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20121وزارة الرعاية اإلجتماعية  بالتعاون مع منظمة اإلسكوا مارس 

عمر طه البشير: إعداد مهندس زراعي 
املنسق القومي لتنظيمات املنتجين وزارة الزراعة والغابات  



ملاذا قانون تنظيمات املنتجني 
تم إستحداث قانون تنظيمات اصحاب مهن اإلنتاج الزراعي والحيواني لتكوين 
ات تنظيمات تساعد املجتمعات الريفية علي تحديد اولوياتها وترجمة هذه االولوي

يم حتي الي انشطة وبالتالي تفعيل دورها في التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقي
تنفذ الدولة خططها وسياساتها من خالل تجميع وحشد وتنظيم  موارد املجتمع 

ن ان وتنظيم استثمارها والتنسيق في استخدامها ذلك الن البنيان التنظيمي يمك
يجمع موارد وإمكانات وطاقات أعضائه من ناحية كما يمكن رفع كفاءة اإلنتاج 

.الزراعي والحيواني من ناحية أخري  وهو ما يمكن ان تتواله هذه التنظيمات 



تابع

ج وكان البد من مساعدتهم وذلك بإصدار قانون اصحاب مهن اإلنتا
الذي ينص علي تنظيم املنتجين في 2011الزراعي والحيواني 

حتي 1992مجموعات كبديل لقانون إتحادات الرعاة واملزارعين 
علي إنتاج يسهم في تطوير الزراعة خاصة في املناطق الريفية لتعمل

رة عالي القيمة ويمكن ان تكون هذه الجمعيات عندما تنظم بصو 
فعالة وسيلة قوية إليصال صوت أصحاب الحيازات الصغيرة 

التنمية واإلمكانات الضعيفة وشريكا فعاال للحكومة وشركائها في

ا من وهذا القانون يهتم بكل املنتجين وخاصة صغارهم األقل فرص
ناحية الوصول الي املدخالت 



بعض موارد السودان الزراعية
سافنا في صحراوي في الشمال إلي ال)يتميز السودان بالتنوع املناخي ▪

.وهذا يؤدي إلي إنتاج أصناف متنوعة من املحاصيل ( الجنوب

:املساحة

2مليون كلم 1.88: املساحة الكلية▪

مليون فدان180: األراض ي الصالحة للزراعة▪

%20: املساحة املزروعة▪



:املياه

(.أنهار موسمية–مياه جوفية –أنهار )السودان يتميز بتعدد موارده املائية 

مليون نسمة37.4:  لسكانا

مليون راس105:  الثروة الحيوانية

مليون هكتار14: املراعي الطبيعية

مليون هكتار21:  الغابات

والية18:  النظام الفدرالي

اتبع



ملاذا اإلهتمام بصغار املزارعين 

  من االنتاج الزراعي يف السودان %( 70)إلمهيتهم يف معاجلة الفقر
 ميثلون اغلبية يف اإلقتصاد الريفي
 اكثر أتثريا ابلعوامل اخلارجية املتعلقة ابلفقر
 خماطر االمن الغذائي
 حملاربة اهلجرة من الريف إيل احلضر
اكثر أتثرا ابلتغريات املناخية
تدهور املوارد الطبيعية



فرص و مخاوف صغار املنتجين في زيادة دخلهم 

لك اهتمام الدولة وقناعتها بدورهم يف اإلقتصاد السوداين والدليل علي ذ-1
مات هذه الورشة اليت من أهدافها توفري العدالة هلم خاصة يف الوصول للخد

قناعة الشركاء ابمهية التعامل مع صغار املنتجني -2
زايدة يؤدي إيل خفض تكاليف اإلنتاج و )إنتظامهم يف تنظيمات املنتجني -3

(االرابح وفرص أوسع لتطبيق التقاانت
مخاوف صغار املنتجين

تسويقاوإئتمانخدماتوجودلعدمالتحكمعناخلارجةلالسباباخلسارة
لإلنتاجمربراتوهيبعيدةاالسواقكانتإذاخاصةختزيناونقلاووسائل
.اإلعاشي
زراعيةخالتومدحاسمومتويلعدالةحيتاجوناملنتجنيصغارانإيلوخنلص
جتاريةزراعةإيلالكفافزراعةمنلإلنتقالالزمةوأسواقحمسنة



مشاكل التمويل 

والتسويق

ةتقانات تقليدي

تشتت الحيازات

قدرات ضعيفة

انتاج موسمي

مخاطر عالية

القطاع )الوضع الراهن  لصغار المنتجين 

(التقليدي



رؤيتنا ورسالتنا                   

الرؤية

تمجعيااعضاءودعمبتشجيعومستدامفاعلزراعيقطاعبناء
منإنتاجيتهمتطويرعليقادريناملنتجنييصبححيتصغاراملنتجني

