
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 

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

 تدخالت موجهة"     

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

 

 

 قائمة مؤقتة بأسماء المشاركين

 

 السودان 
 

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 

 السيد عادل شريف محمد خير

 نقطة االرتكاز لإلسكوا

 إدارة متابعة المشروعاتمدير 

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 11146393 هاتف:

       yahoo.com111sh-adil@  :البريد اإللكتروني

 

 السيدة نجاة يوسف محمد

 منسق الدورة

 والدوليةإدارة المنظمات اإلقليمية 

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 92979874 هاتف:

 najat.yousif@yahoo.com البريد اإللكتروني:   

 

 السيدة رنده محمد عثمان شعراوي

 مساعد منسق الدورة

 الدوليةاإلدارة العامة للعالقات 

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 12569775 هاتف:

 gmail.com5rsharawi@   البريد اإللكتروني:

 

 

 

 السيدة هدى الصديق الفاتح الزاكي

 إدارة المنظمات اإلقليمية والدولية

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 12843684 هاتف:

 ao@gmail.com18aminaosman.   اإللكتروني:البريد 

 

 السيد السماني عبد هللا يعقوب حسن

 المجلس السوداني للمنظمات الطوعية )إسكوفا(

 منظمة الردوم/ جنوب دارفور نياال

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 919484599 – 9 92267500هاتف:

 gmail.com2003radoom@   البريد اإللكتروني:

 

 السيدة ندى حمزة الفاضالبي

 ضبط الجودة

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 12638318 هاتف:

 nadafadlabi@gamil.com البريد اإللكتروني:   

 

 السيدة سمية هاشم إدريس

 تنظيمات المنتجين

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

E األمم المتحدة 
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 +(249) 122 223 427 هاتف:

 hotmail.com2004sumaia@ البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة حواء حسن مختار

 تنظيمات المنتجين

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 22315884 هاتف:

 yahoo.com88evehassan@   البريد اإللكتروني:

 

 السيد عثمان أحمد بالل

 تنظيمات المنتجين

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 18506556 هاتف:

 gmail.com6378osman@   البريد اإللكتروني:

 

   محمد حسنالسيدة هيام محمد 

 البساتين

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 18248301 هاتف:

 gmail.com1517hhiam@   البريد اإللكتروني:

 

 السيد صالح العجب الشيخ

 مشروع سلسلة القيمة/ شمال كردفان

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –وم الخرط

 +(249) 9 18091943 هاتف:

 salihelagab@yahoo.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة ملكة الدار الطيب حمدان

 مشروع سلسلة القيمة/ شمال كردفان

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 129 572 925 هاتف:

 

 السيد أحمد محمد فضل هللا 

 مشروع سلسلة القيمة/ غرب كردفان

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 وزارة اإلنتاج والموارد االقتصادية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 129119599 – 9 12631577 هاتف:

 ahmedawaja@yahoo.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة إلهام أحمد محمد الزين

 مشروع سلسلة القيمة/ غرب كردفان

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 126415891 هاتف:

 ilhammoya@gmail.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيد محمود أحمد زاكي الدين

 إدارة متابعة المشروعات الممولة أجنبيا  

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 12230069 – 9 30048777 هاتف:

 hotmail.com83bluewall@   البريد اإللكتروني:

 

 السيدة حنان عبد المنعم عوض محمد

 برنامج تمكين الشباب/ والية نهر النيل

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

  هاتف:

 hanan.ever@hotmail.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة ترتيل عماد المصري بحر

 برنامج تمكين الشباب/ والية القضارف

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 967 655 702 هاتف:

 

 أحمد خميس م مكيالسيد عبد الحك

 برنامج تمكين الشباب/ والية القضارف

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 911 251 426 هاتف:

 

 عبد هللا حسنالسيد البشير 

 برنامج تمكين الشباب/ والية الجزيرة

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 915 156 058 هاتف:

 gmail.com201022bashira@   البريد اإللكتروني:

 

 السيدة راوية الصديق يوسف

 برنامج تمكين الشباب/ والية الجزيرة

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 125 765 886 هاتف:
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 rawia@gmail.com   البريد اإللكتروني:

 

