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منظمة 
األغذية 
 والزراعة
 بالسودان

 

 17إصدارة  │ 2013سبتمبر / أغسطس 

 

  الميدان في والزراعة األغذية منظمة
ــة  ــة والزراع ــة األغذي ــروع منظم ــاعد مش س
واليونيــدو المشــترك فــي واليــة كســال علــى 
وجـــود حـــالً واعـــداً لهجمـــات اآلفـــات علـــى 

 تتســبب .محاصــيل الطمــاطم فــي الســودان
ــة  ــاطم المعروف ــة الطم ــى عث ــات ف ــك اآلف تل
ــــا ــــيات أو توت ــــة أوراق الحمض ــــم نافق  باس

، والتى أدت الـى )tuta absoluta( ابسوليوتا 
ــادة  خســائر اقتصــادية فادحــة للمــزارعين وزي
تكلفة إنتاج الطماطم في أنحاء السودان في 

ــرة ــد تت .الســنوات األخي ــى ســبب وق ايضــاً ف
ـــيل و ـــالي المحاص ـــدان إجم ـــد فق ـــورق  تط

 .لمبيدات اآلفات امقاومته
 

 علــى فــي حقـول المـزارعين دراسـة أجريـت
 مشــروع تحــت المنشــأة الطمــاطم محاصــيل

حيـــث ) IFSP( المتكامـــل الغـــذائي األمـــن
 البيولوجيـة المكافحـة وسائل مختلف اختبرت

ـــة ـــات والكيميائي ـــري . لآلف ـــد أج ـــث وق البح
محطـة أبحـاث كسـال والقـاش فـي بواسطة 

 اتالطفيليـ اكتشـافعند  ،)IFSP(شراكة مع 
 .محاصيل الطماطمفى والعث 

 
اكتشــف البــاحثون أن حشــرة صــغيرة، 

، تهــــاجم nesidiocoris tenuisتســــمى 
بسـيطاً يكـاد  اً العثة في حين تسبب تلف

لمحاصـــيل الزراعيـــة أو ل اً معـــدوم يكـــون
هذه النتـائج تعكـس . البيئة المحيطة بها

ــا  ــي أمريك ــت ف دراســات مشــابهة أجري
 جتمـاعاال وكانـت المبينـة فـيالجنوبية، 

لجنة اآلفات واألمـراض لقد مؤخرا عُ الذى 
ــ ــة ل ــري زوالتابع ــات وال ــة والغاب ارة الزراع

 .كسالب(MAFIL)  والثروة الحيوانية
 

  IFSPـلــامشــروع ي يقــول كبيــر منســق
سـعيد انـه  غالسـير، انطـون، المنظمـةب

عنـدما ": وقـال. السـريعالنجاح هذا ب جداً 
ـــف ـــرة نااكتش ـــاطم ألول م ـــات الطم  ،آف

 تحـــت االختبـــاروضـــعناها علـــى الفـــور 
إيجـاد محطة األبحـاث لمحاولـة بواسطة 

 جـداً  سـعداءلهذه المشكلة، وإننا لعالج 
 ولان التجارب قد تمكنـت مـن إيجـاد حلـ

هنـــا فـــي بهـــا عمـــل يمكـــن الطبيعيـــة 
 ."السودان

 السودان في الطماطم محصول حماية

 

 2ص  – البذور تأمين

 

 الطماطم محصول من بعض
 لألسر اُعطى - انقاذه مكنالذى ا
تم  أو المشروع قرى في الفقيرة

 .المحلية األسواق في بيعه

 عـــالم بال جـــوع.. منظمـــة األغـــذية والزراعـــة 
 

 فـــى هـــذه النشـــرة
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بحـاث األومحطة  IFSP مشروع يعملوس

