
السودان
صحيفة وقائع قطاع األمن الغذائي ووسائل العيش 

وفقا لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة سوف يواجه ما بين 3.2 و 3.5 مليون شخص في 
السودان أزمة أو مستويات شديدة من إنعدام األمن الغذائي الحاد في عام 2013

المحور اإلنساني؟

تحسين حالة األمن الغذائي لعدد 3,600,000 من السكان المعرضين 	 
الغذائي من خالل توفير 270,000 طن متري من  إلنعدام األمن 

المساعدات الغذائية والقسائم الغذائية القائمة على أساس نقدي.
 	
تحسين األمن الغذائي ووسائل العيش لألسر المعرضة للمخاطر من 	 

شخص  مليون   3,3 لحوالي  المحاصيل  إنتاج  طاقة  تحسين  خالل 
 11,7 لعدد  الحيوانية  واألوبئة  المستوطنة  األمراض  على  والسيطرة 

مليون رأس من الماشية.
 	
المعرضة 	  للمجتمعات  الطبيعية  الموارد  وتحسين  مستدامة  إستعادة 

وتشجيع  األشجار  شتول  زرع  مثل  اإليكولوجية  والنظم  للمخاطر 
دارة المجتمع للموارد الطبيعية. التكنولوجيات الموفرة للطاقة واإ

 	
تعزيز التنسيق بين القطاعات وقدرات الوزارات التنفيذية والمنظمات 	 

غير الحكومية الوطنية ومنظمات المجتمع المحلي في مختلف جوانب 
األمن الغذائي ووسائل العيش.

ماهو الوضع؟

إن أكثر الشرائح تعرضًا للمخاطر من السكان – بالذات األشخاص 	 
األطفال،  أو  النساء  تترأسها  التي  واألسر  نزوحهم،  أمد  طال  الذين 
وكبار السن - هي األكثر تضررا من إنعدام األمن الغذائي وموارد 

وسائل العيش المحدودة.  
 	
وقد تم تقييد مسارات الهجرة الموسمية بإغالق النقاط الحدودية بين 	 

الماليين من  تركز  في  تسبب  مما  السودان،  السودان ودولة جنوب 
الحيوانات في مناطق غير مهيأة للتعامل مع ضغوط إضافية على 
محلي  نزاع  نشوب  إحتمال  من  كثيرًا  يزيد  وهذا  الطبيعية.  الموارد 

نتشار األمراض الحيوانية. واإ
 	
الوطنيين 	  الشركاء  خالل  من  الغذائي  األمن  تدخالت  تنسيق  إن 

والدوليين في المجال اإلنساني هو أمر حيوي لضمان الكفاءة والفعالية.
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المصدر: برنامج الغذاء العالمي )2012(

)2(
%56,6

3.636.683
عدد المستفيدين 

)1(
%38,6

)3(
%4,8

نازحين

سكان

الجئين وعائدين 



األفريقية  اإلغاثة  زمالة  منظمة  تدخل  يوفر  ولم 
المحاصيل  لزراعة  واألدوات  البذور  للمجتمعات 
الشتوية لموسم 2012 فحسب، لكنه أيضا دعم 
بناء أنظمة تخزين مثل الدبنقا التي سوف تعطي 
فائضها،  على  السيطرة  من  المزيد  العائالت 
اإلمدادات  من  تموين  بتوفير  لهم  يسمح  مما 
لبيعها  أو  الحق  وقت  في  لإلستهالك  الغذائية 
في األسواق. وتدعم أيضا منظمة زمالة اإلغاثة 
أعداد  زيادة  إعادة  سودان(  )فار-  األفريقية 
لمساعدة  الحيوانات  لتربية  والتدريب  القطعان 
األسر على إدارة قطعان سليمة. والتدريب على 
لهم  يسمح  ْوُب  والرَّ والحليب  الجبن  وبيع  إنتاج 
زيادة  عن  فضاًل  الخاص  الغذائي  التنوع  بزيادة 
دراكا من زمالة اإلغاثة  مصادر الدخل الجديدة. واإ
نتيجة  المحتملة  السلبية  البيئية  لآلثار  األفريقية 
برامج  المنظمة  تَُفعِّل  قوة،  وأكثر  أكبر  لقطعان 
مماثلة في المحلية لتدعم تجديد الغابات ومشاتل 

األشجار.

وتعمل منظمة زمالة اإلغاثة األفريقية بشكل وثيق 
مع منظمات المجتمع في محلية البيضا مستهدفًة 
الغذائي  فاألمن  الخاصة.  الحاجات  ذات  األسر 
األسري أمر بالغ األهمية لبناء حلول دائمة ألسر 

العائدين.

على الصعيد الميداني

فبراير 2013. غرب دارفور:

دارفور  غرب  في  منزلها  خارج  جمعية  تقف 
فهي من  المحاصيل.  لتخزين  تستخدم  دبنقا  مع 
البيضا.  محلية  في  بطوطه  قرية  من  العائدين 
األفريقية  اإلغاثة  زمالة  منظمة  تساعد  هنا، 
)فار- سودان( على إعادة تأسيس وسائل العيش 
للعائدين من خالل مختلف التدخالت في سبعة 
التخزين  أنظمة  توفير  ذلك  في  بما  مجتمعات 
عادة زيادة أعداد الحيوان  المحسنة )مثل الدبنقا( واإ
- بدعم جزئي من الصندوق السودان اإلنساني 

المشترك.

الفترة  في  المحلية  إلى  يعودون  الناس  بدأ  وقد 
بين عام 2010 إلى عام 2011، والعديد منهم 
كما  الزراعة.  بدء  إلعادة  قليلة  بموارد  وصلوا 
نفقت قطعان الماشية أثناء النزاع، مما تسبب في 

المزيد من تآكل األمن الغذائي.

بان الجولة األولى للصندوق اإلنساني المشترك  واإ
في العام الماضي، كانت هناك حاجة إلى الدعم 
أنظمة  وكذلك  واألدوات،  البذور  مثل  الفوري 
بحيث  األشياء  من  وغيرها  المحاصيل  تخزين 

تستطيع العائالت إعادة تأسيس أنفسها.

معلومات القطاع الرئيسية

الجهة الحكومية المسؤولة : 
وزارة الزراعة والري

وزارة الثروة الحيوانية

الوكالة الرائدة : 
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزر اعة

برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة

عدد المشاريع: 74 

المستفيدون: 
5,107,000 )2,672,000 من النساء، + 

2,435,000 من الرجال(

إحتياجات التمويل 
 407,421,045

دوالر أمريكي

 معلومات االتصال

جيمي أوءآني )منظمة األغذية والزراعة(  
433 313 912 )249+(  
 jimmy.owani@fao.org

ماري هيلين كيبريانو )برنامج الغذاء العالمي(
091 167 912 )249+(

M-helene.kyprianou@wfp.org


