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لعام  	 الوطني  املستوى  عىل  الحبوب  إنتاج  يقدر 
حصادها  املزمع  القمح  محاصيل  ذلك  يف  )مبا   2022
يف مارس/آذار 2023( بنحو 7.4 مليون طن، أي أعىل 
وبنسبة  الفائت  العام  إنتاج  عن  املائة  يف   45 بنسبة 

13 يف املائة عن معدل السنوات الخمس األخرية. 

أما إنتاج الذرة الرفيعة فيقدر بنحو 5.2 مليون طن، أي  	
بكمية تفوق نظريتها املسجلة العام املنرصم بقرابة 50 يف 
املائة وتزيد عن معدل السنوات الخمس األخرية بزهاء 
20 يف املائة. يف حني يقدر إنتاج الدخن بكمية 1.7 مليون 
طن، لتتجاوز نظريتها املسجلة عام 2021 بنسبة 86 يف 
املائة و12 يف املائة عن معدل السنوات الخمس األخرية. 

تعزى هذه الزيادة امللحوظة يف إجاميل إنتاج الحبوب  	
إىل ظروف الطقس املواتية التي عززت بدورها الغالل، 
وكام ترجع أيًضا إىل توافر املستلزمات بكميات كافية 
)بغض النظر عن ارتفاع أسعارها( ومحدودية األرضار 

الناجمة عن اإلصابة باآلفات واألمراض. 

قد يصل إنتاج القمح املرتقب حصاده يف مارس/آذار 2023  	
بحسب التوقعات إىل نحو 000 476 طن، أي أدىن من 
معدل إنتاج العام الفائت بقرابة 30 يف املائة، وذلك عىل 

خلفية تراجع زراعة القمح لصالح البقوليات والتوابل. 

بالعام  	 قياًسا  تحسًنا  الزراعية  املستلزمات  توافر  شهد 
املنرصم، رغم ارتفاع تكاليفها بفعل التضخم، ما أسفر 

عن ارتفاع حاد يف تكاليف اإلنتاج. 

كانت صحة الحيوانات جيدة عموًما، ومل يرد حديث  	
عن تفيش األمراض مبستويات خطرية. وأفادت التقارير 
بزيادة عدد الحيوانات التي تم تلقيحها قياًسا بالعام 
الفائت. أما حالة أجسام الحيوانات فرتاوحت بني جيدة 
وجيدة جًدا وهو ما أكد عليه التقييم املعتمد عىل أداة 

التقييم التصويري الذي نُفذ يف واليات مختارة. 

جيدة  	 بني  تراوحت  فقد  املراعي  لظروف  بالنسبة 
أن  إذ  عموًما،  السابق  العام  من  وأفضل  جًدا  وجيدة 
املراعي  موارد  تجديد  دعمت  املاطر  املوسم  إنتاجية 

الطبيعية بالكامل.

تراجًعا  	 والقطن  الشمس  وعباد  السمسم  إنتاج  سجل 
قياًسا بالعام الفائت، وانخفضت كمية هذه املحاصيل 
عن املعدل إثر تقلص املساحات املزروعة بها وانخفاض 
غاللها السيام بالنسبة للقطن. لكن باملقابل، شهد إنتاج 
الجيدة  الغالل  بفعل  طفيفة  زيادة  السوداين  الفول 

رغم تقلص املساحة املزروعة بهذا املحصول. 

استمر تراجع سعر رصف الجنيه السوداين عام 2022  	
عقب اعتامد نظام تعويم سعر الرصف بهدف تقليص 
السوداين  للجنيه  الرسمي  الرصف  سعر  بني  الفجوة 

وسعره يف السوق املوازية. 

عىل  	  2021 أغسطس/آب  منذ  امللحوظ  تراجعه  رغم 
خلفية تباطؤ منو طرح العملة، قُدر التضخم بقرابة 90 
الحكومة يف  نتيجة استمرار  نهاية 2022  املائة مع  يف 

طبع العملة لتغطية العجز املايل. 

سجلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن محليي اإلنتاج تراجًعا  	
ملحوظًا يف جّل األسواق خالل الفرتة ما بني أكتوبر/ترشين 
األول وديسمرب/كانون األول 2022 مع بدء التداول التجاري 
ملحاصيل 2022 التي تم حصادها مؤخرًا. إال أن األسعار 
التزال أعىل بضعفي إىل ثالثة أضعاف قيم نظريتها املسجلة 
قبل عام ألسباب تعزى يف املقام األول إىل استمرار ترجع 
قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف اإلنتاج التي تأثرت 

باالرتفاع الحاد الذي لحق بأسعار املستلزمات الزراعية. 
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خالل الفرتة املمتدة ما بني 11 و31 ديسمرب/كانون األول 
2022، وبطلب من وزارة الزراعة والغابات، قامت منظمة 
مع  الوثيق  وبالتعاون  املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية 
األمانة العامة الفنية لألمن الغذايئ ورشكاء آخرين أساسيني 
املبكر  اإلنذار  نظام  العاملي وشبكة  األغذية  برنامج  منهم 
باملجاعة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، بتقديم دعم 
تقني أسايس لتنفيذ البعثة السنوية لتقييم إنتاج املحاصيل 
واإلمداد  املحاصيل  إنتاج  حالة  لتحديد  باألغذية  واإلمداد 
جمهورية  يف  والية   18 امتداد  عىل   2022 عام  باألغذية 

السودان. 

أعضاؤها  أجرى  أساسية  فرق  خمسة  من  البعثة  تألفت 
زيارات إىل الواليات السودانية وفًقا ملا ييل:

الفريق األول: واليات القضارف وكسال والبحر األحمر
الفريق الثاين: واليات الجزيرة والسنار والنيل األزرق

الفريق الثالث: والية النيل األبيض ومنطقة كردفان الكربى 
)واليات كردفان الشاملية والجنوبية والغربية(

الفريق الرابع: واليات الخرطوم ونهر النيل والواليات الشاملية
دارفور  )واليات  الكربى  دارفور  منطقة  الخامس:  الفريق 

الشاملية والجنوبية والغربية والرشقية والوسطى(.

واملعلومات  البيانات  جمع  بغرض  ميدانية  زيارات  أُعدت 
من وزارات الدولة وبرامج الري ومن ثم تدقيقها من خالل 
خالل  من  وكذلك  أخرى  ومعلومات  بيانات  مع  مطابقتها 
مراقبات ميدانية ولقاءات مع املزارعني ومقدمي معلومات 
أساسيني مستقلني. أما املعلومات الكمية والنوعية املستمدة 
إنتاج  تقييم  للفرق  أتاحت  وثانوية فقد  أولية  من مصادر 
رفيعة ودخن( وغريهام من  )ذرة  الحبوب  عام 2022 من 
املرتقب  القمح  بإنتاج  التنبؤ  أجل  من  الحقلية  املحاصيل 
حول  املعلومات  وجمع   2023 مارس/آذار  يف  حصاده 
ظروف الحيوانات واملراعي. وبعد عودة الفرق من الزيارات 
امليدانية قامت بإعداد ملخصات حول املعلومات التي تم 
جمعها ليصار إىل مناقشتها داخليًا وإدراجها آخر املطاف يف 
تقرير البعثة. ُصّنفت البيانات تحت فئات الوالية واملحصول 
التقليدي  والقطاع الفرعي البعيل أو املروي آليًا أو البعيل 
من أجل تقديم إجاميل التقديرات املتعلقة باملنطقة والغالل 
املوازنة  أعدت  املذكورة،  البيانات  وباستخدام  واإلنتاج. 

مبوجبها  يقاَرن  التي  بالحبوب  الخاصة  الوطنية  العمومية 
التسويقية  السنة  خالل  الحبوب  من  االحتياجات  إجاميل 
مع  األول(  ديسمرب/كانون   – الثاين  )يناير/كانون  القادمة 

كميات الحبوب املتوافرة عىل املستوى املحيل. 

