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 األمنًالغذائيًمؤشراتًمفهوماهتمامًالسودانًب:ًأولًا: 
تهتمام ويتعاظم اال، لمالمنظمات في جميع أنحاء العا الدول و عديد منلل مؤرقة   قضية   iاألمن الغذائي ىأضح

يمثل قضية  استراتيجية  األمن الغذائي ف .الغذاءاألدنى لها من توفير الحد بتدعيم وتقوية أمن الشعوب ب
فالبعد عن االستثمار الزراعي في الوطن العربي ال ، واستقرار األوطانسيادة و قرار وسياسية  بارزة تؤثر في 

 كندا واستراليا طن العربي، بينما دول كالواليات المتحدة األمريكية،يوفر مناخا  جيدا  لألمن الغذائي في الو 
 لسيادةالعربي وبالتالي انتقاصا  ل لقرارلعلى انتاج واستيراد القمح في الوطن العربي، مما يشكل ارتهانا  تسيطر 
 . الوطنية

ها في سبيل االبتكار العلمي ل والدافع األعظممثل رأس الرمح في رفاتهية الشعوب واستقرارتها، األمن الغذائي يو 
، والتطلع نحو مستقبل  قوي  وزاتهر  لهذه الهنيئة دةأرحب من الحياة الرغجديدة   والتكنولوجي وارتياد آفاق  

من إمكانات  طبيعية   ي تحقيق أمنها الغذائي، لما يتميز بهف الساعية ين األممبليس بدعا   والسودان .الشعوب
 -سعة  في إدارة الزراعة وا وعملية   ة  علمية  ، وكفاءات  بشرية  مقتدرة ، وخبر تعددةالمثل في موارده تتم تهائلة  

  .العمود الفقري لالقتصاد السوداني والمحرك األساسي لبقية قطاعاته
فتاح والتوسع إلى االن ، واطالقه مبادرة  تدعو الدول العربيةالبشيريس السوداني المشير عمر وتجئ دعوة الرئ

استهداف دول يتم دعمها بواسطة المستثمرين العرب ذو الخبرة  - ر الزراعي في السودانفي االستثما
بطرحه في  ةج  ت  ن  الم  واإلمكانات والتجربة في االستثمار، وفق مفهوم تخصيص جزء من انتاج األرض للدولة 

سد الفجوة الغذائية في من أجل  -من تهذه السلع ة ر  م  ث  ت  س  الم   أسواقها، وأن يكون تهناك إمداد ألسواق الدول
انعقاد كما يجئ . وصوال  للتكامل العربي في مجال انتاج الغذاء، وتحقيق األمن الغذائي الوطن العربي

في المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية في دورة  استثنائية على المستوى الوزاري بالخرطوم 
عالن اإلفريقية القمة على مستوىوكذلك مشاركة الرئيس  ،تهذا الصدد  4102عام "  األفارقة ه مع رصفاءهوا 

الشامل للتنمية عاشرة العتماد البرنامج األفريقي بمناسبة الذكرى ال في إفريقيا، للزراعة واألمن الغذائي عاما  
" Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) الزراعية

ستفادة من الحراك بثقله لال ه  ي  م  ور  في تهذا اإلطار مسعى السودان الحثيث ل مؤكدة   داللة  كل تهذه اإلحداث  –
 . العربي واإلفريقي الفاعل في تهذا المجال

 منهج   على أساس ة  وع  ض  و  م  و مؤشرات  محددة  وقابلة  للقياس،  ق  ف  و  في منطقة  ما،  األمن الغذائييتم قياس و 
، تلك الغنية بمواردتها الطبيعية، أو كبيرة المساحةرا  على الدول حك ج الغذاءانتا د  ع  ي   فلم .شفاف  وقوي علمي  
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نما أصبح تحقيق تهذه الغاية يعتمدو  .إلخ...  ناصية العلم والتكنولوجيا وتوظيفهما امتالك  :على أوال   ا 
يم النظم التوظيف األمثل والكامل، وتبني وتطبيق تقنيات اإلنتاج الذكية ونشرتها وتعميمها ودعمها، وتعم

على مدى تدعيم تهذه الدول لموقفها وتقييمه حسب مؤشرات القياس ، كذلك يعتمد اإلنتاجية الحديثة ونشرتها
 – ، وتدعم مؤشراتها الرئيسيةلكنها تملك العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتهما ،المواردال تملك  فدوٌل صغيرةٌ  .المتبعة

