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 وعـــالم بال جـــع.. ة ـــذية والزراعـــة األغـــمنظم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظمة 
األغذية 
 والزراعة

 بالسودان

 
 

 12إصدارة  │ 2013يناير 

 
 رةـــذه النشـــى هـــف      

 

سياســـــة وإســـــتراتيجية األمـــــن 
 الغذائى

 
وقعــــت منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة 
واالتحـــــاد األوروبـــــي اتفاقـــــا لتنفيـــــذ 
برنـــامج جديـــد فـــي الســـودان  والـــذى 

ـــه   ـــغ قيمت ـــورو  8.6تبل ـــون ي  11.2(ملي
 .)مليون دوالر أمريكى

ـــت  ـــي تحقق ـــى اإلنجـــازات الت ـــاء عل بن
ــامج الســودان للمعلومــات  فــي إطــار برن
ــــدعم  ــــذائي ل ــــن الغ ــــة لألم المتكامل

ـــــة ) SIFSIA(القـــــرار  لمنظمـــــة األغذي
ـــــه االتحـــــاد  ـــــذى يمول والزراعـــــة ، ال

ســـتكون سياســـة األمـــن  األوروبـــي، 
ـــــتراتيجي  ـــــامج االس ـــــذائي والبرن الغ

ســــــاعد برنــــــامج . لبنــــــاء القــــــدرات
)SIFSIA ( ـــاء ـــي بن ـــام ف ـــس لنظ األس

ـــذائي المتكامـــل  ـــن الغ ـــات األم معلوم
ـــاء  ـــطة بن ـــالل أنش ـــن خ ـــق م والمنس

 .القدرات المكثفة

ـــد، ســـيتم  ـــامج الجدي وفـــي إطـــار البرن
ــاء القــدرات وتحليــل المعلومــات  ــز بن تعزي
ــر  ــى البح ــذائي ف ــن الغ األساســية لألم
ـــات  األحمـــر، وكســـال، والقضـــارف ووالي

 .النيل األزرق

 

ـــرارات حك ـــل ق ـــو جع ـــدف ه ـــة فاله وم
الدولــــة ذات الصــــلة بــــاألمن الغــــذائي 
أكثـــر شـــمولية وأفضـــل تكـــامالً، وأبلـــغ 
ــدوره  ــاعد ب ــذا سيس ــداً، فه ــذاً ورص تنفي

 .فى صنع القرار االتحادي

يجــري تنفيــذ البرنــامج فــي شــراكة مــع 
ـــــذائى  ـــــن الغ ـــــة لألم ـــــة الفني األمان
لحكومــة الســودان والتــي أنشــئت فــي 

ــامج  ــار برن ــن ) SIFSIA(إط ــؤول ع المس
انــــات األمــــن الغــــذائي فــــي جمــــع بي
 .السودان

ســــيتم تشــــغيل البرنــــامج للســــنوات 
 .الثالث المقبلة

يقــود فريــق البرنــامج الجديــد الــرئيس 
الســــــابق للمستشــــــارين الفنيــــــين 

) SPCRP(بنــــــاء القــــــدرات -لبرنــــــامج 
بمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والســـيد 
ــة  ــل منظمــة األغذي ــا ممث تشــارلز أجوبي

 .والزراعة باإلنابة الحالي

 : لمزيد من المعلومات
Charles.Agobia@FAO.org 

 

 انطالق البرنامج الجديد الممول من االتحاد األوروبي 

 

 2ص  أوقف هدر الطعام

 3العودة الى المنزل ص : دارفور

تناشد منظمة األغذية والزراعة من أجل 
عملية  مليون دوالر فى إطار 28.8

مليون  3.1النداءات الموحدة لمساعدة 
سوداني من الفئات الضعيفة في عام 

2013. 
سوف تستمر المشاريع الممولة لدعم 
المرحلة االنتقالية في السودان من 
التدخالت قصيرة المدى الى األنشطة 
التى تُحد من االعتماد على المعونات 

 .على المدى الطويل

للعثور على مزيد من المعلومات حول 
عنصر منظمة األغذية والزراعة لعملية 

: 2013النداءات المـــوحدة لعـــام 
Zoie.Jones@FAO.org  

 2013منظمة األغذية والزراعة فى 
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ــوم • ــام  يق ــل ع ــة ك ــدان الغني ــي البل ــتهلكين ف المس

