بسم اهلل الرمحن الرحيم

اندحدَث انشهزٌ ألوضاع األيٍ انغذائٍ

والية النيل األزرق

وانرغذوٌ

األمانة الفنية لألمن الغذائي والتغذوي
وضع األمن الغذائي ظل متأث ار بتغيرات عديدة في

العوامل المساىمة مثل إرتفاع أسعار السمع الغذائية

األساسية وتدىور بعض مؤشرات التغذية ،مما أثر عمى

األمن الغذائي لممجتمعات اليشة.


إنخفضت مساحة الذرة الرفيعة بنحو

 ٪29.4عن

الموسم الماضي  ،ويستمر حصادىا في كل المناطق
المنتجة ،بيد أن نقص العمالة الموسمية وارتفاع تكمفة

الحصاد ونقص مواد التعبئة من بين العوامل األخرى
التي تؤثر عمى موسم الحصاد.



سجمت أسعار التجزئة لمذرة الرفيعة ارتفاعا ممحوظا

بنسبة  ٪9.6في شير ديسمبر بسبب ارتفاع الطمب
المحمي من قبل سكان الريف والحضر.



موقف المراعي الطبيعية متوسط ،ومياه الشرب جيدة

وكافية .وفرة مخمفات المحاصيل تعوض فجوة المراعي

الطبيعي .الحركة الموسمية لمماشية نحو المشاريع

الزراعية المحصودة ،ومع ذلك ،فإن الترحيل المستمر

لمحيوانات إلى واليات أخرى أثر عمى إمدادات الحيوان
واألسعار فيي سوق الصادر خالل شير ديسمبر.



تحسن إنتاج األسماك بنسبة  ٪11.9في شير ديسمبر



سجمت معظم األمراض الوبائية التي تم رصدىا

مقارنة بشير نوفمبر.

انخفاضا عاما في األسبوع األخير من شير ديسمبر .
وزادت مؤشرات نتائج سوء التغذية (الحاد ،المتوسط،

العام) وسط الدخوالت قميال.


تم توزيع حوالي

دَسًثز 2017و

انًقديــــح:

انًهخـــــص:


إصدارج رقو 11

 176.3طن متري من الحصص

الغذائية عمى عدد  21,763من المتأثرين بالنزاعات

في محمية الدمازين ،الروصيرص وباو بواسطة برنامج

الغذاء العالمي بالتعاون مع مفوضية الع ون اإلنساني
خالل شير ديسمبر.

 مجمل أوضاع األمن الغذائي والتغذية خالل

شير ديسمبر تأثرت سمبا بعدة تغيرات في العوامل

المساىمة (توافر الغذاء ،إمكانية الحصول عميو واستخدامو ) ،حيث إرتفعت أسعار السمع الغذائية

الضرورية الي مستويات تتجاوز دخل األسرة الفقيرة الشئ الذي زاد من تكمفة السمة الغذائية المحمية،

كما تدىورت بعض نتائج المؤشرات التغذوية قميال .ىذه األوضاع تؤثر عمي الفئات اليشة من

السكان ذوي الدخل المحدود والمتأثرين بالنزاعات بالرغم من توفر المساعدات الغذائية من الشركاء

في المجال اإلنساني.

 تشير نتائج المسح المحصولي الي التوسع الكبير في المساحات المزروعة بالمحاصيل المختمفة في
ىذا الموسم ،لكن إنخفضت مساحة محصول الذرة الرفيعة (

 )1,053,290فدان بنسبة %29.4

مقارنة ب ( )1,493,201فدان في الموسم السابق نتيجة لضعف الحوافز التسويقة وبعض العوامل
الموسمية األخرى .يجري حصاد الذرة في كل المناطق المنتجة بالوالية ،لكن ىنالك بعض العوامل
ظمت تؤثر عمي الحصاد مثل النقص في العمالة الزراعية وارتفاع تكمفتيا التي تتراوح بين

 330جنيو لمفدان ،باإلضافة الي نقص مواد التعبيئة.

