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منظمة األغذية 
 والزراعة
 بالسودان

2013مارس  15اصدارة  |   

 
 وعـــالم بال جـــع.. ة ـــذية والزراعـــة األغـــمنظم

 
 

قط������اع األم������ن الغ������ذائى و س������بل 
 النيل األزرق: كسب العيش

ت�����م تن�����وير قط�����اع األم�����ن الغ�����ذائى و س�����بل 
كس�����ب الع�����يش ف�����ى إجتم�����اع ه�����ذا الش�����هر 
بمس���تجدات تقي���يم األم����ن الغ���ذائى ف���ى الني����ل 
األزرق و ال�����ذى يق�����وم ب�����ه برن�����امج الغ�����ذاء 

أخب���������رت الس���������يدة س���������لماويت . الع���������المى
برن�������امج الغ�������ذاء أوقباكرس�������توس ض�������ابط 

الع��المى اإلجتم��اع ب��أن التقي��يم ت��م ف��ى ش��هرى 
م������ارس و أبري������ل لخم������س محلي������ات م������ن 
محلي����ات الوالي����ة الس����تة و تمك����ن التق����يم م����ن 

ش�������خص ف�������ى  84,000تأكي�������د أن هنال�������ك 
حاج�����ة ماس������ة للمس�����اعدة للحص������ول عل������ى 

 58,000و ه������ذا ال������رقم يتض������من . الغ������ذاء
 12,400عائ�����د و  13,400ن�����ازح داخل�����ى، 

و م���ن المق���در . ثرى النزاع���اتعائ���د م���ن مت���أ
ن�����ازح داخ�����ى إض�����افة  11,000أن هنال�����ك 

للع��دد ب��اقين ف��ى محلي��ة ال��دمازين، مم��ا يجع��ل 
الع���دد الكل���ى لمحت���اجى المس���اعدات اإلنس���انية 

يس����تجيب برن����امج الغ����ذاء . ش����خص 95,000
الع����المى لحوج����ة الغ����ذاء بأم����داد الن����ازحين و 
العائ��دين بم��ا يكف��يهم لم��دة ش��هرين م��ن الغ��ذاء 

مئ����ة بالمئ����ة و بنس����بة خمس����ين بالمئ����ة  بنس���بة
تحت�����وى س�����لة الغ�����ذاء . لمت�����أثرى النزاع�����ات

 .على الحبوب و البقول و الملح

 الشراء محلياً 
كم����ا ص����رح برن����امج الغ����ذاء الع����المى ف����ى 
اإلجتم����اع ب����ه يق����وم بش����راء الغ����ذاء المن����تج 
محلي����اَ للمس����اعدات و لتوزي����ع ال����دعم و ذل����ك 
حت����ى ال ي����تم اإلعتم����اد فق����ط عل����ى الطع����ام 

ملي������ون  139أنفق������ت الوكال������ة . مس������توردال
دوالر أمريك�����ى ف�����ى اإلثن�����ى عش�����ر عام������ا 
المنص������رمة عل������ى ش������راء الغ������ذاء المن������تج 
محلي���ا، و ك���ان ذل���ك ع���يش الفتريت���ة و المل���ح 

كم���ا ت���م ش���راء معين���ات . المض���اف ل���ه الي���ود
ص��نع الطع��ام محلي��ا أيض��ا و ه��ة متمثل��ة ف��ى 

و الج���دير . أوان���ى الطه���ى و حافظ���ات المي���اه
مي���ع عملي���ات الش���راء ت���تم عب���ر بال���ذكر ان ج

عط�����اءات منافس�����ة تض�����م ق�����وائم الم�����وردين 
 .المحليين

ط����ن  120,000ت����م ش����راء  2004ف����ى ع����ام 
من���ذ ذل���ك . م���ن الغ���ذاء محلي���ا ف���ى الس���ودان

الح���ين ك���ان هنال���ك تذب���ذب يع���ذى لع���دد م���ن 
العوام���ل مث���ل وف���رة اإلنت���اج المؤك���د، ج���ودة 
الحص������اد، ت������وفر المحاص������يل م������ن حي������ث 

كم���ا يوج���د ع���ائق آخ���ر  .التخ���زين و التعبئ���ة
للش���راء محلي���ا يتمث���ل ف���ى ت���وفر التموي���ل ف���ى 
الوق��ت المالئ��م ح��ين تك��ون ال��وفرة بع��د موس��م 

 .الحصاد
 
 