من العلم  وٌ ل  خ  و صفٌر  بدائيٌة وتقليديةٌ  والموارد ولكنها تننج من الغذاء أكثر وأجود من تلك ذات المساحة
 الغذاء في البلدان فهذا تهو حال انتاج. ، وال تعمل وفق مؤشرات  محددة وعلميةوالتكنولوجيا وتطبيقاتهما

  !!.  بانتاج  عالمي  أقوى منه بكثير، بينما ينتهي االثنان إلى سوق  واحدة  س  اف  ن  ي  ، والذي ةالعربي
بل تهو عمليٌة متكاملة  تشترك  –ن المفهوم األشمل لألمن الغذائي، لم يعد يركز على انتاج الغذاء فحسب ثم إ

سق معا ، كٌل يؤدي دوره وفق ما أدوارتها وتت، تتكامل ول  د  ب  فيها  و  ل  د  ي  كٌل  والمجتمع المدني فيها كل أجهزة الدولة
 .  كاملينتامين و له، في تكامل  وتناسق   مرسومٌ تهو 

، ذلك أن كل أجهزتها عضٌو فاعٌل "ميزانية  لألمن الغذائي"العامة، إلى زانيتها بالدولة أن تحول مي يٌ ر  ح  و 
ذلك إمعانا  منها في اشراك الجميع في تهذا الهم الوطني، . ومضيٌف له اسهامه في تحقيق تهذه الغاية الوطنية

سعى أن لمأمول الذي تا والمبتغى المنشود والواقع اأعينها غاية  تهي العلي ب  ص  ن   ودفعا  وشحذا  للهمم أن تضع
ر يٌ و . للعيانيكون ماثال   باألمن الغذائي، أن تكون  -القطاع الزراعي السوداني  –باألجهزة شديدة الصلة  ح 

كوريا الجنوبية، : الدول الصناعية العظمى مثلنجد لذا  ii.وكفاءة  واسهاما  في ذلكوأتهبة  تهي األعلى استعدادا  
 ً      .الملف الزراعي على رأس أولوياتهااليات المتحدة األمريكية و فرنسا، تجعل الو 

. في السودان لالستثمار الزراعي وتدفق رؤوس األموال العربية اغتنمام فرصة االنفتاح العربي ليناينبغي ع
، أوفال نقدم مشروعات   ه االستثمار العربي وما يوجعلينا ت .عن اإلنتاجالمتوقفة  العاطلةتلك  ز  ر  ب  ن   تقليدية 

ـــ ك – :وأشمل وأعمق استراتيجية  ذات عائد  أوسع وأكبروال  كبيرة ، إلى مشاريع يفيضه من رؤوس أم
"ً ًالمياه، ًمشروعات ًاألساسية، ًالتحتية ًالبنى ًالطاقةمشروعات ًللبيئةًمشروعات ًالمحابية ،ًالنظيفة
راعيةًالوطنيةًعلىًالمدىًتمويلًالبحوثًالًزمشروعاٍتًل،ًاإلداريةالِبَنىًًوعاتًالبناءًالمؤسسيًلتأهيلشًرم

ً ًالراشدالطويل ًالحكم العوامل لمشروعات استراتيجية يمكن أن تكون من  ، تهذه نماذجٌ "ومشروعاتًإلدارة
  .الدافعة لجعل السودان محققا  لألمن الغذائي العربي

 بيةتهيئة السودان للبيئة الداخلية الحتضان االستثمارات العر:ًثانياًا:iiiً 
أطرافه المعنية  ئ  ه  ي  المرتقبة، وأن  في تهيئة البيئة الداخلية لالستثمارات العربية ر كبيرٌ على السودان دوٌ 

ويمكن . باحتضان تهذه االستثمارات، إذ أن تهذه الخطوة تعتبر عنصر جذب  كبير  لالستثمارات بصورة  عامة
 :اور التاليةأن يتم تهيئة تهذه البيئة الداخلية من خالل تهذه المح
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 : االستقرار السياسي: محور

االستثمار ف ويتأثر كالتهما باآلخر، السياسة واالقتصاد صنوان ال ينفصالن، ووجهان لعملة  واحدة  ال ينعزالن،
السمة ف. وما يمكن التنبؤ به مستقبال  المجزية مان والعوائد يجابية التي توفر له األالفرص اإليبحث عن 

استقرار السياسات  ونعني بذلك عدم. االستقرار السياسي عدم تهيالمشتركة بين تهذه الدول العربية الغالبة و 
شهدت أكبر انخفاض  : مثال   مالي، اليمن وسوريا: فدول .بصورة  عامة التي يستند عليها المستثمر االقتصادية