– 250

 إرتفعت أسعار التجزئة لمحصول الذرة في سوق الدمازين مجددا بنسبة  ٪9.6بين شيري نوفمبر

وديسمبر بالرغم من إستمرار موسم الحصاد وتوفر العرض في السوق إال أن نقص دقيق القمح ادي

الي التحول الكبير الستيالك الذرة بواسطة غالبية سكان الحضر والريف مما زاد من الطمب المحمي.

 موقف المراعي عموما متوسط ومياه الشرب جيدة أيضا باستثناء بعض

مشارب الحيوان (مشارع)

التي تمددت عمي حسابيا الزراعة المروية ،وتشكل مخمفات المحاصيل حاليا مصد ار أساسيا لغذاء

الحيوان خالل موسم الجفاف .ووفقا لحركة الثروة الحيوانية واليجرة ،تتركز معظم القطعان حول

إنتاج األسماك بشكل معتدل بنسبة

المشاريع المحصودة حيث تتوفر مخمفات المحاصيل .زاد

 %11.9بين شيري نوفمبر وديسمبر نتيجة لتحسن ظروف الصيد وعوامل أخرى.

 أظيرت أسعار معظم أنواع الثروة الحيوانية في سوق صادر الثروة الحيوانية بالدمازين إتجاىات
متباينة بين شيري نوفمبر وديسمبر ،حيث ظمت أسعار معظم الماشية مستقرة ،بينما ارتفعت أسعار
األبقار ذات اإلدرار المنخفض ،الثيران والعجول بنسب

 ٪1.4 ،٪12.5و ٪16.7عمى التوالي،

باستثناء ذكور الماعز التي انخفضت بشكل ممحوظ بنسبة  .٪12.5تأ ثر العرض والطمب المحميان
بشكل رئيسي بالترحيل المستمر لمحيوانات إلى خارج الوالية بغرض التصدير.

 سجمت معظم األمراض الوبائية التي تم رصدىا تراجعا عاما في األسبوع األخير من شير ديسمبر
بنسب  ٪11.2لممالريا ٪0.4 ،لمتايفوئيد و  ٪31.3لمدسنتاريا مقارنة باألسبوع السابق.أشارت

البيانات الروتينية عن مؤشرات سوء التغذية وسط دخوالت األطفال دون سن الخامسة خالل شير
نوفمبر إلى أن حاالت سوء التغذية الشديد الحاد بمغت حوالي

 384من أصل  25410طفال تم

فحصيم وحاالت سوء التغذية المتوسط بمغت  983حالة .بينما بمغ معدل العام  ٪5.4وىو أعمى

من نتائج شير أكتوبر.

انثزَد اإلنكرزوٍَ fsts.bns@outlook.com :انرهفىٌ0129820869 :
انًىقعhttp://fsis.sudanagriculture.net:
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إَراج انًحاصُم
المنـــــاخ
وفقا لمحطة األرصاد الجوية بالوالية ،إن سجالت العوامل المناخية المرصودة خالل شير ديسمبر أظيرت أنماطا مختمفة إما

زيادة أو انخفاض في بعض العوامل .الظروف المناخية السائدة ىي موسم الشتاء الذي أثر عمى معظم العوامل ،متوسط درجة
الح اررة اليومية سجل عند  27.3درجة مئوية ،وأعمى وأدنى درجة ح اررة كانت عند  37.0درجة مئوية و  17.7درجة مئوية عمى
التوالي .وبالمقارنة ،ازداد معدل البخرنتح إلى  10مم ،بينما إنخفض متوسط الرطوبة النسبية إلى  ٪42وكانت الرياح السائدة ىي
الشمالية متوسة السرعة.

