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عىل  ¾ وقمح(  ودخن  رفيعة  )ذرة  الحبوب  إنتاج  يقدر 
املستوى القومي خالل املوسم 21/2020 بنحو مثانية 
عام  املسجل  نظريه  يزيد عن  إنتاج  وهو  ماليني طن، 
السنوات  معدل  ويتجاوز  املائة،  يف   12 بنسبة   2019
الخمس األخرية بنسبة 25 يف املائة، وذلك بفعل الزيادة 

يف إنتاج الذرة الرفيعة بالدرجة األوىل.  

ومن املتوقع أن يسجل إنتاج الذرة الرفيعة قرابة 5,1  ¾
مليون طن، أي بزيادة 39 يف املائة عن نظريه املسجل 
السنة املاضية، وبنسبة 16 يف املائة عن معدل السنوات 
الخمس األخرية. أما إنتاج الدخن عىل املستوى الوطني 
فمن املتوقع أن يسجل 1,9 مليون طن، منخفضاً بذلك 
أعىل  بقائه  مع   ،2019 إنتاج  عن  املائة  يف   28 بنسبة 
بنسبة 46 يف املائة من معدل السنوات الخمس األخرية. 

اتساع  ¾ إىل  اإلنتاج  إجاميل  يف  الزيادة  هذه  وترجع 
مساحة املناطق املزروعة واملحصودة عىل حّد سواء. 

أسعار  ¾ ارتفاع  إثر  املزروعة  املساحة  اتسعت  فقد 
الحبوب يف األسواق، وهو ما شجع املزارعني عىل زيادة 
توافر  يف  الزيادة  عن  ناهيك  املزروعة،  مساحاتهم 

الوقود ومتويل األنشطة الزراعية. 

مجدداً  ¾ السمسم  محاصيل  زراعة  إعادة  من  وبدالً 
وذبابة  بالفيضانات  ترضرها  بعد  أغسطس/آب  يف 
السمسم العفصية، اتجه املزارعون إىل الزراعة املتأخرة 
إىل  وصولها  يف  نجحت  التي  الرفيعة  الذرة  ملحاصيل 
أواخر  حتى  امتد  الذي  األمطار  موسم  بفضل  النضج 

أكتوبر/ترشين األول. 

الهطوالت  ¾ من  وفرية  بكميات  املاطر  املوسم  وُوصف 
التي اجتمعت مع فيضان األنهار لتسفر عن  املطرية 
فيضانات اكتسحت مناطق واسعة، وانخفاض هائل يف 

الغالل قياساً بكميات نظريتها املجنية العام الفائت. 

تفيش  ¾ الحتواء  طبقت  التي  التقييد  تدابري  أدت  كام 
جائحة كوفيد-19 عن نقص العاملة يف مطلع املوسم. 

أما إنتاج القمح، الذي يُحصد خالل شهر مارس/آذار 2021،  ¾
فمن املرتقب أن يصل إىل كمية 000 900 طن، أي بزيادة 
24 يف املائة عن العام الفائت، ليتجاوز معدل السنوات 

الخمس األخرية بنسبة 50 يف املائة. 

بالعام املنرصم  ¾ اإلنتاج قياساً  تراجع يف  صحيح أن مثة 
إنتاج  أن  إال  باآلفات،  واإلصابة  املستلزمات  نقص  إثر 
السمسم والفول السوداين اليزال أعىل بنسبة 50 و20 
قياساً   21/2020 موسم  خالل  التوايل  عىل  املائة  يف 

مبعدل السنوات الخمس األخرية. 

وتحسن  ¾ الوفرية  األمطار  من  املجنية  الفائدة  أما 
املستوى األمني فتكمن يف توافر املراعي واملياه ووصول 
املزارعني  بني  نشبت  نزاعات  أن  إال  إليها.  الحيوانات 
والرعاة تعزى أسبابها إىل توسيع املزارعني للمساحات 
التنقالت  عىل  املفروضة  القيود  عن  ناهيك  املزروعة، 
بفعل جائحة كوفيد-19 والتي أدت إىل اضطراب أمناط 

التنقل الرعوي. 

