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منظمة 
األغذية 
 والزراعة

 بالسودان

 

 11إصدارة  │ 2012 ديسمبر

 

 وعـــالم بال جـــع.. ة ـــذية والزراعـــة األغـــمنظم
 

 رةـــذه النشـــى هـــف
 

 CHFتحليل
فـــى  CHF 2012عرضـــت نتـــائج تنفيـــذ 

ــاع ــيق  اإلجتم ــاع تنس ــر لقط ــديث األخي تح
 12للســـــنة، فـــــي  الخدمـــــة الميدانيـــــة

ــة  ديســمبر، فضــال عــن النتــائج األوليــة لبعث
ـــيل  ـــيم المحاص ـــة وتقي ـــدادات الغذائي اإلم

)ACFSA (هذا العام. 
مكتـــب  ، مــنعـــادل عيســى ســـعدقــدم 

 ،تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي الســودان
 ً أظهـــر أن مجمـــوع األمـــوال التـــي  تحلـــيال

لقطـــاع  الصـــندوق السويســـري خصصـــها
ـــة ال ـــة الخدم ـــام الميداني ـــي ع ـــة ف محلي

ــــــــــــــــت 2012 دوالر  12,228,600 كان
ســتة وخمســون فــي المائــة مــن . أمريكــي

ـــوال  ـــذه األم ـــىه ـــت عل ـــاريع  انفق مش
ـــل األزرق وتلقـــى . دارفـــور كـــل مـــن الني

ــــودان  ــــرق الس ــــان وش ــــوب كردف وجن
 كــونتوبهــذا . فــي المائــة 10مشــاريع لل

 765,000تقريبـــا إلـــى  وصـــلتالمشـــاريع 
 واظهــــــرت. امــــــرأة .710,000رجــــــل 

ــائجمؤشــرات الن ــة  ت ــم تغطي ــه ت فــي  91ان
ـــدعم  ـــتهدفة ل ـــر المس ـــن األس ـــة م المائ

ـــيش ـــب الع ـــبل كس ـــع س ـــي  90و تنوي ف
تــم التوصــل  كمــا. المائــة للــدعم الزراعــي

ــى ــط ال ــتهدفة  فق ــات المس ــف الحيوان نص
ــالج ــيم والع ــعد. للتطع ــيد س ــال الس  ان وق

ــاتج عــن  بعــض اإلنجــازاتضــعف  ســبب ن
فــى تــأخير والصــرف األمـوال، فــى ر يتـأخال

ـــع ا ـــتفاقالتوقي ـــع مشـــاكل الات ي ـــة م تقني
ــول ــى الوص ــانى  ال ــون االنس ــية الع مفوض

HAC في جنوب كردفان وأبيي. 
 نتائج الحصاد

ــاني،  ــدم الســيد فــي العــرض الث الشــيخ ق
ــــير ــــن البش ــــوطني ال ،حس ــــار ال مستش

ــــةل ــــة والزراع ــــة األغذي ــــديث ،منظم ًا تح
ــاع ل ــنلقط ــنوي  ع ــيم الس ــيللمحلالتقي  اص
ـــــة و ـــــدادات الغذائي ـــــام لاإلم ـــــذا الع ه
)ACFSA (ـــديرًا ألداء و ـــي تق ـــذي يعط ال
لموســـم الزراعـــي الرئيســـي فـــي عـــام ا

ـــال. 2012/2013 ـــيخ ق ـــه  الش ـــلت ان أرس
ــرق  ــتة ف ــىس ــول امو ال ــهل الوص ــع يس ق

زارة وللتحـــدث مـــع المـــزارعين، و اإليهـــ
 المســــــؤولين ومؤسســــــة االحتيــــــاطي
االســـــتراتيجي، والمصـــــارف الزراعيـــــة، 

لتقيــيم المحصــول  ،والمــوردين وغيــرهم
الفـــرق واهتمـــت . هـــذا العـــاملالمتوقـــع 

ـــذ ـــام اه ـــالنظر الع ـــا  ب ـــىأيض ـــور  ال ص
ــاء ا ــة غط ــناعية لمقارن ــار الص ألرض األقم