أي بقــــدر كامــــل ) مليــــون طــــن 222(بإهــــدار تقريبــــاً 
ــرى  ــحراء الكب ــوب الص ــة بجن ــذاء الخاص ــاج الغ ــبكة إنت ش

 ).مليون طن 230(بإفريقيا 
ــن • ــم  يمك ــا أن يطع ــي أوروب ــاً ف ــدور حالي ــذاء المه للغ

 .مليون شخص 200
ــن • ــا أن  يمك ــي إفريقي ــاً ف ــود حالي ــذاء المفق ــم للغ يطع

 .مليون شخص 300
مــن الخســارات بالــدول الناميــة فــي % 40 تحــدث •

 .مستويات ما بعد الحصاد واإلعداد
ــى تُ  • ــاء الحصــاد و التخــزين إل ــذاء أثن ــرجم خســائر الغ ت

فقـــد فـــي دخـــل المـــزارعين الصـــغار وإلـــى ارتفـــاع 
 .األسعار للمستهلكين الفقراء

 
ـــــــــــــــــالموقع  ـــــــــــــــــات ب ـــــــــــــــــادل المعلوم تب

يفســـــر مبـــــادرات  www.thinkeatsave.org الجديـــــد
عديـــدة ومتنوعـــة يجـــري تنفيـــذها حاليـــا فـــي جميـــع 

 .أنحاء العالم كجزء من الحملة
 

 الحملة العالمية لوقف هدر الطعام
منظمـــة الغـــذاء العالميـــة بضـــم القـــوّات إلـــى برنـــامج  قامـــت

لبــدء حملــة التقليــل مــن الـــ   (UNEP)للبيئــة األمــم المتحــدة
 .مليـــار طـــن مـــن الطعـــام المهـــدور ســـنوياً فـــي العـــالم 1,3

إلــى الحــد مــن الغــذاء " فكّــر، ُكــل، وفّــر" حيــث تســعى حملــة 
ــاج واالســتهالك  ــى طــول سلســلة اإلنت ــدور عل ــود والمه المفق
ـــدر  ـــذاء المه ـــد الغ ـــه التحدي ـــى وج ـــتهدف عل ـــذائي وتس الغ

 .تّجار التجزئة وصناعة الضيافةبواسطة المستهلكين، 

ونســبة للمعلومــات الصــادرة عــن منظمــة الغــذاء العالميــة،  
فإنـــه يـــتم فقـــد أو هـــدر حـــوالي ثلـــث الغـــذاء المنـــتج علـــى 

ــــالمي ــــاق ع ــــارب  -نط ــــا يق ــــة م ــــون دوالر  1أي بتكلف ترلي
ـــذاء وأنظمـــة االســـتهالك -أمريكـــي ـــاج الغ ـــي إنت ـــاً . ف وعموم

ــي مراحــل اإلن ــذاء ف ــدان الغ ــاج يحــدث فق الحصــاد، اإلعــداد  –ت
بينمـــا يحـــدث هـــدر الغـــذاء عـــادة عنـــد إنهـــاء بـــائع . والتوزيـــع

ــــــذاء ــــــدادات الغ ــــــتهلك لسلســــــلة إم ــــــة والمس  .التجزئ
 

 فكّر، ُكل، وفّر. أوقف هدر الطعام
   حقائق غذائية

FAO FAST FACTS 

  شبكة عاملين صحة الحيوانات
الوالئيـــة قامـــت منظمـــة األغذيـــة و الزراعـــة ووزارة الثـــروة الحيوانيـــة 

ــــدعم إطــــالق شــــبكة عــــاملين صــــحة  بواليــــة شــــمال دارفــــور ب
ـــات ـــات . الحيوان كمـــا ســـيتم إطـــالق شـــبكات مشـــابهه فـــى الوالي
ــــة . األخــــرى ــــروة الحيواني و يقــــود هــــذا المشــــروع ضــــابط أول الث

 .بمنظمة األغذية و الزراعة السيد مرضى إبراهيم

 مـــاهو هـــدف الشـــبكة الجديـــدة؟ :منظمـــةلالنشـــرة اإلخباريـــة ل
مبـــدئياً تقـــوم هـــذه الشـــبكة لغـــرض  :الســـيد مرضـــى إبـــراهيم
ــة ــات و المعرف ــادل المعلوم ــن . تب ــبكة م ــذه الش ــتركى ه ــة مش غلبي

