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منظمة األغذٌة 
والزراعة 
 بالسودان
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 مةةةن السةةةودان ومراعةةةً محاصةةةٌ  حماٌةةةة حملةةةة

  الصحراوي الجراد خطر

ضابط اول توقعات مكافحة ، حذر كٌث كرٌسمان

المقر الرئٌسً لمنظمة األغذٌة والزراعة ب الجراد

جٌل ثان من أسراب الجراد من وجود  ،فً روما

عصف المحاصٌل  هاالصحراوي التً ٌمكن

الربٌع خالل فصلى  ،والمراعً فً السودان

تتم السٌطرة على إذا لم  ،هذا العاملوالصٌف 

 .عاجلة الوضع بصورة

هناك كمٌة  تفٌد بان السٌد كرٌسمان على أدلة عثر

 ترقد وتفقس على الزرعبٌض الجراد كبٌرة من 

وادي بكٌلومتر من نهر النٌل  0111على امتداد 

والٌة بإلى عطبرة وٌصل الشمالٌة  حلفا بالوالٌة

بعثة مشتركة ، من خالل مشاركته فى نهر النٌل

منظمة األغذٌة والزراعة إدارة وقاٌة النباتات  بٌن

  .زارة الزراعة هذا الشهربو

 همارس إلى أواخرشهر بدأ الفقس فً أواسط 

السوداء النطاط )الحورٌات والذى انتج عنه طور 

بشكل صغٌر ولكن  تجمعوالتىى ت( بدون اجنحة

ك حوالً ل. وهنالتكون مجموعاتبقع كثٌفة فى 

ما و، الواحدة فً جراب بوٌضة الجراد ةبٌض 21

. المتر المربع ة فى الجراب فىبٌض 011بٌقدر 

مكثفة إمكانٌة حقٌقٌة  ولذلك البد من وجود

 .للوضع الحالًللسٌطرة على 

أسراب الجراد التً بواسطة زرع البٌض 

 فبراٌرشهر  النٌل فًوصلت إلى وادي 

ات فى إدارة وقاٌة النباتالماضى، والتى نجحت 

ا بواسطة رش المبٌدات )جوٌة علٌه السٌطرة

ال تذكر  راضرا عن إلحاق تأسفروبرٌة(، 

 .المحاصٌلب
عملٌات مراقبة  اتإدارة وقاٌة النباتاطلقت 

النطاطات قبل أن تصبح على عاجلة للسٌطرة 

لقادر على ا غٌر ناضجالجراد فى طور ال

المرحلة ٌمكن أن ٌستهلك تلك ً فالطٌران. ف

أسراب ان الجراد وزن جسمه فً الغذاء بمعنى 

ر المحاصٌل والمراعً ٌتدم منه بامكانها كبٌرة

ممثل ال ،السٌد تشارلز أجوبٌااعلن قد و .بسهولة

عن حالة  ،منظمة األغذٌة والزراعةلالنٌابة ب

تم ٌلم  لفى حانعدام األمن الغذائً الارئ وطال

 تهدٌد الجراد الصحراوي.سٌطرة على خطر ال

فقد فً شمال شرق البالد،  االوضاع تحسنت

قلٌل من الجراد على ساحل البحر التبقى 

 األحمر وقرب الحدود مع مصر.

 

 الصحراوىخطر تهدٌد الجراد 
 

 

 (2ص )  الجرادلمكافحة  إقلٌمً جهد

 (4ص ) الزراعً اإلحصاء

لجنة منظمة األغذٌة والزراعة  تأمن

لمكافحة الجراد الصحراوي فً المنطقة 

حٌث ( المساهمات المالٌة. CRCالوسطى )

لعربٌة السعودٌة اتساهم المملكة 

ٌساهم والف دوالر امرٌكى  011,111ب

 االستئمانً لحاالت الطوارئالصندوق 

دوالر  20,111بلمنطقة الوسطى ل

لزراعة منظمة األغذٌة وااما و .أمرٌكً

 دوالر  011,111فستساهم ب

(2اقراء المزٌد فى ص )  

 الجدٌد التموٌ 

 وعـــالم بال جـــة .. عـــذية والزراعـــة األغـــمنظم
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 والزراعة األغذٌة لمنظمة المالً الدعم

