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يتوقع أن يؤدي اإلرتفاع املفاجئ ألسعار املنتجات الزراعية إىل آثار سالبة عىل 

املجموعات املعرضة النعدام األمن الغذايئ عىل املستويني الحرضي والريفي.

درجـــات الحـــرارة:

درج��ات الحرارة الك��ربى يف الفرتة بني 11 -20 س��بتمرب أقل من 
متوس��ط الفرتة ومتوس��ط الس��نة األخرية يف كل املناطق املختارة 
م��ا ع��دا منطقة م��دين، بين��ا درجات الح��رارة الصغ��رى أعىل 
من متوس��ط الفرتة ومتوس��ط الس��نة األخرية يف منطقتي دنقال 
والخرطوم، ومتس��اوية يف مناطق مدين والدويم وأعىل يف منطقة 

حلفا الجديدة.

Prie soaring agricultural products will have a negative 
impacts on vulnerable groups at urban and rural area.  

Rainfall:  :الأمطــــــــــار

Weather, NDVI: 

Front tape: 

Temperature:

The maximum temperatures (1 -20 Sept.) were 
below the long term mean and last year records 
in most of the selected areas except Medani, while 
the minimum temperatures were about to above 
long term mean and last year records in Dongloa 
and Khartoum and the same in Medani and Ed-
duem, while in New-halfa is below.  

Food Security and Early Warning Bulletin

األمن الغذائي واإلنذار المبكر
األمانة الفنية لألمن الغذائي

وزارة الزراعة

الطقس ومؤشرنمو النبات:

شريط الواجهة:

كمي��ات األمطار خالل الفرتة 11-20 س��بتمرب أقل من املتوس��ط 
يف كٍل من ودمدين، س��نار، كوس��تي، كادقيل والرن��ك. وأعىل من 
املتوس��ط  يف القضارف والجنينة. بينا متس��اوية مع املتوسط يف 

كٍل من كسال، الدمازين، األبيض والفارش. 

Rainfall amount during the period 11-20 September 
were below normal in Medani, Sinnar, Kosti, Kadugli 
and ErRank. And above normal in Gedaref, Geneina and 
Nyala. The amount of dekad is the same to that of the 
normal in Kassala, Damazin, Elobeid and Elfashir.  

Source: SMA
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الإنتـــاج الزراعي: 

المساحة المزروعة في القطاع المروي: 

القطاع المطري

المســاحات المزروعة في القطاعين المروي والمطري في 
ست ولايات )القضارف، كسلا، النيل الأزرق، النيل الأبيض، 

جنوب وغرب دارفور( لموسم 2011/2010: 

 لنـجعل الســــودان ســــلــة غــذاء العـــــالم

تقدر املس��احة املزروعة مبحاصيل الحب��وب والحبوب الزيتية يف 
القطاع��ني املط��ري واملروي ب� 19457 ألف فدان. تقدر مس��احة 
املروي منها ب� 342 ألف فدان والتي متثل 2% بينا مساحة القطاع 
املطري تقدر ب� 19115 ألف فدان متثل 98% من جملة املس��احة 

املزروعة يف الواليات الست املذكورة.

Agricultural Production:

Cultivated area in Irrigated sector:

Rain-fed area

under cereals and oil crops in both irrigated and 
rain-fed sectors in six states (Gedarif, Kassala, 
Blue Nile, White Nile, South and West Darfur) 
season 2010/2011:

The total cultivated area in both irrigated and rain-
fed sectors under cereals and oil crops is estimated 
at 19457 thousands feddans. The irrigated sector 
is about 342 thousands feddans, represents only 
2 % while the rain-fed sector is about 19115 
represents 98 % of the total cultivated area in the 
six mentioned states. 

تقدر مساحة القطاع املروي يف الواليات الست ب� 342 ألف فدان 
منها 252 ألف فدان تحت محاصيل الحبوب والتي متثل 74% من 
املساحة بينا تقدر املساحة املزروعة بالحبوب الزيتية ب� 90 ألف 

فدان بنسبة %26.