 العيش كسب قطاع سبل واألمن الغذائي 
 

 3ص – الصحراوي الجراد مكافحة حملة

 4ص – كسال في تقدم إحراز

 
 سبل كسب العيشمناطق خرائط 

كم���ا إتطل���ع القط���اع عل���ى مس���تجدات برن���امج 
خريط���ة نطاق���ات س���بل كس���ب الع���يش،  وه���و 
البرن���امج ال���ذى تق���وده ش���بكة اإلن���زار المبك���ر 

أف����اد الس����يد عب����د ال����رحمن وق����د . للمجاع����ات
ن������ورين الم������دير الفن������ى الق������ومى للش������بكة 

س��بل كس��ب الع��يش ف��ى الس��ودان " اإلجتم��اع 
تتح���ور بس���بب الح���روب، التغي���ر اإلقتص���ادى 

و ه������ى . و تغي������ر المنظوم������ة اإلس������تهالكية
".  متغي����رة و تحت����اج ال����ى متابع����ة و تح����ديث

ت����م تك����وين فري����ق عم����ل ض����م أعض����اء م����ن 
، المعون����ة ش���بكة األن����زار المبك���ر للمجاع����ات

 :فى هذه النشرة
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األمريكي�����ة، برن�����امج األغذي�����ة و الزراع�����ة، 
برن�����امج الغ�����ذاء الع�����المى، برن�����امج رعاي�����ة 
الطفول��������ة و األموم��������ة، منظم��������ة أكس��������فام 

األمريكي���������ة، وزارة الص���������حة األتحادي���������ة،  
وزارة الزراع����ة األتحادي����ة و الوالئي����ة لب����دء 
عم��ل مي��دانى ف��ى أواخ��ر ش��هر أبري��ل لتأكي��د 
س����بل كس����ب الع����يش لخم����س نطاق����ات ف����ى 

م���ن المتوق���ع إنته���اء . والي���ة ش���مال كردف���ان
العم���ل المي���دانى ف���ى منتص���ف ش���هر م���ايو و 
بع���د ذل���ك يتوق���ع ص���دور النت���ائج الت���ى س���وف 

 .تعرض على القطاع

نط��اق لكس��ب الع��يش،  19قس��م الس��ودان إل��ى 
ف����ى ك����ل نط����اق يش����ترك معظ����م الن����اس ف����ى 

و . نش���اط إنت���اجى ، نم���ط تج���ارى أو تب���ادلى
لهم ت������وثر عل������يهم  و عل������ى منظوم������ة س������ب

عوام������ل محلي������ة مث������ل المن������اخ، الترب������ة و 
تق�����ع النطاق�����ات م�����ن . الوص�����ول لألس�����واق

جن���وب كردف���ان ال���ذى تس���يطر علي���ة حرف���ة 
الم�����زارعين الرع�����اة إل�����ى ش�����مال الس�����ودان 

النهري����ة و م����ن  ال����ذى تنتش����ر في����ه الزراع����ة
ش����مال دارف����ور حي����ث زراع����ة التب����غ إل�����ى 
كس����ال حي����ث زراع����ة الفيض����انات المنحس����رة 

م������ر حي������ث الص������يد و منطق������ة البح������ر األح
خ���رائط س���بل كس���ب . الس���احلى ف���ى الش���رق

الع���يش تفي���د ف���ى توق���ع أي���ن و مت���ى س���يكون 
هنال��ك نق��ص ف��ى الغ��ذاء أو ح��دوث مجاع��ات 
و بالت���الى تس���اعد ف���ى ع���دم ح���دوث ك���وارث 

 .إنسانية
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 FAO صنفت بواسطةو USAID من بتمويل ، FEWSNETبواسطة السودان خريطة في العيش كسب سبل مناطق: أعاله
 www.fews.net/docs/Publications/SD_Livelihoods.pdf :االنترنت على الرابط انظر. WFP و

 

 

 

 الغذائي لألمن معلومات
 

 تدشين المشروع الجديد
 ا،جدي����د األم����م المتح����دة واالتح����اد األوروب����ي برنامج����لرس����ميا منظم����ة األغذي����ة والزراع����ة اطلق����ت  

جم�����ع وتحلي�����ل معلوم�����ات  تط�����ويرلت ،) امريك�����ى دوالر ملي�����ون 11,2( ملي�����ون ي�����ورو 8.6بتكلف�����ة 
بن���اء الق���درات  واس���تراتيجية األم���ن الغ���ذائى سياس���ة م���ول االتح���اد األوروب���ي برن���امج .األم���ن الغ���ذائي

)FSPSCBP ( تمت����د م����دة .ه منظم����ة األغذي����ة والزراع����ة ف����ي ش����راكة م����ع حكوم����ة الس����ودانت����ونفذ
 .القضارف والنيل األزرقوكسال، والبحر األحمر،  واليات في ينفذنوات وس 3لـ برنامج ال

