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اقتصاديات االنتاج احليوانى
الرعوى فى السودان
روي بنيك  -مركز أوديسا

مساهمه االنتاج احليوانى فى االقتصاد القومى :
يعترب قطاع الرثوة الحيوانية من أكرب القطاعات الفرعية ىف اإلقتصاد الوطنى السوداين،
كام يعد مساهم متنامي ىف مجال الصادرات .يجدر بالذكر ان الجزء األكربمن كل إنتاج
الرثوة الحيوانية – (الذى رمبا يصل إىل  90%تقريباً من جملة مساهمة كل إنتاج) الرثوة
الحيوانية– ورغم عدم معرفة أى شخص لحجم هذا الناتج ،فإنه يأىت من صغار املالكني
املنتجني والبدو الرحل .ولحد كبري فإن اإلقتصاد السوداىن مبنى عىل مزيج من اإلنتاج الحيواىن
املرتحل واإلنتاج املستقر الرعوى باإلضافة إىل اإلنتاج الزراعى الرعوى وذلك عن طريق األرس
التى متارس الزراعة والرعى معا ىف كل واليات السودان واقاليمه تقريباً .وبنا ًء عىل ما تقدم
فإنه من الرضورى عىل صناع السياسه السودانني إدخال الرعى ضمن السياسات اإلقتصادية
واإلعرتاف مبركزيته ىف إقتصادهم وإتخاذ الخطوات العملية التى ترمى لدعم قطاع الرثوة
الحيوانية.
إن أفضل مقياس شائع يتم اإلستشهاد به لقياس أهمية اى قطاع اقتصادى او صناعى هو
حجم مساهمته ىف إجامىل الناتج القومى .من هذا املنظور تكشف الحسابات القومية
الرسمية ىف السودان عن اهمية املساهمة الكبرية التى دفعت بها الرثوة الحيوانية ىف اإلقتصاد
القومى .ويشتمل إجامىل الناتج القومى للقطاع الزراعى ىف السودان عىل املحاصيل الزراعية،
الرثوة الحيوانية ،االسامك وإنتاج قطاع الغابات .وباستخدام االحصاءات الرسمية التى تم
تجميعها قبل إستقالل جنوب السودان ،نجد ان الرثوة الحيوانية وحتى وقت قريب كانت
تسهم عىل الدوام باكرث من  60%من القيمة املقدرة املضافة للقطاع الزراعى وفوق ذلك
فانها تعترب من املساهمني االكرث اهمية عند مقارنتها مبساهمة زراعة املحاصيل ىف إجامىل
الناتج الزراعى املحىل.
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" ...لم يكن هناك
أي محاولة في الواقع
إلحصاء عدد املاشية في
السودان ملدة  37عاما".

وعند بداية انتاج وتصدير النفط ىف اواخر التسعينيات تدنت املساهمه النسبية إلجامىل
الناتج القومى الزراعى ،إال أن مساهمة البرتول ىف إجامىل الناتج املحىل ىف اى وقت من
االوقات ىف العقد االخري كادت أن تكون مساوية ملساهمة الزراعة والتى تسهم فيها الرثوة
الحيوانية بالجزء األكرب وتعترب الرثوة الحيوانية من ناحية القيمة بأنها أكرب قطاع فرعى
يساهم ىف اإلقتصاد السوداىن القومى متجاوزة ىف ذلك النفط نفسه.