تقدر املس��احة املزروع��ة بالقطاع املطري ب��� 19115 ألف فدان 
منها 14017 ألف فدان تحت محاصيل الحبوب بنس��بة 73% من 
املس��احة املزروعة بينا تقدر املساحة املزروعة بالحبوب الزيتية 
ب� 5098 ألف فدان وبنس��بة 27%. مع مالحظة أن نسبة محاصيل 
الحب��وب ملحاصي��ل الزيوت ت��كاد تكون متس��اوية يف القطاعني 

املطري واملروي.

The total cultivated area under irrigation is 
estimated at 342 thousands feddans about 
252 thousands feddans under cereals crops 
which is about 74 % and 90 thousands 
feddans under oil crops (26 %).

The total cultivated area under rain-fed is estimated 
at 19115 thousands feddans about 14017 thousands 
feddans under cereals crops which is about 73 % and 
5098 thousands feddans under oil crops (27 %) with a 
notice that the percentage of cereals crops to oil crop is 
almost the same in both irrigated and rain-fed sectors.

Irrigated and rain-fed cultivated

Irrigated area

Rain- fed area

Item Irrigated Rainfed

Cereals 252 14017

Oil crops 90 5098

Total 342 19115
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النيل الرئيسي: شندي ,ودنقلا:
بدأت مناس��يب النيل يف االنخفاض بصورة عامة واالس��تقرار يف جميع 

األحباس وكانت دون املناسيب الفيضانية.

مفوضي��ة  س��اهمت 

يف  اإلنس��اين  الع��ون 

الدعم الغذايئ بجانب 

قلل  م��ا  املنظ��ات 

من الفج��وة الغذائية 

للفيئات املترضرة.

النيل الأزرق: الديم والخرطوم:
بدأت مناس��يب النيل األزرق يف االنخفاض بص��ورة عامة يف الفرتة بني 

15-30 س��بتمرب، وأصبح الوضع أقل خطورة يف الخرطوم  واملناس��يب 

دون الفيضانية.

Humanitarian Assistance for the Floods Affected Southern States

Main Nile at Shandi & Dongla:
The main Nile levels start to decrease in general and stable in 
all cross section, and be less than the flood levels.

HAC participated 
in dwinding 
the food gap in  
c o l l a b o r a t i o n 
with the related 
orgnization.

The Blue Nile in Diem and Khartoum:
The Blue Nile levels start to decrease in general in the period 
between (15-30 September), and the situation in less critical in 
Khartoum and the levels than the flood levels.

Work together to make Sudan TheWorld Food Basket

الطوارئ و الاستجابة: 

معدلات الفيضان: 

Emergency and Response:

Flood situations: 

State W. Bahr Elgazal N. Bahr Elgazal Warab Jongoli W. Equatoria Upper Nile Total

Tents 110 450 110 10 680

Covers 700 750 700 1000 500 200 3850

Blankets 1200 1500 1200 1500 500 200 6100

Nets 2000 2500 2000 2000 1000 200 9700

Matresses 750 1250 750 750 3500

Rice (20 kg sack) 100 250 100 100 550

Lentils (20 kg sack) 100 250 100 100 550

Sugar (50 kg sack) 100 250 100 100 550

Veg. Oil (18 pound Bottle) 100 250 100 100 550

Cooking utensil 500 150 500 500 500 2150

Sorghum (50 kg sack) 450 450 450 450 1800

Source: HAC

DonglaShandiStation

Previous daysLevel 09-10Level 88-10Previous daysLevel 09-10Level 88-10Days

+0.37+3.79-0.81+0.05+4.84-0.63924-sep

-0.05+3.96-1.10-0.05+4.84-0.7625-sep

+0.04+3.93-0.840.00+4.89-0.7626-sep

KhartoumDiemStation

Previous daysLevel 09-10Level 88-10Previous daysLevel 09-10Level 88-10Days

-0.20+4.10-0.59-0.30+1.90-0.7824-sep

-0.11+4.04-0.67-0.40+1.60-1.2525-sep

-0.14+3.91-0.78-0.03+1.56-1.0526-sep
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Mild attack of grasshoppers and local locusts have been 
reported in limited areas of the southern parts of Kassala state 
(rain-fed areas) as well as south Darfur state where some pest 
and birds are reported. Effective control measures against pest 
and birds are taken immediately and so far no damage has 
been reported. Control of pest s is continuing, according to 
south Darfur state ministry of agriculture plans. 