 خمـــس ســـنواتالهـــذا العـــام بمتوســـط 
ســـتجري الدراســـات كمـــا انـــه . الماضـــية

مســتوى علــى ال االستقصــائية للمحاصــيل
 .القادم يناير في والئىال

ع����ن نت����ائج و يولي����و وأس����فرت األمط����ار ف����ي يوني����
 الم����دخالت الزراعي����ةف. لحص����اد عموم����اً لإيجابي����ة 

مثـــــل البـــــذور واألســـــمدة والمبيـــــدات 
 ولكنهـــا باهظـــةالحشـــرية كانـــت متاحـــة 

ـــثمن، ـــا ال ـــي  كم ـــص ف ـــاك نق ـــان هن ك
ـــــة ً ت .العمال ـــــاال ـــــدر إجم ـــــاحة ق  المس
 - مليون 24بللذرة الرفيعة  المزروعة

 2ص  – تدريب جديدافتتاح مركز  أخبار قطاع الخدمة الميدانية

 3ص  –حماية المحاصيل من الحيوانات 

ــدان،  ــام  24( ف ــن الع ــر م ــة أكث ــي المائ ف
فــي  73حصــاد المتوقــع ومــن . )الماضــي

هـــى المائـــة مـــن المنطقـــة المزروعـــة، و
قــدر وت. لعـام الماضــينســبة لزيـادة كبيــرة 

 ً ــــوب  إجمــــاال المســــاحة المزروعــــة لحب
ــــدخن ــــدان،  9ب ال ــــون ف ــــي  41(ملي ف

ــي ــام الماض ــن الع ــر م ــة أكث ــن . )المائ وم
مـن تقريبـًا فـي المائـة  74 حصـادالمتوقع 

المنطقــة المزروعــة ممــا يشــكل تحســنا 
  .عن العام الماضي

 مستشارالبالتعاون مع البشير سيد العمل ي
 ، السيدمنظمة االغذية والزراعةالدولى ل

وضع اللمسات على  ،سويثون غودبودى
نتاج التقرير الذى سيكون متاحا فى ل االخيرة

 .2013عام  بداية
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اطلقت االمم المتحدة النداءات العالمية الموحدة للمشاريع 
 .2013فى عام  دولة 16االنسانية فى 

 .مشاريعتقريبا لل امريكىبليون دوالر 1 يحتاج السودان 
مليون دوالر من  28.85بمبلغ  منظمة األغذية والزراعةوتناشد 

 . الغذائى هممنألمساعدة الضعفاء لتحسين  ،المجموع
السودان ية فى جزء من خطة العمل االنسانهو تمويل هذا ال
ستواصل دعم التحول فى السودان من التى  2013 لعام

األنشطة التي الى ر على المدى القصي المعونات المباشرة
 . يها على المدى الطويلتقلل االعتماد عل

لمنظمة  2013المزيد حول عملية النداءات الموحدة  لمعرفة
 :تباع هذا الرابطاألغذية والزراعة، برجاء إ

 FAO's Sudan CAP 2013 
 

 

  2013 السودان فىتساعد والزراعة األغذية منظمة

تـم تجديـد مبنـى كمـا هـذا العـام،  ويونيـشـهر فـي  المركـز بدأ بنـاء
ة مثــل الجــرارات يــزراع تآلآيضــم المركــز أيضــا . آخـر فــي المجمــع

أننــا نشــهد ' :وبيــاققــال الســيد أ .للتــدريب العملــي والرشاشــات
مــن ثمــار التعــاون المشــترك بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة  ثمــرة

 ،اليـــوم احهـــتفتنفـــي أن المرافـــق التـــي  أمـــلَوكلـــي  والـــوزارة،
ــرط ــي انخ ــدرات الت ــة الق ــدرات  ســتعزز تنمي ــاء الق ــامج بن ــا برن فيه

)SPCRP ( لواليــةاطــوال الســنوات األربــع األخيــرة فــي هــذه. 
ــى اســتخدمت جــاءت األمــوال  ــاء الت ــز مــن وفــورات هــذا لبن المرك

خـــرى مـــن المشـــروع التـــي تحققـــت بســـبب تقلـــب األمجـــاالت ال
أجـــزاء مـــن  طريقـــة الوصـــول الـــى ومشـــاكلأســـعار الصـــرف، 