شكل  : 2مساهمة القطاع الزراعي وقطاع البرتول من الناتج القومي

بينام ال تكون مساهمة الرثوة الحيوانية كبرية عند مقارنة ذلك مبساهمتها ىف اإلقتصاد املحىل
لكن تظل مساهمتها ىف الصادرات معتربة ومتنامية.
وىف نفس السياق تقرتح التقارير الرسمية منذ الخمسينيات اىل بداية السبعينيات أن انتاج
الرثوة الحيوانية ومنتجاتها ميثل  % 7 - % 6من الصادرات الزراعية الرسمية ىف معظم هذه
السنوات وقد سجل منذ العام 1997م ان صادرات الرثوة الحيوانية قد بلغ متوسطها % 27
من الصادرات الزراعية ،ثم ارتفعت اىل  % 47ىف العام 2009م .ىف غضون هذه املدة أضحى
الضأن املصدر حياً أهم سلعة حيوانية ،تليها ىف االهمية سلعة الجلود ثم اإلبل واملاعز.
تجدر اإلشارة إىل أن الجزء األكرب من الضان واملاعز يصدر حياً بصورة رسمية اىل السعودية
من املحاجر السودانية باإلضافة إىل تجارة الحيوانات الحية بصورة غري رسمية وغري مسجلة
وذلك عرب الحدود اىل تشاد وليبيا ومرص.
يبدو ان حقبة هيمنة املحاصيل من حيث مساهمتها ىف الصادرات الزراعية قد ولت وإذا
نظرنا بطريقة متوازنة لحجم اهميتها املشرتكة الداخلية وكذلك بالنسبة للصادر فإن االرقام
الرسمية تشري اىل املساواة النسبية ىف القطاعني الفرعيني من الرثوة الحيوانية واملحاصيل
الزراعية ىف املساهمة ىف االقتصاد القومى.وبنا ًء عليه فإنه من الرضورى مالحظة درجة
اإلعتامد املحدودة والتغطية الخاصة بالبيانات اإلقتصادية الرسمية السودانية ويتضمن ذلك
املعلومات الخاصة بإنتاج الرثوة الحيوانية .وكام لوحظ سابقاً فأن القاعدة الحسابية األكرث
إستخداما دامئاً هى أن  % 90من الرثوة الحيوانية ىف السودان يقوم برتبيتها الرعاة ولكن
تتوفر بيانات تجريبية قليلة جدا ً تثبت صحة هذا الزعم املؤكد.

وباملثل مل تكن هنالك أية محاولة لحرص العدد الحقيقى للرثوة الحيوانية ىف السودان منذ 37
عاماً ،عليه فإن التقديرات الرسمية حول حجم القطيع القومى ىف السودان تتم دون إجراء
إحصاءات ميدانية وهى حصيلة تخمينات تتم عىل مستوى مكاتب املسئولني وقد يثبت
خطؤها متاما عند التدقيق فيها أخريا ً .زيادة عىل ذلك فان املعلومات حول تجارة املاشية
الحية الحدودية غري الرسمية قليلة مع عدم وجود معلومات حقيقية حول القيمة اإلقتصادية
القومية لقدرة وطاقة الحيوان ،مثل إستخدامه ىف عمليات جر املحراث أو االعامل الزراعية
االخرى ,نقل اإلنسان ,ترحيل الحصاد ،جلب املاء لإلستخدام املنزىل ونقل مواد البناء او
لغرض التجارة .وببساطه فقد تقود معالجة القصور ىف البيانات إىل زيادة كبرية ىف الفوائد
اإلقتصادية التقديرية التى تنتج من قطاعى الرثوة الحيوانية والرعاة.
التأثيرات اإلقتصادية للضرائب احلكومية وسياسات التصدير على
منتجى الثروة احليوانية
ميثل فرض رضائب عالية ومتعددة مشكلة اساسية يستشهد بها تجار الضأن الذين تم إجراء
مقابالت معهم ىف االسواق الرئيسية والفرعية عام 2005م (ديراىن واملجموعة  )2009و إذا
كانت الرضائب أكرب عىل تجارة املاشية عند مقارنتها بالصادرات الزراعية االخرى فإن هذا
األمر غري واضح إذ أن البيانات املتوفرة بني عامى ( )2005-2006تقدم صورة مربكة ألن
هنالك محاصيل معينة مثل السكر ،السمسم والفول السوداىن يبدو الرضيبة عليها أكرب
من الرضائب املفروضة عىل الرثوة الحيوانية بينام تقل الرضائب عىل القطن والذرة (ديراىن
واملجموعة .)2009 DTIS-2008
يوضح الجدول رقم  3نسبة قيمة صادرات املنتجات الزراعية التى حققها املنتجون .يظهر من
هذا املنظور املختلف أن منتجى الرثوة الحيوانية ليسوا من املترضرين بطريقة غري عادية مع
مالحظة ان منتجى الضأن يستطيعون دامئا املحافظة عىل القيمة االكرب من إنتاج صادراتهم
مقارنة باى فئة أخرى من املنتجني املذكورين ىف الجدول .3