مـــالك القطعـــان أنفســـهم، ممــــا يعنـــى أن الفـــرد الفاعـــل فــــى 
ــل  ــى ك ــؤثرة عل ــية م ــة أساس ــات ميداني ــارك بمعلوم ــبكة سيش الش

يـــد نـــواحى قطـــاع مـــالك الثـــروة الحيوانيـــة و ســـتكون ذات تـــأثير مف
ــا ــى يصــعب الوصــول إليه ــة و الت ــات النائي ــى . للمحلي ــذلك ف ــال ل كمث

ـــئ ـــى س ـــم رع ـــى أو موس ـــاء مرض ـــدوث وب ـــين ح ـــوم . ح ـــا تق كم
الشــبكة بتبـــادل الخبــرات و المعرفـــة و تقــديم النصـــح بــين المـــالك 

يـــتمكن . فيمـــا بيـــنهم و كـــذلك بـــين المـــالك ووزارة الثـــرة الحيوانيـــة
ـــن ط ـــبعض ع ـــم بعضـــهم ال ـــن دع ـــد أعضـــاء الشـــبكة م ـــق توحي ري

أمـــوالهم لشـــراء كميـــات كبيـــرة مـــن األدويـــة البيطريـــة ذات الجـــودة 
  .العالية بسعر رخيص أو معقول

ـــة ل ـــرة اإلخباري ـــةلالنش ـــى  :منظم ـــبكة محصـــورة عل ـــل الش ه
ـــــة و الزراعـــــة؟ ـــــل منظمـــــة األغذي  المـــــالك المـــــدربين مـــــن قب

ـــراهيم ـــى إب ـــيد مرض ـــل  :الس ـــة لك ال، عضـــوية الشـــبكة مفتوح
لـــدينا حتـــى االن . المتـــدربين مـــن قبـــل أى منظمـــة فـــى الســـودان

و لكـــى . عامـــل صـــحة حيوانـــات مســـجل فـــى شـــمال دارفـــور 214

 دعم صحة الثروة الحيوانية في السودان
ــوا  ــاء أن يكون ــل األعض ــد ك ــة نري ــة و قوي ــة حقيق ــبكة فاعل ــون الش تك

 .فاعلين و شاركين

 
كيــــف يمكــــن لعامــــل صــــحة  :منظمــــةلالنشــــرة اإلخباريــــة ل

ــــــــــــــــــــــبكة؟ ــــــــــــــــــــــمام للش ــــــــــــــــــــــات اإلنض  الحيوان
ـــراهيم ـــروة  :الســـيد مرضـــى إب ـــع وزارات الث نحـــن نعمـــل اآلن م

ـــاملين  ـــوين ســـجل لع ـــزين لتك ـــة و الشـــركاء المنف ـــة الوالئي الحيواني
ــاملين  ــط الع ــن رب ــتمكن م ــا ســوف ن ــى أنن ــا يعن ــات مم صــحة الحيوان

ــطين  ــاء النش ــى األعض ــرف عل ــيتم التع ــبعض و س ــهم ال ــى ببعض و ف
 .كل قرية و كل محلية

مــاذا تــم فــى ورشــة عمــل عــاملين  :منظمــةلالنشــرة اإلخباريــة ل
ـــــاير بمدينـــــة الفاشـــــر؟ ـــــات المنعقـــــدة فـــــى يان  صـــــحة الحيوان

ـــراهيم ـــى إب ـــيد مرض ـــركاء  :الس ـــل الش ـــى ك ـــة أت ـــى الورش ف
ـــذه  ـــا ه ـــتم تنفيزه ـــبكة لي ـــل للش ـــة عم ـــع خط ـــيين لوض األساس

ــات، كيــف يمكــن كمــا ناقشــنا تنظــيم عــاملين صــحة الح. الســنة يوان
تحســين تواصــلهم و كيــف يمكــن أن نرفــع قــدراتهم لتقــديم مــدى 
. أوســـع مـــن الخـــدمات الصـــحية الحيوانيـــة لمـــالك الثـــروة الحيوانيـــة

ـــدعم ـــعداء بـــاإلعتراف ب ـــن س ـــب األمريكـــى   OFDA’sنح المكت
ــة لورشــة العمــل، كمــا ســتقام  لمســاعدة منكــوبى الكــوارث الخارجي

