بسم اهلل الرمحن الرحيم

انجحديث انشهزي ألوضاع األمه انغذائي

والية النيل األزرق

وانخغذوي

األمانة الفنية لألمن الغذائي والتغذوي
انمقدمــــت:

انمهخـــــص:


شيدت العوامل المساىمة في األمن الغذائي العديد من
التغيرات تمثمت في

زيادة أسعار الغذاء

وتحسين الدخل لمعمالة الموسمية،

الرئيسي

وكذلك تحسنت

معظم مؤشرات الصحة والتغذية بشكل طفيف مما أثر
عمى األمن الغذائي لممجتمعات اليشة.



إنتيت عمميات حصاد السمسم الذي تميز

بتحسن

أسعار منتجات الثروة الحيوانية ،رغم تحسن الدخل من العمل الزراعي في موسم الحصاد ،كما

أظيرت مؤشرات نتائج الصحة والتغذية تحسنا نسبيا ،ويرجح أيضا تحسن الدخل لمفئات الضعيفة
والمتأثرين بالنزاعات من األنشطة الغابية والمساعدات اإلنسانية.

 إنتيت عمميات حصاد المحاصيل النقدية خاصة محصول السمسم الذي أظير إنتاجية جيدة

اإلنتاجية ،كما يجري حصاد الذرة

التحديات التي تواجو موسم الحصاد مثل

النقص في

فيما يتعمق بالذرة الرفيعة ،في القطاع التقميدي ،يجري حصادىا في القطاعين التقميدي وشبو

إنتاج الذرة.

إرتفعت أسعار التجزئة

تؤثر عمى

لمذرة بشكل ممحوظ بنسبة

 ٪24.2في شير نوفمبر بسبب إنخفاض العرض بينما
قل الطمب في السوق نتيجة لحصاد القطاع التقميدي.

أثر توافر المراعي الطبيعية ومخمفات المحاصيل ومياه

الشرب في مناطق الرعي كثي ار عمى الحركة الموسمية
الطبيعية وىجرة الحيوانات الي المناطق الغنية بالمرعي

والبمدان المجاورة .غير أن ىذه اليجرة أدت إلى

إنخفاض إمدادات الحيوانات وزيادة األسعار خالل شير
نوفمبر.



شيد إنتاج األسماك مزيدا من التراجع بنسبة  ٪4.6في



أظيرت المالريا إرتفاعا ممحوظا مقارنة باألمراض

نوفمبر مقارنة بشير أكتوبر.

الوبائية األخرى تمييا الدسنتاريا خالل شير نوفمبر ،أما

مؤشرات نتائج سوء التغذية الحاد ،المتوسط والعام قد

إنخفضت نسبيا في معظم المحميات.



خالل شير نوفمبر بظروف مختمفة مثل الزيادة الممحوظة في أسعار الغذاء األساسي وزيادة

الرفيعة في

جواالت التعبئة وآفات الماسح التي ربما



 تأثرت العوامل المساىمة في األمن الغذائي ( توافر األغذية وامكانية الحصول عميو واستخداميا)

تراوحت بين  6 - 4قنطار لمفدان في بعض المناطق المنتجة وذلك كنتاج إلرتفاع أسعاره التي

القطاعين التقميدي وشبو اآللي ولكن ىناك بعض
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إصدارة رقو 11

تم توزيع حوالي

 129.5طن متري من الحصص

الغذائية عمى عدد  76321من المتأثرين بالنزاعات في
محمية الدمازين ،الروصيرص وباو

بواسطة برنامج

الغذاء العالمي بالتعاون مع مفوضية الع ون اإلنساني
خالل شيرنوفمبر.

شجعت المزارعين عمى التوسع في زراعتو من أجل االستجابة لزيادة الطمب الخارجي عميو .أما

األلى ،إال أن بعض مساحات الذرة الرفيعة في محمية الدمازين تأثرت بآفة الماسح Contarina

 .sorgicolaتتوفر العمالة لمحصاد بأسعار مرتفعة تتراوح بين  300 – 250جنيو لمفدان ،ولكن
متوقع أن يواجو الموسم نقصا حادا في جواالت التعبيئة.