مقتطفات 
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ورغم نقص اللقاحات واألدوية الحيوانية نتيجة القيود  ¾
الحيوانات  صحة  كانت  التنقالت،  عىل  املفروضة 
جيدة عموماً، ومل يشاهد أي تفٍش خطري لألمراض يف 

أوساطها. 

الرفيعة والدخن ارتفاعها خالل  ¾ الذرة  واصلت أسعار 
عام 2020، لتسجل يف نوفمرب/ترشين الثاين من السنة 
املذكورة أكرث من أربعة أضعاف قيم نظريتها املرتفعة 

أصالً قبل عام. 
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املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  من  بدعم 
العاملي  األغذية  برنامج  فيهم  مبن  الرشكاء،  من  وغريها 
األمريكية  والوكالة  باملجاعة  املبكر  اإلنذار  نظم  وشبكة 
واملوارد  الزراعة  وزارة  نفذت  الدولية،  للتنمية 
ديسمرب/كانون   17 بني  املمتدة  الفرتة  خالل  الطبيعية 
التقييم  بعثة   2021 الثاين  و3يناير/كانون   2020 األول 
الغذايئ  واإلمداد  املحاصيل  إنتاج  لتحديد حالة  السنوي 
جائحة  لتفيش  ونظراً  البالد.  يف  والية   18 امتداد  عىل 
التقييد  لتدابري  تطبيق  من  بها  لحق  وما  كوفيد-19 
بغرض احتوائها، فقد تم تعديل املنهجية املتبعة، لتقوم 
مؤسسات الحكومة الفيدرالية املسؤولة عادة عن إجراء 
عاملني  إىل  املطلوبة  البيانات  جمع  مهمة  بندب  املسح 
من  الفيدرالية  الكوادر  بإرشاف  الواليات  مستوى  عىل 
العامة  واملديرية  الغذايئ  لألمن  التقنية  العامة  األمانة 

الزراعي.  واالقتصاد  للتخطيط 

وإثر هذا اإلجراء، قام 22 فريقاً حكومياً يرأسه مدير عام 
وزارة اإلنتاج واملوارد االقتصادية أو مدير عام املرشوع 
القومية  واملشاريع  والية   18 بتغطية  املروي  القومي 
الفرق  زيارة  وراء  من  الهدف  أما  األربعة.  املروية 
وزارات  واملعلومات من  البيانات  لجمع  فكان  املذكورة 
زيارات  خالل  من  وتدقيقها  الري،  ومشاريع  الدولة 
املعلومات  ومقدمي  املزارعني  مع  ولقاءات  ميدانية 
التي  والكمية  النوعية  املعلومات  وأتاحت  األساسيني. 
السواء  عىل  وثانوية  رئيسة  مصادر  من  تجميعها  تم 
ودخن(  رفيعة  )ذرة  الحبوب  إنتاج  تقييم  للفرق 
املحاصيل الحقلية،  من  وغريها   21/2020 للموسم 
مارس/آذار  يف  حصاده  املرتقب  القمح  بإنتاج  والتنبؤ 
العوامل  حول  متحورت  مباحثات  ُعقدت  كام   .2021
مبشاركة  والحيوانات  املحاصيل  ظروف  يف  املؤثرة 
تابعة  وهيئات  محلية  حكومية  مكاتب  عن  ممثلني 
الزيارات  أما  حكومية.  غري  ومنظامت  املتحدة  لألمم 
وزارات  من  محليون  مختصون  فأجراها  امليدانية 

