
 

 فيييييييييً  ييييييييي      ييييييييي  

لغطسسس    الجديسسسد طلسسس األ  ▪
 لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس دا   ب األرض

 فسسأ يبيسسأ مسسس ةدا الئ يسسدي   ▪
فسأ  الثر ا الحي انية حم ية  ▪

 األزرق  اليسسسسسسسسسسسسسسة النيسسسسسسسسسسسسسس 
مسسسسسسسسسسسس   سسسسسسسسسسسس  ي ميسسسسسسسسسسسسة   ▪

  ؟القط ع تنسيق
 

منظميييييي   مييييييع      يييييي 

 ؟و  زر ع  ألغ ٌ  
بسسسسسسسسس    المنظمسسسسسسسسسة شسسسسسسسسسير ت

لمشسسسسسسسسسس لة البنسسسسسسسسسس    الحسسسسسسسسسس 
تحسسسسسي   ي مسسسس  فسسسسأ الجسسسس ع

فأ البلسدا   اإلنت جية الزراةية
لسسسسسسسسسسسسسسسسسنق   المئرضسسسسسسسسسسسسسسسسسة

أ السسسسسسس دا   فسسسسسسف .األغذيسسسسسسة
منظمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة األغذيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

تسسسسسسسسسسسسسسسسسس ةد   الزراةسسسسسسسسسسسسسسسسسة
 الرةسسسسسسسسسسسسس ا  المسسسسسسسسسسسسسزارةي 

الصسسسسسسي دي   غيسسسسسسر   مسسسسسس   
ةلس  التئس فأ  الفي ت الضسئيفة

تحسسسسي  يمسسسن   األزمسسسة   مسسس 
 تئمسسسسسسسسسسسسسسسسسس   .الغسسسسسسسسسسسسسسسسسسذايأ

جميسسسس   مسسسس  ييضسسسس  المنظمسسسسة
للتحضسسير  مسسست ي ت الح  مسسة

 اإلسسسسسسسسسسسسسسسسسستج بة السسسسسسسسسسسسسسسسس   
  حسسس الت الطسسس ار  ت ديسسسدات

األغذيسسسسسسسسسة  فسسسسسسسسس  مجسسسسسسسسس الت
  . الزراةة

 

  إل صع  بنع
 منظمسسسسة األغذيسسسسة  الزراةسسسسة

 ب لس دا 
   K 1117 صند ق بريد

 ,ش رع ةثم   دقنة
 الس دا   –الخرط    

 تلف  :

+249 183 779367/8 
 بريد إل تر ن :

 fao-sd@fao.org 
 

 فرٌق    حرٌر
  :تحزٌزاٌرئٍس 

 موسا أباري -ماي

 ممثً مىظمة األغذٌة واٌشراعة
 :محزر

 اتصووا   ضوواب سوي جووووش  
Zoie.Jones@FAO.org 

 

 عـــــــــــــــــــمرحب
 ازــووـاألاٍ ىشــووـزا ابابارٌــووـةاٌا بىووف  ووً ــووـمزحب

ن   قد فاٌسودان ". بمه " مىظمة األغذٌة واٌشراعة 

للم سسسسسسس    نحسسسسسس  نسسسسسسستئد فسسسسسس  غ يسسسسسسة اإلنشسسسسسسغ  

إةس دا  ي لسة  مس  نس لت  ين انت   م  .المقب  الزراةأ

. حسس الت الطسس ار    الت  يسس إةسس دا تنسسسيق   حسسدا

بعو  اٌعمٍٍوا  اٌمٍناوٍوة اَن أ وجز ح مواث وأوثووز 

 أطمووو هوفوووا اأ وأود أن أغتوووىف فوووذي اٌفز وووة ٌىوووً 

توشاي تعموً  وً وفوس   أن اٌوحنا بٌنٌىا  المس  مي 

اٌموالووووم اٌمٍناوٍووووة   ووووً نووووماي وغووووز  وجىووووو  

دار ووووورأ أبًٍ/أجووووونأ جىووووو  وزد ووووانأ واٌىٍووووً 

 (.وسالواألسرق 

 