 شيدت أسعار التجزئة لمحصول الذرة في سوق الدمازين إرتفاعا حادا بنسبة  ٪24.2بين شيري

أكتوبر ونوفمبر بسبب انخفاض العرض بينما انخفض الطمب المحمي نتيجة حصاد الذرة الرفيعة
خاصة في القطاع التقميدي.

 ال تزال المراعي الطبيعية ومياه شرب الحيوان تعزز من موقف الثروة الحيوانية خالل شير
نوفمبر .ونجد أن حوالي  ٪60من المواشي التي قضت فترة الخريف في المنطقة الغربية انتقمت

إلى جنوب الوالية وجنوب السودان ،بينما إنتقمت حوالي  ٪30من القطعان في المنطقة الشرقية

نحو حدود حظيرة الدندر ،و ٪20باتجاه إثيوبيا ،و ٪10انتقمت إلى غرب الوالية والجزء المتبقي
نحو منطقة الكدالو .كما انخفض إنتاج األسماك بنسبة  ٪4.6بين شيري أكتوبر ونوفمبر بسبب
إنشغال شريحة من الصيادين في عمميات حصاد المحاصيل ،وسوء ظروف الصيد.

 أظيرت معظم أنواع الثروة الحيوانية في سوق صادر الثروة الحيوانية بالدمازين زيادة طفيفة في
األسعار تراوحت من  ٪8.3إلى  ٪20في شير نوفمبر ،باستثناء األبقار ذات اإلدرار المنخفض
حيث إنخفضت بنسبة  ٪42.9بينما ظمت أسعار األبقار ذات اإلدرار العالي وذكور الماعز

مستقرة.

 تظير السجالت األسبوعية لألمراض الوبائية حاالت متباينة بين األسبوع األول إلى الرابع من

شير نوفمبر ،كانت المالريا األعمي بين األمراض الوبائية األخرى تمييا الدوسنتاريا حيث زادتا

بنسب  ٪4.8و ٪22.3عمى التوالي .بينما إنخفضت حاالت التايفويد بنسبة  ٪63.6في األسبوع

الرابع مقارنة باألول .وفقا لنتائج فحص محيط منتصف الذراع (  ،)MUACأن حاالت سوء
التغذية الحاد الشديد حوالي  663طفال وعدد حاالت سوء التغذية المتوسط بمغ  2826من

مجموع  97,127طفل تم فحصو بينما بمغ المعدل العام .3.6

انبزيد اإلنكخزووي fsts.bns@outlook.com :انخهفىن0129820869 :
انمىقعhttp://fsis.sudanagriculture.net:
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إوخاج انمحاصيم
المنـــــاخ
أفادت محطة األرصاد الجوي بالوالية الى إنخفاض مستمر في معظم العوامل المناخية التي يتم رصدىا ،واستمر التحول

الموسمي في العوامل المناخية الى سيادة فصل الشتاء الذي يوفر موسم زراعي إلنتاج المحاصيل الشتوية .وبصفة عامة ،كانت

سجالت المناخ خالل نوفمبر أدني من الشير الماضي .متوسط درجة الح اررة اليومية المسجمة كانت  27.6درجة مئوية ،بينما
سجمت أعمى وأدنى درجة الح اررة  36.2و 19درجة مئوية عمى التوالي .وارتفع معدل النتح بشكل ممحوظ إلى  7.9ممم .في
حين انخفضت الرطوبة النسبية إلى  ٪54ويالحظ أن الرياح السائدة شمالية.

موقف الزراعة
بالنظر إلى موسم الحصاد الجاري ،أفادت غرفة متابعة الموسم الزراعي عن اكتمال حصاد محصول السمسم في كل من
القطاعين التقميدي وشبو األلى ،وقد شجعت بعض الحوافز التسويقية ،مثل ارتفاع سعر السمسم (  1000 - 800جنيو سوداني
لمقنطار) ،فضال عن المنافسة العالية بين المنتجين والتجار لالستجابة لمطمب الخارجي عمى المحاصيل النقدية عمى التوسع

الكبير في إنتاج السمسم في ىذا الموسم ،والتي أدت بدورىا إلى زيادة اإلنتاجية التي تراوحت ما بين  6 - 4قنطار لمفدان خاصة
في محمية الدمازين .ومن ناحية أخرى ،يعتبر السمسم محصوال رئيسيا بجانب الذرة الرفيعة لصغار المزارعين في والية النيل