حظيت الفرق الخمسة األساسية بتعاون كامل من جانب 
سلطات الواليات. وانعقدت مناقشات حول العوامل املؤثرة 
مكاتب  من  ممثلني  مع  والحيوانات  املحاصيل  يف ظروف 
ومنظامت  املتحدة  لألمم  تابعة  وهيئات  محلية  حكومية 
غري حكومية. والقت الزيارات امليدانية الدعم املطلوب من 
الدولة ومشاريع  قبل مختصني فنيني محليني من وزارات 
الري، حيث قدموا بدورهم آخر املعلومات املتعلقة بجميع 
بيانات  ذلك  يف  مبا  اختصاصه،  ضمن  كل  اإلنتاج  جوانب 
مبطابقة  الفرق  وقامت  الرضورة.  اقتضت  حيثام  املتابعة 
خالل  ُجمعت  التي  املعلومات  مع  الرسمية  التقديرات 
تحريات ميدانية واسعة النطاق ودراسات حاالت رسيعة 
ناهيك  والتجار،  الرعاة  مع  ولقاءات  املزارعني  عينات  مع 
واملراعي  الحيوانات  أحوال  الدليل عىل  عن مطابقتها مع 

باستخدام منهجية أداة التقييم التصويري.

الفرق  جمعت  الوطني،  ودون  الوطني  املستوى  وعىل 
الهطوالت  املتاحة حول كميات  آخر املعلومات والبيانات 
املطرية وتوزيعها والغطاء النبايت وحمالت وقاية املحاصيل 
واحتياطي  وصحتها  الحيوانات  أجسام  وحالة  الزراعية 

استعراض عام
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مخزون الحبوب وأسعار املحاصيل األساسية والحيوانات. 
وأجريت مراجعة لتقارير األمن الغذايئ التي تصدر دورياً، 
كام قدم بنك السودان املركزي والبنك الزراعي السوداين 
االسرتاتيجي  االحتياطي  وهيئة  لإلحصاء  املركزي  والجهاز 
البيانات  أما  الرئيسة.  واالقتصادية  االجتامعية  املؤرشات 
املتعلقة بالهطوالت املطرية فاستُمدت من الهيئة العامة 
يف  تعمل  أخرى  مصادر  ومن  السودانية  الجوية  لألرصاد 
األقامر  وصور  بيانات  استخدمت  كذلك  املجال.  هذا 
االصطناعية ملراجعة إنتاجية املوسم املاطر وتطور الغطاء 

النبايت عىل مدى العام. 

 23/2022 الصيفي  الزراعي  املوسم  إنتاجية  تجاوزت 
بالعموم قيم نظريتها املسجلة العام الفائت، وكانت أعىل 
خلفية  عىل  وذلك  األخرية،  الخمس  السنوات  معدل  من 
اتساع املساحة املزروعة بالحبوب وزيادة الحصاد والحجم 

الكبري للغالل.  

واتسمت  املعدل  كميات   2022 عام  هطوالت  تجاوزت 
بعض  مع  املناطق،  امتداد  عىل  عموًما  متسق  بتوزع 
أغسطس/آب  يف  سجلت  التي  جًدا  املحلية  الفيضانات 
وفرتات جفاف قصرية خالل شهري سبتمرب/أيلول وأكتوبر/

منتصف  خالل  عموماً  املواتية  األمطار  أما  األول.  ترشين 
وأواخر املوسم فأفادت املحاصيل التي ُزرعت مجدًدا يف 

املناطق املتأثرة بالفيضانات. 

ويف عام 2022 كانت معظم املستلزمات الزراعية، مبا فيها 
والعاملة  الزراعية  واآلليات  األعشاب  ومبيدات  األسمدة 
الزراعية متوافرة، لكن بأسعار مرتفعة. ونظرًا لعدم توافر 
تسبب  فقد  املناسب،  الوقت  يف  املستلزمات  هذه  بعض 
العمليات  من  وغريها  الزراعة  عمليات  تأخري  يف  ذلك 
معظم  واستخدم  املناطق.  بعض  يف  األخرى  الزراعية 
املوسم  حصاد  من  بها  احتفظوا  التي  البذور  املزارعني 

السابق بسبب ارتفاع أسعارها يف السوق. 