 السيدة محاسن األمين فضل هللا محمد

 برنامج تمكين الشباب لريادة األعمال الزراعية

 زراعة والموارد الطبيعيةوزارة ال

 السودان  –الخرطوم 

 +(249) 121 010 030 هاتف:

  elaminmhasin@yahoo.com   البريد اإللكتروني:

 

 السيدة شادية محمد عبد هللا

 اإلرشاد الزراعي

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 910541664 – 9 20374525هاتف:

 gmail.com77shode@   البريد اإللكتروني:

 

 محمود السيد علي أبو القاسم

 اإلرشاد الزراعي

 الطبيعيةوزارة الزراعة والموارد 

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 114 323 579 هاتف:

 gmail.com773aligasimm@ البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة هادية رشاد الدسوقي

 المتكاملة البرنامج القومي للحلول

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 16737759 هاتف:

 gmail.com55hadiaeldsogy@ البريد اإللكتروني:  

 

 السيد الطاهر جامع حسن جامع

 ج القومي للحلول المتكاملةالبرنام

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 915 859 555 هاتف:

 tahirgamie@yahoo.com   البريد اإللكتروني:

 

 السيدة أميمة يوسف أحمد صابون

 إدارة االنضمام لمنظمة التجارة العالمية

 وزارة الزراعة والموارد الطبيعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 12671612 هاتف:

  omema_100@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

 

 الرحمن محمد أحمدالسيد آسيا عبد 

 اإلدارة العامة للتمويل الخارجي

 وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 18215310 هاتف:

 yahoo.com2007asoiaelkenany@ البريد اإللكتروني:  

 

 

 ج المسرحيينإدما ةمفوضية نزع السالح وإعاد

 

 السيد محمد عمر محمد عز الدين

 السالح وإعادة إدماج المسرحيينمفوضية نزع 

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 1802228 هاتف:

 gmail.com1978mohammedomer@ يد اإللكتروني: البر

 

 السيد صالح محمد العوض

 مفوضية نزع السالح وإعادة إدماج المسرحيين

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 124 568 123 هاتف:

 salahamdaw@yahoo.com    البريد اإللكتروني:

 

 

 الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية 

 

 السيد طارق عبد اللطيف

 خبير إحصاء زراعي

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 68454430 هاتف:

 tarekdraz@aoad.org البريد اإللكتروني:  
     tarekdrazz@yahoo.com 

 

 السيد علي موسى أبكر عيسى

 خبير اقتصاد زراعي

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 12990387 هاتف:

 ali.musa@aoad.org البريد اإللكتروني:  

 

 السيد هاشم الحسن

 أخصائي أمن غذائي

 رئيس وحدة التنمية الريفية المستدامة
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 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 123887010 – 9 12188925 هاتف:

 hashim.salim@aoad.org البريد اإللكتروني:  

 

 السيد صالح صالح

 خبير اقتصاد زراعي

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 9 01966221 هاتف:

 smalawad@aoad.org البريد اإللكتروني:  

 

 السيد محمد المجذوب الشيخ

 خبير زراعي

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 السودان –الخرطوم 

 +(249) 123 331 710 هاتف:

 info@aoad.org البريد اإللكتروني:  
                  ob@aoad.orgm.elmagzo 

                mohamedmajzoob@gmail.com  

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 

 العنوان البريد لإلسكوا

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 )اإلسكوا(

 بيت األمم المتحدة

 شارع رياض الصلح
 11 – 8575ص. ب.: 

 لبنان –بيروت 

 +(961- 1) 981501 /2 هاتف:

 +(961 – 1) 981510 فاكس:

 

 السيد الياس غضبان

 المستشار اإلقليمي في األمن الغذائي

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 +(961 – 1) 978516 هاتف:

 elias.ghadban@un.org البريد اإللكتروني:  

 السيد منعم مرة

 مساعد إداري

 والبيئةقسم سياسات الغذاء 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 +(961 – 1) 978525 هاتف:

 murrahm@un.org البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة نور الجندي

 متدربة

 قسم سياسات الغذاء والبيئة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 +(961 – 1) 978586 هاتف:

 jundi@hotmail.com-nour البريد اإللكتروني:  
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