األزرق ،حيث أن اإلنتاج الجيد في القطاع التقميدي يتوقع أن يحسن من دخل األسرة .المنتجة
أما فيما يتعمق بإنتاج الغذاء الرئيسي ،يجري اآلن حصاد الذرة الرفيعة في القطاعين التقميدي وشبو األلى ،أما العمالة الموسمية
لمحصاد متاحة لكن أسارىا مرتفعة تراوحت بين  300 – 250جنيو لمفدان ،ولكن يواجو ىذا الموسم عمى األرجح نقص حاد في
مواد التعبئة (جواالت الخيش)  .وباإلضافة إلى ذلك ،تضرر جزء من مساحات الذرة الرفيعة في محمية الدمازين بآفة الماسح

Contarina sorgicolaخاصة في الذرة التي زرعت متأخ ار.

وفيما يختص بإنتاج العروة الشتوية ،بدأ صغار المزارعين بزراعة حب البطيخ في مساحة حوالي  4000فدان في األراضي
المنخفضة /أراضي الفيضانات ،ومن المتوقع أن يتم حصاده في أول يناير 2018م.

انصىسة  :1بعض حقىل انزسة انشفٍعت انتً تأثشث بحششة انًاسح  Contarina sorgicolaفً يحهٍت انذياصٌٍ.
األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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السوق والتجارة_ :
إرتفعت أسعار التجزئة لمذرة الرفيعة (الفتريتة) بشكل حاد خالل شير نوفمبر بنسبة  330( ٪24.2جنيو سوداني /جوال زنة 90
كجم) مقارنة بشير أكتوبر (  250جنيو سوداني /جوال زنة  90كجم) في سوق الدمازين .وبالمقارنة مع العام الماضي ،كانت

أسعار الفتريتة أعمى بنسبة  ٪31.2مقارنة بشير نوفمبر 2016م .وقد لوحظ نفس اإلتجاه في صنف الذرة الرفيعة (طابت) الذي

إرتفع قميال بنسبة  ٪4.3خالل شير نوفمبر (  470جنيو سوداني /جوال زنة  90كجم) مقارنة بشير أكتوبر( 450جنيو /جوال
زنة  90كجم) ،وظمت أيضا أعمى بنسبة  ٪18.3مقارنة مع نوفمبر ( .2016الشكل .)1
ىناك العديد من السيناريوىات لتبرير الزيادة الحادة في أسعار الغذاء الرئيسي خالل شير نوفمبر؛ أوال ،انخفاض المعروض فى

السوق نتيجة لتحفظات بعض المزارعين وعدم تشجيعيم إلدخال محصوليم الجديد في السوق امال في الحصول عمى أسعار
اعمى في العام المقبل .ثانيا ،إنخفاض الطمب المحمي الناتج عن إستمرار حصاد الذرة في القطاع التقميدي الذي ساعد األسر
الريفية عمى توفير مخزونيا الغذائي .وعموما ،يتوقع إنتاج اقل من العام الماضي لمذرة الرفيعة في ىذا الموسم كإنعكاس لتدني

مساحات الذرة الرفيعة والذي ربما يؤدي الي تقمب مستمر في األسعار ،األمر الذي يمقي بظاللو عمى تكمفة المعيشة بالنسبة

لمفئات الضعيفة من السكان.
الشكل ( :)1أسعار التجزئة لمحصول الذرة بسوق الدمازين لمفترة من يناير  2016الى نوفمبر 2017

المصدر :أدارة أسويق المحاصيل وإدارة التجارة -وزارة المالية -والية النيل األزرق

من المتوقع أن تستمر أسعار الذرة الرفيعة إما في االرتفاع خالل الفترة القادمة بسبب استمرار انخفاض العرض أو تظل مستقرة

عندما تبدأ األسر الريفية باستيالك الغذاء من مخزونيا الجديد .