تقرٌبا لمساعدة دوالر امرٌكى آمنت منظمة األغذٌة والزراعة ملٌون 

السٌد  الخبر علن هذااتهدٌد الجراد الحالً.  خطر السودان فً مكافحة

مؤتمر صحفً مشترك مع الوزٌر منظمة فً التشارلز أجوبٌا ممثل 

الذى  المتعافى االتحادي للزراعة والري الدكتور عبد الحلٌم إسماعٌل

 الشهر.هذا فً مركز وسائط اإلعالم السودان فً الخرطوم عقد 

لجنة منظمة األغذٌة والزراعة لمكافحة الجراد الصحراوي فً  تأمن

المملكة  تساهمحٌث ( المساهمات المالٌة. CRCالمنطقة الوسطى )

ٌساهم الصندوق والف دوالر امرٌكى  011,111بلعربٌة السعودٌة ا

دوالر  20,111بلمنطقة الوسطى ل االستئمانً لحاالت الطوارئ

دوالر  011,111فستساهم بمنظمة األغذٌة والزراعة اما و .أمرٌكً

هو فالغرض من تلك المساهمات أمرٌكً من مواردها الخاصة. 

 .الحالٌةالجراد رٌة لحملة مكافحة الحتٌاجات الفولالتصدي 

للدعم وقال أنه على منظمة األغذٌة والزراعة  المتعافى شكر الدكتور

 مع منظمة األغذٌة والزراعةلوثٌقة الشراكة تلك الٌرٌد استمرار 

الشركاء والدول المانحة  باقى طلب أٌضا الدعم منكما السودان. 

 األخرى لمساعدة السودان فً هذا الوقت الحرج.

إدارة قامت السودان، فى  ةالكبٌر اتجهودالمحجم  إلىاكثر  كتوضٌحو

سبتمبر  منمن األراضً  اهكتار 181,000 ات برشوقاٌة النبات

فً  اهكتار 00,111رش بمقارنة . وذلك اآلنوحتى  العام الماضً

فً مصر خالل الفترة  اهكتار 01,111و السعودٌة المملكة العربٌة

فً فبراٌر مكافحة الجراد الصحراوى اجرٌت غلبٌة عملٌات فانفسها. 

 هذا العام.

 

الجراد الصحراوى تهدٌد خطر  

 بالنٌابة المنظمة ممثل5 ٌسارمن ال

 زٌرالو مع أقوبٌا تشارلز السٌد

 الدكتور والري للزراعة االتحادي

 بعد المتعافى  الحلٌم عبد اسماعٌل

 ٌقرب ما تأمٌن تم أنه المنظمة إعالن

 دوالر امرٌكى   0111111 من

 الجراد مكافحة خطر  فً للمساعدة

 .السودانفى  الحالً الصحراوي

 الجراد بٌض جرابأعاله5 

 النٌل نهر والٌة فً الصحراوي

 .مارس منتصف فً

 

 عمر النطاط السوداء البقع5 أدناه

 بصل حقلمن  برالق واحد ٌوم

 منتصف فى  الشمالٌة، الوالٌة فً

  .مارس



ة  م ظ ن م ل ة  ٌ ر ه ش ل ا ة  ٌ ر ا ب خ إل ا ة  ر ش ن ل ةا ع ا ر ز ل ا و ة  ٌ ذ غ أل /                              ا 4 |  3 

 

 

FAO Sudan | Osman Digna Street, Khartoum | +249 183779367/8 | fao-sd@fao.org | www.fao.org | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواشى المهاجرة

  الموسمٌة تحدٌث الهجرة

عرقل الهجرة ٌعلى طول الحدود بٌن السودان وجنوب السودان ثقة والانعدام األمن  ال ٌزال

 ،عدد كبٌر من الماشٌةفان لتقارٌر، لفقا ولمالكً الماشٌة البدو الرحل وقطعانهم. و الموسمٌة

 ،فً شرق دارفور وجنوب كردفان من الرزٌقات والمسٌرٌةساس جماعات فى األالتً ٌملكها 

حاالت مماثلة فً وتوجد على عبور نهر بحر العرب إلى جنوب السودان.  ةزال غٌر قادرتال 

تؤثر على الجماعات الرعوٌة بدورها التً وسنار ور والنٌل األزرق والٌات جنوب دارفو

 األخرى.

