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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

زيادة إنتاج زيمبابوي من الذرة

 مليــون 14.65ارتفــع إنتــاج زيمبــابوي مــن محصــول الــذرة والحبــوب األخــرى، القــادرة علــى إطعــام
روة الحيوانيـة تقريـر التقيـيم الثـاني للمحاصـيل والثـ"شخص في البالد خالل العام المقبل، ووفقًا لــ

، ومـن المتوقـع 2020ثالثـة أضـعاف محصـول عـام 2021، يُقدر محصـول الـذرة لعـام "في زيمبابوي
.خالل العام الجاري% 34أن ينمو القطاع الزراعي بنسبة 

 صــندوق النقــد الــدولي"اتصــالًا، أفــاد) "International Monetary Fund( أن زيمبــابوي تســير علــى ،
هذا العام، وذلك بفضل محصول الـذرة؛ 6%طريق االنتعاش االقتصادي مع توقعات نمو بنسبة 

مـن 14%من األسـر الزراعيـة فـي الـبالد يزرعونـه، ويُسـهم المحصـول بنسـبة 90%حيث إن أكثر من 
.إجمالي الناتج المحلي الزراعي للبالد

 فـرض 2021فـي زيمبـابوي فـي مـايو " هيئة التسـويق الزراعـي"يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه ،
ة حظــر كامــل علــى واردات الــذرة، وذلــك بفضــل الحصــاد الــوفير للمحصــول؛ حيــث تتوقــع الحكومــ

.مليون دوالر أمريكي من حظر الواردات300توفير ما يُقدر بنحو 

اآلليات واألسباب: 2021ازدهار زراعة محصول الذرة في زيمبابوي عام 
زيمبـابوي "، بعنـوان )The conversation" (ذا كونفرزيشـن"أشـار المقـال الصـادر عـن صـحيفة 

إلـى ارتفـاع حصـاد زيمبـابوي مـن محصـول،"أوجـه القـوة والضـعف: أصبح لـديها حصـاد وفيـر
.، األمر الذي يُسهم في تحقيق االكتفاء الذاتي لديها2021الذرة خالل عام 
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

أسباب ازدهار محصول الذرة في زيمبابوي

رار، يرجــع اإلنتــاج الكبيــر للــبالد فــي المقــام األول إلــى هطــول األمطــار باســتم: األمطــار الغزيــرة
ــة، ــرامج الحكومي ــدعم المقــدم مــن الب ــى ال ــى باإلضــافة إل ــذي ضــمن حصــول المــزارعين عل األمــر ال

.2021/2020مدخالت كافية خالل موسم الزراعة 

 ــب ــل صــغار المــزارعين يخضــع فــي الغال ــوب مــن قِب ــذرة والحب ــاج ال ــى أن إنت ــا، إل تجــدر اإلشــارة هن
ا ضــخ ويتطلــب الحفــاظ عليهــ-التــي تعتمــد علــى ميــاه األمطــار بشــكل أساســي-للزراعــة البعليــة 

ي االســتثمارات الكبيــرة خــالل موســم األمطــار، وكــذلك رفــع مســتوى أنظمــة الــري، وقــد يــوفر الــر
بية المحسن للمزارعين أصحاب الحيـازات الصـغيرة القـدرة علـى الصـمود فـي مواجهـة اآلثـار السـل

. لتغير المناخ

أدى تعــاون الحكومــة مــع المنظمــات غيــر : البــرامج الحكوميــة والتعــاون مــع القطــاع الخــاص
د الحكوميــة، والوكــاالت المانحــة، والقطــاع الخــاص إلــى البــدء فــي مشــروعات زراعيــة مختلفــة، وأحــ

، والــذي يرتكــز علــى االســتخدام الفعــال "دعــم المــدخالت المركــزي"هــذه المشــروعات هــو مخطــط  
ــرويج لــه علــى نطــاق واســع خــالل  للمــوارد علــى قطــع صــغيرة مــن األراضــي الزراعيــة، وقــد تــم الت

.، وذلك بهدف توفير الغذاء، وتأمين سبل العيش لمختلف األسر2021/2020موسم الزراعة 

قييم الثـاني تقرير الت"في السياق ذاته، يمكن استخدام هذا النهج في المناطق الهامشية، فوفقًا لـ
نهج ، بلغت غلة المزارعين أصـحاب الحيـازات الصـغيرة الـذين مارسـوا هـذا الـ"للزراعة في زيمبابوي

يـه، هكتار للمزارعين الذين استخدموا الحراثة التقليديـة، وعل/ طن1.16هكتار مقارنة بـ / أطنان5.28
ب علـى قد يُسهم هذا البرنامج وغيره من البرامج الحكومية في استدامة ونمو إنتاج الـذرة والحبـو

.المدى الطويل

ائيـة خـالل استراتيجية تحول الزراعة والـنظم الغذ"أطلقت زيمبابوي :  استراتيجية جديدة للزراعة
مليــارات دوالر أمريكــي بحلــول عــام 8.2، وذلــك بهــدف إنشــاء قطــاع زراعــي تبلــغ قيمتــه "2020عــام 
دة ، وترتكــــز االســــتراتيجية علــــى التقنيــــات الذكيــــة للمنــــاخ، وخــــدمات اإلرشــــاد الزراعــــي، وزيــــا2025

د ورغـم هـذا، فقـ". مخطـط دعـم المـدخالت المركـزي"االبتكارات، وتتماشـى هـذه االسـتراتيجية مـع 
م بـه بعـض الفجـوات الرئيسـة، فهـو ال يـدع" مخطـط دعـم المـدخالت المركـزي"أشار النقاد إلى أن 

، وقـدرت تكلفتهـا بــ 2017/2016االستدامة، وقد تم تقديم المخطط ألول مرة خالل موسم الزراعة 
.2018مليون دوالر أمريكي خالل عام 214

 ورغـم 2017فـي عـام " مخطـط دعـم مـدخالت الـذرة"ألـف مـزارع صـغير مـن 50ختامًا، فقد اسـتفاد ،
آالف مــزارع لــم يســلموا المنتجــات إلــى مجلــس تســويق الحبــوب كمــا هــو 10ذلــك فــإن أكثــر  مــن 

.ةمطلوب، ويرجع ذلك إلى إساءة استخدام المدخالت، والتأخير الطويل في المدفوعات المالي

Source: Paidamoyo, E. "Zimbabwe had a bumper harvest: what went right and what needs work.", The conversation. Sep 20, 
2021. 
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