انثزوة انحيىاويت
ذكرت اإلدارة العامة لمثروة الحيوانية أن األوضاع الصحية والتغذوية لمثروة الحيوانية ظمت جيدة في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر
2017م ،نتاجا لوفرة المرعى والتنوع النسبي لنباتات المرعى الطبيعي مع وفرة مياه شرب الحيوان وذلك في معظم مناطق الرعي
األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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الرئيسية .ىذا عالوة عمى الحمالت العالجية والوقائية المستمرة لمكافحة األمراض الوبائية والمستوطنة ،حيث تم تطعيم  40ألف
رأس من المجترات الصغيرة خالل شير نوفمبر.

تراقب إدارة المراعي والعمف عن كثب الحالة العامة لممراعي الطبيعية ومياه شرب الحيوان ،حيث ذكرت خالل نوفمبر بان

المنطقة الغربية ال تزال جيدة عمى الرغم من ظيور بعض النباتات الغازية والسامة في بعض المناطق ،خاصة في المجاري
المائية .وبالمثل ظل المرعي في الجزء الشرقي من الوالية جيدا مع التنوع النسبي لمغطاء النباتي والمياه الكافية ما عدا حفيرة
الخامسة ال تزال مقيدة ببعض األضرار .وعموما إن مياه شرب الحيوان في الوالية محدودة ومن المحتمل حدوث عجز إبان فصل

الصيف بسبب زيادة الطمب نتيجة لزيادة أعداد الحيوانات المحمية والمياجرة .
مىخجاث انثزوة انحيىاويت

استمرت أسعار التجزئة لمحميب عند (  7جنية سوداني لمرطل) أي ما يعادل ( 15.75جنيو سوداني لمتر) في شير نوفمبر

 2017وذلك لوفرة اإلمداد واستقرار الطمب.
أسعار انثزوة انحيىاويت

أشارت سجالت سوق صادر الثروة الحيوانية بالدمازين إلى زيادة أخرى في معظم أنواع المواشي ( ،ذكور واناث الضأن ،الثيران،

العجول ،واناث الماعز ) فقد أشارت إلى أن الزيادة الكمية بين أكتوبر ونوفمبر2017م كانت بمعدل  ، %20 - %8.3بينما
استقرت أسعار األبقار ذات اإلدرار العالي وذكور الماعز ،في حين إنخفضت أسعار األبقار ذات اإلدرار المنخفض بنسبة
 ،%42.9ويعزى إرتفاع األسعار إلرتفاع أسعار مدخالت العالئق المركزة  ،وقمة الوارد من الحيوانات لسوق الصادر وذلك نتيجة
لفتح معابر سوق بوط الى والية الخرطوم وغيرىا حيث أفضمية األسعار ،مما أثر عمى أسعار المنتجات الحيوانية إذ بمغ سعر

لحم العجالي  80جنيو سوداني لكل كيموجرام( .الجدول .)1
جدول :1أسعار انمىاشي /بانزأس بسىق انصادر اندماسيه (أكخىبز  -وىفمبز ( 2017

انسعز بانجىيت أكخىبز
2017

أوىاع انحيىان

انسعزبانجىيت
وىفمبز2017

وسبت انخغيز في
انسعز%

انخشاف

2000

2500

20

انُعاج

1600

1800

11.1

االبقاس راث االدساس انعانً

15000

15000

0

االبقاس راث االدساس انًُخفض

10000

7000

- 42.9

انثٍشاٌ

11000

12000

8.3

انعجىل

4500

5000

10

انجًال

20000

الٌىجذ واسد

-

ركوس انًاعض

900

900

0

اَثى انًاعض

1100

1200

8.3

انًصذس :وصاسة انضساعت وانثشوة انحٍىاٍَت وانغاباث -والٌت انٍُم األصسق

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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انىضع انزاهه نهمزاعي:
وفقا لوحدة اإلنذار المبكر واإلستشعار عن بعد  /و ازرة الزراعة والغابات ،تظير صور األقمار الصناعية التي أخذت في 18

أكتوبر  2017غطاء نباتي متنوع ،والذي تراوح بين المتوسط الي أقل من المتوسط  .ظمت المراعي الطبيعية في بعض األجزاء
الجنوبية والشرقية متوسطة واستمرت في تعزيز ظروف الماشية ،في حين أثرت بعض المناطق التي يقل فييا المرعي عن