 
عم���ل ي���وم األربع���اء ف���ي الخرط���وم ممثل���ون م���ن وزارة الزراع���ة واالتح���اد الحض���ر إط���الق ورش���ة 

حض���ر وكي���ل ال���وزارة االتحادي���ة ل���وزارة الزراع���ة الس���يد  .األوروب���ي ومنظم���ة األغذي���ة والزراع���ة
أنن���ا نق���در كثي���را "وق���ال . وم األربع���اء ف���ي الخرط���ومي���م���ل عالمحم���د حس���ن جب���ارة إط���الق ورش���ة 

الجه���ود الت���ي تب���ذلها منظم���ة األغذي���ة والزراع���ة واالتح���اد األوروب���ي ف���ي دع���م الس���ودان بش���كل ع���ام 
الس���يد ي���واكيم كن���وث م���ن وف���د االتح���اد األوروب���ي ايض���اَ كم���ا حض���ر  ".خصوص���ا وزارة الزراع���ة و

والح��د  ئىم��ن الغ��ذاس��اعد ف��ي ت��أمين األيلبرن��امج أن ه��ذا ايمك��ن ل لن��ا مع��امإذا ع"ف��ي الس��ودان وق��ال 
 ".وهذا ما يهم من الفقر في السودان

 

 بالخرطومFSPS تدشين ورشة عمل
 

http://www.fews.net/docs/Publications/SD_Livelihoods.pdf


ة ع ا ر ز ل ا و ة  ي ذ غ أل ا ة  م ظ ن م ل ة  ي ر ه ش ل ا ة  ي ر ا ب خ إل ا ة  ر ش ن ل 34|                              ا / 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراعي المحاصيل حماية
ات إدارة وقاي����ة النبات����ال����ى  المبي����دات آالت رش ثماني����ة والزراع����ة األغذي����ة س����لمت منظم����ة

(PPD) جدي���دة أس���راب من���ع إل���ى الرامي���ة الجه���ود م���ن كج���زء االتحادي���ة الزراع���ة ل���وزارة 
 .النيل والية نهر و والية الشمالية في النيل وادي طول على الصحراوي الجراد من

 
 برشاش���ات) الغي���ر مجنح���ة الحوري���ات( النط���اط حالي���ا فيه���ا ينتش���ر الت���ي رش المن���اطق ي���تم

 حماي����ة عل����ى تس����اعد الجاري����ة ال����رش عملي����ات. ذات الحج����م االكث����ر انخفاض����ا المبي����دات
 .الصلة المتضررة ذات في الواليات الغذائي واألمن والمراعي الزراعي، اإلنتاج

 
 الج����راد مجموع����ات بع����ضات دارة وقاي����ة النبات����إل الميداني����ة الف����رق وج����دت أبري����ل، ف����ي

 .وتفقس البيض ضعت مازالت الناضجة
 

 الرادي��و أجه��زةو ،الغي��ار قط��عمث��ل ات إدارة وقاي��ة النبات�� م��وارد إم��دادات ف��ي نق��ص وهن��اك
 الكهربائي����ة، والمول����دات اآلف����ات مبي����دات مض���خاتو التخي����يمومع����دات  الع����الي، الت���ردد ذات

 عل����ى والس���يطرة الميداني���ة العملي����ات عل���ى الحف���اظ أج���ل م����ن اس���تبدالها ويل���زم توفيره���ا او
 .الحالي الجراد تفشي

 
 عل���ى الج���راد مكافح���ة مواص���لةل امريك���ى دوالر ملي���ون 1 ح���واليال���ى  ملح���ة ج���ةوح نال���كهو

 .القادمة الستة األشهر مدى

 الصحراوي الجراد فى مكافحة الطوارئ حاالت استجابة
 

 الس����يد باإلناب����ة االغذي����ة والزراع����ة منظم����ة ممث����ل: أع����اله
 إل���ى رش آالت ثم���اني تس���ليم ف���ي) يس���ار(اقوبي���ا  تش���ارلز
 النبات������ات وقاي������ة وإدارة الزراع�����ة ل������وزارة الع������ام الم�����دير

 .موسى جبريل خضر السيد
 

 ش���كلوا مجنح���ة الغي���ر حوري���اتال أو س���وداأل النط���اط: أدن���اه
 عل����ى المحاص����يل زراع����ة من����اطق ف����ي كبي����رة مجموع����ات

. الني���ل نه���ر ووالي���ة يةش���مالالوالي���ة ال ف���ي الني���ل وادي ط���ول
 تص������ل عن������دما للهج������وم عرض������ة والمراع������ي المحاص������يل

