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 الأمن الغذائي والزراعة

  

 

  

 ضعف وقلة المخزون الغذائي للسكان في المنطقتين

 النيل الأزرق

في الجباريك مستمرة خاصة محاصيل الذرة سريعة  زالت عمليات الحصادما 

وعيش الريف والليمون والشطة والقرع والعجور والبامية. وكما ذكر  النضج

سابقاً فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه المزارعين المحليين هو قلة التقاوي حيث 

يقوم المزارعون بإستهلاك تقاويهم الزراعية عندما يقل مخزونهم الإستراتيجي من 

التي  مثل عفن الفطر الدقيقي الغذاء بالإضافة الي الأفات والأمراض  الزراعية

 تؤثر سلباً المحاصيل الزراعية وبالتالي يؤثر علي الإنتاج

 

في شهري يوليو وأغسطس قام شركاء الإقليم بتوزيع كمية من التقاوي وبشكل 

أسرة  10,565ناجح علي المزارعين في كل بيامات الإقليم. تم إستهداف عدد 

يوليو في حين  شهر في من التقاوي  أسرة حصتهم 5,941حيث إستلم عدد 

أما البقية  اسرة حصتهم من التقاوي في شهر أغسطس 1,638إستلم عدد 

 الباقية فسوف يستلمون نصيبهم من التقاوي في شهر سبتمبر

 

هناك تحسن واضح في مستوي الأمن الغذائي في الإقليم خاصة في منطقة 

في العام المنصرم. المصادر  كموقنزا  والتي تضررت بشكل كبير بمياه الفيضات

أسرة في كموقنزا  1,638الجباريك والمساعدات )في الإقليم الرئيسية للغذاء 

 والأسواق. ويابوس(

 

تأثرت الأسواق بشكل ملحوظ في الحدود الأثيوبية وجنوب السودان بسبب 

التحوطات والإجراءات التي أتخذت من قبل السلطات المحلية بهدف إحتواء جائحة 

أسعار السلع مقارنة بنفس الفترة من الكورونا الأمر الذي أدي الي الإرتفاع في 

ذائها علي إنتاجها المحلي من % من الأسر المحليه تعتمد في غ20العام المنصرم. 

علي الأسواق في توفير % من الأسر تعتمد 50الجباريك الخاصة بهم في حين أن 

غذائها في حين أن نسبة الأسر التي تمتلك القدرة المالية لتوفير إحتياجاتها 

قام بعزل مجتمعات دارسوما الغذائية تعتبر نسبة ضئيلة جداً.فيضان نهر يابوس 

وتوكابيلي التابعة لبيام كموقنزا من الأسواق والخدمات الصحية. وإشكاب وكافيه 

تم إستخدام المراكب المحلية الصنع في ترحيل المواطنين والإمدادات 

والإحتياجات الضرورية لكن هذه المراكب مازالت بسيطة والا تفي حاجة الناس 

 هناك حيث ما زال الطلب عليها عالياً.

 

 

 

 

 

 

 

  

 ملخص
 

 

ة إرتفاع أسعار المواد الغذائي

 بسبب الفتح الجزئ للأسواق

 

توزيع المواد الغذائية في بدأ 

 المنطقتين

 

فتح الفصول النهائية )الصف 

الثامن أساس والصف الرابع 

ثانوي( لمدارس الأساس 

 والثانوي
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 رجال يحملون موتر رباعي الأرجل في نهر يابوس

 

 جنوب كردفان

بمعاودة المزارعون هناك  فقد أجبرنتيجة لتذبذب معدل هطول الأمطار في جنوب كردفان في الموسم الزراعي الحالي 

زراعتهم للمرة الثانية الأمر الذي جعل من بداية الموسم الزراعي الحالي بداية غير موفقة أما في مناطق الزراعة الألية 

لكثرة وغزارة هطول الأمطار الأمر الذي جعل عمليات الحرث صعباً كما أن فقد فشل المزارعون من زراعة حقولهم نسبة 

 قلة الوقود والإسبيرات للتركترات بسبب جائحة الكورونا أثر سلباً علي الموسم الزراعي.