بزووواما اٌسووودان ٌٍمعٍومووا    SIFSIA  زٌووك دنووه

لاعونا  أ( بى وا اٌمتىامٍة ٌألمه اٌجذائى ٌنعف اٌمزار

واٌوذ   ٌجطوا  األر   ٌه نٌوناٌ طٍساألوبٍاوا  اٌ

إٌووى حوون وبٍووز  وواوعً اٌمووزار عٍووى جمٍووم سوواعن ٍس

اٌمسووتوٌا   اٌحىومووة واٌ اووا  اٌماوحووة وووووا   

إٌخ( موم اٌتططوٍ   .. األمف اٌمتحنا األاز أ نزوا 

 اٌمشٌون وفىاٌوهٌموارد اٌطبٍعٍة  ً اٌسوودان. او اف 

 .فذي اٌىشزاحوي فذا األطٍس  ً  مه اٌمعٍوما 

 

اٌسووودان أٌ ووا إطووالق مشووزو  نووان وفووذا اٌشوواز 

اٌمشٌون عوه  -األسمان تسوٌك وت ارا شٌادا ٌإلٍٍمً 

 .أٌ اي اٌىشزا  ً فذاٌموضو  ذٌه 

 

 موسا أباري -اٌسٍن ماي

 ممثً مىظمة األغذٌة واٌشراعة 

 اٌسودان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  خرٌط غطعء أرض   سو  ن
 األغذيسسسة منظمسسسةل لغطسسس   األرض الجديسسسد طلسسس األ

 آنظسسر دالسسبا  خسس ر  داخسس  ا تمسس   يثسس ر  الزراةسسة

تسس  تدشسسي  . القسسرار  صسسن  للتخطسسيط  سس داا لقيمتسس 

 الخرطس   فسألس   مرافقسةال بي نس تال  ق ةدا األطل 

 برنسس م ب اسسسطة  األطلسس  سسذا  ينسست  . الشسس ر  سسذا

بزووووواما اٌسووووودان ٌٍمعٍومووووا  اٌمتىامٍووووة   سيفسسسسسي 

 األغذيسسسسة ٌمىظمووووة( ٌألمووووه اٌجووووذائى ٌوووونعف اٌمووووزار

". األ ر بيسسسة المف ضسسسية" تم لسسس  السسسذ   الزراةسسسة

ةس  " الس دا  ح  مة" م  شرا ة فأ تئم  سيفسي 

  زارا   الغسسسسذاي  الفنيسسسسة ل مسسسس  طريسسسسق األم نسسسسة

 ييسة  ال بئسد ةس  الستشسئ را يية    الر  الزراةة

 .للغ ب تالق مية 

 

مسسس   الميسسسة فسسسأ 31 مسسس  يقسسس  ي  األطلسسس   ي شسسس 

 مسس  ي ثسسر بينمسس  للزراةسسة  تسسستخد  السسس دا  يرض

 تغطي سس  ب لميسسة 35. صسسحرا  ق حلسسة فسس  الميسسة  05

 .ب لمي ه مغط ا الم ية فأ 3 م   يق  األشج ر

 

 لص ر جديدا بي ن ت ق ةدا ب ستخدا  األطل   ينت 

 تحليل س  تس  التأ الئ لية الدقة ذات الصن ةية األقم ر

  الزراةة األغذية منظمة خبرا  ب اسطة  تصنيف  

 يي  المسسسسدربي  مسسسس  قبسسسس الح سسسس م المتخصصسسسسي  

 إلس  تشير الخرايط ةل  الصفرا   لمق ط ف. سيفسي 

 ة الرم ديسسس األشسسسج ر مثسسس ت ا  الخضسسسر الزراةسسسة 

  سسأف الحمسسرا  النقسس طيمسس    ش سسسئة صسسحرا  تمثسس 

 .الحضرية المن طق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الس دا  ف   الزراةة األغذية نظمةم
    2012  يبري  داـــالمتح ة ل م ـــالزراةة  ـــة األغذيـــمنظم م  النشـــرا اإلخب ريـــة
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 . ألطلس   ج ٌ      فً أٌضع م رج    والٌعت خر ئط.   وطنٌ    ألر ضً  غطعء سٌ سٌع خرٌط 

 بٌعنييييعت قععيييي ة أنهييييع"

    يً بع م لوميعت غنٌ 

 فيييييً كثٌييييير  س سيييييعع 

 وصيييييييييين     خطييييييييييٌط

 فيييً   بٌئٌييي    سٌعسييعت

 "   سو  ن

 

كبٌيير   مسشييعرٌٌن    نٌييٌن 

  سٌ سٌع نعمجبروممث  

  س عو أ ٌمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلنشسسسس   فئليسسس    األطلسسس  سيفسسسسسي برنسسس م   يسسسستخد 