أن  إال  رئيسة.  وأمراض  آفات  تفيش  حول  تقارير  ترد  مل 
ودوائر  النبات  لوقاية  العامة  اإلدارة  لدى  التمويل  نقص 
الدولة تسبب يف إعاقة عمليات مكافحة اآلفات واألمراض 

املتوطنة. 

يقدر اإلنتاج الوطني من الحبوب للموسم 23/2022 )الذرة 
الرفيعة والدخن والقمح( بنحو 7.4 مليون طن، أي أعىل من 
إنتاج العام الفائت بنسبة 45 يف املائة ومن معدل السنوات 
الذرة  إنتاج  ويقدر  املائة.  يف   13 بنسبة  األخرية  الخمس 
الرفيعة بحوايل 5.2 مليون طن، أي أعىل بنحو 50 يف املائة 
من املستوى املسجل العام الفائت، وأعىل بقرابة 20 يف املائة 

من معدل السنوات الخمس األخرية. أما إنتاج الدخن، فيقدر 
بكمية 1.7 مليون طن، ما يعني أعىل بنسبة 86 يف املائة من 
إنتاج عام 2021 وبنسبة 12 يف املائة عن معدل السنوات 
الخمس األخرية. يف حني من املتوقع أن يصل إنتاج القمح، 
إىل نحو 000 476  املرتقب حصاده يف مارس/آذار 2023، 
طن، أي أدىن بنحو 30 يف املائة عن معدل السنة املاضية، 
حيث فضل املزارعون زراعة البقوليات والتوابل عىل زراعة 
القمح املحيل غري املنافس للقمح املستورد بسبب ارتفاع 

تكاليف إنتاجه. 

الحيوانات جيدة عموًما، ومل تسجل حاالت  كانت صحة 
التقارير عن زيادة  تفيش ألمراض رئيسة، يف حني أفادت 
أما  الفائت.  بالعام  قياًسا  البلد  يف  التلقيح  معدالت  يف 
تقييم حالة املراعي فكان جيًدا، حيث سمحت الهطوالت 
كامل  بتجديد  املعدل  تجاوزت  التي  املوسمية  املطرية 
ملوارد املراعي الطبيعية وإعادة تغذية نقاط املياه. وعليه، 
الفرتة  ويغطي  التقارير  مبوجب  كافيًا  املياه  توافر  اعترب 
حتى موسم األمطار التايل يف جميع الواليات. ونظرًا لتوافر 
املاء والكأل مبستويات جيدة، وغياب تفيش األمراض، كانت 
عموم  يف  جًدا  وجيدة  جيدة  بني  الحيوانات  جسم  حالة 
البلد وهو ما أكد عليه تقييم أداة التقييم التصويري املنفذ 

يف واليات مختارة. 

اإلنتاج  محليي  والدخن  الرفيعة  الذرة  أسعار  سجلت 
تراجًعا ملحوظًا يف جّل األسواق خالل الفرتة ما بني أكتوبر/

ترشين األول وديسمرب/كانون األول 2022 مع بدء التداول 
التجاري ملحاصيل 2022 التي جرى حصادها مؤخرًا. إال أن 
األسعار التزال أعىل بضعفي إىل ثالثة أضعاف قيم نظريتها 
املسجلة قبل عام ألسباب تعزى يف املقام األول إىل استمرار 
ترجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف اإلنتاج بفعل 

االرتفاع الحاد الذي شهدته أسعار املستلزمات الزراعية.