ــل األزرق ــان والني ــوب كردف ــًا . جن ــل وأيض ــز مماث ــتح مرك ــيتم ف س
 .والية النيل األزرقبدمازين القريبا في 

 ترحيل الحيوانات 
قــد تــم  همنظمــة األغذيــة والزراعــة أنــلالميــدانيين  تقريــرجــاء فــى 

ــوب دارفــور اإل ــين مجموعــات الرعــاة فــي جن ــور بعــدم تفــاق ب عب
ــة  ــدود الدولي ــملالح ــذا الموس ــودان ه ــوب الس ــنوات  .جن ــي الس ف

ــابقة،  ــتالس ــان  كان ــمى القطع ــا يس ــدود لم ــر الح ــوب باآلن تعب جن
 اغلقــت تلــك المســاراتالســودان بحثــًا عــن الغــذاء والمــاء، ولكــن 

 .2011االنفصال في عام ان حدث منذ 
ــ ــؤخرا اجتماع ــد م ــور،  ًاعق ــرق دارف ــي ش ــه ف ــع في ــؤولو اجتم مس

لمناقشـــة  اةالرعـــممثـــل وزارة المـــوارد الحيوانيـــة مـــع الـــوالي و
ــام ــو. هجــرة هــذا الع ــاع اتفق ــة االجتم ــي نهاي ــة  تف اإلدارة األهلي

الســودان، جنــوب الحــدود ل قطعــانعلــى عــدم عبــور اللرعــاة ل
ــوف  ــرقوس ــن تح ــي ل ــاه  ،المراع ــة المي ــوفر الحكوم ــرط أن ت بش
 .للقطعان

ــارير  ــادت تق ــدانيون اف ــون المي ــة لالموظف ــة والزراع ــة األغذي منظم
ــي،  ــي زالنج ــوربوف ــط دارف ــض  ،س ــد بع ــه توج ــين بان ــوترات ب الت

ـــيل  ـــف المحاص ـــاوف تل ـــبب مخ ـــاة بس ـــزارعين والرع ـــبة الم نس
 .موكجاروونرتتي  زالنجي محليات ترحيل الحيوانات فيل

ــوترات  ازالــت ــة المحاصــيل الت ــوالئى لجــان حماي علــى المســتوى ال
 المحاصـــيلوبالتـــالى اصـــبحت  ،مـــن خـــالل التفــاوضوالمحلــى، 

 .محمية

 الثروة الحيوانيةأخبار 

 

FAO FAST FACTS 

ــتح ــزا  افت ــدريب لمرك ــى لت ــدامر، ف ــة بال ــل'والي ــر الني ــاعدة  ،نه لمس
 الســيد ل حضــرهافــتحا فــىمهــارات جديــدة لتبنــي المــزارعين 

. لواليــة نهــر النيــلالــوالي العــام  ،الهــادي عبــد هللا محمــد العــوض
ــاء المرفــق  ــم بن ــاء القــدرات  بواســطةت ــامج بن  )SPCRP-CB(برن

ـــة والزراعـــة ل ـــة األغذي ـــذي والســـودان بمنظم ـــاد يال ـــه االتح مول
ــة الســودان ــع حكوم ــي بالشــراكة م ــون وزارة و .األوروب ســوف تك

ــات ا ــة والمنظم ــات الحكومي ــة والمنظم ــةلمجتمعالزراع ــة ي  ،المحلي
ـــز ـــتخدام المرك ـــى اس ـــادرة عل ـــي 350,000ال ذو ق  ،دوالر أمريك

ــاليب  ــى أس ــزارعين عل ــدريب الم ــة اللت ــةاألزراع ــر إنتاجي ــن و. كث م
ســيعين المجموعــات األخــرى غيــر الزراعيــة تالمتوقــع أيضــا أن 

 .لمركزاة مراريستإضمان لالمرفق ب
ــي  ــي ف ــاد األوروب ــة واالتح ــة والزراع ــة األغذي ــوالي منظم ــكر ال ش

ــتحإ ــدماف ــا ق ــهر، لم ــذا الش ــاهمات وهل ه ــن المس ً . م ــائال ــن ': ق م
ـــة  ـــاج األغذي ـــين إنت ـــون تحس ـــدًا أن يك ـــم ج ـــتندًاالمه ـــى مس  عل