 .ا  سياسيتها رار استقوعدم  عنيف   صراع  عالمي، لما تشهده تهذه الدول من في مؤشر األمن الغذائي ال

 : اصالح التشريعات الخاصة باالستثمارالقوانين و: محور

العربية  اتتشريعالواقع في تهيئة البيئة الداخلية، فتعتبر القوانين والتشريعات الخاصة باالستثمار حجر الزاوية 
. ياالستثمار تخاذ القرار االستقرار في ا المستثمر العربي المزيد من الطمأنينة و ح  ن  م  ي   الخاصة باالستثمار، ال

الناتجة عن عملية  في كل المزايا ركة طرفي االستثمارمبدأ مشاالبد أن نبني قضايا تهذا المحور على 
ويمكن االشارة إلى أتهم . للطرفين محابية  اصالح قوانين االستثمار في السودان وجعلها وذلك ب. االستثمار

 :مجموعتين في تهذا المجال
 : وتصنيفاتهاملكية األرض  مجموعة .1

، ولكنها تعالج تهذا الوضع (جمهورية مصر العربية) تفتت الملكية الزراعيةبعض الدول العربية تعاني من 
في السودان نعاني من ملكية األرض وحيازتها وتسجيلها، ومدى  .مستفيدة  من كفاءة وخبرة المزارع المصري

من تعدي  ،ونعاني كذلك في جانب  آخر. رضلأل االستخدمات المتعددةا على ه  ف  ي  ن  ص  ا وت  ه  ص  ي  ص  خ  ت  
موحدة وتآكل تلك األخيرة في ظل غياب خارطة استخدام  ،خرى على األرض الزراعية البكراالستخدمات األ

 .أبلغ االتهتمام اه  ئ  ال  ي  ا   تهذه قضية يجب النظر إليها و . في السودانلألراضي 
 :االستثمارمجموعة قوانين وتشريعات  .2

وذلك بما  يحفظ الحقوق المتعلقة  ،يم وتقوية الجوانب اإلدارية والقانونية الخاصة باالستثماريجب علينا تدع
ويبقى  .راالستثماب مختصة   مؤسسات  نشأ وأ ،4102لعام  قانون االستثمارالسودان أصدر . طرفي االستثمارب

الحديثة، وشيوع عوائد مزايا االستثمار  لمتطلبات االستثمار اه  ت  ي  ب  ل  ت  التحدي أمام تهذه القوانين مدى استيعابها و 
بين طرفيه، كذلك استيعاب تهذه القوانين لصور الزراعة التعاقدية الحديثة وفرص نجاح المزارع المحلي عند 

بأوعية االستثمارات الزراعية الكبيرة، كالشراكات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال االستثمار احتكاكه 
 .الزراعي

 : اصالح السياسات االقتصادية: محور

شأنه في  ،في السودان، أدى إلى تهجرة األموال و الكفاءات الوطنية السياسات االقتصاديةإن عدم استقرار 
مأنينة في بناء قراره الطو  االستقراروتهذا الوضع ال يمنح المستثمر العربي  .ذلك شأن الدول العربية األخرى

  :السياسات االقتصادية في السودان، المنحى التالي ننادي بأن ينحو اصالح. االستثماري
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 : سياسات اقتصادية داعمة لالنتاج المحلي .1

في ظل التدفق السلعي الكبير واالنفتاح على األسواق الخارجية وسياسات اإلغراق التي تنتهجها الدول 
من العمل على اتخاذ السياسات  له، فالبد المحلي ومساندة   ج  ت  ن  م  ل  ل   داعمة   الكبرى، البد من اتخاذ سياسات  

كسياسات اإلعفاء من الضرائب والرسوم، وتشجيع : التي ترمي في اتجاه تخفيض تكاليف االنتاج الزراعي
تقوي من إنتاجه المحلي في مواجهة اإلنتاج الخارجي، وال يقل عنه  وتجارية   الم ن ت ج  المحلي بسياسات سعرية  

 ًًً.جودةمن حيث ال
 :دمات الزراعيةتركيز وبسط الخ .2

لجذب االستثمار، أيا  كان مجاله، السيما االستثمار الزراعي العربي المرتقب تدفقه على السودان، البد من 
فالحديث أبسط تهذه الخدمات،  ر  ف  و  ت   توفير الحد اإلدنى الضروري من الخدمات، فالمناطق الزراعية تعاني

 المناطق الزراعيةالبرية العابرة والداخلية، ف مشاريع بالطرقيدور حول كهربة المشاريع الزراعية، وربط تهذه ال
التمويل، ) للعملية الزراعية الم س ان د ةالخدمات الزراعية األساسية ال يتوفر للمزارع فيها  في السودان الكبرى