موقف الزراعة
كشفت النتائج الرئيسية لممسح المحصولي (تقدير المساحات المزروعة) بواسطة اإلدارة العامة لمزراعة واالستثمار أن ىناك توسعا
كبي ار في إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقمية الرئيسية في ىذا الموسم .وبتسميط الضوء الغذاء الرئيسي ،تقدر مساحة

الذرة الرفيعة بنحو  1,054,290فدان والتي انخفضت بنسبة  ٪29.4مقارنة ب  1،493،201فدان في موسم ،2017/2016
كان ذلك نتيجة لضعف الحوافز التسويقية وظروف موسمية أخري غير مواتية نتج عنيا تأخر ممحوظ في زراعة الذرة الرفيعة.

كذلك عدم ممارسة الدورة الزراعية والتركيز عمي زراعة محصول واحد (
سنويا في نفس األرض) األمر الذي أدى إلى انتشار حشيشة البود

( ،)Mono-croppingزراعة أصناف الذرة الرفيعة

 Striga hemonthicaوالتي أثرت عمى مساحة محصولية

كبيرة كما تأثرت بعض الحقول بالسيول خاصة في المنطقة الشرقية.
تشير المعمومات الميدانية الي أن موقف حصاد الذرة الرفيعة متباين في جميع المناطق المنتجة ،ومن الواضح أن معظم الحقول

في بداية موسم الحصاد الذي يعتبر متأخ ار بسبب التأخير في زراعة الذرة الرفيعة في ىذا الموسم .وفيما يتعمق باإلنتاج

واإلنتاجية المتوقعة لمذرة الرفيعة ،أشارت النتائج األولية لتقديرات المحاصيل إلى تحسن متوسط اإلنتاجية خاصة في الشركة
العربية التي أنتجت ما بين  8 -7جوال لمفدان.
وعموما ،ىنالك إعتماد كبير عمى الحصاد اليدوي في الوقت الذي تنقص فيو العمالة الموسمية نتيجة لمتحول في سبل كسب

العيش الي طق الصمغ العربي والتعدين األىمي وأنشطة غابية أخري خاصة بعد نياية موسم حصاد السمسم .،ىذا إلى جانب
عوامل أخرى مؤثرة مثل ارتفاع تكاليف الحصاد التي تتراوح بين  330 - 250جنيو لمفدان ونقص مواد التعبئة .وبصفة عامة،
إستمرت ىذه العوامل في التاثير عمي موسم الحصاد.

السوق والتجارة_ :
سجل متوسط سعر التجزئة لمذرة الرفيعة صنف (الفتريتة) ارتفاعا ممحوظا بنسبة

 ٪9.6خالل شير ديسمبر (  365جنيو

سوداني /جوال زنة  90كجم) مقارنة ب ( 330جنيو سوداني /جوال زنة  90كجم) في شير نوفمبر ،حيث بمغ أدنى سعر 350
جنييا وكان أعمى سعر  430جنييا خالل شير ديسمبر في سوق الدمازين .وبالمقارنة مع العام السابق ،ظمت أسعار الفتريتة
أعمى بكثير من أسعار ديسمبر  2016بنسبة  .٪43.4بينما إستقر متوسط سعر الصنف طابت عند  470جنيو سوداني /جوال

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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زنة  90كجم في شير ديسمبر حيث كان أدنى سعر

 2016بنسبة ( .٪36.8الشكل)1
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 450جنيو وأعمى سعر  500جنيو  ،وظل أعمى من أسعار ديسمبر

عمي غير المعتاد إتبعت أسعار الذرة الرفيعة إتجاه تصاعدي عمى الرغم من موسم الحصاد المستمر وتوافر الذرة الرفيعة .تشير
تقارير التسويق أن نقص إمداد دقيق القمح أدى إلى تغيرات سريعة في أنماط االستيالك ،وال سيما في المناطق الحضرية ،حيث
أصبحت الذرة الرفيعة األكثر إستيالكا مما أدى الي زيادة الطمب المحمي ،وتعتبر ىذه من بين العوامل األخرى التي أثرت عمى

