
 
 

 
الصمود في وجه تغير المناخ في والقدرة على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يدعم تسويق الثروة الحيوانية 

 السودان
 

مليون دوالر أمريكي في السودان لزيادة األمن  111.2تم تصميم برنامج جديد بقيمة  ،5132مارس  13روما 
وجه تغير المناخ من خالل تعزيز فرص وصولها إلى يل المجتمعات الرعوية وصمودها في الغذائي وتحسين مداخ

 األسواق والتكنولوجيات. 

وقد وقعت سعادة السيدة أميرة داوود حسن قرناص، الممثلة الدائمة لجمهورية السودان لدى وكاالت األغذية والزراعة 
رئيس الصندوق، في مقر الصندوق، اتفاقية  د كنايو نوانزيوالسي ،في روما وسفيرة جمهورية السودان لدى إيطاليا

 الصمود. القدرة على منحة لتمويل برنامج تسويق الثروة الحيوانية و 

إال أن اإلنتاجية  ل في المناطق الريفية من السودان،في المائة من قوة العم 57توفر الزراعة فرص العمل لحوالي 
ناخية المتقلبة وتدهور التربة، وألن العديد من السكان الريفيين ال يمتلكون الزراعية تبقى منخفضة بسبب الظروف الم

 إال فرصة محدودة للوصول إلى التكنولوجيات والخدمات المالية.

مع بقاء القطن والصمغ العربي الصادرات الزراعية  –تسعى الحكومة لتنويع محاصيلها النقدية  ،وفي الوقت الحالي
يمتلك اإلنتاج الحيواني إمكانيات كبيرة وبالفعل يتم تصدير الجمال واألغنام إلى كل من  الرئيسية للبالد، في حين

عدة المواد الطبيعية إال أن المعوقات مثل عدم توفر التمويل الريفي وتدهور قا مصر والمملكة العربية السعودية.
البرنامج القطري للسودان في السيد هاني السعدني مدير  وقالالقطاع قطاعا أكثر دينامية.  تعيق جعل هذا

الصندوق: "أن البرنامج سوف يركز على إعادة إحياء قاعدة المواد الطبيعية وبناء صمود المجتمعات في وجه تغير 
مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز سالسل قيم اإلنتاج الحيواني الرئيسية من خالل تعبئة استثمارات القطاع  ،المناخ

 ت في مشروعات صغيرة". وأضاف قائال: "سيستخدم هذا البرنامج نهجا تشاركيا للغاية".الخاص وتنظيم المجتمعا

أسرة تعيش في المجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية في خمس واليات  100 000سيصل هذا البرنامج إلى حوالي 
لى وجه الخصوص على ار. وسيتم التركيز عسن  ، النيل األبيض، النيل األزرق و وهي غرب كردفان، شمال كردفان
 النساء الريفيات والشباب الريفيين. 

مليون دوالر أمريكي في مشروعات وبرامج في السودان استفادت  282.1استثمر الصندوق حوالي  1191منذ عام 
 أسرة. 622 000منها حوالي 
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 IFAD/26/2015 بيان صحفي رقم:
 

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكنه م من الحد من الفقر وزيادة األمن الغذائي، وتحسين 
 كمنح أمريكي دوالر مليار 12.3 من أكثر الصندوق قدم ،1198 عام منذ. التغذية وتعزيز الصمود

 مالية مؤسسة والصندوق. نسمة مليون 838 من ألكثر وصلت لمشروعات متدنية بفوائد وقروض
 المتحدة األمم مركز غدت التي روما مقرها المتحدة األمم وكاالت من متخصصة ووكالة ،دولية

 .والزراعة األغذية لشؤون
 
 