وكل تهذه  –تها ، فنجده يلهث في البحث عنها وتوفير (إلخ...اإلرشاد، الوقاية، التقاوي المعتمدة، المياه، الوقود، 
المحلي، مما  ج  ت  ن  م  ل  ل  الخدمات وتوفيرتها يرمي في اتجاه تخفيض تكلفة اإلنتاج الزراعي وتهو الهدف المقصود 

 .ينعكس أثره على أسعار المنتجات الزراعية وبالتالي على المستهلك النهائي
 : Stability of Agricultural Management Sectorاالستقرار اإلداري للقطاع الزراعي  .3

الغذاء، وتهو بحاجة  ماسة  لالستقرار اإلداري الذي لمسئول في المقام األول عن توفير القطاع الزراعي تهو ا
القطاع الزراعي  فمؤسسات. ة ومنتجة  سياسات  زراعية  مستقر ، وتهذا يقود لات  س  س  ؤ  م  وال   ل  اك  ي  ه  وال   م  ظ  الن  نعني به 

عدم استقرار في  ق  ل  خ  ي   ، وتهذا(وزارة) إداري   شطرة  في أكثر من تهيكل  في السودان غير مستقرة إداريا ، ومن
 .أكلهاي ت  ؤ  ت   للتغيير والتبديل قبل أن ة  ض  ر  ع  السياسة الزراعية الكلية، ويجعلها 

، وفق منظومة  إدارية  واحدة، وتهذا ما تهو عليه العمل في م  ه  الم   الدول تعمل على خلق االستقرار لهذا القطاع
صالح المؤسسي، نحن بحاجة  ماسة  لتأكيد تطبيق دعوة السيد وزير الزراعة والري إلي اإل. دول العالم غالب

أن التقى وزيرا الزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية والمراعي  ،بحق لحظة  نادرة  ولقد كانت . الذي نفتقده
نحن بحاجة  إلى إرادة  سياسية  قوية  . ن وتوارىحاديين ودعوا إلى التكامل الزراعي، الذي غاب في السودااالت

  .  ومخلصة  لتحقيق تهذه الغايات
 : بناء قدرات المنتجين المحليين: محور

 .المزارع تهو رأس الرمح، وحامل معول البناء والتجديد، فما عاد المزارع يتسم بالتقليدية في ممارسة تهذه المهنة
بتكار والتجديد، ليكون قابال  لتبني وتطبيق التقانات الزراعية المستحدثة، فالبد له أن يتسلح بالعلم والمعرفة واال
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وتهذا تهو دور المؤسسات اإلرشادية . بل ليتقبل حتى التغيير في نظمه الزراعية إلى ما تهو أفضل وأحدث
 . وتنظيمات المزارعيين

ثال ، في سبيل االرتقاء بالمستوى به أخيرا ، يخلق واقعا  أمب ش ر   إن تطبيق قانون تنظيمات المنتجيين الذي
وتهذه التنظيمات . له أثره البارز في التنمية الزراعية المنشودة ن  ك  ي  االجتماعي واالقتصادي للمزارعين مما 

 food safety netيجاد وخلق شبكات لألمان الغذائي يمكن من خاللها بث الرسائل اإلرشادية المطلوبة، وا
  . كثر فقرا  بين المزارعينللفئات األ ر الموارد الغذائية، لتوفي(ج  ت  ن  الم  )للمزارع 

 :إعداد وطرح مشروعات االستثمار: محور

 Agricultural البنى التحتية الزراعيةمن ضمن المشروعات التي يمكن إعدادتها وطرحها، مشروعات 
infrastructureً االستهالك،  ومن تهذه المشروعات الطرق البرية التي تربط مناطق االنتاج بمناطق،

 البرية أبرز تهذه الطرق. من التكلفة، وتساعد في تغذية األسواق وتدفق السلع في أقل وقت  ممكن ض  ف  خ  ت  و 
، والذي يعرف بطريق "Western Agricultural Marketing Roadًطريقًالتسويقًالزراعيًالغربي"

 .اإلنقاذ الغربي
يجية كالصوامع، لضمان مرافق تخزين للمحاصيل الغذائية كذلك فإن تدعيم وبناء أجهزة المخزونات االسترات

ب ح  حاجة  ماسة بكفاءة عالية يزتها تمباعتبار  ،لك البنى التحتية الخاصة بخطوط سكك حديد السودانكذ .ت ص 
حياء . عن غيرتها بالسعات الكبيرة منخفضة التكاليف مما  .والجافة الموانئ النهرية والبحريةأوعية  وتأتهيل وا 