 وقلة المساحات المزروعة. وإستناداً الي تقرير يوليو الربع سنوي لل  أدت الي ضعفمن ناحية أخري فإن قلة التقاوي 

FSMU’s من  %48 فإن المساحات الزراعية التي شهدت هذا الضعف والقلة تقع في مناطق هيبان وثوبو حيث ذكر

حيث أرجعوا  ن الذين تم عمل المقابلات معهم أنهم قاموا بزراعة مساحات أقل بكثير من المعدل الطبيعيالمزارعي

 % من الأسر10.  الي الظروف المناخية المغايرة بالإضافة الي قلة التقاوي والعمالة تحديداً في دلامي  وثوبو الأسباب

بالرغم من  أن سوء الوضع الأمني هو أحد أسباب الذي أدي الي عدم التوسع في الرقعة الزراعية. ذكروا  في ثوبو

الإقليم ضعيفاً ويعود السبب الي إرتفاع الأسعار وزيادة  الأسواق مفتوحة ونشطة لكن مازال وضع الأمن الغذائي في

 تدفق العائدين والنازحين الي ثوبو. إرتفاع الأسعار سببه وعورة الطرق والأمطار الغزيرة.

بواسطة شركاءنا ومازال التوزيع مستمراً في بقية محليات تم توزيع المواد الغذائية للنازحيين في كادوقلي الغربية 

. تم أيضاً توزيع للمواد الغذائية في مناطق أخري في جنوب كردفان. الأسواق نشطة لكن هناك ندرة في جنوب كردفان

محصول الذرة بسبب ضعف إنتاج الموسم السابق بالإضافة الي زيادة الطلب من قبل النازحين والعائدين. في محافظة 

 الأسواق. ثوبو تلاحظ أن الوضع الأمني الغير مستتب قد أثر كثراً علي نشاط
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 الجبال الغربية

من الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة لقاوة أثرت علي المساحات المزروعة في الحقول والمزارع البعيدة 

% من الأسر يعانون من الفجوة الغذائية نسبة لنفاد ما يمتلكونه من المخزون الغذائي خاصة 95المناطق السكنية. 

. الأسر التي أدي الي زيادة مبيعات المواشي لإستقطاب وجلب المال لشراء الغذاء في محافظة السنوط. الأمر الذي

كانت تعتمد علي العمالة للحصول علي دخولها لشراء موادهم الغذائية أصبحت تعاني بسبب تحديات جائحة 

علي دخولهم. أيضاً الكورونا التي أوقفت عملهم ونشاطهم كما أن عدم الإستقرار الأمني في لقاوة وهبيلا أثر سلباً 

 أصحاب المواشي لم يجدوا أسعاراً مجزية لحيواناتهم الأمر الذي أثر سلباً أيضا علي معاشهم.

هناك ندرة لمحصول الذرة في الجبال الغربية حيث يوجد عدد إثنين سوق فقط  في الدلنج وهبيلا ولقاوة يوجد بهما 

 محصول الذرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seasonal calendar for South Kordofan and Blue Nile 

 

 الإستعدادات والإستجابة لجائحة الكورونا

  ضعف مستوي الوعي وسط السكان بالرغم من التجهيزات 

في تقريرها عن شهر يوليو أن الوعي جائحة الكورونا وسط السكان المحليين مازال ضعيفاً بالرغم من كل  FSMUأوردت ال 

والتوعية لكن بالرغم من ذلك هناك تحسن في الوعي بمخاطر جائحة الكورونا بنسبة ال الإرشاد الجهود التي بذلت في مج

 30% وسط الأسر مقارنة بنسبة 51

 %70في أبريل. نسبة الأسر الغير مدركين بمخاطر جائحة الكورونا تقارب ال  5

 

 الإحتياجات:

 أدناه إحتياجات المنطقتين لمجابهة جائحة الكورونا

 والإرشاد لكي يغطي أكبر عدد من الأسر والسكانرفع مستوي الوعي  ▪

 تزويد المراكز المختارة بالأجهزة والأدوات الضرورية بالإقليم  ▪

 تزويد المواقع المزدحمة بالمواطنين بقطع الصابون ومعدات الغسيل وتوفير المياه لهم ▪
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 زرقتعزيز وتقوية مواقع الحجر الصحي والتفتيش عند نقاط العبور خاصة في النيل الأ ▪

توفير الأجهزة والمعدات الطبية مثل أدوات التشخيص والأكسجين والحماية الشخصية مثل الكمامات وادوات وقاية  ▪

 الوجه الجوينتات والأبورولات

 توفير المواد الغذائية والمخيمات المؤقتة للقادمين الجدد المحجوزين صحياً عند نقاط العبور  ▪

بهدف نقل المساعدات الإنسانية وزيادة تنظيم الحملات الإرشادية ير الوقود زيادة عدد وسائل النقل والترحيل وتوف ▪

 وبرامج رفع الوعي 

 تحسين مستوي مراكز الحجر الصحي خاصة في الجبال الغربية والنيل الأزرق ▪

 

 الفجوات:

الطرق وغزارة هناك تأخير في الإمدادات الطبية في المنطقتين بسبب الإجراءات وتحوطات جائحة الكورونا ووعورة  ▪