ــرًا علــى وسيســاعد هــذا المرفــق  ،البحــوث نقــل تلــك المعرفــة كثي
ــزارعين ــى الم ــًا .'إل ــر  أيض ــحض ــاح الس ــل اإلفتت ــد يد حف ــن عب حس

الــدكتور عــادل ونهــر النيــل بوزارة الزراعــة لــالمــدير العــام  ،العظــيم
وزارة الزراعـــة بـــالشـــراكات  اتاســتراتيجي مـــدير ،محمــد إدريـــس

ـــة،  ـــة واالتحادي ـــة والزراع ـــة األغذي ـــل منظم ـــة بممث ـــيد النياب الس
ـــاقتشـــارلز أ ـــامجو ،وبي ـــدير برن ـــدرات م ـــاء الق ) SPCRP-CB( بن

ــودالســيد  ــان محم ــال ا .نعم ــدكتورق ــدريب ان مر' :إدريــس ل ــز الت ك
ــيتما ــة  ىش ــة الحكوم ــع سياس ــوير لم ــي تط ــة ف ــق الالمركزي تحقي

 .'ونقل التكنولوجيا من أجل تعزيز اإلنتاجية الزراعية

 افتتاح مركز تدريب الزراعة الجديد
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/cap2013/CAP_2013_Sudan.pdf
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مــزارع صــالح الــدين ال علــى فــي حقــل فــي شــمال دارفــور، تبــدو
حصـــاد  ىانهـــفقـــد . الســـرورعالمـــات الفـــرح وســـليمان هـــالل 

ــول ــن  همحص ــة، وم ــذرة الذهبي ــى ال ــالفعل ــنوات الا خ ــيةلس  ماض
 :باســمًا يقــول. الرعويــة حيوانــاتال اى شــئ بســببخســر فانــه لــم ي

ــن ' ــدًا، لك ــبا ج ــت غاض ــات كن ــاءت الحيوان ــدما ج ــي عن ــي الماض ف
 .'في المائة هذا العام 100اإلنتاج بنسبة ف اآلن أنا سعيد جدًا

ــة أم  ــدين فــي قري ــرةيعــيش صــالح ال ــةبم، حجي ــة كبكابي ــك . حلي تل
 2003 خــالل باألزمــة فــي دارفــور كثيــرًا تتــأثرالتــى المنطقــة 

ــث ال، 2004و ــاعي حي ــيج االجتم ــزق النس ــالح تم ــزال إص . جاريــًاي
تــدمير تــم كمــا هــو الحــال فــي أجــزاء كثيــرة مــن الســودان، وهنــا، 

ــن  ــل الالمحاصــيل م ــات الرعقب ــوحيوان ــررة  ذههــو ةي مشــكلة متك
ــين المــزارعين والرعــاةتــ ــوترات ب كمــا أنهــا جــزء . ؤجج تصــاعد الت

 ذينالمــزارعين والرعــاة الـــ بــينوســع نطاقـــا األمشــكلة المــن 
 .على الموارد الطبيعية الشحيحة ونفسيتنا

ــل  عــادة ــل قطعــان الماشــية واإلب ــى ترحي ــوب للبحــث عــن ال الجن

  الزراعية المهارات نقل
هـذا  ويونيـشـهر فـي  المركـز بدأ بنـاء )تكملة(

ـــام،  ـــا الع ـــي كم ـــى آخـــر ف ـــد مبن ـــم تجدي ت
ـــزراع تآلآيضـــم المركـــز أيضـــا . المجمـــع ة ي

ـــــدريب  ـــــل الجـــــرارات والرشاشـــــات للت مث
  .العملي

مـن ثمـار  ثمـرةأننـا نشـهد ' :وبيـاققال السـيد أ
ـــة  ـــة األغذي ـــين منظم ـــترك ب ـــاون المش التع

ـــوزارة، ـــة وال ـــي  والزراع ـــلَوكل ـــي أن  أم ف
ــي  ــق الت ــتفتنالمراف ــوم احه ــة  ،الي ســتعزز تنمي