املعلومات  أحدث  قدموا  الري، حيث  ومشاريع  الدولة 
ضمن  الزراعي  اإلنتاج  جوانب  بجميع  املتعلقة 
الحاجة.  اقتضت  كلام  املتابعة  بيانات  ووفروا  مجالهم، 
طريق  عن  الرسمية  التقديرات  بتدقيق  الفرق  وقامت 
تفتيش  عمليات  من  املستقاة  املعلومات  مع  مقارنتها 
رسيع  بشكل  أجريت  مثال  ودراسات  موسعة،  ميدانية 
مع عينة املزارعني، وكذلك من خالل لقاءات مع الرعاة 
باإلمكان  يكن  مل  التي  للمناطق  بالنسبة  أما  والتجار. 
البيانات  تدقيق  تم  فقد  فيها،  ميدانية  زيارات  إجراء 
مع  تثليثها  خالل  من  الحكومية  السلطات  قدمتها  التي 
بيانات ثانوية، ومن خالل مناقشات للتوصل إىل إجامع 
تجميع  وتم  املسح.  يف  املشاركني  العاملني  كافة  بني 
واملحاصيل  الواليات  بحسب  بوبت  التي  البيانات 
والقطاعات الفرعي )القطاع املروي، والبعيل باستخدام 
تقليدية(  أساليب  باستخدام  والبعيل  الزراعية،  املكنات 
واإلنتاج.  باملساحة  املتعلقة  التقديرات  إجاميل  لتقديم 
التي  القومي  املستوى  عىل  الحبوب  موازنة  أعدت  كام 
التسويقية  للسنة  الحبوب  متطلبات  إجاميل  فيها  يقارن 
مع  األول(  الثاين-ديسمرب/كانون  )يناير/كانون  القادمة 

محلياً.  الحبوب  توافر 

استعراض عام
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الفرق  القومي، جمعت  القومي ودون  املستويني  وعىل 
كميات  حول  املتوافرة  والبيانات  املعلومات  أحدث 
النباتية،  والظروف  وتوزيعها،  املطرية  الهطوالت 
الزراعية  املستلزمات  وتوافر  املحاصيل  وحمالت حامية 
الحبوب  احتياطي  ومخزون  إليها،  الوصول  وإمكانية 
وُدرست  والحيوانات.  األساسية  املحاصيل  وأسعار 
الغذايئ  األمن  حول  أعدت  التي  الدورية  التقارير 
واقتصادية  اجتامعية  مؤرشات  قُدمت  كام  بتمعن، 
أساسية من قبل بنك السودان املركزي والبنك الزراعي 
االحتياطي  وهيئة  لإلحصاء  املركزي  والجهاز  السوداين 
فقد  املطرية  الهطوالت  بيانات  أما  االسرتاتيجي. 
السودانية  الجوية  لألرصاد  العامة  الهيئة  من  استمدت 
استخدمت  كذلك  امليدانية.  املصادر  من  غريها  ومن 
الهطوالت  للنظر يف كميات  بعد  االستشعار عن  بيانات 
النباتية عىل  الظروف  املطرية وتوزيعها، ودراسة تطور 

الزراعي.  املوسم  امتداد 

 21/2020 للموسم  الحبوب  من  القومي  اإلنتاج  يقدر 
نظريتها  عن  تزيد  بكمية  أي  طن،  ماليني  مثانية  بنحو 
من  وأعىل   ،2019 املائة  يف   12 بنسبة  عام  املسجلة 
املائة،  يف   25 بنسبة  األخرية  الخمس  السنوات  معدل 
الذرة  إنتاج  الزيادة يف  بالدرجة األوىل إىل  وذلك يرجع 
الرفيعة التي يصل إنتاجها بحسب التقديرات إىل قرابة 
العام  املسجلة  قيمتها  تتجاوز  حيث  طن،  مليون   5,1
عن  املائة  يف   16 وبزيادة  املائة  يف   39 بنسبة  الفائت 
القومي  اإلنتاج  أما  األخرية.  الخمس  السنوات  معدل 
مليون   1,9 إىل  التقديرات  بحسب  فيصل  الدخن  من 
طن، منخفضاً بذلك بنسبة 28 يف املائة عن القيمة التي 
سجلها عام 2019، لكنه اليزال أعىل بنسبة 46 يف املائة 
هذه  وترجع  األخرية.  الخمس  السنوات  مبعدل  قياساً 
املناطق  مساحة  اتساع  إىل  اإلنتاج  إجاميل  يف  الزيادة 
اتساع  أما  سواء.  حّد  عىل  واملحصودة  منها  املزروعة 
املحاصيل  أسعار  ارتفاع  إىل  فيعزى  املزروعة  املساحة 
زيادة  عىل  املزارعني  شجع  بدوره  والذي  السوق  يف 
الوقود  توافر  زيادة  عن  ناهيك  املزروعة،  مساحاتهم 
والتمويل الزراعي. ومن العوامل اإليجابية األخرى أيضاً 
يف  مبا  الزراعية،  املستلزمات  جّل  من  يكفي  ما  توافر 
ذلك الوقود )حيث تم تأمني 95 يف املائة من متطلبات 
الزراعي.  التمويل  الوقود( والتحسن الذي شهده توافر 
يف  ثانية  السمسم  محاصيل  زراعة  إعادة  من  وبدالً 