Soaring price of livestock and livestock products in general due 
to different intrinsic factors, includes:
1. Prices increase due to re-exporting to Gulf countries,
2. International soaring food prices,
3. Insecurity in some production areas,
4. Local states’ government interventions resulting in plunge 

of local consumption, surely affecting the food security 
status especially most vulnerable groups .

َلْت إصابات طفيفة بالعتاب وساري الليل يف مساحاٍت محدودٍة يف األجزاء  ُسجِّ

الجنوبي��ة من والية كس��ال )القطاع املط��ري(، وكذلك بوالي��ة جنوب دارفور 

تالحظ وجود بعض اآلفات والطيور. ُاتُِّخَذْت إجراءات وقائية فعالة وما زالت 

املكافحة مستمرة بحسب خطة وزارة الزراعة الوالئية بجنوب دارفور.

تالحظ االرتفاع الفجايئ ألسعار منتجات الرثوة الحيوانية ويعزى ذلك إىل اآليت: 

إعادة فتح الصادر للدول العربية، اإلرتفاع العاملي ألس��عار املنتجات الزراعية، 

عدم اإلس��تقرار األمني يف بعض مناطق اإلنتاج، التدخالت الس��البة من بعض 

حكوم��ات الواليات أدت إىل انخفاض معدالت االس��تهالك من هذه الس��لع 

وبالتايل تأثريها السالب عىل األمن الغذايئ األرسي وخاصًة املجموعات الهشة.

األرق��ام يف الجدول عبارة عن حاصل طرح الس��عر بني 

الس��وقني )األفقي - الرأيس(، واألرق��ام التي تظهر بني 

قوسني تشري إىل قيم سالبة

The figures in table are the resultant of 
offering price between the two markets 
(horizantal-vertical), and numbers that 
apper between two brackets indicate 
negative values

Source: SIFSIA and Marketing Unit MoA. 

Source: Ministry of Animal and Fishers Wealth. 

الآفات: 

حركة السلع الغذائية: 

حركة أسعار السلع للفترة من 15-30 سبتمبر 2010: 

الموقف الحالي للمخزون من الحبوب بالمخازن الرئيسية والفرعية: 

أسعار المنتجات الحيوانية للفترة من 15-30 سبتمبر 2010 )سوق الخرطوم(: 

Pests: 

Food Commodities Outlook: 

Goods Unit SDG ± S.E

Beef kilo 17.9± 0.129

Mutton kilo 25.9± 0.129

Brolier kilo 14± 0

Fish(Agel) kilo 13.9± 0.065

Eggs Plate 15± 0.065

Price and Goods Movement during 15-30 Sept. 2010: 

Current Storage Situation in Main Store and Branch: 

Animals Products during 15-30 Sept. 2010 (Khartoum Market): 

Crops Market Medani Damazeen Sinnar Khartoum Gedarif

Sorghum Medani 0 5.4 (17.1) (17.1) (31.5)

Millet Damazeen 9 0 (43.2) (43.2) (46.8)

Wheat Sinnar 25.2 36 0 (1.8) (17.1)

Groundnut Khartoum (24.0) (26.3) (26.3) 0 (43.6)

Sesame Gedarif 12.4 (1.3) (1.3) (3.1) 0

 Ministry of Agriculture وزارة الزراعــة  
Food Security Technical Secretariat FSTS, Sudan الأمانة الفـنية للأمـن الغذائـي, ال�سودان 

الخرطوم رشق، شارع الرشيف الهندي، شال قاعة الشهيد الزبري محمد صالح الدولية للمؤمترات

Khartoum East, North of Martyr Al-Zubair Mohammad Saleh International Conferences Hall

E-mail:moaf.fsts@gmail.com, Website: www.fsts.gov.sd

 Telefax:  00249157908577

Sectors Sorghum Millet Wheat

Eastern 25773.807  122051.859

Central 3762.5 987.55  

Kordofan 8.10   

Darfur 998.38 4308.079  

Total 31344.734   

Quantities in sacks Recipient

55555 HAC

3000 White Nile State

1500 Elhwadit Khalwas

Current Storage (000Tons) Release Up to           23/9/2010األرصدة احلالية(000 طن)  املنصرف حتى 