ـــي انخـــرط ـــاء  القـــدرات الت ـــامج بن ـــا برن فيه
ــدرات  ــع ) SPCRP(الق ــنوات األرب ــوال الس ط

  .الواليةاألخيرة في هذه 
ــوال  ــاءت األم ــتخدمت ج ــى اس ــاء الت ــذا لبن ه

ــورات  ــز مــن وف ــن األمجــاالت الالمرك خــرى م
ــب أســعار  ــي تحققــت بســبب تقل المشــروع الت

ـــى ومشـــاكلالصـــرف،  ـــة الوصـــول ال  طريق
. أجـــزاء مـــن جنـــوب كردفـــان والنيـــل األزرق

ــًا  ــي وأيض ــا ف ــل قريب ــز مماث ــتح مرك ــيتم ف س
 .والية النيل األزرقبدمازين ال

 

 

من اليسار إلى : (اإلفتتاح مراسم قطع شريط -الصورة العليا 
الوالي العام  ،الهادي عبد هللا محمد العوض السيد) اليمين

ممثل منظمة األغذية  ،وبياقتشارلز أالسيد ، لوالية نهر النيل
 مدير ،النيابة، الدكتور عادل محمد إدريسبوالزراعة 
السيد وزارة الزراعة االتحادية، بالشراكات  اتاستراتيجي

 .)SPCRP-CB( بناء القدرات مدير برنامج، نعمان محمود
لجرارات في مركز ا دىاح: للتدريب العملى -الصورة السفلى 

الية بو، الدامرالزراعية الجديد في  يةتنمية مهارات التكنولوج
 .نهر النيل

 

 الميدانمنظمة األغذية والزراعة في : اتيزمم
 في سالم للعيشرعاة في دارفور المنظمة األغذية والزراعة تساعد المزارعين و

، الــذى يحصــد فيــه تقريبــا معــًا فــى نفــس التوقيــت،الغــذاء والمــاء  
ـــدخنمـــن  محاصـــيلهم نوالمزارعـــ ـــذرة البيضـــاء وال اتفقـــت . ال

ـــة ـــد،  ،المجموعـــات القبلي ـــهفـــي الماضـــي البعي يمكـــن  علـــى ان
ــل ــات ال ترحي ــونحيوان ــين يك ــة ح ــ الرعوي ــكن والمزارع ــى وش  عل

ـــادإلا ـــن الحص ـــاء م ـــد. نته ـــرة، تزاي ـــة األخي ـــي اآلون ـــن ف  تولك
فــي وقــت ممــا أدى الــى ترحيــل الحيوانــات  ًاريــالضــغوط البيئيــة كث

ــألوان ســابق ــاقم المســلحين  رعــاةبعــض الوجــود . ل ــى تف أدى إل
ـــى مـــن ف ؛المشـــكلة ـــتكلم بصـــوت أعل ـــادق ت كـــل االصـــوات البن

 .التقليدية
 العثور على أرضية مشتركة

 صندوقمن من المرحلة الثانية  ،ممولالجديد المشروع الولكن 
التعايش الكثير من  قد جلب ،ستقرار وسالم المجتمع في دارفورإ

هذا الموسم فى لمزارعين والرعاة في كبكابية بين االسلمي 
يديره و المنحمتعدد ) DCPSF( ستئمانيإلصندوق افال. الزراعي
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منظمة  كونتفي إطار المشروع، و .برنامج األمم المتحدة للتنمية
 ،كبكابيةباألغذية والزراعة في شراكة مع أصحاب الحيازات الصغيرة 

محلية للتفاوض بشأن الوصول إلى اللجنة الجمعية خيرية لدعم 
تتكون اللجنة من . األراضي المشتركة أثناء وبعد أشهر الحصاد

. محلية، فضال عن مجموعات المزارعين والرعاةزعماء القبائل ال
ك الرعاة حيواناتهم حتى بعد يتحر عدملقد تفاوضت بشأن و

ان حيوانات الرعاة قادرة على  الحصاد، وفي المقابل سوف تكون
 .سيقان التغذوية المتبقية في الحقول بعد الحصادالتتغذى على 