الجدول  : 1حصة املنتج يف قيمة صادرات سلع مختارة يف الزراعة واملاشية

املصدر  :متت إعادة حسابه من جداول سيفسيا (.)2011

التأثير اإلقتصادي للضرائب
علي منتجي الثرروة
احليوانية
الضرائب العالية واملتعددة
هي مشكلة السوق وباألخص
لتجار الضأن الذين مت
احلوار معهم في األسواق
الرئيسية والفرعية عام
2005م (ديراني )2009
وما إذا كانت الضرائب
أكبر علي جتارة املاشية من
الصادرات الزراعية األخري
فإن املعلومات الغير واضحة
من عام 2006م تظهر صورة
مختلفة.
هنالك محاصيل معينة
ً
خصوصا السكر  ،السمسم
والفول السوداني تبدو ان
الضريبة عليها أكبر من
ضرائب املاشية بينما تقل
الضرائب علي القطن والذرة
(ديراني 2009 -2008م)

يوضح الشكل  3والشكل  4من وجهة نظر ثالثة اىل أى مدى انحرفت االسعار التى تحصل
عليها املزارعون الســـــــــــــــودانيون من منتجاتهم عن تقديرات اســــــــــــــــــــــعار
السوق الحر (الفىك وطه  )2007تشري الحســـــــــابات (املعــــــــــدالت اإلسمية
للمساندة) القريبة من الصفر عىل عملية تحرير اسعار ســــــــــــــــــــــوق مفتوح
كمـــــــا تشــــــري قيم املعدالت اإلســــــــــــمية للمساندة االيجابية اىل دعــــــــــــــم
الزراعة اما القيمة الســــــــــــــلبية فتمــــــثل داللة عـــــــىل إنحرافــــات السوق التى
تقلل من قيمة املنتجات الزراعية.
يقدم الشــــــــــــــــــــــــكل  3فحص املعدالت اإلســـــــــــمية للمساندة لإلنتــــــــــاج
الزراعـــــــــى الســــــــــــوداىن ككــــــل ( ويتضمن ذلك الرثوة الحــــــيوانية) مقابل
املعـــــــدل اإلســــمى للمســـــاندة للثــــــروة الحيــــــــــوانية فقــــــــط.
كانت كلتا القيمتني سالبة ملدة نصف قرن وتشري اىل إنحياز ثابت ضد الزراعة ىف السياسة
االقتصادية ىف السودان التى تبدو فيها الرثوة الحيوانية االكرث معاناة عند مقارنتها بالقطاع
الزراعى عموماً.
الشكل  : 3املعدالت اإلسمية للمساندة (كنسبة مئوية) لإلنتاج الزراعى بالسودان 2004-1955

يبني الشكل  4املعدل اإلسمى للمساندة الطويلة االجل لثالثة قطاعات دامئة الترضر وهى
الرثوة الحيوانية ،الصمغ العرىب والفول السوداىن وعموماً قد يعاىن منتجو الرثوة الحيوانية اكرث
من املزارعني نتيجة للسياسات الحكومية( ،شكل  )3غري ان الشكل  3يظهر بوضوح ان الرعاة
ليسوا اكرث ترضرا ً من قطاعات معينة اخرى من مزارعى املحاصيل.

كل من قيم املعدالت
اإلسمي لإلنتاج الزراعى
فى السودان ()NRA
وجدت سالبة ألكثر من
نصف قرن ،مما يشير
املناهضة املنظمة للتحيز
الزراعى فى سياسات
اإلقتصاد السودانى،
مما جعل قطاع الثروة
احليوانية يعانى اكثر
من القطاع الزراعى
بشكل عام.

يبي الشكل  -4املعدالت اإلسمية للمساندة (كنسبة مئوية) للرثوة الحيوانية ،الفول السوداىن
نّ
والصمغ العرىب ىف السودان 2004 -1955