ــــــة  ــــــة الجنين ــــــة بمدين ــــــلورشــــــة ثاني  .فــــــى مــــــارس المقب
 

ـــــــ ـــــــال ب ـــــــاء اإلتص ـــــــات الرج ـــــــن المعلوم ـــــــد م  :ـلمزي
ElMardi.Ibrahim@FAO.org 

http://www.thinkeatsave.org/
mailto:ElMardi.Ibrahim@FAO.org
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 معالجة الفول السودانى فى نيورو: فى االعلى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــراهيم عبــد هللا واحــدة مــن حــوالى  ــذ  200,000زينــب أب ــازح دارفــورى رجعــوا من ن
للعــامين الســابقين دبــرت بدايــة جديــدة فــى قريــة نيــورو . م2011بدايــة عــام 
 .بغرب دارفور

أتينــا إلــى هنــا ألنــه لــيس لــدينا دخــل فــى المنــاطق التــى كنــا فيهــا، كنــا فقــط "
 .قالت زينب" لصنع الفحم، هذا كل شئ نقوم بجمع الحطب

م، وكانـــت فـــى ســـن العشـــرين 2006نزحـــت زينـــب مـــن منطقتهـــا فـــى عـــام 
عامــاً، و قضــت ســنوات عطائهــا كنازحــة فــى مســتيرى، و هــى قريــة كبيــرة تقــع 

تزوجـــت زينـــب فـــى مســـتيرى و . جنـــوب حاضـــرة واليـــة غـــرب دارفـــور الجنينـــة
ــاة كانــت صــعبة ــم. أنجبــت أربعــة أطفــال لكــن الحي ــديهم أرض ليفلحوهــا  ل يكــن ل

و تقـــول زينــب أن أســـرتها إختــارت القـــدوم . و عاشــوا علــى اإلعانـــات الغذائيــة
ــدون أن يبــدأوا  ــم يري ــبياً و ه ــة نس ــا منطقــة أمن ــمعوا أنه ــم س ــورو ألنه ــى ني إل

 .الزراعة من جديد
ـــذ  ـــوطنى المنف ـــريكها ال ـــة و ش ـــة و الزراع ـــة األغذي ـــاعدة منظم ـــع مس االن م

ــة الســالم اإلنســا ــول منظم ــرواتها و الف ــة خض ــب بزراع ــوم زين نى الســودانية، تق
ــودانى ــت. الس ــانى المش ــندوق اإلنس ــل الص ــن قب ــول م ــروع مم ــا، . "ركالمش هن

  منظمة األغذية والزراعة في الميدان: مميزات
 العائدين فى دارفورمنظمة األغذية و الزراعة تساعد 

 
 

 .بتقــــــــــول زينــــــــــ" الحيــــــــــاة أحســــــــــن
ـــنع،  ـــبقة الص ـــورو مس ـــى ني ـــازل ف ـــة المن غالبي
عبــارة عــن هياكــل حديديــة مســتطيلة تظللهــا 
ـــن  ـــدال ع ـــائش ب ـــن الحش ـــنوعة م ســـقوف مص

تـــم تـــوفير هـــذة المنـــازل . التقليديـــةالقطـــاطى 
ــــق المجتمــــع اإلنســــانى المســــاعد  عــــن طري

ـــازحين ـــة للن ـــودة الطوعي ـــاء . للع ـــم إنش ـــا ت كم
ــــة و الزراعــــة  ســــوق و قامــــت منظمــــة األغذي
بالمســاعدة و بنــاء مركــز ليــتمكن القــروين مــن 

 .تصنيع الجبن و معالجة الفول السودانى

 العمل معاً 
راهيم جــاءت إحــدى جــارات زينــب، فاطمــة بــارا إبــ

ــة ــا الخمس ــع أطفاله ــامين م ــل ع ــورو قب ــى ني . إل
ـــة و خضـــروات أخـــرى فـــى  تقـــوم بزراعـــة البامي
ــر  ــات و غي ــين نســاء عربي ــة أرض مشــتركة ب قطع

ــات ــم . "عربي ــام ل ــر طع ــأوى بغي ــدينا م ــان ل ــو ك ل
ــــيش ــــتمكن مــــن الع ــــوم . نكــــن لن ــــا نق و لكنن