 بسسي  يقسس ر  السسذ  ضسس ري الق اليسسة  تغييسسر مخطسسط

 مم ثلسة بي نس ت مس  الح ليسة قم ر الصسن ةيةاأل رص 

 تغيسسرال يسسة يف  شسس ت سسس  التسس    0555 ةسس   مسس 

 األطلسسسس  يسسسسستخد  ييضسسسس    .األرض غطسسسس  فسسسس  

 فسسسسأ الخشسسسسبأ بسسسس ل ق د لإلمسسسسداد سيفسسسسسي  لدراسسسسسة

ةمليسسسة ) WISDOMيطلسسسق ةلي سسس  اسسسس   السسسس دا  

  (تخريط إمسداد  إسست اح حطسل ال قس د ب لسس دا 

 الطبيئيسسسة المسسس ارد إدارا فسسسأ تسسسس ةد سسسس   التسسسأ

 .مةمستدا بص را المتجددا

 

 مدمجسة شس   يقسرا  ةل  األطل  ت زي   يجر 

  مئ  سسد الح  ميسسة للسس زارات مطب ةسسة نسسس   فسسأ

 المنظمسسس ت   المتحسسسدا األمسسس     سسس الت البحسسس   

 فسسسسسأ ترغسسسسسل  نسسسسست إذا. الح  ميسسسسسة إلسسسسسستخدام  

  سسسذا حسسس   المئل مسسس ت مسسس  مزيسسسد ةلسسس  الحصسسس  

 اإلل تر نسسأ البريسسد يم نسسح اإلتصسس   ةبسسر األطلسس 

فسسسسسسسسسسسأ  جيييييييييييونز زوي  بط اإلتصسسسسسسسسسسس التضسسسسسسسسسسسب

Zoie.Jones@fao.org   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أبًٌ منطق  إ ى و ىأل     و ة عملٌعت
 المتحسسدا األمسس  قسس ا" جمئت سس  التسسأ األرقسس   ت شسس 

 بدايسسة فسسأ( ي نيسسسف ) يبيسسأ بمنطقسسة" المؤقتسسة ل مسس 

 األشسسسسسخ   مسسسسس  00555 مسسسسس  ي ثسسسسسر ي  بريسسسسس  ي

 ن سر شسم   م اق  إل  ط ة  ة د ا داخلي  الن زحي 

الئ ملي   تقريريشير   .يبيأ مدينة ذلح فأ بم  ال ير

ب حدا التنسيق  ية دا الت  يس   الطس ار  بمنطقتس  

 األراضسأ زراةة بدي ا المزارةي  ي  يبيأ  يج ح

  المقب . الزراةأ للم س 

 

  األد ات البسسسسسسذ ر المحسسسسسسسنة  قسسسسسسد تسسسسسس  ت زيسسسسسس 

األسسسسسسسسسسسر مسسسسسسسسسس   000 0إلسسسسسسسسسس   جسسسسسسسسسس داال ذات

منظمسسسسسسسسسسة األغذيسسسسسسسسسسة الضسسسسسسسسسسئيفة    الزراةيسسسسسسسسسسة

تقسسسسسسسسسسس     شسسسسسسسسسسسر  ي   المنفسسسسسسسسسسسذي   الزراةسسسسسسسسسسسة

  لبيسسسسسسسسسس ت المحميسسسسسسسسسسة ا الطسسسسسسسسسس احي  بتثبيسسسسسسسسسست

التسسسأ تسسسدار   المضسسسخ ت السسسر  صسسسف ي   ت زيسسس  

 .بذ ر الخضر ات م   يل جرا  400  ب لقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

سيفسيا تموله بزنامج 

"المفوضية األوروبية" وينفذ 

بالشزاكة مع "حكومة 

 ."السودان
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 فييً كسييا    ييٌ  سييب  أصييو  حمعٌيي 
   ألزرق   نٌ 
 مسس  ب الشسستراح  الزراةسسة األغذيسسة منظمسسة ي ملسست