 الأمطار

 إنخفاض مستوي توفر الأدوية والإمدادات الطبية في المناطق التي تحت سيطرة الحركة ▪

 ضعف التمويل المالي لقطاع الصحة وإصحاح البيئة والمياه عند نقاط العبور ▪

 

 التعليم

 الفصول النهائية تعاود نشاطها

إستعداداً للجلوس للإمتحانات النهائية للإمتحانات القومية الصف الثامن الإبتدائي والصف الرابع الثانوي يعاودون دراساتهم 

لجنوب السودان في ظل ظروف صعبة في المنطقتين حيث يعاني قطاع التعليم من قلة في كادر المعلمين والأدوات 

 سية والحوافز المادية للمعلمين.المدرسية والمواد التعليمية والتغذية المدر 

 

 الصحة والتغذية

 قلة الأدوية الضرورية لمقابلة الطلب المتزايد من الدواء

 النيل الأزرق

إنفلونزا والإسهال أمراض جلدية بالإضافة الي حالات  434إلتهابات صدرية  434حالة ملاريا  675تم رصد الحالات التالية 

مركز صحي يفقر الي الأدوية الضرورية بسبب قلة الميزانية والطلب العالي  23فإن ال المائي الحاد بالإضافة الي ذلك 

للأدوية من قبل العائدين من جنوب السودان. معظم السكان المتاثرين هم من بيامات بليلة مفو ودكا ودرينق ومادف 

 حالة سوء تغذية 64وكابيلي وقموقنزا. في بيامات يابوس ويابوس بليلة تم رصد 

 وب كردفانجن

قامت سكرتارية الصحة برصد عدد من الحالات المرضية في كل أرجاء جنوب كردفان خاصة في مناطق كاو جارو ورني وتقلي 

الجديدة والعباسية وشملت الحالات المرضية الأمراض التالية الملاريا والكحه وإلتهابات العيون عند الأطفال والإسهالات 

نفسية. قلة وندرة الأدوية سببها زيادة أفواج العائدين والنازحيين الأمر الذي أدي الي إستهلاك وإلتهابات الشعب الهوائية الت

 .الموجود في هذه المراكز

 

إستناداً لتقرير شهر يوليو الوارد من سكرتارية الصحة عن العيادات في كل من ثوبو وأم دورين كادوقلي الغربية ودلامي 

حالة إسهال دموي و  961حالة صدرية و  4246حالة إسهالات المائية و  3328حالة ملاريا و  6719والدلنج فقد تم رصد حالات 

  حالة لأمراض جلدية. 782لبعض ألإلتهابات الصدرية و  6510سوء تغذية و حالة  621و تهابات عيونحالة إل 1439

   2:142و 1:7716بلغ إجمالي عدد التحصين ضد مرض الحصبة والذي قامت بها سكرتارية الصحة في يوليو 
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الهوائية والرئوية بواسطة سكرتارية تم رصد بعض الأمراض الشائعة مثل الملاريا والأمراض الجلدية وإلتهابات الشعب 

الصحة حيث قامت سكرتارية الصحة بتزويد الجبال الغربية بالأدوية الضرورية لكن نسبة للأمطار الغزيرة ووعورة الطرق لم 

منشاة صحية في محافظاتها الأربعة والتي تشمل  54تصل تلك الأدوية في الوقت المناسب. يوجد في الجبال الغربية عدد 

واحد مستشفي ريفي والذي يواجه تحديات جمة تتمثل في عدم قدرته لمقابلة الطلبات المتزايدة من الخدمات عدد 

 الصحية

 
 

  الجبال الغربية 

 المياه وإصحاح البيئة

 زيادة مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة المياه في فصل الخريف

 

 النيل الأزرق

بعض الأبار التي حفرت بالأيادي تحديداً في سودا التابع لبيام شالي قد إنهارت عند بدء فصل الخريف. مصادر المياه 

المتوفرة في المنطقة غير كافية لسد الحوجة والطلب العالي لمياه الشرب النظيفة. هناك حاجة ماسة لتوفير المزيد 

بشكل  ة القاذورات والأوساخ التي في المنازل والأسواق والمدارس من مصادر المياه في المنطقة بالإضافة الي إدار 

 أفضل بهدف التقليل من إنتشار الأمراض.