المتوسط عمى اليجرة الموسمية العادية ،مما أدي الي ارتحال المواشي في وقت مبكر إلى حدود الوالية النائية والدول المجاورة.
وبصورة عامة فإن حركة المواشي نحو المناطق ذات المراعي الجيدة( .الشكل .(2
ىاجرت تقريبا  %60من المواشي التي كانت ترعى خالل موسم األمطار في الجزء الغربي من الوالية إلى جنوب الوالية ودولة
جنوب السودان  .في حين أن تقريبا  ٪30من الحيوانات في المنطقة الشرقية تحركت بالقرب من حدود حظيرة الدندر ،و٪20

تقريبا في حدود إثيوبيا و ٪10بالتقريب من الحيوانات عبرت إلى غرب الوالية كما ظل الجزء اآلخر في منطقة الكدالو .وبوجو
عام تعتمد الحيوانات في معظم مناطق الرعي في ىذه الفترة اعتمادا كبي ار عمى المراعي الطبيعية ،وحقول الذرة غير مكتممة

النضج التي تم بيعيا لإلستيالك الحيواني ،ومخمفات محصول السمسم.

ومن ناحية أخري ،ىنالك بعض التعديات عمي الزراعة خاصة في القطاع التقميدي في أجزاء من المسارات الشرقية والغربية وجزء
من أقدي الشرقية.
انشكم  :2مؤشز حانت انغطاء انىباحي ( 18أكخىبز )2017

انًصذس :وحذة اإلَزاس انًبكش  /وصاسة انضساعت وانغاباث
األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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والٌت انٍُم األصسق :انتحذٌث انشهشي ألوضاع األيٍ انغزائً وانتغزوي

إوخاج األسماك
أشارت تقارير إدارة مصايد األسماك واألحياء المائية إلى انخفاض اإلنتاج السمكي بين شيري أكتوبر ونوفمبر بنسبة .%4.6
وقد لوحظ ىذا االتجاه التنازلي في إنتاج األسماك تباعا منذ أغسطس ،كما ذكر سابقا ليس فقط مشاركة معظم الصيادين في
موسم الحصاد ،ولكن ىناك أيضا العديد من العوامل المؤثرة التي أثرت عمى اإلنتاج ،ىذا بجانب ظروف الصيد والتغيرات التي

حدثت بعد تعمية سد الروصيرص والتي تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث  .وقد أثر إنخفاض مستويات اإلنتاج المستمرة بشكل عام
عمى إمدادات األسماك وأسعارىا( .الشكل .)3
انشكم  :3إوخاج األسماك بانكيهىجزاو خالل انفخزة (سبخمبز – وىفمبز2017و)

انًصذس :اإلداسة انعايت نألسًاك /وصاسة انضساعت وانثشوة انحٍىاٍَت وانغاباث

وقد تأثر إمداد السوق وأسعار األسماك من الدرجة األولى والثالثة سمبا بانخفاض المنتوج السمكي ،باإلضافة الي إرتفاع أسعار

المنتجات الحيوانية (المحوم الحمراء) مما زاد الطمب المحمي عمى األسماك من الدرجة الثالثة بشكل خاص منذ شير أكتوبر .
عميو ،قد إرتفعت أسماك الدرجة األولى والثالثة بشكل

الثانية مستقرة( .الجدول )2

كبير بنسب  ٪37.5و ٪42.9عمى التوالي ،بينما ظمت أسماك الدرجة

جدول  :2مخىسط أسعار األسماك في أسىاق واليت انىيم األسرق (سبخمبز – وىفمبز2017و)
نسبة تغير السعر %
السعر بالكيلوجرام/جنيه سوداني
نوع األسماك
إكتوبر 2017م نوفمبر 2017م
سبتمبر 20170م
انعجم (انذسجت األونى)

70

75

120

37.5

انبهطً (انذسجت انثاٍَت)

50

50

50

0

انقشيىط (انذسجت انثانثت)

30

40

70

42.9

انًصذس :اإلداسة انعايت لألسًاك /وصاسة انضساعت وانثشوة انحٍىاٍَت وانسًكٍت

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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انىضع انصحي وانخغذوي
أظيرت تقارير إدارة األمراض الوبائية /و ازرة الصحة تباين سجالت األمراض الوبائية التي تؤثر عمى األمن الغذائي خالل األسابيع األول
الي الرابع من شير نوفمبر ،حيث كانت المالريا أكثر انتشا ار من األمراض الوبائية األخرى ،وبمغت ذروتيا في األسبوع الرابع .وعند مقارنة