 .تكاليف النقل والتي تمثل الجزء األعظم من التكاليف الزراعية الكليةوبصورة  مباشرة  إلى خفض يقود 
 ًلتنفيذًالمبادرةًالداعمًاإلطارًالمؤسسيًالسوداني:ًثالثاًا: 
الزراعة والري، الثروة الحيوانية والسمكية : حاضنة  جيدة  لتنفيذ مبادرة الرئيسهزة الدولة يمكن أن تكون أج

ي، الرعاية والضمان االجتماعي، المالية واالقتصاد الوطني، النقل والطرق والجسور، الكهرباء الموارد والمراع
المائية، الصحة اإلتحادية، التجارة الخارجية، االستثمار، الصناعة، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، 

  .إلخ...الجهاز المركزي لإلحصاء، تهيئة مياه المدن،  الداخلية،
 ًالمشاكلًوالمعوقات:ًرابعاًا: 

: الستثمار في مجاالتل كافية   بصورة   االستثمارات العربية ليست موجهة  : مما يمكن اجماله القول بأن
 .االراضي مشاريع حصاد المياه استغالل كامل للموارد الطبيعية الهائلة حتى بعد انفصال جنوب السودان

 :   مسير االستثمارت ع ت ر ض   ويمكن اإلشارة سريعا  لجملة عوائق وعقبات
 يستند عليها المستثمر بصورة  عامة التي في السودان، عدم استقرار السياسات االقتصادية ، 
  االستثمار في السودانملكية األراضي، والقوانين الخاصة بقوانين عدم مواكبة ، 
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 ع  وتجارية  سياسات سعرية عدم وجود  التدفق السلعي منمواجهة  فيالمحلي،  الم ن ت ج  وتقوي  ت ش ج 
 ،المتبعة األسواق الخارجية وسياسات اإلغراق

 التمويل، اإلرشاد، الوقاية، التقاوي المعتمدة، المياه، ) الم س ان د ةالخدمات الزراعية األساسية  ضعف
 ، في المناطق الزراعية الكبرى في السودان ،(إلخ...الوقود، 

 ي في السودان، للقطاع الزراع الستقرار اإلداريعدم ا 
  ،تقليدية المزارع السوداني في ممارسة الزراعة، ال تشجع على تبني التقانات 
 تقديم مشروعات  تقليدية  وتهشة ، لالستثمار الزراعي في السودان . 

 ومقترحاتًالحلولًالتوصيات:ًخامساًا:ً 
  يستند عليها العمل على استقرار السياسات االقتصادية في السودان، ال سيما السياسات التي

 االستثمار، 
  تحديث قوانين األراضي وملكيتها وتصنيفها وتخصيصها، وقوانين االستثمار على وجه

 ًالخصوص، لتكون أكثر مواكبة  ومالئمة  للمستثمر األجنبي،
  ،تبني سياسات اقتصادية، تشجع اإلنتاج المحلي، وتوفر له الحماية 
 ركب التنمية الزراعية في السودان، االلتفات للبنى التحتية، وجعلها مسايرة  ل 
  ،تقوية وتركيز الخدمات الزراعية، واتاحتها للعملية الزراعية 
  ،العمل على استقرار تهياكل القطاع الزراعي في السودان 
 بناء قدرات المنتجين المحليين، وتسليحهم بالعلوم والمعارف الالزمة لمواكبة التطور والتقدم  . 

                                                             
i  الدائرة االقتصادية، ركائز  –عمار حسن بشير عبدهللا /زراعي.م –" 2113تحليل وضع السودان في مؤشر األمن الغذائي العالمي، يوليو "رير تق

 . الخرطوم – 2113أكتوبر  –المعرفة للدراسات والبحوث 

http://elneel.sudanagri.net/#http://elneel.sudanagri.net/posts/560342 
ii  "عمار حسن بشير  /زراعي.م –رؤية جريئة إلدارة الخدمات الزراعية  –" الواقع والمأمول: التحتية والخدمات الزراعية في السودان البنى

 . الخرطوم – 2112نوفمبر  –ركائز المعرفة للدراسات والبحوث  –الدائرة االقتصادية  –عبدهللا 

http://elneel.sudanagri.net/#http://elneel.sudanagri.net/posts/562405 
iii  "عربية قناة –" الحلقة الضعيفة.. األمن الغذائي والمائي العربي Sky NEWS  -  2113مارس .  

http://elneel.sudanagri.net/#http://elneel.sudanagri.net/posts/517298 
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