بسم هللا الرحمن الرحيم

األمانة الفنية لألمن الغذائي
حالة األمن الغذائي في السودان
اإلصدارة الشهرية – مايو –يونيو 2102
التوقعات الموسمية لمعدالت االمطار يونيو – سبتمبر :
بحسب توقعات الهيئة العامة لالرصاد لهذا الموسم من المتوقع ان تكون االمطا ر فى حدود
المعدالت المناخية والى ادنى من المعدالت المناخية في اغلب واليات السودان خاصة الواليات ذات الثقل
الزراعي المطري ( كسال  ،القضارف ،النيل االبيض  ،النيل االزرق ،سنار كردفان ودارفور).
عليه فانه من المتوقع ان تتراوح المعدالت فى الواليات الشرقية والوسطى من المعدالت الطبيعية الى اقل
من الطبيعية بنسبة  %57و يتراوح احتمال ان تكون المعدالت اعلى من المعدالت الطبيعية بنسبة %57
اى ان التوقعات االولية تشير الى
ان معدالت االمطار تميل الى
اتجاه اقل من المعدالت الطبيعية .
اما فى االجزاء الغربية والجنوبية
من البالد تميل فيها التوقعات الى
المعدل الطبيعى ويتجه الى اقل من
المعدل الطبيعى بنسبة %08
وتتطابق التوقعات الى ميل الموسم
الى االتجاه نحو اقل من المعدالت
الطبيعية
هذه التوقعات قد يترتب عليها
احجام مؤسسات التمويل المختلفة
عن التمويل المبكر للموسم
وبالتالى تاخير توفير السيولة حتى
يوليو مما يؤدى الى ارجاء وتاخير بعض العمليات الزراعية
بناء على هذا التقرير من المتوقع ان تكون معدالت االمطار التراكمية فى الحدود الطبيعية الى اقل من
الحدود الطبيعية ومن الراجح ان يشهد هذا الموسم تذبذبا كبيرا فى توزيع االمطار زمانا ومكانا االمر
الذى يحمل فى جوفه العديد من المخاطر المرتبطة باالجهاد المائى على المحاصيل ومعاناة الثروة
الحيوانية .
تعاقب هذه المخاطر على واليات دارفور خاصة والية شمال دارفور وواليات كردفان ووالية كسال
يحتاج الى مزيد من االهتمام بحالة االمن الغذائى فى هذه الواليات كما يحتاج الى المتابعة اللصيقة من
المجموعة الفنية المركزية والمحموعات الفنية الوالئية واجراء تحديثات لحالة االمن الغذائى .
تعتبر هذه التوقعات مبدئية وسيتم تحديثها كل شهر بواسطة االرصاد الجوية .
اما موقف االمطار وحتى الثالثون من يونيو وفى اغلب انحاء القطر نجد ان كميات االمطار
التراكمية اقل من المعدل فيما عدا القضارف  ،بابنوسة ،االبيض ،الفاشر ،الجنينة واالجزاء الوسطى من
القطر مع توقع المطار متفرقة فى االجزاء الوسطى وغزيرة في االجزاء الغربية والجنوبية من القطر
خالل العشرة ايام االولي من شهر يوليو .
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مؤشرات الموسم الزراعى :
تشير الخطة المساحية التاشيرية الي ان المساحة المتوقع زراعتها في الموسم الصيفى لهذا العام تبلغ
 55257الف فدان في القطاعين المروي والمطرى تبلغ نسبة الحبوب منه  %52مقابل  %20للحبوب
الزيتية مقارنة ب  25525الف فدان للعام السابق حيث تبلغ نسبة الحبوب  %57مقابل  %57للحبوب
الزيتية وبزيادة عامة تقدر ب  .%53.3اما محاصيل الحبوب فقد زادت عن الموسم السابق بحوالي
 %3..2بينما بلغت الزيادة في الحبوب الزيتية . %5.2

التحضيرات للموسم الصيفي 2102م فى القطاع المروي :
والية النيل األبيض :
التحضيرات للموسم الصيفي بدأت في بعض المشاريع بالنسبة للقطن حيث أن المساحات المقترحة بلغت
حوالي  37ألف فدان قطن و 288ألف فدان ذرة مروي و 00588مليون مطري (آلي وتقليدي) بجانب 38
ألف فدان خضروات ،فالمساحات المقترحة أكبر من الموسم الماضي وسوف يتم تركيب  30وحدة ري
جديدة بتمويل من الحكومة االتحادية من مال التنمية خالل الشهر الجاري حيث يمكن ان تسهم الطلمبات
الجديدة في إضافة مساحات جديدة وحل مشكلة الري .التمويل متاح عبر بنك المزارع والبنك الزراعي
وشركة األقطان وبعض الشركات الخاصة  ،كذلك بدأت الوالية اآلن في مرحلة التحضير في المشاريع
المروية.

