
بناء القدرة ا�ش�كة ع� الصمود
�دارة صدمات ا�ناخ 

 يهدف م�وع "بناء القدرة ا�ش�كة ع� الصمود" إ� تعزيز قدرة ا�جتمعات الضعيفة ع� مواجهة آثار الجفاف والفيضانات لتحس� صحة ا�م

 والطفل مع تعزيز القدرة ع� التكيف �دارة الصدمات ا�ناخية وا�خاطر � أربع مناطق مختارة (أروما وهمشكوريب وش�ل الدلتا وتلكوك) �

̈ية كس§ � السودان.ا و

البلدنبذة
 عانت و�ية كس� من الحروب �دة عقد كامل (1996-2006) با�ضافة إ� معاناتها من

 الجفاف والنزوح والهجرة وتدفقات ال�جئ� من البلدان ا�جاورة. وتعا� الو�ية أيضاً من

 مشكلة مزمنة � ا�من الغذا�، حيث لديها أع� معدل لسوء التغذية وثا� أع� معدل

 لوفيات ا�مهات � الب�د. يتضمن م¨وع  "بناء القدرة ا�ش¦كة ع� الصمود" تدخ�ت �

 مجا�ت الصحة والتغذية وا�ياه والصحة وا�من الغذا� وسبل العيش وذلك لتعزيز القدرة

ع� الصمود أمام صدمات ا�ناخ القاسية � سي¯ موجات الجفاف والفيضانات.ا

مدة ا��وع: 2017-2014

تقليل مستويات سوء التغذية ا�زمن (التقزم) بنسبة 10 با�ائة

زيادة قدرة تكيف ا�جتمعات مع موجات الجفاف والصدمات

زيادة ا�ساواة ب� الجنس� و¸ك� ا�رأة

إدارة محسنة ومستدامة للغطاء النباº و/ أو مرافق إدارة ا�ياه

 زيادة عدد الرعاة الزراعي� أصحاب الحيازات الصغ¼ة من ا�ج¦ات والدواجن

ذات ا�نتاج ا�ستدام

 زيادة عدد ا�زارع� أصحاب الحيازات الصغ¼ة الذين ينتجون ا�غذية ا�غذية

بصورة مستدامة من حدائقهم ا�نزلية

عمل الفاو

 بالتعاون مع برنامج ا�غذية العا�ي ومنظمة ا�مم ا�تحدة للطفولة (اليونيسيف) تم تنفيذ

ا�¨وع � أربعة مواقع وبث�ثة أهداف أساسية:ا

ويركز عمل الفاو من خ�ل الÅنامج ع�:ا

السودان

كس�

رعاة زراعي� يرعون قطيع أغنامهم.

مزارعة تعتني بحديقتها ا�نزلية.

الزراعة ا�Çُية الصغ¼ة النطاق



دعم

دعم

أÇة من ا�Ç ا�تÉرة بظاهرةدعم

النينيو وتعزيز إمكانية وصولها إ� مدخ�ت ا�اشية

(ا�ياه، ا�ع�ف الحيوانية، وأماكن لعق ا�م�ح ا�عدنية)

مزارع من أصحاب الحيازات 

الصغ¼ة لزيادة ا�غذية ا�غذية التي يتم إنتاجها ع� نحو 

مستدام (البقوليات والخÉاوات) � الحدائق ا�نزلية من

أجل ا�سته�ك ا�Çي وتوليد الدخل

من الرعاة ا�زارع� أصحاب

الحيازات الصغ¼ة لزيادة عدد ا�ج¦ات الصغ¼ة وا�غذية

القاÐة ع� الدواجن (الحليب واللحم والبيض) من أجل

ا�سته�ك ا�Çي وتوليد الدخل
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ا�ستفيدونالنتائج

أÇة زراعية من أصحاب الحيازات الصغ¼ة  12 965

أÇة معرضة للجفاف

اليونيسيف

برنامج ا�غذية العا�ي

7 559

ال�كاء

أ³ة تعمل � حديقتها ا�نزلية.

مبادرات الحدائق ا�نزلية لتعزيز التغذية ا�³ية.