األسعار .ومن ناحية أخرى ،كان ىناك انخفاض في المعروض في السوق ،الذي نتج عن زيادة ترحيل الذرة إلى واليات أخرى
استجابة لمطمب الكبير من واليات القضارف ودارفور التي تأثرت بموسم األمطار.
انشكم  :1أسعار انرجشئح نًحصىل انذرج تسىق اندياسٍَ نهفرزج يٍ َُاَز  2016انً دَسًثز 2017

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

ىناك العديد من السيناريوىات لتوقعات األسعار :أوال ،إما أن تستمر في اإلرتفاع خالل الفترة القادمة بسبب العوامل المذكورة

أعاله أو أن تكون مستقرة في حالة زيادة المعروض في السوق من المخزونات المرحمة من الذرة الرفيعة التي يحتفظ بيا كمخزون

حبوب إستراتيجي ،أوالمزارعين أو التجار.

انثزوج انحُىاَُح
نتيجة لتضافر جيود وحدات اإلدارة العامة لمثروة الحيوانية ،فإن صحة القطيع واألوضاع التغذوية لمثروة الحيوانية ظمت جيدة بين
شيري نوفمر وديسمبر نتيجة لمحمالت العالجية والوقائية المستمرة لمكافحة األمراض الوبائية والمستوطنة ،حيث تم تطعيم عدد

من الحيوانات المجترة

لصالح صحة القطيع.

 .إستمرت

خالل شير ديسمبر .ومن جية أخرى وفرة مياه شرب الحيوان وحالة المراعى المتوسطة

يُرجاخ انثزوج انحُىاَُح

ظمت أسعار التجزئة لمحميب عند (  7جنية سودانى لمرطل) أي ما يعادل (  15.75جنيو سوداني لمتر) خالل شير ديسمبر
2017م وذلك تبعا إلستقرار عمميات العرض والطمب فى السوق.

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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أسعار انثزوج انحُىاَُح

أظيرت سجالت سوق صادر الثروة الحيوانية بالدمازين تذبذب ممحوظ في أنواع المواشي فى الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2017م
حيث إستقرت أسعار ( ،األبقار ذات اإلدرار العالى ،ذكور واناث الضأن وإناث الماعز )  ،بينما إرتفعت أسعار األبقار ذات
اإلدرار المنخفض ،الثيران والعجول بمعدالت  %1.4 ،%12.5و %16.7عمى التوالى .لكن إنخفضت أسعار ذكور الماعز
بنسبة  ،%12.5ويعزى ىذا التذبذب تبعا لحركة الحيوانات الواردة والمرحمة خارج الوالية .بيد ان أسعار المحوم إستقرت عمى ما
كانت عميو فى الشير السابق  80جنيو سوداني لكل كيموجرام لحم عجالى و 72جنية لمبقرى( .الجدول .)1
جدول :1أسعار انًىاشٍ /تانزأص تسىق انصادر اندياسٍَ (َىفًثز  -دَسًثز ( 2017

انسعز تانجُُح
َىفًثز2017

أَىاع انحُىاٌ

انسعز تانجُُح
دَسًثز2017

َسثح انرغُز فٍ
انسعز%

انخشاف

2500

2500

0

انُعاج

1800

1800

0

االبقاس راث االدساس انعانً

15000

15000

0

االبقاس راث االدساس انًُخفض

7000

8000

12.5

انثٍشاٌ

12000

14000

1.4

انعجىل

5000

6000

16.7

انجًال

الٌىجذ واسد

22000

-

ركوس انًاعض

900

800

-12.5

اَثى انًاعض

1200

1200

0

انًصذس :وصاسة انضساعت وانثشوة انحٍىاٍَت وانغاباث -والٌت انٍُم األصسق

انىضع انزاهٍ نهًزاعٍ:
الموقف العام لمغطاء النباتي في كل من األجزاء الشرقية والغربية متوسط ومياه الشرب جيدة حتى اآلن مع بعض المشاكل في