ــىاآلن  ــد  عل طريقــة لنشــر أفضــل تحدي
على حفاظ الطبيعي مع ال المفترس ذلك

 .البيئي الحالي البيولوجيالتنوع 
 

ــاطم  ــيل الطم ــكل محاص ــروع لتش لمش
ــن ا ــزءا م ــتثمارات إلج ــعة س ــي الواس ف

واليـة بسل البسـاتين المرويـة التعزيز س
 فـى حقـولهم المـزارعينفيعتمد . كسال

مطــورة ال واألســاليب الممارســاتعلــى 
تحـت إشـراف مـن  المشـروععن طريق 

المــزارعين المــدربين مــن ذوي الخبــرة 
خدمات اإلرشاد الزراعي المدعومة مـن و

ــــة والزراعــــة وكــــذلك  .منظمــــة األغذي
ــا محاصــيل  ــة أخــرى يجــري زراعته نقدي

تشمل الخيـار والفلفـل األخضـر والبـازالء 
ــــالف ــــا بالنســــبة لمحصــــول . واألع أم

ــه  الطمــاطم األصــلي ــى انتشــرت في الت
ــات ــ، اآلف ــمــن بعض ف ــنم انقــاذه  ا أمك

لألســــر الفقيــــرة فــــي قــــرى  أعطــــى
 .المشروع أو بيع في األسواق المحلية

 
IFSP  للتنميــة  عبــارة عــن مشــروعهــو
وكالة التنمية الدوليـة من ممول  ،الريفية
ويتم تنفيـذه مـن قبـل  ، (CIDA) الكندية

منظمة األغذية والزراعة بالتعاون الوثيـق 
والغابــات وزارة الزراعــة و UNIDOـ مــع الــ

 .والية كسالب والري والثروة الحيوانية

 في الطماطم محصول حماية
 السودان
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 الغــذائي األمـن نثر بـذور
 

 

 

 الزراعي الموسم تحديث
ت هيئـة األرصـاد الجويـة اتوقعـجاء حسب 
ان االمطــار فــي معظــم أنحــاء الســودانية 

 ىالسـودان سـتكون كافيـة لموسـم زراعــ
فـى  الهيئـة، فـى تقريـر ذكـروكمـا . نـاجح

ــاعاال ــر جتم ــاع ا األخي ــذائي لقط ــن الغ ألم
ـــبلو ـــب س ـــيشال كس ـــ ع أن  ،الخرطومب

يتوقـع  الواليـاتهطول األمطار في معظـم 
أعلـــى مـــن المعـــدل  امـــيصـــل الـــى أن 

ومـع ذلـك، . سـبتمبرشهر حتى  الطبيعي
المتوقع هطول أمطار أقل مـن المعتـاد  من

 .ي أجزاء من دارفورف
عائـــد الات ذزراعـــة التيلـــة والمحاصـــيل 

 وزعــت .هــي اآلن قيــد التنفيــذ مــادىال
منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة وشــــركائها 

الجودة  أدواتالبذور المحسنة والتنفيذيين 
اليدويـــة للمـــزارعين المستضـــعفين فـــي 

ـــل  ـــان والني ـــوب كردف ـــور وجن األزرق دارف
وشرق السـودان بمـا فـي ذلـك النـازحين 

البــذور المحســنة هــي  .داخليــا والعائــدين
 تمــت معالجتهــاوفيــرة الغلــة، البــذور تلــك 

لتربة المحلية، ومكافحـة اآلفـات لتناسب ا
ــات الســوقو ــار ومتطلب ــراض واألمط  .األم

الــذين يحصــلون  ،المــزارعينويجــب علــى 
 ،على البذور من منظمة األغذيـة والزراعـة

كمية مكافئة من البذور من  بإدخارااللتزام 
العــام ألنفســهم وجيــرانهم  هــذا محصــول

ــرها فــى ا بــين مــن . المقبــللعــام ونش
 2300هــذا الموســم حــوالي  ينالمــدعوم

ــن  ــدين م ــن العائ ــةم ــونج قري ــي  كوجول ف
ــمحل ــة  ةي ــور، بهبيل ــرب دارف ــن وغ ــر م أكث

