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 توصيات عملية لتحديد  –تحليل وتطوير سالسل القيمة الزراعية في السودان  " ورشة بناء قدرات 

 "تدخالت موجهة     

 2019ديسمبر  /كانون األول  9 - 8 السودان، ،الخرطوم، مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 

 برنامج العمل

 2019 ديسمبر/كانون االول 8، األحد –اليوم األول 

 التسجيل 3009: – 0009:

 الجلسة االفتتاحية :3010 – 3009:

 

 :كلمات ترحيبية - 

 سكواإلا – المستشار اإلقليمي لألمن الغذائي –الياس غضبان  الدكتور -

  في السودانوزارة الزراعة والموارد الطبيعية وكيل  – الدكتور عادل الشريف -

  العربية للتنمية الزراعيةلمنظمة امدير عام  – دم الدخيريآالبروفيسور إبراهيم  -

 

 تفصيل برنامج العمل - 

 

 المشاركينبتعريف ال - 

 

  تهباقتصاد السوق وديناميكي همفهوم سالسل القيمة وارتباطتعريف  الجلسة األولى: 011:3 – :3010

 

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في السودان – عادل الشريف الدكتور إدارة الجلسة: 

 مقاربة اإلنتاج من منظار سالسل القيمة في القطاع الزراعيأهمية  - 

 اإلسكوا – مستشار إقليمي لألمن الغذائي، الياس غضبان الدكتور

 

  ريادة االعمال واالبتكار عبر سالسل القيمة -

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية   –خبير ريادة االعمال واالبتكار    ،المهندس امير حسن ابو بكر
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 واقع سالسل القيمة في القطاع الزراعي في السودان  -

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في السودان – هئية البحوث – ابوبكر حسين  الدكتور

  

   مناقشة عامة

 استراحة قهوة 11:30-12:00

12:00-13:30  األسس والمعايير –سلسلة القيمة  اختيار القطاع/: الثانيةالجلسة  

 

 شرح خطوات اختيار القطاع األساسية وأمثلة عملية -

 اإلسكوا – الدكتور الياس غضبان، مستشار إقليمي لألمن الغذائي

 

 مجموعات عمل حول اختيار سالسل القيمة حسب األهداف المرجوة -

 

 مناقشة عامة  

 رسم خريطة السلسلة واألبحاث الالزمة – تحليل سالسل القيمة: الثالثةالجلسة  00:51 – 03:31

 

 شرح خطوات تحليل سلسلة القيمة وتحديد التدخالت المناسبة -

 اإلسكوا – قليمي لألمن الغذائياإلمستشار الالدكتور الياس غضبان، 

 

 سالسل القيمة في إنتاج األلبان -

 خبير االقتصاد الزراعي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية –الدكتور صالح العوض 

 

 مثل سلسلة قيمة المجترات الصغيرة –تطبيق عملي على رسم سلسلة القيمة  -

 

 مناقشة عامة 

 غذاء استراحة 00:61 – 00:51

  2019 ديسمبر/كانون االول 9، االثنين – ياليوم الثان

 تخطيط نوع التدخل ومناقشة محور االستدامة : الرابعةالجلسة  11:00 – 9:30

 مثلة عن نوع التدخالت وأثرها على االستدامة أ -

 اإلسكوا – قليمي لألمن الغذائياإلمستشار الالياس غضبان،  دكتورال

 

 أمثلة عن تدخالت من السودان -

في  وزارة الزراعة والموارد الطبيعية – هئية البحوث الزراعية –بوبكر حسين أ الدكتور .1
 السودان

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية  –خبير االقتصاد الزراعي –الدكتور صالح العوض  .2

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية   – خبير االقتصاد الزراعي –علي موسى عيسى  الدكتور   .3
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 قهوة استراحة 11:30 – 11:00

 

 مجموعات عمل على رسم خارطة سلسلة القيمة واقتراح التدخالت المناسبة: الخامسةالجلسة  13:30 – 11:30

 والبطاطسالتركيز على سلسلة قيمة السمسم، الصمغ العربي،   -

 

تطوير برنامج بناء قدرات لتطوير سالسل قيمة محددة في السودان بالتعاون مناقشة عامة عن  14:30 – 13:30

 والموارد الطبيعية   الزرعةمع وزارة 

 سكوااإل -

  يعفاف عبد الرحمن الجزولالدكتورة  -

وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في  - منسق تنظيمات المنتجين –عمر طه  السيد  -

 السودان

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في السودان – الدكتور عادل يونس -

  في السودانرة الزراعة والموارد الطبيعية وزا – الدكتور عادل الشريف -

 المنظمة العربية للتنمية الزراعيةفي  اقتصادي مستشار –برفسور بابكر عبادي  -

 – وكيل مدير عام الشؤون المالية واإلداريةالنائب  -المهندس أحمد حسن عبدالزيز  -

  وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في السودان

 غذاء استراحة 15:30 – 14:30

 