نقاط شرب الحيوان النيمية (المشارع) التي توسعت عمي حسابيا الزراعة المروية .وتشكل مخمفات المحاصيل حاليا مصد ار ىاما
لغذاء الحيوان مما يسد من الفجوة في المراعي الطبيعية؛ وبصفة عامة فإن معظم المخمفات المتاحة ىي من محصول الذرة
الرفيعة وىي مكمفة جدا حيث تتراوح أسعار جوال البالستيك بين

 25 - 20جنيو سوداني مما يدفع بتكمفة الفدان من مخمفات

المحاصيل إلى  400جنيو سوداني (اإلدارة العامة لممراعي والعمف).

وفيما يتعمق بحركة الحيوان ،تراوحت حالة المراعي الطبيعية بين المتوسط إلى أقل من المتوسط ،خاصة في الجزء الشمالي من

الوالية حيث شيدت إنخفاضا تدريجيا في األعشاب المستساغة منذ بداية موسم الجفاف ،األمر الذي أثر عمى حركة الماشية
وادي الي تمركزىا حول المساحات الزراعية التي تم حصادىا خاصة في األجزاء الغربية والشرقية من الوالية.

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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إَراج األسًاك
زاد إنتاج األسماك بنسبة  %11.9في شير ديسمبر مقارنة بنوفمبر .ووفقا لإلدارة العامة لمصائد األسماك واألحياء المائية ،ظل
إنتاج األسماك متذبذبا منذ بداية فصل الشتاء بسبب العديد من الظروف غير المواتية التي أثرت سمبا عمى اإلنتاج .لكن التحسن
الممحوظ في إنتاج األسماك خالل شير ديسمبر يعزى إلى التوسع في عمميات الصيد نتيجة لعودة معظم الصيادين من موسم

الحصاد واستئناف عمميات الصيد عمى نطاق واسع( .الشكل )2
انشكم  :2إَراج األسًاك تانكُهىجزاو خالل انفرزج (أكرىتز – دَسًثز2017و)

انًصذس :اإلداسة انعايت نألسًاك /وصاسة انضساعت وانثشوة انحٍىاٍَت وانغاباث

عمى الرغم من الزيادة العامة في إنتاج األسماك ،فإن مستويات أسعار ألسماك الدرجة األولي والثانية لم تتأثر إيجابيا ،حيث

ظمت أسعار الدرجة األولي مستقرة ،بينما إرتفعت أسعار أسماك الدرجة الثانية بشكل ممحوظ بنسبة

 ٪33.3في شير ديسمبر،

باستثناء أسعار الدرجة الثالثة التي إنخفضت بنسبة  .٪21.4تشير معمومات السوق إلى أن ىناك زيادة كبيرة في الطمب المحمي
عمى األسماك خاصة بعد إرتفاع أسعار المحوم الحمراء والدواجن( .الجدول )2

جدول  :2يرىسط أسعار األسًاك فٍ أسىاق والَح انُُم األسرق (أكرىتز – دَسًثز2017و)
نسبة تغير السعر %
السعر بالكيلوجرام/جنيه سوداني
نوع األسماك
ديسمبر2017م
إكتوبر 20170م نوفمبر 2017م
انعجم (انذسجت األونى)

75

120

120

0

انبهطً (انذسجت انثاٍَت)

50

50

75

33.3

انقشيىط (انذسجت انثانثت)

40

70

55

- 21.4

انًصذس :اإلداسة انعايت لألسًاك /وصاسة انضساعت وانثشوة انحٍىاٍَت وانسًكٍت
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انىضع انصحٍ وانرغذوي
أفادت إدارة األمراض الوبائية /و ازرة الصحة ،بأن السجالت األسبوعية لألمراض الوبائية التي تؤثر عمى األمن الغذائي خالل الفترة من 25
نوفمبر إلى  29ديسمبر تظير حاالت متباينة من المالريا ،التايفوئيد والدوسنتاريا .وال تزال المالريا األعمي من بين األمراض األخرى؛ ومع