 الحي انيسسسسسة المسسسسس ارد   زارا المئ نسسسسسة األمري يسسسسسة

 ةسسا  حملسسة األزرق النيسس  فسسأ األسسسم ح  مصسس يد

  يريصسسسر ال  دم زي السسس فسسسأ الم شسسسية تحصسسسي  

 الصسسسسحة مجسسسس   فسسسسأ   الئسسسس ملقسسسس   .  التضسسسس م 

ظ سسسسرت حسسسس الت . التحصسسسسي  بئمليسسسس ت الحي انيسسسسة

حيس  ان س    نست غيسر  الم شسية بئضالضئ  ةل  

 الجنس ل  الس  المئت دا  جرت   م اصلة ةل  اق در

 المراةأ إل  لل ص   الجديدا  الد لية الحد د ةبر

 جيسس ل فسسأ الحي انسس ت مسس  الئديسسد  تتر سسز. الغنيسسة

الرةسسسسسسسأ  زيسسسسسسس دا ممسسسسسسس  ينسسسسسسست  ةنسسسسسسس  صسسسسسسسغيرا 

 .األمراض الحي انية انتش ر  خطر الج ير
 

   خبر ت  بع  
  ب لسسسس دا   الزراةسسسة األغذيسسسة منظمسسسة نظمسسست لقسسسد

 "ةالنقديسسسسس السسسسستئل  شسسسسسرا ة"تسسسسسسم   تدريبيسسسسسة د را

(CaLP) يس سسسي ت ةلس  الخرطس   فسأ ييس   1 لمسدا 

. الم شية  تربية الزراةة فأ النقد  التح ي  برام 

 الس زارات مس  ممثلسي       م  ضسم  المشس ر ي 

 النقديسسسة التحسسس يات تسسسستخد .  المنظمسسس ت ال طنيسسسة

 لمسسس ةدا   سسسيلة متزايسسدةلسس  نحسس    اإليصسس الت

 .المحلية األس اق زيحفتس ةد ةل  ت بينم  الضئف  

 سسسسمن رمنظمسسسة األغذيسسسة  الزراةسسسة ييضسسس   ق مسسستي

"إدارا مخسس طر تسسدا     فسسأ الخرطسس   ةسس تسسدريبأ

الق يمسة ةلس   ئيشال  سل قط ع سب ال  ار " فأ 

ثاثسسي     شسس رح فيسس السسذ  الزراةسسة فسسأ السسس دا . 

ينشسيت ة. يسح  م اتشخص  بم  في   م ظف   زار

اآل  شسسب ة تقنيسسة بشسس   إدارا الحقسس ق الرقميسسة فسسأ 

 .  األم  الغذايأ سب   سل الئيشم ارد  قط ع

 

 

 

 

 

 

 
 مس قب فى    كصٌ   ألسمع

ا ت وووارعموووً رسووومٍة عوووه تعشٌوووش  ورنوووةعمووون  

سوووووومان واٌمىت ووووووا  اٌسوووووومىٍة  ووووووً األتسوووووووٌك و

مىطموووة اٌموووزن بإعتبارفوووا جوووش  موووه سوووودان تبور

أع ووا  اٌاٍ ووة  بٍوونان عٍووى شووتمًاأل زٌمووً اٌتووً ت

اٌعمووً  ورنووة. وا تووت  (IGAD  اٌحىومٍووة اٌنوٌٍووة

األغذٌوووة موسوووا ممثوووً مىظموووة -أبووواري مووواياٌسوووٍن 

سٌز ا تحوووادي ٌٍثوووزوا اٌحٍواوٍوووة اٌوووووواٌشراعوووةأ 

ومصوواٌن األسوومان اٌوونوتور  ٍصووً حسووه إبووزافٍف. 

اٌمشواروٍه  وً  وىاعة  وٍن  اٌمسافمٍه ووح ز 

األسوومان  وووً اٌسوووودانأ بموووا  ووً ذٌوووه ممثٍوووٍه موووه 

مصووواٌن ٌ اٌمطوووا  اٌطووواتأ واٌتعاووٍوووا  اٌحىوموووة

تمىٍووووة بشووووأن مبووووادرا   ممووووا  األسوووومان. لوووونم  

اٌت ووووارا اٌسوووومىٍة  ووووً اٌبحووووز األحمووووزأ بووووزاما و

مشووواروة اٌمطوووا  اٌطوووات  وووً ت وووارا األسووومان و

واٌتحسوووٍىا   وووً معووونا   وووٍن األسووومان واٌبىٍوووة 

 .اٌتحتٍة

  

 ٌ   حٌو ن صح    على    عملٌن
   نٌ     ضعمن، فً    م  أثنعء

 . ألزرق
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ميع نحين  مين أكثير نحن

 عنييييي مععلٌيييييع جمٌ يييييع  

 ”ن  عون و ننسق
 

 شٌنك سعبٌن 

منظميي   ألغ ٌيي  و  زر عيي  

 ع سو  ن ب

 وحيييييييي ةى ر منسييييييييقٌييييييييكب

   طو رئ وإعع ة    أ ٌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    قطعع؟  نسٌقمع  ى أ مٌ  :    حرٌر
 ال   لسسة  سسأ ب لسسس دا   الزراةسسة األغذيسسة منظمسسة