واستناًد إىل توقعات بنك السودان املركزي املتعلقة بعدد 
حجم  تقدير  بهدف   2023 عام  منتصف  لفرتة  السكان 
االعتبار  بعني  وباألخذ   ،2023 لعام  األغذية  استخدام 
البنك  جانب  من  املتوقع  الختامي  الحبوب  مخزون 
بكمية  االسرتاتيجي  االحتياطي  وهيئة  السوداين  الزراعي 
للسنة  الحبوب  واردات  يصل حجم  قد  مليون طن،   1.9
ديسمرب/كانون   – الثاين  )يناير/كانون   2023 التسويقية 
األول( بحسب التوقعات إىل 3.6 مليون طن، معظمها من 
الذرة  من  فائض  بجني  توقعات  هنالك  باملقابل،  القمح. 
طن   679 و000  طن   484  000 بكمية  والدخن  الرفيعة 
عىل الرتتيب. أما بالنسبة للعجز املقّدر يف الحبوب فسيتم 

تغطيته بشكل أسايس من الواردات التجارية.



املحيل  اإلنتاج  تعزيز  بهدف  التالية  التوصيات  قُدمت 
وتحسني مستوى األمن الغذايئ وأداء األسواق:  

إجراء رصد دقيق لحالة األمن الغذايئ، فمعدالت التضخم  	
املنتجات  إنتاج  تكاليف  ارتفاع  إىل  تفيض  قد  املرتفعة 
الزراعية ما ينعكس عىل ارتفاع أسعار األغذية وبالتايل 

عجز رشيحة واسعة من السكان عن الحصول عليها.

إعادة النظر يف السياسة الوطنية والدعم التقني املقدم  	
لصالح إنتاج القمح بهدف زيادة اإلنتاجية التي تجعل 
أسعار القمح املحيل منافسة ألسعار القمح املستورد. 

تقديم الدعم التقني لسلسلة قيمة الدخن من خالل  	
التوعية  لرفع  حمالت  وتنفيذ  اإلرشادية  الخدمات 
تهدف إىل زيادة استهالك الدخن تدريجيًا يف البالد ملا 
وإمكانية  عالية  تغذوية  قيمة  املنتج من  يحمله هذا 

كبرية عىل مستوى اإلنتاج. 

تحري مستوى الوعي والعمل عىل رفعه بشأن االبتكار  	
خبز  كصناعة  والدخن،  الرفيعة  الذرة  استخدامات  يف 

الذرة الرفيعة. 

املجنية  	 التي تفيض إىل زيادة األرباح  تعزيز األنشطة 
عىل طول سلسلة القيمة )كتحسني التصنيع والتغليف، 
وما إىل ذلك( للسلع الزراعية األساسية القابلة للتصدير، 
وتحديًدا الحيوانات والقطن والصمغ العريب والسمسم 
السوداين، إضافة إىل األغذية األساسية كالذرة  والفول 

الرفيعة والدخن. 

الزراعة  	 وزارة  إىل   – والتقني  املايل   – الدعم  تقديم 
إجراء  من  ميكنها  مبا  الدولة  هيئات  وإىل  والغابات 
املساحات  حول  البيانات  جمع  بهدف  مسوحات 
اإلنتاج  يف  والخسائر  والغالل  واملحصودة  املزروعة 

واملحاصيل، والتحقق من تلك البيانات.

الغاية  	 والحيوانات  للزراعة  شامل  إحصاء  تنفيذ  دعم 
منه تحديث البيانات واملعلومات. 

زيادة  	 عىل  السوداين  الزراعي  البنك  قدرة  تقييم 
حجم التمويل املقدم إىل املزارعني أصحاب الحيازات 

الصغرية.

تحسني قدرة اإلدارة العامة لوقاية النبات عىل تحديد  	
ومعالجة اآلفات بفعالية وتنفيذ برامج لبناء القدرات 

لدى وزارات الدولة.

الكياموية  	 للمستلزمات  الجودة  اختبارات  زيادة 
املوجودة يف البلد.