األســر الضــعيفة أو النــازحين مــن  27،000
 ى جنوبأسرة ف 55،000و ،شمال دارفورب

 .بوالية النيل األزرق 000،40كردفان و 
: والزراع���ة األغذي��ة منظم���ةل الغذائي��ة الحق��ائق

 البذور أمن
 البذور؟ أمن هو ما

 حصــــولأمــــن البــــذور يعنــــي ســــهولة 
المزارعين على كميات كافيـة مـن البـذور 

 عاليــــة الجــــودة التــــي يــــتم تكييفهــــاال
اإليكولوجيــة ظــروف الزراعيــة الحتياجــات إل

واالجتماعية االقتصادية في وقت الغـرس، 
ــر  ــة وغي ــة طبيعي ــروف مناخي ــي ظــل ظ ف

 .طبيعية
 ما هو سبب أهمية تأمين البذور؟

مزارعين علـى جبر الي حاالت الطوارئ فى
 ونفقــديغالبــا مــا وأراضــيهم اإلقصــاء عــن 

قدرتهم علـى إنتـاج  وبذور ال زونهم منمخ
وجود فرص الحصول على ولكن مع  .الغذاء

ــذور  ــدةالب ــادة ، الجي ــتئناف وزي ــن اس يمك
 علىلقضاء اتقليل أو الو ةالزراعي يةاإلنتاج

علــى المعونــات الغذائيــة عقــب  االعتمــاد
 .موسم الحصاد المقبل

والزراعـة  األغذيـة منظمة تعمل كيف
  السودان؟ في البذور على أمين

ــة والزراعــة منظمــةتســاعد  علــى  األغذي
السـودان فـى تعزيز نظـم البـذور المحليـة 

أكثر استدامة ومرونة في وقت  تصيرحتى 
بدعم أساليب الزراعـة الجديـدة ف .األزمات

ــر  ــوا أكث التــي تســاعد المــزارعين أن يكون
إنتاجيـــة، يمكـــن تخـــزين فـــائض الحصـــاد 

 .البــذور للموســم المقبــلك هالســتخدام
البــذور المجتمعيــة توزيــع تشــجيع مراكــز و

وأفـادت تقـارير  .والصـموداومـة مقاليضمن 
فـي شـمال دارفـور، علـى  فريق المنظمة

هــذا ل ىرصــد الميــدانالســبيل المثــال، أن 
مـن  تقريبـاً % 90 عـنالموسم قد كشـف 

ــــذين  ،المســــتفيدين ــــت معهــــم ال أجري
 بــذور تمكنـوا مـن الحفـاظ علـى ،مقـابالت
ــة  ــازالءالبامي ــن الموســم الماضــي  والب م

تبنـى مـنهج قـائم  .هذا الموسـم تهاعالزر
ــزور،  ــع الب ــوق لتوزي ــات الس ــى متطلب عل

سيساعد أيضا فى الحـد  ،سندات البزورك
ات عـن طريـق التوزيـع عونـمن الحوجة للم
 .المباشر للبزور

 

،  2.300ل  الدعم المنظمة تقدم
 في  كوجولونج قرية من العائدين

 ،دارفور غربهبيلة ب محلية
هم عيشكسب  سبل تأسيس إلعادة

 .الموسم هذا يةزراعال

البالغ  نيسيديوكوريس تينويس مرحلة: أعاله
)nesidiocoris tenuis( الجديدة البحوث وجدتأ وقد 

 التي عثةال لمكافحة فعاالً  اً طبيعي سالحا يكون أن يمكن انه
 .السودان في الطماطم محاصيل تدمر
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  استراتيجية وسياسة األمن الغذائي
وقــد عقــدت حلقــات عمــل اســتهاللية فــي كــل مــن الواليــات 
المشـــاركة فـــى برنـــامج بنـــاء القـــدرات الخاصـــة بسياســـات 
واستراتيجيات األمن الغـذائي و هـو البرنـامج الجديـد لمنظمـة 
األغذية و الزراعة و الممول من قبـل االتحـاد األوروبـي ويجـري 