مشروع السوكي الزراعي
تم االتفاق مع شركة جياد لتحضير  25ألف فدان قطن و 38ألف فدان ذرة و 07ألف فدان زهرة الشمس
حيث أن االستعدادات بدأت مبكرة وألول مرة منذ أربعين عاما يتم إحالل الطلمبات بمشروع السوكي،
وذلك بدخول الطلمبات الجديدة والتي سوف يتم استخدامها مع بداية الموسم ويتطلب ذلك استقرار التيار
الكهربائي خالل الموسم الصيفي ،الموسم يبدأ بنهاية مايو الجاري وبداية يوليو وهنالك تأكيد على توفر
األسمدة من البنك الزراعي والتقاوي من عدة شركات (العربية والدندر) ووجود اتفاق مع شركة األقطان
حول مدخالت القطن ،واحتمال وجود مشكلة حول التمويل حتى اآلن حيث إن السياسة الجديدة قضت
بتمويل الموسم تمويالً كامالً.
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مشروع الجزيرة والمناقل
بدأ تنفيذ الخطة التي وضعها مجلس اإلدارة الجديد للموسم الصيفي (والتي تشمل زراعة  388ألف فدان
قطن و 588ألف فدان ذرة بجانب  288ألف فدان فول سوداني) ،بزراعة الفول السوداني حيث تشتمل
الخطة على تدريب روابط مستخدمي المياه وتكوين الروابط من جديد بحسب القرار الذي أصدره المجلس
والذي يتماشى مع الخطة فيما قرر المجلس تأهيل وإعادة القنوات بمبلغ  088مليون جنيه والعمل جاري
في عمليات الصيانة والتوجد اشكالية في المياه للموسم الصيفي 2802م.

الفيضان 2102م:
من المتوقع ان يكون خريف هذا العام مشابهه لخريف عام  288.م والذي هطلت فيه امطار غزيرة في
اغسطس وسبتمبر وأن تكون الزيادة في ايرادات النيل وفروعه في شهر يوليو نظرا لقلة االمطار في
الهضبة االثيوبية خالل شهر يونيو

موقف انسياب عمليات الري والفيضانات-:
بالنسبة للمشاريع المروية فان موقف الري مطمئن في العروة الصيفية حيث يجري الوفاء بكامل
احتياجات مياه الري من الخزانات والطلمبات .وذلك بالتعاون القائم بين سلطات الري والزراعة وإدارات
المشاريع والمزارعين والحكومات الوالئية.
بدأت مناسيب النيل األزرق في االرتفاع تدريجيا في محطة الديم الواقعة على الحدود السودانية اإلثيوبية
ابتدا ًءا من أول يونيو وبلغت أقصي مستوى لها يوم /20يونيو حيث وصل المنسوب الي  0.50م
بتصرف قدره  07م  .م /5اليوم
مناسيب النيل األزرق عند محطة الديم (م) للفترة من  6/ 25 _ 5لألعوام 0811/2100/2102
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ايرادات النيل األزرق عند محطة الديم م.م /3الفترة (  )6/25_ 5لالعوام 0811/2100/2102

مناسيب بعض المحطات الرئيسية علي النيل وفروعه حتي يوم 2102/6/22مقارنة بالمناسيب
الفيضانية لتلك المحطات
المحطة
الديم
الخرطوم
شندي
دنقال

مستوى الفيضان
حرج
11.8
16
17.1
15.18

انذار
10.8
15
16.1
14.18

فيضان
12.3
16.5
17.6
15.78

مستوى االمطار مالحظات
في 2102/6/22
اقل من االنذار
89.8
اقل من االنذار
22911
اقل من االنذار
22921
اقل من االنذار
2291.
اقل من االنذار
.981