خالصة القول هو إن الرعاة مترضرون إقتصادياً ليس بســـــــــــبب استهداف سياسة
الحكومة لهم عىل وجه الخصوص ولكن بســــــــــبب كونهم جــــــــــــــــــزء من فئات
كبيـــــــــــرة من املنتجـــــــــني الذين تعرضهم خصائصـــــــــــهم لالســــــــــتغالل عىل
جميع مســــــــــــتوياتهم املتعددة ،الصغرية باإلضـــــــــــــافة إىل املنتجني املهمشني جغرافياً
وســـــيـــاسياً الذين ميارســـــــــــون الزراعة املطرية التقليدية.
هنالك ايضا جوانب من السياسات الحكومية خاصة بالثـــــــــــــروة الحيـــــــــوانية تقدم
خدمات للرعاة بصورة مقبولة إىل حد ما ويتأكد هذا النجاح النسبى ىف نظام الحجـــــــــر
الصحى البيطرى الحى الذى ساعد السودان ىف الحفاظ عىل نسبة  % 10من نصيب
الســــــــــــوق العاملى و صـــــــــادرات الضـــــــــــان املعرتف بها رسمياً ()DITS 2008
اما اذا قارنا تاريخيا صــــــادرات الســـــــودان من الحيــــــــوانات الحـــــــــية إىل البلدان
التى ليس لديها نظام حجر صحى بيطرى تتضح أهـــــمية نظام الحجر الصحى البيطرى الحى
ىف السودان إذ أنه عند انتشار مرض حمى الوادى املتصدع ىف منطقة القرن االفريقى عامى
(2000م2001-م) متكن الســــــــــــــودان مرة اخرى من إستئناف تصــــــــــــــــدير الضان
اىل السعودية ىف فرتة مبكرة عام 2002م وىف املقــــــــــــــــابل فان مناطق الصومال (جمهورية
أرض الصومال و بونتالند) التى مل يعرتف بها عامليا مل تسمح لها السلطات الســــــــــعودية
بالتصدير اليها حتى عام 2009م .وقتها استطاعت جيبوىت ان تستحوذ عىل حصتها ىف السوق
(كالسودان ) بواسطة إنشاء نظام محجر بيطرى حكومى عام 2006م  .أثناء الحظر ابتكر
التجـــــــــــار الصــــــــــــــــوماليون أســـــــــــاليب غري رسمية لبيع حيواناتهم بأسعار
فائدة مخفضة اىل السعودية عن طريق عـــــــــامن واليمن ولكـــــــــــن مع زيادة مخاطر
االستغالل من قـــــــــبل التجـــــــــار ىف تلك البـــــــــلدان (ماجد  )2010حيث يشـــــــــري
ماجــــــــــد اىل “ ختم املصداقية املتعلق بهـــــــــــذه املسألة الحســــــــــــاسة املرتبطة
بقــــــــوانني صحة الحيوان التى تتبناها الدول ذات السيادة” (2020 :3م) ومهام كانت هذه
العيوب فان نظام الحجر الصحى البيطرى ىف السودان يبقى هو النظام الذى يتمتع باملصداقية
الكبرية التى حــــــــــــــافظ عليها لكن يصـــــــــعب قياس الفــــــــائدة التى جــــــــــناها
تجــــــــــار ،منتجـــــــو ومصـــــدرو الضـــــــان السودانيون من هذه الخدمة.

"هناك أيضا جوانب من
سياسة احلكومة التي
تخدم الثروة احليوانية
والرعاة إلى حد معقول.
قبل كل شيء ،من بني
هذه النجاحات النسبية
هو نظام احلجر الصحي،
مما ساعد السودان على
احلفاظ على  ٪10من
حصة السوق العاملية في
صادرات األغنام معترف
بها رسميا" .

اإلجتاهات اإلقتصادية واألبحاث املستقبلية فى قطاع الثروة احليوانية

تم تقديم الدليــــــــل الظريف لتأثري التجارة عىل ادارة القطيــــــــع ىف املســــــــح الذى
أجرى عىل الرثوة الحيــــــــــوانية عام 2010م والذى يوثق للتحول ىف تركيبة االنــــــــــواع
التى تدخل ىف تربية القطعان الرعوية ىف شامل كردفان .التقديرات الرسمية ألعــــــــــداد
الرثوة الحيوانية املضمنة ىف الجدول ( )2نتجت عن منوذج يفرتض نســـــــــــبيا ثبات
النســــــــب مبختـــــــلف انواع الرثوة الحيوانية ىف قطيع اقليم كردفان عن الفرتة  1975م
  2010وباملقـــــــارنة مع نتائج املسح الذى أجرى عام 2010م قلل النموذج الرســـــــمىمن أعداد الضـــــــــان من عدة نواحى وبالغ ىف تقدير أعداد األنواع األخرى من الحيوانات
ويبدو ان هنـــــــــــالك تحــــــــــــول ملموس ىف تكوين قطعان كردفان حيث مييل
لصالح أهم نوع من أنواع الصادرات وهو الضأن.