.للموارداالمثلواإلستغاللالتكلفةتقليلخالل

الرسالة

ي متطور العمل علي تنظيم وتنمية القطاع  الزراعي من اجل إنتاج زراع
يعية ويعزز ومتنام ومتنوع ومتكامل حيافظ علي البيئة واملصادر الطب

السواق االعتماد علي الذات يف إنتاج الغذاء ويتالءم مع متطلبات ا
.  احمللية واإلقليمية والعاملية



:واقع جمعيات المنتجين في السودان 
-:اوال مراحل نشؤها 

منذ اتريخ إصدار القانون وكانت هنالك مادة يف2011بدأت اجلمعيات بقانون 
ني إكتمال القانون تعطي احلق إلحتاد املزارعني والرعاة ابإلستمرارية إيل ح
ويعترب 2014تنظيمات املنتجني علي مستوي السودان ومت إلغاؤها يف عام 

نة عليا يرأسها وزير هذا التاريخ هو البداية الفعلية للقانون ومن مث مت تكوين جل
يذ القانون الدولة بوزارة العدل علي مستوي املركز والوالايت  ومن مهامها تنف

ثروة احليوانية وتضم يف عضويتها عدد من الشركاء مبا فيهم وزيري الزراعة وال



ثانيا انواع الجمعيات 

منتجين علي األقل وبمساحة 7جمعية قاعدية تضم في عضويتها :اوال
(  التعديل الجديد )فدان 200التقل عن 

ية ثانيا جمعية نوعية تكون من عدد اليقل عن إحدي عشرة جمعية قاعد

ثالثا جمعية متخصصة بعدد اليقل عن خمس جمعيات نوعية 

رابعا تنظيم املحلية

خامسا تنظيم الوالية 

(تنظيمات املشاريع املروية+ الواليات )سادسا تنطيم السودان 



هيكل تنظيمات املنتجين

تنظيمات السودان

تنظيمات املشاريع 

القومية

تنظيمات املنتجات العامة

تنظيمات اصحاب مهن االنتاج الزراعي 

والحيواني بالوالية

تنظيمات اصحاب مهن االنتاج الزراعى و  الحيوانى 

افيا باملحليةجغر

جمعيات متخصصة

جمعيات نوعية

جمعيات قاعدية



دور اجلمعيات يف التنمية      
 الوفر من خالل التشارك في الخدمات واملعدات

 تجميع املنتجات والتشارك في النقل و التسويق والتخزين والتصنيع

 تشكيل قوة ضغط وتفاوض في سالسل اإلنتاج

 القدرة علي تلبية إحتياجات السوق

القدرة علس ي التصدير

 الوصول علي دعم وخدمات الوزارة بشكل افضل



اإلنتاجيةاملزااي اإلقتصادية واإلجتماعية للجمعيات
الحصول علي أسعار عادلة للمدخالت واملخرجات ❖

عمل تخفيض تكاليف اإلنتاج نتيجة لتعاون القدرات في إنجاز ال❖

تخفيض تكلفة الوسيط او اإلستغناء عنه كليا ❖

الحماية من النزعة اإلحتكارية ❖

العوائد اإلجتماعية ❖



تشبيك

تسويق مدخالت

قيادة و ادارة فاعله
اهداف اقتصاديه 

اسنادواجتماعيه محددة تجانس االفراد 

وفاعليتهم 

ةقيمه مضافتمويل

زيادة دخل املزارع

صحة

تعليم

عمران

تنمية 

ناجحة

عناصر نجاح جمعيات صغار املنتجين



احلقوق لكل تعرف منظمة العدل الدولية للعدالة اإلجتماعية املساواة يف مجيع❖
التطور الشعوب إضافة إيل إمكانية كل األفراد من اإلستفاده دون متييز من

اإلجتماعي واإلقتصادي يف كل مكان  
الجيال يف كل عرفها البنك الدويل أبهنا هي املساواة يف فرص الرفاهية بني ا❖

اجلوانب اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية 

تنظيمات املنتجني والعدالة اإلجتماعية 



إلجتماعية مجعيات املنتجني ودورها يف حتقيق العدالة ا
إلصالح لها دور كبير في تحقيق  العدالة اإلجتماعية وتعتبر أهم غايات ا

اإلقتصادي وأحد أهم مؤشرات نجاحة ومسببات إستمرارة  وخاصة
أنها كانت أحد اهم شعارات الثورة خاصة أنها تعمل علي مساعدة 

هم أعضاءها املنتجين ملواجهة الظروف اإلقتصادية السيئة وتس
ثة لتلبي مساهمة فعالة في تبني املنتجين ملستحدثات الزراعة الحدي

الل متطلبات السوق املحلي والعاملي واإلنتاج الزراعي وذلك من خ
قدرتها للوصول للتمويل الجماعي والوصول لخدمات التمويل 
مناطقها  والتسويق والتأمين واملساهمة تقديم الخدمات اإلجتماعية في

تساوية وهذه الجمعيات التفرق بين املرأة والرجل اإلثنين لهم حقوق م.