الوصول ولماشٌة لالهجرات الموسمٌة بسمح كان ٌالسودان وجنوب السودان،  انفصالحتى و

 ً الشمال.عند حدوث الجفاف فإلى المراعً والمٌاه فً الجنوب 

التً  ،األغذٌة والزراعة أن الماشٌةمنظمة لتقرٌر الموظفٌن المٌدانٌٌن جاء فى ومع ذلك، 

 والٌاتحدود فى تهاجر إلى جنوب السودان عبر نقاط التفتٌش  ،ٌملكها رعاة الفوالنى الرحل

كل رأس من األبقار  باهظة عنرسوم  وندفعٌٌقال أن الفوالنى وسنار. والنٌل األزرق 

 العٌشكسب سب  والثروة الحٌوانٌة 
 

فقط فً المناطق التً تسٌطر  ٌكون ذلكواألغنام. و

هناك أي ولٌس السودان؛ جهة  منحكومة العلٌها 

رصد للمناطق الخاضعة لسٌطرة الحركة الشعبٌة 

 شمال الحدود.

المراعً والمٌاه  حٌثتركٌز الحٌوانات فً المناطق 

ٌؤدي إلى اإلفراط فً الرعً، وٌمكن أن  ،محدودة

 مدىنوعٌة المراعً على ال علىٌكون لها أثر سلبً 

وٌزٌد  طول. ٌمكن أٌضا أن تتأثر صحة الماشٌةال

شعل المنافسة على تقد كما ض. امرخطر تفشً اال

 بٌن القبائل أو اتصراعالالموارد المحدودة أٌضا 

 العنف بٌن الرعاة والمزارعٌن. تؤدى الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحٌوانٌة الثروة طوارئ دعم

 ، من قبلعقدت دورة تدرٌبٌة مدتها ثالثة أٌام

أخصائًٌ الثروة الحٌوانٌة فً منظمة األغذٌة 

الخدمات وتغذٌة، والوفٌر المٌاه، لت ،والزراعة

فً حاالت  وجمع وتفرٌق الماشٌةالصحٌة، والمأوى، 

 على المعاٌٌر اتتدرٌبالالطوارئ. وأجرٌت 

لماشٌة فً حاالت الطوارئ ل التوجٌهٌةاإلرشادات و

(LEGS)،  بتموٌل من مكتب مساعدة الكوارث

 ،مدنً د( فً وOFDAلوكالة األمرٌكٌة )للخارجٌة ا

المنظمات ولحكومة بالجهات اضباط الماشٌة ل

الٌات النٌل األزرق والمتمركزة فً جنوب كردفان و

 سنار.و

مكتب مساعدة الكوارث الخارجٌة  إطار تموٌلداخل 

منظمة األغذٌة والزراعة، تم تسلٌم ل للوكالة األمرٌكٌة

الشمسٌة للمناطق التً طاقة تعمل بالخمسة ثالجات 

ٌصعب الوصول إلٌها فً جنوب كردفان ووالٌات 

تخزٌن اللقاحات البٌطرٌة ل ،سناروالنٌل األزرق 

دالً فً اله ٌعلى سبٌل المثال، فً موقع محلفبأمان. 

عادة  المنطقةوتكون هناك كهرباء ال توجد سنار، 

مثل تلك وفٌر . فتخالل موسم األمطار مقطوعة 

كما اللقاحات الحٌوٌة دائماً متوفرة.  ٌجعل اتالثالج

التعلٌم والتدرٌب المهنً من وزارة  ضباطتم تدرٌب 

 .الثالجاتصٌانة على  والٌةكل فى الزراعة 

 

توضح ان طرق ( أرشٌفٌة صورة) فى األعلى5 

، السودان جنوب اآلن هو ما الى ة،المهاجر المواشى 

 1100 عام فً االنفصال منذ كبٌر حد الى سالكة غبر

. 

فى األسفل5الواح الطاقة الشمسٌة  ٌتم تركٌبها فى والٌة 

 سنار لتشغٌل ثالجة لحفظ اللقاحات البٌطرٌة. 
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  النمو قٌاس

تقدٌم الدعم التقنً لتعداد زراعً شامل األغذٌة و الزراعة   بدأت منظمة

، 0411عقد آخر تعداد فً عام قد  فً السودان هذا العام. و ٌتم القٌام به

الكامل للزراعة فً القومى وهناك حاجة إلى بٌانات جدٌدة لقٌاس المدى 

 البالد وقطاع الثروة الحٌوانٌة.

حكومة السودان مكتبها المركزي لإلحصاء إلجراء التعداد بدعم وجهت 

من وزارة الزراعة ووزارة الثروة الحٌوانٌة والسمكٌة مع المساعدة 

 من منظمة األغذٌة والزراعةالتقنٌة 

دوالر أمرٌكً  034,111بقٌمة  وقد ساهمت منظمة األغذٌة والزراعة

لتموٌل أنشطتها الفنٌة خالل فترة المشروع، والتً سوف تستمر حتى 

 نهاٌة هذا العام.