من وبشير عبد الرح KSCS من عبدهللا إبراهيم محمدعمل 

مع اللجنة ، فى تعاون منظمة األغذية والزراعةومعتصم عبد هللا من 
في جميع االجتماعات ' :ويقول عبد هللا. لدعم عملية التفاوض

المزارعين والرعاة في نفس الوقت حتى على وجود جميع حرصنا 
 ه فى حالةعلى أن واكما اتفق. 'الجميع هسمع الجميع ما كان يقول

ان راعي فإنه على الرعاة لمحاصيل المزارع التدمير أحد حيوانات 
 .دفع غرامة للمزارعيقوم ب

 
 محصول الوفيرالالسالم و

 UNAMIDبمكتب لجنة المشاريع  منعضو  20اجتمع أكثر من 

 ًاجميعكانوا . مديسمبر للحديث عن نجاحهفى شهر كبكابية بمنطقة 
في الجلباب األبيض والعمامة يرتدون كبار من المسؤولين ال

رئيس احدهم، وهو ويعتقد . "العكاز"م يحمل بعضوكان السودانية، 
في المائة  90ان أحمد مصطفى، السيد اتحاد المزارعين المحليين 

فقد بعض " :يقول. هذا العام ناجحًاه كان يمحلالإنتاج محاصيل من 
هو المشروع  ان كما. "في العام الماضي المزارعين كل شيء

كل قبيلة فى مجتمعنا يوجد ل". السبب المباشر لمكافأة هذا العام
العام  تأثير ذلك هذا تكون له الكلمة المسموعة ويظهر زعيم

 هأنبفريق مشروع منظمة األغذية والزراعة  جاءت تقديرات ".بوضوح
معيشية زراعية بموجب هذا  ةأسر 2,500حوالي غذائيًا  تقد أمن

. طن متري من الحبوب 600د حوالي اصحانه قد تم المشروع، و
للمرحلة الثانية  ئيةاإلنشا ةكتلال وز الثقة والتعاون هوسيكون تعزي

والتى من منظمة األغذية والزراعة  )DCPSF(من األنشطة الممولة 

اآلن تقديم خبرتها الفنية لدعم تحسين إدارة الموارد الطبيعية  هايمكن
في المنطقة بما في ذلك حماية المراعي سبل كسب العيش تنوع و

لمحاصيل وإنتاج االمحسنة، والحفاظ على العلف، ومكافحة آفات 
 .قرض مخطط الماعز واألغنامو 'كفاءة في استهالك الوقودال موقد'

احتفظ ببعض من انه  باسمًا المزارع صالح الدين سليمان هالل قال
وانه . واق المحليةالمحصول فى االسع بقية ابوألسرته والحصاد له 

له تلك الحيوانات توفر ما تبقى من حقله لتآكل لاألبقار و اإلبل يدع 
 .الحقلتربة  لتخصيب العضوى السماد

حفظ السالم ان  الطيب الباكورا،شرتاى ال كبكابية، يقول زعيم قبيلة
بالبنادق المسلحين بعض الرجال " .هو التحدى القادم فى المكان

وغيرهم ال يريدون  نصغويال  همبعضوتوعية الحملة لسيمتثلون 
منظمة لالغذية بالنيابة لممثل أقوبيا،ال تشارلزيرى السيد و ".اإلصغاء

المزيد من االستثمارات فى التنمية ان  ،والزراعة فى السودان
نحتاج "يقول   .سلمياللمستقبل لمفتاح الالزراعية فى دارفور هو 

جل مثل ستثمارات طويلة األباإلمزيد من االهتمام وضع الالى 
تحسين الحصول على المياه للمزارعين والرعاة وزيادة فرص 

 اتغرفة االجتماع داخل مرة أخرىو". الوصول الى االسواق
مزيد من الهناك على ان  مسؤولين، اتفق كبار ال UNAMIDب

الموسم خالل تعزيز السالم في كبكابية  تجاه العمل يتعين القيام به
 .ادمالزراعي الق

 كبكابيةب حقله بعد حصاد هالل سليمان الدين صالح المزارع: فى األعلى
 .مؤخراً 

 
 مصطفى أحمد مع الرعاة تحادإ من) يسار( حسينمسبل  أحمد: فى األسفل

 .كبكابيةب  UNAMID مقر في المزارعين تحادإ من) يمين(
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