للري  	 املخصصة  التحتية  البنى  تأهيل  إعادة  تحسني 
التسوية وإزالة الطمي  وصيانتها، مبا يف ذلك أعامل 
الوطنية.  الري  مشاريع  يف  والرصف،  والتنظيف 
يف  الري  مضخات  باستبدال  خاصة  بصفة  ويوىص 
املحيل  الري  طاقة  استعادة  بهدف  الرهد  مرشوع 
إنتاجية  وزيادة  املزروعة  املساحة  توسيع  وبالتايل 

املحاصيل. 

يف  	 توزيعها  املطلوب  املصدقة  البذور  كميات  زيادة 
استبدال  يجب  األبعد،  املدى  وعىل  املناسب.  الوقت 
بهدف  البذور  لتوزيع  الراهن  بالنظام  وطني  برنامج 

زيادة إنتاج البذور املحسنة عىل املستوى املحيل. 

التوصيات
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تعزيز القدرات التقنية لدى خدمات اإلرشاد الزراعي  	
املبتكرة  املنهجيات  املزارعني، مبا يف ذلك  املقدمة إىل 

واملراعية للبيئة. 

تحسني إدارة ما بعد الحصاد وتطوير مرافق التخزين  	
تقليص خسائر  بهدف  واملجتمع  األرسة  عىل مستوى 

ما بعد الحصاد. 

لتقلبات  	 تبًعا  املوسم  خالل  »السالم«  أسعار  تعديل 
تكاليف اإلنتاج.

وتوافر  	 الحيوانات  أجسام  حالة  رصد  عمليات  تعزيز 
مثل  البلد  يف  متاحة  كمية  أدوات  من  بدعم  املرعى 
والنظام  الحيوانية  لألعالف  العامة  املوازنة  أداة 
التنبؤي لإلنذار املبكر بشأن الحيوانات وأداة التقييم 

التصويري.

بإصالح  	 يوىص  املياه.  حصاد  تقنية  استخدام  توسيع 
منها  الجديد  وبناء  املوجودة  التحتية  البنى  وصيانة 
بهدف زيادة توافر املياه عىل امتداد البلد والتخفيف 

من ازدحام الحيوانات عىل املشارب. 

تطبيق التدابري الالزمة للحّد من اتساع مناطق زراعة  	
املحاصيل عىل حساب املراعي والغابات.

املناطق  	 الحرائق يف  الوقاية من  إنشاء خطوط  زيادة 
الرعوية للحّد من خسارة املراعي بسبب الحرائق. 

تحسني القدرات لدى املخترب املركزي للبحوث البيطرية  	
يف بلدة سوبا بوالية الخرطوم عىل نحو ميّكنه من إنتاج 
اللقاحات بكميات تسد االحتياجات الوطنية بالكامل، 
وتعزيز الخدمات البيطرية الالمركزية مبا يضمن إجراء 

حمالت التلقيح بكفاءة وفعالية.
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Luca Innocente و Alessandro Costantino هذاهذا التقرير الذي نضعه بني أيديكم هو من إعداد
و Carlos Estevez Reyes )منظمة األغذية والزراعة( عىل مسؤولية أمانة املنظمة بناًء عىل معلومات 

 Petrasova استُمدت من مصادر رسمية وغري رسمية. أما تصميم التقرير وتنسيقه فهو من اختصاص
Daniela Valeri. ونظرًا لتغري الظروف بوترية رسيعة، يرجى التواصل معنا للحصول عىل مزيد من 

املعلومات:

Mario Zappacosta
خبري اقتصادي أقدم

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر لألغذية والزراعة
األسواق والتجارة – التنمية االقتصادية واالجتامعية 

GIEWS1@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
روما، إيطاليا 

 www.fao.org/home/ar كام نحيطكم علامً بأن هذا التقرير الخاص متوافر عىل املوقع االلكرتوين للمنظمة
http://www.fao.org/giews/reports/special-reports/ar :عىل الرابط التايل

أعد النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة قامئة بالعناوين الربيدية بغرض نرش 
تقاريره. لالشرتاك يرجى تقديم استامرة التسجيل من خالل الرابط التايل:

http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world
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