ــة ــدم ثق ــك ع ــيس هنال ــوية و ل ــة األن س . بالزراع
 .تقول فاطمة" و أنا غير خائفة

زينـــب إبـــراهيم عبـــد هللا فـــي مركـــز : أعلـــى اليســـار
لســبل كســب العــيش فــى نيــورو التــي بنيــت وجهــزت 
ــل  ــة والزراعــة بتموي ــي إطــار مشــروع منظمــة األغذي ف
 .مـــــــــن صـــــــــندوق اإلنســـــــــاني المشـــــــــترك

 
 عاصـــمة ،الجنينـــة غـــربتقـــع نيـــورو : أســـفل اليســـار

 .تشاد مع السودان حدود من بالقرب دارفور، غرب
 

 المعونات على اعتمادا اقل
قامـــت منظمـــة األغذيـــة و الزراعـــة عـــن طريـــق 
ـــوطنى منظمـــة الســـالم اإلنســـانى  شـــريكها ال
ـــــى  ـــــدين األدوات الت الســـــودانية بإمـــــداد العائ
ــــك  يحتاجونهــــا لزراعــــة غــــذائهم و يتضــــمن ذل
ــــــــــاً، األدوات  ــــــــــوب المعتمــــــــــدة محلي الحب

ـــــاليدوية،مضــــخات ال ـــــرى، الحميـ ــــث ر، ــ محاري
ــر ــى صــناعة . الحمي ــدين عل ــدريب العائ ــم ت كمــا ت

و إســـتخدام المواقـــد الفعالـــة فـــى إســـتخدام 
ــل،  ــى تســتهلك فحــم أق ــة الت ــوأ  رالطاق ــا درب كم

ــول و  ــت الف ــتخراج زي ــبن و إس ــناعة الج ــى ص عل
 .صناعة زبدة الفول السودانى

 يث

 ”ُهنـــا، الحيـــاة أفضــل“
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امــرأة مــع طفلهــا وحمــار بعــد قضــاء الصــباحية تعمــل فــي : أعــاله
 .نيورو مخطط الخضروات المروية في

ــار ــى اليس ــة: عل ــة المقدم ــخة الدواس ــتخدم مض ــرأة تس ــي  ام ف
ــو ،إطــار المشــروع ــن لالمم ــري، لمنظمــةل CHF م  هامحاصــيل ل

 .نيورو النباتية في
دما كــان قيــد عنــســوق يعبــر الصــبي يمتطــي الحصــان : أدنــاه

 .اإلنشاء

CONTACT US 

لالشتراك في نشرة منظمة األغذية والزراعة بالسودان ، أو لالستفسار 
 زوي"موظف االتصاالت  عن أي معلومات في هذا العدد يرجى االتصال

  Zoie.Jones@FAO.org: جونز عبر

 

 

 

 

 

 بقايا حصاد الفول السوداني التي سيتم استخدامها كعلف 

دارفــور، عــدد الســكان العائــدين إلــى قــراهم فــى عمــوم 
ـــازح وهـــو العـــدد  1.7يشـــكل كســـر بســـيط مـــن  مليـــون ن

ــــازحين المســــجل فــــى المعســــكرات ــــى للن عــــدم . الكل
األمــان و اإلســتقرار الواقــع يعنــى أن العــودة بهــا مخــاطرة 

إعــــادة إعــــداد األرض و إمتالكهــــا و العثــــور علــــى . كبيــــرة
التــى تواجــة فــرص عــيش مناســبة تعــد أيضــا مــن العقبــات 

 .العودة الطوعية

ـــة  ـــة و الزراعـــة لمجابه ـــدف منظمـــة األغذي ـــام ته هـــذا الع
ــــداءات . بعــــض مــــن هــــذه المشــــاكل ــــة الن تحــــت عملي

ــــوفير   18الموحــــدة منظمــــة األغذيــــة و الزراعــــة ترجــــوا ت
مليـــون مـــن  2مليـــون دوالر أمريكـــى لمســـاعدة أكثـــر مـــن 

ــل  ــدين مث ــدد العائ ــك الع ــمن ذل ــور و يتض ــى دارف ــعفاء ف الض
ــــنهم ز ــــرين، لتحســــين أم ــــازحين أخ ــــة و ن ــــب و فاطم ين

ــــذائى  ــــون الغ ــــى الع ــــادهم عل ــــل إعتم ــــذائى و تقلي الغ
 .الخارجى
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