 األغذيسسسة برنسس م  قط ةسس ت مسسس  ب لمشسس ر ة الرايسسدا

 سسب   سسل الئسيش مس ارد  الغسذايأ ل مس  الئ لمأ

(FSL ) القطس ع  س  بسيطة  بئب رات . الس دا  ف 

 مئسس  تئمسس  التسسأ اإلنسسس نية المنظمسس ت مسس  مجم ةسسة

 لتلبيسسسسسة المتضسسسسسرر البلسسسسسد ح  مسسسسسة مسسسسس  ب لتئسسسسس   

 طسس ار ال تحسس ال فسس  مئسي  قطسس ع فسسأ االحتي جس ت

 . يمد   ط   التأ ي  جديداال

 

 المتحسسسدا األمسسس    سسس الت الخرطسسس   قطسسس ع شسسسم  ي

   مسةمس  ح  ممثلسي   الد ليسة ال طنيسة  المنظم ت

 لتنسسسسيق طريقسسسة سسس   قطسسس عال ن سسس  لسسسذلح. السسسس دا 

 فئ ليسسة لتحسسسي  المجم ةسس ت  سسذه مسس   سس  ينشسسطة

 ت  لقط ةسسسف. المسسس ارد تخصسسسي    فسسس  ا البسسسرام 

 المح سسسسبة  تئسسسزز الشسسسرا  ت تنمسسس   تقسسس   ييضسسس 

 .المئرفة  تق س 
 

   سسذلح الم نحسسة  للج سس ت قيمسسة يداا تنسسسيق القطسس ع

 مسسس   السسسذ  يقلسسس  االسسسستراتيجأ التخطسسسيط يضسسسم 

 جزييس  ذلسح  يتحقق. التدخات  ازد اجية الثغرات

 : مسس  Ws1ب سسسخدا   الخسسرايط رسسس  طريسسق ةسس 

 قطس عال ن س إةتبس ر يم س   ييض . / يي  / م ذا يفئ 

 .م  المم رس ت اإلدارية الجيدا
 

 للزلسزا  اثن   الئم : االسستج بة للقط ة ت   مث   

  سسس  . 0552 ةسسس   فسسسأ بإند نيسسسسي  ي جي   رتسسس  فسسسأ

إذا : السسؤا   سذا ةلس  لإلج بسة الم    قط ع  ن ح 

مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ي فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأ   سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس    نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ح

ل سسسسس   ا احسسسسسد فقسسسسسط الباسسسسسستي ية األغطيسسسسسة مسسسسس 

فسسسينت    يسسستدة  األمسسر ل جسس د إثنسسي  ةنسسدم  يسسسرا

 ب لحسسد المتضسسرري  السسس    نصسس  حظسس ي   بسس  سسذا

 يحظس  ال اآلخسر النصس  بينمس  المئ يير م  األدن 

  سس  مسس  نصسس ب الجميسس  يحظسس  ي  ي  شسسأ     بسس

ت سسسس لي   زيسسسس دامسسسس   اإل ثسسسس ر  ب لتسسسس لأ - مطلسسسس ل

  ؟الت زي 
 

 حسسسدا   بيسسسر منسسسسق  سيييعبٌن شيييٌنكق لسسست السسسسيدا 

  الزراةسسسة األغذيسسسة بمنظمسسسة  الت  يسسس   الطسسس ار 

 " الخرطس  : بمقسر (FSL ق يد قطس ع ا  ) ب لس دا 
  قننســـ ةندم م  نح  ةلي  جميئ ُ من رـــي ث نح 

المشستر ة  اللجنة الدايمة   الري  ت افق ".  نتئ    

الئسس لمأ   التسس  فسسأ تقيم سس (. IASC) بسسي  ال  سس الت

 القط ةس ت ن س  تنسسيق ف ايد ي   جدت 0552 ة  

 ن جس    صسب ي  ينس السن   منتقد   يق  . ت  ليف  تف ق

  سسسسس  لتنسسسسسيقا بسسسسسدي   ل سسسس   ييضسسسسس  بير قراطيسسسس   

 ه جسس د ةسسد   ل سس  التنسسسيق   لسس ي  قسسد. الف ضسس 

 .الن   حي ا  ل ي

  ألزرق   نٌ     معزٌن، مج م   ج معع فً أط ع 