 .النضج مرحلة إلى الحوريات
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بنا االتصال  

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

 

 
 

الخضروات المحسنة النتاج البساتين  بذوراحد المزارعين المدربين يعرض : أعاله
 .المروية بمحلية اروما

 .كسال في البستنة قسم مع بالتعاون تأسيسها تم التي الجديدة الري قنوات: الوسط في
  .حديثا أنشأ الذي الطماطم حوضيحضر  مزارع: أدناه

  المشروع تحديث
 

 كسال والية في المتكامل الغذائي األمن
 

 اه��داف ب���ارزة ع���دة) IFSP( المتكام��ل الغ��ذائي األم���ن مش��روع حق��ق
 10 ب��ـ المش��روعت��م تموي��ل . هتنفي��ذ م��ن األول��ى األربع��ة الش��هور ف��ي

 الكندي�����ة الدولي�����ة التنمي�����ة وكال�����ة امريك�����ى م�����ن قب�����ل دوالر ملي�����ون
)CIDA (الص�������ناعية للتنمي�������ة المتح�������دة األم�������م منظم�������ة ونف�������ذه 
)UNIDO (والزراع�����ة األغذي�����ة ومنظم�����ة )FAO (م�����ع بالتع�����اون 

. كس����ال ف����ي  الحيواني����ة والث����روة وال����ري والغاب����ات الزراع����ة وزارة
ع���ن طري���ق  المس���تدام الغ���ذائي األم���ن تحقي���ق إل���ىالمش���روع  يه���دف

 وارتباطه������ا ،المحلي������ة لمجتمع������اتل الزراعي������ة اإلنتاجي������ة تحس������ين
. ال��دخل لزي��ادةع��يش ال كس��ب س��بل ف��ي العملي��ة ومه��اراتهم باألس��واق

 زراع����ة: ه����ى رئيس����ية نش����اطات س����تة عل����ى المش����روع يحت����ويو
 كمحص���ول الش���مس وعب���اد األس���ماك، ومص���ائد ،المروي���ة  البس���اتين

 تربي���ة ط���رق وتحس���ين الرفيع���ة، ال���ذرة إلنت���اج المي���اه حص���اد نق���دي،
 .الماشية

 
 لثم�����اني ة العنقودي�����ةنتالبس����� إنش�����اء األخي�����رة اإلنج�����ازات وتش�����مل

 والت���ى. عطب���رة نه���ر ض���فاف عل���ى المروي���ة بس���اتينال مربع���ات م���ن
 البس������تنة، ف������ي والش������باب الفق������راء الم������زارعين لت������دريب تس������تخدم

.  األساس�����ية المع�����دات مش�����ترياتو والتس�����ويق المهني�����ة، والمه�����ارات
 ت��وفر س��وف الت��يو الم��رأة تنمي��ةل مراك��ز خمس��ة إنش��اء أيض��ا يج��ري
بس����تنة  مث����ل لل����دخل الم����درة نش����طةعل����ى األ النس����اء لت����دريب مكان����اً 

 م���زارعين عش���ر خمس���ة توزي���ع ت���م كم���ا. )بس���تنة االطعم���ة( المط���بخ
 لق����رى، عل����ى اكس����ال ف����ي الخاص����ة الم����زارع أكب����ر م����ن ،م����دربين

 عل���ى الم���زارعين ب���ينالمعرف���ة  تمدي���د التعل���يم ت���وفير بغي���ة المس���تهدفة
 .القرية مستوى

 
 م���ن نوممثل��وق��ام  األس���ماك مص��ائد م��ن قيم���ة سلس��لةل تحلي��ل أج��ري
 مجتمع����اتل اط����الع بزي����ارة األس����ماك مص����ايد إدارةو الص����يد ق����رى
 األزرق والني�����ل الخرط����وم والي����ات ف�����ي األخ����رى األس����ماك ص����يد

ادوات ص������يد م������وردين و رقازوال������ مص������انعو األب������يض، والني������ل
 م�����ن الش�����مس عب�����اد لم�����زارعين مماثل�����ة زي�����ارة توعق�����د. الس�����مك

معاص�����ر ل ش�����ركات ث�����الث إل�����ى اقتي�����دوا ال�����ذينو شمش�����روع الق�����ا
 إل���ى للتح���دث ،الزراعي���ة البح���وث مؤسس���ة وإل���ى م���دني ف���ي الزي���وت
 الش���مس عب���اد إنت���اجالت���ى تواج���ه  والتح���ديات الف���رص ع���ن الب���احثين

 .والعصفر الصويا وفول
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