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ميحرلا نمحرلا هللا

برنامج االمن الغذائى بوالية الخرطوم
تحت شعار المرأه ركيزة االمن الغذائى
المقدمة :
تعتبر المرأه الرٌفٌة جزء ال ٌتجزاء عن منظومة االمن الغذائى العالمى وذلن لمالها من إمكانات
تؤاهلها لهذا العمل فالمرأه فً كثٌر من انحاء الوطن العربً كان لها دور بارز فى مجال الزراعة
والتنمٌة الرٌفٌة  ،فإذا نظرنا الى ألتصاد معظم الدول نجد ان للمرأه أثر فاعل فً نموه ،كمثال
ولٌس الحصر المرأه فى مصر وسورٌا لها دور بارز فى تنمٌة الصادر وتوفٌر االمن الغذائى ،
فالمرأه السورٌة تموم بتصنٌع واالنتاج داخل منزلها من خالل بعض آلٌات التسوٌك المعتمدة ٌتم
جمع االنتاج وتصنٌفه والعمل على تصدٌره تحت شعار وبهذا إزدهرت المنتجات السورٌة فى
الوطن العربً  ،وبما ان االحداث فى سورٌا أثرت على الوضع االلتصادي وتراجع االنتاج
صغره
السوري على المستوى العربًٌ وخاصة فى السودان نرى أنه والبد من االستفاده من هذه ال ً
صغرة وعلٌه البد من تبنً هذا العمل من خالل
والعمل لتأهٌل المرأه السودانٌة لإلستفاده من هذه ال َ
مجتمعات رٌفى والٌة الخرطوم واالستفاده من االمكانات المتاحة بالوالٌة من كوادر مؤهله{ ,تموٌل
بنن االسرة } وعلٌه نتمنى أن نتبنى هذه المبادره وذلن مع كلٌة تنمٌة االسرة والمجتمع الرٌفى
نموذج مشروع االمن الغذائى فى شمال بحري وذلن لتوفٌر االنتاج عن طرٌك الجمعٌات اإلئتمانٌة
والتعاونات  ،فى مجال الحفر والفاكهه والدواجن داخل المنازل .
وذلن بعمل مشروع زراعة الخضر والفاكهه داخل المنازل والمشاركه فى توفٌر وأنتاج محاصٌل {
البامٌه ـ البازنجان ـ الطماطم ـ القرع ـ بأنواعه ـ ـ الفاصولٌا ـ البسله والجذر والخضروات الورلٌه}
من رجله وملوخٌه وجرجٌر  ،بمدونس  .وكلن انشطه والفلفٌه  ،بطاطس وبامبً وباإلضافة الى
البستنه فً اللٌمون والجوافه وبرتمال والخ . .
أما فى مجال االنتاج الحٌوانى ٌتركز العمل حسب رغبة النساء فى تربٌة { الدواجن ـ الحم وبٌاض
ـ وارانب ـ الحمام } وذلن بجانب الزراعة .

األهداف :
 .1تدرٌب المرأه وإدخالها دائرة األنتاج لتوفٌر األمن الغذائى وتأمٌن حصٌلة الصادر للدوله .
 .2االستفاده من التموٌل االصغر والمضاء على الجشع للسماسره المتربعٌن بإضعاف االلتصاد
.
 .3أدخال البستنه المنزلٌة بزراعة ثالثة أشجار مثمرة لكل اسرة لٌمون ـ جوافه ـ اخرى .

 .4االستفاده من مخلفات الزراعة لتربٌة الدواجن واالغنام وذلن للتصنٌع الحٌوانى من البان
ولحوم .
الفئة المستهدفة  :المرأه الرٌفٌة بوالٌة الخرطوم
عدد المستهدفٌن من المشروع {الف اسرة فى منطمة شمال بحري كنموذج على مستوى الوالٌة
 ،العام االول المستهدف  7/000إمرأه}
المسافه المستهدفة للزراعة المنزلٌة والجروف  150فدان منها  100فدان داخل المنازل بوالع
عشر احواض لكل اسرة و 50فدان بالجروف فى مساحات متفرله .

المزروعات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

خضروات ورلٌه { ملوخٌه ـ رجله ـ جرجٌر ـ بمدونس }
بامٌه ـ أسودـ طماطم .
خرعٌات ـ شمام ـ غرع ـ عجور ـ بطٌخ
بغولٌات ـ فاصولٌا ـ بسله
شطه ـ فلفلٌه ـ جذر
بطاطس  ،بامبً
توزٌع عدد  3الف شتله مثمره لكل اسرة شتالت  { ،بستنه }

الفترة الزمنٌة  :عام للمشروع

آليات التنفيذ :
توزٌع المستفٌدات الى مجموعات حسب الموالع كل مجموعة من  50امرأه على رأس كل مجموعة
واحده من الزراعٌات { مدربه }.
االشراف والمتابعة على مستوى المحلٌة والجامعة .

االحتياجات والميزانية :
تماوى ـ شتول ـ أسمده ـ مبٌدات ـ جرار للحراته ـ عماله ـ عربه لالشراف و المتابعة .
المٌزانٌة التمدٌرٌة للمشروع :

 100الف جنٌه

التفاصيل :
البذور والتماوى والمدخالت

 25/000جنٌه

العماله والحراته الجرار

 15/000جنٌه

نثرٌة المشرفات العدد  20مشرفة  20/000جنٌه
إٌجار عربه  +الولود

 24/000جنٌه

حوافز ومكافاءة

 16/000جنٌه

اخرى
المجموع =

 5/000جنٌه
 105/000جنٌه

النتائج المتوقعة :
 .1توفٌراكثر من  500طن من الخضر المختلفة خالل الموسم
 .2خفض اسعار الخضر حوالى  %50من السعر الحالى مع العمل على تثبٌت السعر بالحد
االدنى للكٌلو وخٌر مثال لذلن { توفٌر اللٌمون وتثبٌت السعر طول العام من { 10ــ 8
جنٌه للكٌلو }
 .3خفض نسبة الفمر من النسبة الحالٌة بنسبة  % 25على مستوى المحلٌة وبنسبة  % 4على
مستوى الوالٌة  ،عند تعمٌم التجربة لكل المحلٌات ٌصل اإلنخفاض الى  % 28بمعدل 4
كل محلٌة .
ومع إستمرار التجربة على طول العام ومتابعتها ممكن للمرأه ان تشارن فى حصٌلة الصادرات
بنسبه ممدره  .بإذن هللا .
ٌمسم المشروع إلى أربعة مراحل :
األولى  :التدرٌب علً الزراعة واإلنتاج الحٌوانى ورفع اإلنتاجٌة كما ً ونوعا ً
الثانٌة  :التدرٌب علً الحصاد وعملٌات مابعد الحصاد من فرز وتدرٌج وتغلٌف وتخزٌن إلى
التسوٌك .
الثالثة  :التدرٌب علً التصنٌع الزراعى والحٌوانى وضبط الجودة واإلشراف والمتابعة علً
العمل اإلنتاجة والتصنٌعى وإستمرارٌة التسوٌك
الرابعة  :التدرٌب علً إدارة المشروعات الصغٌرة بتمٌة المدرات وتمكٌن النساء من إدارة
المشروعات إدارة سلٌمة وإستمرارٌة .

وهللا الموفق

