�سودان
-1/26 بــني  الــفــرة  الــبــلد يف  ت�صرف 

الربنامج  تــقــيــيــم  بــعــثــة   ،2009/2/4

الغذائي-امل�صروع  بـــالأمـــن  اخلـــا�ـــس 

الــبــعــثــة مـــن �صبعة  الــلــيــبــي. وتــتــكــون 

اأفــــــــــراد ميـــثـــلـــون مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 

دول  جمـــمـــوعـــة   ،FAO والـــــزراعـــــة 

الزراعة  وزارة  و  وال�صحراء  ال�صاحل 

باجلماهريية العربية الليبية ال�صعبية 

و�صتجتمع  الـــعـــظـــمـــى.  ال�ـــصـــراكـــيـــة 

بال�صودان،  املــجــمــوعــة  مبكتب  البعثة 

والغابات،  الــزراعــة  بــــوزارة  امل�صئولني 

وحدة الربنامج الحتادية. كما �صتقوم 

الربنامج  تنفيذ  مواقع  بزيارة  البعثة 

بال�صودان.