 

 جنوب كردفان

توفرة المياه عندما يدات الأمطار في الهطول الأمر الذي أدي الي حل ضائقة شح المياه في المنطقة بسبب قلة 

مستمراً كما أن عمليات صيانة الدوانكي المعطلة مازالت مستمرة مصادر المياه. بناء المراحيض في المدارس مازال 

. أصبح علي قدم وساق في كادا والقديل الواقعة في محافظة هيبان وذلك بهدف توفير المياه الصالحة للشرب

عمليات توفير مياه الشرب النظيفة والصحة العامة وإصحاح البيئة تتصدر أولويات الحكومة خاصة في ظل جائحة 

 كورونا ال

 صحة الحيوان

 شح ومحدودية الأدوية البيطرية

 النيل الأزرق

مازالت العناية بصحة الحيوان ضعيفة في النيل الأزرق, تم رصد حالات كحة وإسهالات وسط المواشي بالإضافة الي الفطريات 

منذ بداية العام المنصرم لم التي تصيب خف الأبقار. ضعف صحة الحيوانات أثر سلباً علي منتجات المواشي من لحم ولبن. 

شي وذلك بسبب عدم توفر الميزانية بالإضافة الي ذلك فإن المزارعين ليسوا قادرين علي شراء تجري أي حملة تحصين للموا

منظمة الأغذية العالمية لديها خطة لعمل مسح علي المواشي   الأدوية البيطرية لحيواناتهم بسبب إرتفاع أسعارها في الأسواق.

 والجراد الصحراوي في يابوس قريباً 

 جنوب كردفان

يفتقر الي توفر الأدوية البيطرية حيث لم تتوفر أي والذي يساهم بقدر كبير في توفير الأمن الغذائي  قطاع المواشي

أدوية بيطرية منذ بداية الموسم السابق الأمر الذي أدي الي موت ونفوق عدد كبير من المواشي في كل محافظات 

  الولاية وسوف يؤدي هذا الأمر الي التاثير علي مستوي التغذية والأمن الغذائي في الأسر
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 الجبال الغربية

الأمر الذي أدي الي محدودية مجالات الرعي خوفاً من عمليات النهب حيث ترعي نهب الأبقار والسرقات في تزايد 

عدد نفوق المواشي بشكل واضح في محافظة الدلنج. المواشي في مواقع قريبة من سكن أهل تلك المواشي. إزداد 

 مطلوب إجراء مسح وتقييم لحالة المواشي في الجبال الغربية.

 الحماية والأمن

 مازالت عمليات النزوح في جنوب كردفان والجبال الغربية مستمرة

 النيل الأزرق

في المابان بهدف القيام بالعمليات  أفواج العائدين من معسكرات اللاجئينكما جرت العادة فإن هناك إزدياد في 

  الزراعية في أراضيهم

 

 جنوب كردفان

  كادوقلي.هناك عملية نزوح عالية الي مناطق ثوبو وكادوقلي الغربية وذلك بسبب التوترات الأمنية في 

 – 745تفاصيله كالأتي: الريف الشرقي  – 21,989التقييم الذي تم في شهر أغسطس أكد أن إجمالي عدد العائدين هو حوالي 

.  العائدون في حاجة ماسة للمواد الغذائية بالإضافة الي المواد 1,677كادوقلي الغربية  – 4,075أم دورين  – 15,492ثوبو 

 الغير غذائية. 

 

قامت منظمة الأغذية أسرة في كل من أم دورين وثوبو تم تزويدهم بالمواد الغذائية والمواد الغير غذائية في حين  1,786

 أسرة بالمواد الغذائية. 384العالمية بتزويد عدد 

 تم إنشاء مجموعات لبناء السلام بهدف تخفيض حدة التوترات والنزاعات بين قبيلتي أنقولو وشات.

 

 

 الجبال الغربية

أغسطس إندلع صراع بين قبيلة الغلفان والحوازمة الرحل الذين حاولوا المرور بأراضي غلفان الزراعية خلال فترة  6في يوم 

مزرعة دمرت  199أسرة من واطة وتنقلي وحوالي  262ترحالهم الموسمي تجاه الشمال الأمر الذي أدي الي نزوح حوالي 

 بواسطة امواشي الحوازمة 

 

 

ي ترد إليها من مصادر مختلفة. هذه المعلومات ال تشمل أو توحدة تنسيق 
 للمعلومات الت 

ً
ي جنوب كردفان/النيل األزرق تقوم برصد األحداث األمنية وفقا

ات الت  حتوي التدمير
  .تحدث أو الذين إرتكبوا تلك الجرائم

 

ي النيل األزرق 
ي كل من واليت 

وجنوب كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفان والنيل األزرق. وحدة تنسيق هذا التنوير الشهري حول القضايا اإلنسانية ف 
ي بثالثة وظائف رئيسية هي المعلومات والتنسيق والمنارصة وهي تسعي لعرض وتقديم معلومات  موثوقة  –متابعة األحوال اإلنسانية  –جنوب كردفان والنيل األزرق 

تعت 
ي للمواطنير  المتأثرين بالرصاع منذ العام وبشكل منتظم حول الوضع اإل 

 2011نسان 
 