فــي كــل مــن ) مليــون دوالر 11.2( مليــون يــورو 8.6 ه بـــتنفيــذ
ويهـدف . واليات البحر األحمر وكسـال والقضـارف والنيـل األزرق

معالجـة القصـور فـي  البرنامج إلى دعم حكومات الواليات فـي
القــدرات المتعلقــة بالتنســيق المؤسســي لألمــن الغــذائي ، 

 .والسياسات، و التخطيط، ونظم المعلومات والرصد
 

افتــتح نــواب محــافظي واليتــي القضــارف والنيــل األزرق ووزيــرا 
الزراعة في كل من واليتي كسال والبحر األحمـر رسـميا ورش 

تنــوير الشــركاء فــي عمــل واليــاتهم بعــد إنطــالق الــورش، تــم 
ـــامج  ـــف عـــن أهـــداف و نطـــاق البرن المشـــروع بشـــكل مكث

وفـي نهايـة كـل ورشـة عمـل، تـم إنتـاج . واستراتيجية التنفيذ
خطة عمل الوالية لألشهر الستة القادمـة اسـتنادا إلـى نتـائج 

 .تقييم االحتياجات و القدرات
 
 

 

 من الممول الغذائي األمن مشروع يكتسب
 القوة من األوروبي المزيد اإلتحاد

 

 ئي الذىالغذا األمن استراتيجية و سياسة و القدرات بناء برنامج عمل ورشة بدء: أعاله
 .كسال في األوروبي االتحاد يموله

 

 :تصال بنالإل

بالســودان ، أو لالشــتراك فــي نشــرة منظمــة األغذيــة والزراعــة 
مراســلتنا  لالستفسـار عـن أي معلومـات فـي هـذا العـدد يرجـى

  FAO-SD@FAO.org على

 

 

 الصحراوي لمكافحة الجراد الصيفة الحملة

 حماية المحاصيل والمراعي
ثماني عربات لمساعدة وزارة الزراعة و  تسلمت السودان

لقيام بعمليات الرصد ل اتالرى االتحادية قسم وقاية النبات
فصل للجراد الصحراوي خالل موسم التكاثر فى  مكثفةال

كل عربة وحدة رشاشات مبيدات وجد بي. الصيف الحالي
من قبل  عرباتالهذه تم تمويل . ةمطلوببالمواصفات الاآلفات 

يجري الذى مشروع الالمملكة العربية السعودية كجزء من 
منظمة األغذية والزراعة في شراكة مع  بواسطةتنفيذه 

 .انحكومة السود
 

 لمكافحة العالمية الحملة في حيويا دوراً  السودان يلعب
يتواجد فيها  التى القليلة الدول احد ألنه الصحراوي الجراد
الداخلية الواسعة  المناطق في– السنة أوقات معظم الجراد

 ساحل طول وعلى الصيف فصل حيث يتكاثر الجراد خالل
 خطراً  الصحراوي الجراد الشتاء يشكل فصل في األحمر البحر

 الجراد يشكل السودان في والرعي حقيقيا للمحاصيل
و الرعى فى السودان للمحاصيل  حقيقي تهديد الصحراوي

ألنه يمكن أن يستهلك الغطاء النباتى و يضع األمن الغذائى و 
تتبنى منظمة األغذية  ولهذا. الثروة الحيوانية فى حالة طوارئ

و الزراعة  إتسراتيجية مكافحة وقائية تعتمد على نظام 
جة إلستعمال ايسعى للحد من الح فعالإستشعار مبكر 

 .المبيدات
 
 

 

 

من المهم جداً رصد 
ومراقبة الجراد 

الصحراوى لحماية 
الزراعة والمراعى فى 

 .السودان
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