األمراض في األسبوع الرابع مع األسبوع األول ،نجد أن حاالت المالريا والدسنتاريا إرتفعت بنسب  ٪4.8و ٪22.3عمى التوالي ،بينما
انخفضت حاالت التايفويد بنسبة  ٪63.6في األسبوع الرابع (الشكل .)4
تشير متابعة األوضاع الصحية خالل شير نوفمبر إلى تذبذب حاالت لألمراض الوبائية عمى الرغم من التدخالت المستمرة التي تقوم بيا

و ازرة الصحة وشركاؤىا لتحسين الظروف البيئية ومكافحة نواقل المالريا .وبالنظر إلى إطار األمن الغذائي ،ىناك العديد من العوامل التي
تقترن بظروف البيئة والصرف الصحي مثل عدم كفاية تناول األغذية واألغذية الفقيرة من الناحية التغذوية التي يمكن أن تؤدي إلى تدىور

األوضاع الصحية ،وبناء عمى ذلك ،يوصي بإجراء دراسات متعمقة لمبحث عن األسباب الكامنة لممالريا لتوفير بيانات أساسية يمكن أن

تساعد في التخطيط والتدخالت المناسبة.
انشكم  :4سجالث األمزاض الوبائيت بواليت انىيم األسرق في انفخزة مه (28اكخىبز –  24وىفمبز2017و)

انًصذس :وصاسة انصحت  /قسى انىبائٍاث-والٌت انٍُم األصسق

وفقا إلدارة التغذية /و ازرة الصحة ،أظيرت نتائج فحص محيط منتصف الذراع ) (MUACلألطفال دون سن الخامسة الذي أجري خالل
شير نوفمبر نتائج متباينة بشأن مؤشرات سوء التغذية في كل من محمية الدمازين ،الرصيرص والتضامن .وبصفة عامة ،بمغت حاالت سوء

التغذية الحاد الشديد  663طفال من أصل  97,127طفل تم فحصو ،وبمغت حاالت سوء التغذية المتوسط  2826طفل .عموما بمغ معل
سوء التغذية العام  %3.6وىو أقل من ما كان عميو في شير أكتوبر.
تم إجراء ىذا الفحص بشكل رئيسي في ثالث محميات وىي الدمازين ،الرصيرص والتضامن .وىو مسح ممثل يوفر معمومات موثوقة عن
اتجاىات سوء التغذية وعن األوضاع التغذوية المتغيرة بطريقة منتظمة .والغرض منو ىو توجيو عممية صنع القرار إلتخاذ إجراءات التصدي
الفورية( .الشكل (5
وقد انخفض معدل سوء التغذية بشكل عام بين شيري أكتوبر ونوفمبر نسبيا نتيجة لمبرامج والحمالت التغذوية المستمرة التي تكثفت خالل
موسم الجفاف .وىناك أيضا مجموعة من عوامل األمن الغذائي التي تؤثر عمى الحالة التغذوية تعني بأنو عندما تتحسن مؤشرات األمن

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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الغذائي تنخفض معدالت سوء التغذية بسبب تحسن استيالك الغذاء لألسرة وخاصة خالل موسم الحصاد وما بعد الحصاد .ويمكن أن يكون

سوء التغذية متوافقا بشكل كبير مع إتجاه الموسمية.

الشكل  :5نتائح مسح المواك ( )MUACلشهر نوفمبر 2017م

انًصذس :وصاسة انصحت /قسى انتغزٌت-والٌت انٍُم األصسق

انمساعداث اإلوساويت:
في إطار برنامج التوزيع العام للغذاء بواسطة برنامج الغذاء العالمي ) (WFPبالتعاون مع مفوضية العون اإلنساني )،(HAC

خالل شير نوفمبر2017م تم توزيع حوالي  129.5طن متري من الغذاء الذي يتكون من الحبوب والبقول إلى عدد 21,763

مستفيد من المتأثرين بالنزاعات الذين تمت استضافتو م في كل من محميات باو ( الشييد أفندي ) ،الرصيرص (الع اززة ،القري

وشانشا) وفي محمية الدمازين (ىارون المحطة).

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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