ذلك ،سجل األسبوع األخير من شير ديسمبر إنخفاضا عاما بنسبة  ٪11.2لممالريا ٪0.4 ،لمتايفوئيد ،و ٪31.3لمدسنتاريا مقارنة باألسبوع

السابق( .الشكل )3
عادة ما ترتبط الظروف الصحية العامة وتتاثر بالوضع البيئي.حيث يعتبر شير ديسمبر منتصف موسم الجفاف الذي عادة ما تتحسن فيو
الظروف البيئية والصرف الصحي وتقل فيو نواقل المالريا وغيرىا من المسببات .وبخالف ذلك ،يتزامن شير ديسمبر مع موسم الحصاد،
األمر الذي يحسن من القوة الشرائية لألسر المعيشية وبالتالي توفر الغذاء .إستمرت و ازرة الصحة وشركاؤىا في تقديم الخدمات الصحية.
انشكم  :3سجالخ األيزاض الوتائُح بوالَح انُُم األسرق فٍ انفرزج يٍ (َ 25ىفًثز –  29دَسًثز2017و)

انًصذس :وصاسة انصحت  /قسى انىبائٍاث-والٌت انٍُم األصسق

ووفقا لبرنامج التغذية /و ازرة الصحة ،أشارت نتائج سوء التغذية بين دخوالت األطفال دون سن الخامسة إلى تدىور طفيف في مؤشرات

نتائج سوء التغذية خالل شير نوفمبر .وعمى النقيض من ذلك ،ىناك اختالفات كبيرة في جميع المحميات ،حيث ،بمغت حاالت سوء التغذية
الشديد الحاد حوالي  384من أصل  25410من األطفال الذين تم فحصيم وحاالت سوء التغذية المتوسط قد بمغت  983حالة ،بينما أن
بمغ سوء التغذية العام وسط الدخوالت  ٪5.4وىي أعمى من نتائج شير أكتوبر( .الشكل )4
ىذه البيانات الروتينية عن حالة سوء التغذية بين دخوالت األطفال ليست من ممثمة من التقصي التمثيمي وانما توفر معمومات موثوقة عن
اتجاه سوء التغذية وتحديث االوضاع المتغيرة بطريقة مستمرة لدعم عممية اتخاذ القرار لمتدخالت الفورية.

ويعزى التراجع الطفيف في الحالة التغذوية إلى تدني بعض مؤشرات األمن الغذائي لألسر اليشة والذي أثرت فيو الزيادة المستمرة في أسعار
الغذاء األساسي عمى إمكانية الحصول عمى األغذية واستيالكيا عمى الرغم من موسم الحصاد الجاري.

األياَت انفٍُت نأليٍ انغزائً وانتغزوي
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انشكم  :4حاالخ سىء انرغذَح حسة انرزدداخ تًزاكش انرغذَح انعالجُح تانىالَح

انًصذس :وصاسة انصحت /قسى انتغزٌت-والٌت انٍُم األصسق

انًساعداخ اإلَساَُح:
في إطار برنامج التوزيع العام لمغذاء خالل شير ديسمبر ،تم توزيع حوالي  176.3طن متري من المساعدات العينية بواسطة

برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع مفوضية العون اإلنساني إلى حوالي  21،763مستفيدا من المتأثرين بالنزاعات الذين تمت
استضافتيم في كل من محميات باو (الشييد أفندي) ،الرصيرص (الع اززة ،القري وشانشا)

وفي محمية الدمازين (ىارون

المحطة).

صىرج  :1جاَة يٍ انًسح انًحصىنٍ (ذقدَزاخ اإلَراج) نًىسى 2018/2017
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