مستشار وطنً فى البحث عن وتسعى منظمة األغذٌة والزراعة حالٌا 

 البٌانات لالنضمام إلى فرٌق التعداد.معالجة ل دولً ستشاروملتعداد ل

  Zoie.Jones@FAO.orgلمزٌد من المعلومات5

 

  الجٌاع أصوات
 الغذائً األمن انعداممقٌاس 

عة لقٌاس الجوع ٌأداة جدٌدة سربتجربة  منظمة األغذٌة والزراعةستقوم 

أصوات الجٌاع  مشروع لعالم. فإنأنحاء اوانعدام األمن الغذائً فً جمٌع 

أربعة البلدان هذا العام5 أنغوال وإثٌوبٌا ومالوي من  فً عٌنة سٌتم تجربتة

 والنٌجر.

النهج الجدٌد ٌعتمد على جمع معلومات عن مدى وشدة الجوع من الناس 

بعناٌة صمم انعدام األمن الغذائً من خالل مسح سنوي  الذٌن ٌعانون من

. فً الوقت معهد غالوبببالتعاون مع متخصصٌن االقتراع  هٌتم القٌام ب

الحالً، فإن المنظمة قادرة على رصد توفر األغذٌة على المستوى 

 هذا بدقة، ال سٌما من حٌث استهالك الطاقة المحتملة، فً حٌن أن الوطنً

قٌس فرص الحصول على الغذاء على المستوى ٌجدٌد سوف المؤشر ال

وفر فكرة أوضح عن التجارب الشخصٌة مع انعدام ٌالفردي، وسوف 

األمن الغذائً. وسوف تكون نتائج المسح متاحة فً أٌام بدال من 

 فً الوقت الحقٌقً بمعرفة الصورة الحقٌقٌةالسنوات، مما ٌسمح للمنظمة 

 لألمة. حالة انعدام األمن الغذائًلتقرٌبا 

ع معٌار ؤدي إلى وضٌوٌستمر المشروع لمدة خمس سنوات، وسوف 

على شهادة منظمة األغذٌة والزراعة لرصد األمن الغذائً حائز  جدٌد

مسوحات األسر المعٌشٌة ب للقٌامٌمكن أن ٌعتمد بعد ذلك بسهولة  ذىال

 األخرى.

 كمل النهج الجدٌد مؤشر منظمة األغذٌة والزراعة القائم علىٌوسوف 

م تطوٌره السكان، الذي ت مننسبة من ٌعانون من نقص التغذٌة  قٌاس

لرصد التقدم المحرز نحو تحقٌق الهدف اإلنمائً األول لأللفٌة المتمثل فً 

 .5100خفض معدل انتشار الجوع بحلول عام 

  

 الزراعة إحصاء

 والغنم والبقر اإلبل تضم ا التى وطنٌةالالسودانٌة الماشٌة قطٌع عملٌات وستجرىأعاله5 

 فً تعداد آخر وأجري. الحٌوانٌة الثروة وتعداد الوطنٌة الزراعة رعاٌة  تحت والماعز

 .0611 عام فً السودان

 لالتصال بنا:

 لالشتراك او االستفسار الرجاء االتصال بموظف االتصال زوى جونز عبر5 
Zoie.Jones@FAO.org 

 

 المستدامة الزراعة

 جدٌدة فكرة إطالق

المستدام لألمن الغذائً والتغذٌة" سٌكون محور ٌوم األغذٌة  ءم الغذا"نظ

هذا الوقت من كل عام، فً بداٌة  ودائما ما ٌعلن فىالعالمً هذا العام. 

 .و هو الٌوم العالمى للغذاءأكتوبر  01ٌوم  سبقتاالستعدادات التً 

نماذج التنمٌة غٌر المستدامة إلى تدهور البٌئة الطبٌعٌة، مما ٌهدد النظم 

. لذلك، مداد الغذاءإ مستقبلل نحتاجهااإلٌكولوجٌة والتنوع البٌولوجً التً 

ركٌز على التغٌرات فرصة للتسٌكون  5100عام لٌوم األغذٌة العالمً 

 مستدامة.حتاجها فً نظم الزراعة واألغذٌة لجعلها نالعمٌقة التً 

 