مكافحة اآلفات الزراعية :
من المتوقع ان تبدأ عمليات مسح الجراد الصحراوى فى االول من يوليو ام بالنسبة لجراد الشجر
فقد تم مسح مساحة تقدر ب  7528هكتار بكل من جنوب كردفان نهر النيل وكسال والمساحة المصابة
منها بلغت  578هكتار تمت معاملتها ارضيا كما لم ترد معلومات عن القبورة والجراد االفريقى الرحال
حتي الثالثون مايو اما جراد البو فقد تم مسح مساحة  08505هكتار بواليات دار فور والمساحة المصابة
منها حوالى هكتار  5228تمت معاملة  5000هكتار منه ارضيا
جدول يوضح جملة المساحة الممسوحة والمصابة والمعاملة حتى نهاية مايو :
االفة
الصحراوى
سارى الليل
جراد البو
الجملة

م  .الممسوحة
55.78
75382
30008
055352

م  .المصابة
508
3030
5575
00050

م  .المعاملة
5585
5575
..55
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االفات الحقلية :
استمرت حمالت مكافحة العنتد بكل الواليات المستهدفة فكانت جملة المساحة المفتشة
02082.3..هكتار والمصابة منها 2.2723..هكتار والمعاملة حوالى  20.525..هكتار بنسبة
مكافحة  ، %.0..كما تمت مكافحة ذبابة الفكهة فى مساحة تقدر  5055.3هكتار والفار تمت معاملة
 78083هكتار من مساحة  007755هكتار مصابة بنسبة مكافحة .%33

موقف مبيدات االفات القومية موسم 2103-2102م
فى اطار االستعداد للموسم 2805-2802م فقد قامت ادارة وقاية النباتات بتوزيع كميات من المبيدات
المختلفة للواليات لضمان وصولها لمناطق االنتاج الزراعي قبل موسم الخريف لضمان استمرارية
عمليات المكافحة لالفات المختلفة خالل الموسم وفعالً بدأت عملية ترحيل هذة المبيدات من مخازن
المخزون االستراتيجي بكل من سنار  ،كوستي ،ود مدني

الوضع التغذوي :
اجريت مسوحات تغذوية خالل الربع االول من هذا العام بواليات دارفور وقد اشارت نتائج
المسوحات الى وضع يتماشى مع االتجاهات الموسمية (فترة ما بعد الحصاد ) وتتشابه مع نتائج نفس
الفترة من العام الماضى واقل بكثير من حاالت الطوارئ  .كما اجريت دراسة فى منطقة ابيي لكن النتائج
اشارت الى وضع غير مستقر .هذا بجانب الدراسة التى اجريت في جنوب كردفان فى شهر يناير ( فترة
ما بعد الحصاد ) بقيادة مفوضية العون االنسانى ومنظمات االمم المتحدة وبعض المنظمات الطوعية ،وقد
غطت الدراسة المناطق التى يمكن الوصول اليها من الناحية االمنية .
اظهرت الدراسة في مجال الصحة عدم ظهور أو تفشي ألمراض وبائية ،وتمثل المالريا
وإلتهاب الصدر الحاد واإلسهال أكثر األمراض شيوعا ً .وليست هنالك أي وفيات غير طبيعية في القري
التي تم مسحها .اما في مجال الوضع التغذوى فقد بلغ معدل سوء التغذية العام ( )GAMعند االطفال(
اقل من  7سنوات )  %4.4حيث ان المعدل الطبيعي (، )%07وبلغ معدل سوء التغذية الحاد الخطير
(ٍ %8.5 )SAMحيث ان المعدل الطبيعي حتى ( %2المعدالت الطبيعية وفقا ً لمعايير منظمة الصحة
العالمية) .بينما  %05.0من األطفال معرضين لخطر سوء التغذية ( يحتاجون الى تعزيز التدخالت
التغذوية والصحية )
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موقف المخزون االستراتيجى من الحبوب :
إجمالى المخزون المتوفر فى 2802/7/50م يبلغ  2...0.575جوال وهى تعادل (  258الف طن
موزعة كاالتي:
القطاع
الشرقى
االوسط
كردفان
دارفور
الجملة

ذرة
0.758.7.0
0.572.005
7703
8
2..2..857

النوع  /الكمية بالجوال
دخن
8
8
8
5.7.0
68580

قمح
8
8
8
8

 اكتملت الترتيبات الخاصة بإستيراد  588الف طن قمح .
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