الجدول  : 2تقديرات أعداد الرثوة الحيوانية بوالية شامل كردفان 2010 - 1975

تقديرات أعداد الرثوة الحيوانية بوالية شامل كردفان – 2010 - 1975
مثالياً يجب التحقق من الروابط بني تغيري مؤرشات اإلقتصاد الكيل وتحوالت االسرتاتيجيات
االنتاجية عىل املستوى املحىل بواسطة األرس الرعوية واملجتمعات .يعتمد فحص هذا الرابط
عىل توفر الدليل ويبدو ان هنالك تحوالً (مفهوماً) ىف تأكيد البحث ىف العقود االخرية بعيدا
عن الدراسات امليدانية املوجهة اقتصاديا اىل قضايا الحصول عىل املوارد باإلضافة إىل مشاكل
النزاعات.
تقرتح ادلة متفرقة ناتجة عن عمل ميداىن اجرى ىف الثامنينات انه  -عىل االقل ىف تلك الفرتة
– ان زيادة مشاركة السوق ميكن ان تحسن االوضاع اإلقتصادية واإلجتامعية للمجموعات
الثانوية ىف املجتمعات الرعوية .ىف أوساط الحوازمة البقارة ىف كردفان ساعدت املشاركة ىف
األجور العاملية لهجرة العاملة عىل متويل اإلستثامر ىف القطعان بواسطة الرعاة األكرث فقرا ً
كام شجعت النساء عىل اإلستقاللية ىف إكتساب الدخل عن طريق بيع الحليب (مايكل
 .)1997 ,1991 ,1987أما ىف اوساط الرشايدة ىف رشق السودان فساعدت هجرة االيدى
العاملة ىف زيادة عدد القطيع وايضا عىل إضعاف التسلسل الهرمى الوضعى التقليدى بني
األشخاص “األحرار” و”العبيد “( يونق  .)1987أما وسط النوير ىف جنوب السودان قللت

"وقد إحتفظ نظام
احلجر الزراعي السوداني
بهذه املصداقية لصاحله،
(ولكن من الصعب قياس)
استفادة مربي األغنام
السودانية ،والتجار
واملصدرين منه".

الهجرة من الريف اىل املدن وكذلك اسواق املاشية من اعتامد الشباب عىل الرجال االكرب
سنا والذين تعتمد سلطتهم عىل السيطرة عىل االبقار كام “خففت بدرجة ملموسة من عدم
املساواة اإلجتامعية املتأصل ىف اقتصاد االبقار (هتشنسون  1996,الكو .)1981
لسوء الحظ صدرت أبحاث قليلة ىف العرشين عاما املاضية ىف أوساط الرعاة والرعاة املزارعني
السودانيني ملواجهة او تحديث انعكاسات السياسات املصاحبة لهذه النتائج(كاسيارى وأحمد
 )2009وقد تكون هنالك اسباب معقولة لهذا اإلهامل الذى نتج عنه ندرة ىف املعلومات
الجديدة لدى مجتمع البحث للمساهمة ىف سياسة الحوار حول الداللة القومية اإلقتصادية
للرثوة الحيوانية أوحول التعقيدات اإلجتامعية ذات العالقة بإدارة اإلنتاج الرعوى عىل أساس
تجارى..
إذا ما اختارت تافتس  /مركز فنستني الدوىل تناول هذه املوضوعات فإن والية كردفان هى
املكان االفضل للقيام بذلك وخالفاً ملعظم مناطق السودان فقد قمنا بدراسة حديثة لتقدير
حجم ومك ّونات الرثوة الحيوانية ىف واليتى شامل وجنوب كردفان (إيفاد  )2010وتعرف
كردفان بانها مصدر هام لضأن التصدير (ديراىن واملجموعة 2009م) .كام يظهر ان التغري
ىف انواع مك ّونات القطعان ىف كردفان هى التى تعكس هذه التأثريات التجارية .أخريا ً يقدم
ميكائيل واخرون (1997-1991-1987م) بعض قواعد البيانات االساسية املقارنة عىل مستوى
األرسة ىف الثامنينات والتسعينات ويظهر البحث ىف اقتصاديات انتاج الرثوة الحيوانية الرعوى
ىف كردفان امكانية عملية ،كام يتناول ايضاً الفجوة الحقيقية ىف السياسات الحالية ذات الصلة
بادب الرعاة السودانيني ذى العالقة.
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Notes
The national statistics for Sudan presented in this paper were compiled
prior to the secession of the Republic of South Sudan in July 2012.
The views presented in this paper are those of the author and do not necessarily
represent the views of UNEP or UKaid from the DFID