حسب القانون 



خالهلا مت بعض التجارب الناجحة جلمعيات املنتجني ومن
فرص  تطبيق العدالة اإلجتماعية خاصة يف تكافؤ ال

 جمعية طيبة النوعية                     والية الجزيرة

 جمعية القلعة النوعي                      والية النيل االزرق

 تنظيم مجمع املسرحين النوعي     شمال دارفور

 جمعية موسيه                               جنوب دارفور

 جمعية خالدة النسوية                    والية غرب كرردفان

جمعيةلتبلدية                                  جنوب كردفان

جمعية الصالت الطيبة                  والية القضارف



التعاون مع بنك اإلنتاج 
دمات بنك اإلنتاج من البنوك الواعدة التي إنشأت حديثا لتقديم الخ
ديثة تساهم للمنتجين في الريف والوصول إليهم في مناطقهم كتجربة ح

معياتهم في تحقيق العدالة اإلجتماعية للمنتجين في الريف من خالل ج

ولنا تعاون كبير معهم سيبداء من هذا املوسم بمشيئة هللا 



نماذج من البرامج التي ساهمت  في تحقيق العدالة اإلجتماعية 

سياسات 
مدخالت 

إنتاج 

بناء 

القدرات



ع ما جرار مت توزيعها جلمعيات صغار املنتجني بدف90
من القيمة الكلية           % 30قيمتة



تدريبات   خارجية لصغار املنتجين كسابقة في 

وزارةالزراعة 

مصر  لبنان

تركيا جنوب إفريقيا



تبادل خبرات مع جمعيات في تركياومنتجين من 

واليات طرفية  



والية كسال محلية ود الحليو 





منوذج ملنتج شاب من قرية مدق القضارف وزايرة 
الفرص جلمعيات يف ايطاليا وميثل عدالة يف توزيع



إدخال القيمة املضافة لصغار املنتجين يساهم في 

تحقيق العدالة اإلجتماعية               



لصغار املنتجينبعض املطلوابت لتحقيق العدالة اإلجتماعية

إعتماد سياسات زراعية بغض النظر عن حجم املزرعة وإمكانات❖
الطريقة املنتج وهو ما يعني علي أن كافة املزارعين  يعاملون بنفس

ية دون األخذ بعين اإلعتبار إختالفاتهم اإلقتصادية واإلجتماع
ر وكنتيجة لهذا املوقف اصبح املزارعون املتوسطين والكبا

ستفادة من املستفيدين الرئيسيين نظرا لكونهم في وضع افضل لل 
خدمات القروض والخدمات االخري 

سسات ايضا تمويل الجمعيات تواجهه مشاكل كبيرة في بعض املؤ ❖
اض علي التمويلية بما فيها البنك الزراعي بحجة الضمانات واإلعتر 

بعض مواد القانون خاصة بالنسبة لصغار املنتجين 



والشركاء عةضرورة الرتكيز علي زايدة النماذج اإلبتكارية والتشاركية بني وزارة الزرا-2
ومجعيات  املنتجني 

ت والبذور تطوير فرص  الوصول ايل املعلومات واخلدمات الزراعية مبا يف ذلك اآلال-3
تجني للوصول واألمسدة إيل كل املناطق الريفية  دعما لإلبتكار وتعزيز قدرات صغار املن

للتكنولوجيا احلديثة 
الوحدات فصل السياسات ووصول التمويل لكل املنتجني علي مستوي احملليات و -4

تاج حيت حتقق عدالة اإلدارية والبد للبنوك التنموية التوسع يف منافذها خاصة يف مواقع اإلن
التوزيع للمدخالت اإلنتاج بدال ان تذهب لكبار املنتجني 

ت إ يل مجعيات توجية كل الربامج والدعومات اليت تقدمها وزارة الزراعة والغاابت للوالاي-5
(مثل برانمج احللول املتكاملة )صغار املنتجني 

يات لتحقيق اإلهتمام بسلسلة القيمة املضافة وختصيص أماكن خاصة ابألسواق للجمع-6
شعار من املنتج للمستهلك 

التوصيات



 لحسن اإلستماع
ً
شكرا