وذبابة  بالفيضانات  ترضرها  إثر   2020 أغسطس/آب 
السمسم العفصية، اتجه املزارعون إىل الزراعة املتأخرة 
إىل  الوصول  استطاعت  التي  الرفيعة  الذرة  ملحاصيل 
أواخر  حتى  امتد  الذي  األمطار  موسم  بفضل  النضج 

األول.  أكتوبر/ترشين 

الهطوالت  من  وفرية  بكميات  املاطر  املوسم  ووصف 
فيضان  مع  اجتمعت  استثنايئ، حيث  نحو  املطرية عىل 
واسعة  مناطق  اكتسحت  فيضانات  عن  لتسفر  األنهار 
تسببت يف أرضار طالت كافة الواليات تقريباً، وترافقت 
باملحاصيل وانخفاض كميات  مع خسائر فادحة لحقت 
عام  جنيها  تم  التي  نظريتها  بكميات  قياساً  الغالل 
الحتواء  طبقت  التي  التقييد  تدابري  أدت  كام   .2019
مطلع  يف  العاملة  نقص  إىل  كوفيد-19  جائحة  تفيش 
بعض  عىل  التدريجي  التخفيف  تم  أن  إىل  املوسم، 

القيود يف أغسطس/آب 2020. 

إىل  املاطر  املوسم  فرتة  وطول  الوفرية  األمطار  أدت 
بيد  الحيوانات.  لصالح  املياه  وتوافر  املراعي  تحسن 
املراعي  حساب  عىل  املزروعة  املساحات  اتساع  أن 
اضطراب  يف  التقارير  بحسب  تسبب  قد  الطبيعية 
بني  نزاعات  عن  أسفر  ما  الرعوي،  التنقل  مسارات 
جيدة  حالتها  فكانت  الحيوانات  أما  واملزارعني.  الرعاة 
الخطرية يف  انتشار لألمراض  أي  بصفة عامة ومل يالحظ 
توافر  نقص  أن  إال  امليدانية.  الزيارات  خالل  أوساطها 
كان  الشأن  أصحاب  معظم  إفادات  بحسب  اللقاحات 

الحيوانات.  إنتاج  أمام  كبرية  عقبة 

عام  منتصف  حتى  السكاين  اإلسقاط  من  وباالستفادة 
بهدف  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  عن  الصادر   2021
التسويقية  السنة  خالل  األغذية  استخدام  تقدير 
ديسمرب/كانون  وحتى  الثاين  يناير/كانون  من  املمتدة 
اإلنتاج  أن  إىل  الحبوب  موازنة  تشري   ،2021 األول 
 21/2020 للموسم  والدخن  الرفيعة  الذرة  من  املحيل 
وبالنسبة  للتوقعات.  تبعاً  البلد  احتياجات  لسد  يكفي 
إلنتاج الدخن، فيتيح هذا اإلنتاج تراكم مخزون مكافئ 
بالنسبة  أما  أشهر.  ثالثة  لنحو  الغذائية  للمتطلبات 
فيغطى  مبعظمهام،  املستوردين  واألرز  القمح  ملحصويل 
خالل  من  واستهالكهام  إنتاجهام  بني  الهيكيل  العجز 
التوقعات.  وفق  الطبيعي  مبستواها  التجارية  الواردات 



محلياً  املنتجني  والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  بدأت 
تتجه نحو االرتفاع منذ 2018 وذلك إثر الرتاجع الرسيع 
التضخم.  مستوى  وارتفاع  املحلية  العملة  قيمة  يف 
 2020 عام  الحاد  ارتفاعها  يف  األسعار  واستمرت 
بالدرجة   2019 عام  إنتاج  بتدين  متأثرة  أكرب  ومبعدالت 

والنقل.  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  مع  ترافق  الذي  األوىل 
الذرة  أسعار  ارتفعت   ،2020 الثاين  نوفمرب/ترشين  ويف 
قيم  متجاوزة  استثنائية  مستويات  إىل  والدخن  الرفيعة 
من  بأكرث  املايض  العام  املسجلة  أصالً  املرتفعة  نظريتها 

أضعاف.  أربعة 

5   استعراض عام
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تعزيز  بهدف  تقدميها  تم  التي  التوصيات  ييل  فيام  ندرج 
اإلنتاج املحيل وتحسني مستوى األمن الغذايئ وتطوير أداء 

األسواق: 

راقب عن كثب املوسم الراهن، واستمر بأنشطة املتابعة يف  ¾
أعقاب هذا التقييم، مبا يف ذلك إجراء املسوحات السنوية 
للتحقق من األرقام )استقصاء بأخذ عينات من املحاصيل(. 

معدالت  ¾ فارتفاع  الغذايئ،  األمن  حالة  كثب  عن  راقب 
املنتجات  إنتاج  تكاليف  ارتفاع  عن  تسفر  قد  التضخم 

الزراعية وبالتايل ارتفاع أسعار األغذية. 

طّور أعامل إعادة تأهيل البنى التحتية املخصصة للري يف  ¾
املشاريع القومية وقم بصيانتها، مع املحافظة عىل سعات 

شبكة الرصف وزيادتها يف القطاع املروي. 

نفذ برنامجاً قومياً لتوسيع إنتاج البذور املحسنة وزيادة  ¾
توافر البذور املصدقة مع التأكد من إيصالها يف الوقت 

املناسب إىل املزارعني. 

شجع عىل مكننة العمليات الزراعية من خالل برنامج  ¾
متويل واسع النطاق ميكن للمزارعني االستفادة منه. 

تحسني معاملة ذبابة السمسم العفصية بهدف القضاء  ¾
عليها كلياً. 

األمطار  ¾ من  لالستفادة  املياه  حصاد  تكنولوجيا  توسيع 
الغزيرة ضمن قطاعي الزراعة وتربية الحيوانات. 

عىل  ¾ باملحاصيل  املزروعة  املساحات  توسع  من  الحد 
حساب املراعي والغابات، واستبدال املامرسات الزراعية 

املكثفة بالزراعة الواسعة. 

للحد من  ¾ الحصاد وبعده  قبل  وقائية  إجراءات  تطبيق 
الخسائر التي تلحق باملحاصيل الغذائية األساسية. 

واملؤسسات  ¾ املزارعني  لدى  القدرات  لبناء  برامج  توفري 
الزراعية ومنها عىل سبيل املثال برامج اإلدارة ما بعد الحصاد 

لتحسني اإلنتاجية والقدرة عىل التأقلم مع الصدمات. 

تحفيز االستثامرات يف األصول الزراعية واآلالت الزراعية  ¾
ما يتيح ألصحاب الحيازات الصغرية استخدام ضامنات 
بهدف  اآلجلة،  العقود  من  أمناط  بينها  ومن  بديلة، 

الحصول عىل قروض ميرسة توفرها مؤسسات مالية.  

يف  ¾ املتغريات  وفق  املوسم  خالل  السالم  أسعار  تعديل 
تكاليف اإلنتاج. 

تحفيز أنشطة إضافة القيمة إىل السلع الزراعية القابلة  ¾
والقطن والصمغ  الحيوانات  )ومنها  البلد  للتصدير يف 
العريب والسمسم والفول السوداين( بدالً من تصديرها 

كمواد أولية. 

بيانات  ¾ لتقديم  جديد  وحيواين  زراعي  إحصاء  إجراء 
ومعلومات محّدثة حول القطاع الزراعي. 

للبحوث  ¾ املركزي  للمعمل  اإلنتاجية  الطاقة  تحسني 
البيطرية يف سوبا بهدف الوصول بكمية إنتاج اللقاحات 
إىل ما تغطي كامل االحتياجات القومية وتعزيز الخدمات 
التلقيح  حمالت  إجراء  يضمن  مبا  الالمركزية  البيطرية 

بالطريقة األكفأ واألكرث فعالية. 

رفع مستوى فعالية اإلدارة العامة لوقاية النبات يف ميدان  ¾
القدرات  لبناء  تحديد اآلفات ومعاملتها وتنفيذ برامج 

لصالح وزارات الدولة حول هذين املجالني. 

التوصيات
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