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 األمن الغذائ 

  

 

 
 

 

 النيل األزرق

ي اإلقليم  ساق قدم و لي ت الحصاد جارية ععمليامازالت 
ن يجهزون مزارعهم  وأراضيهم الزراعية من ناحية أخري بدأ المزارعو ف 

ي للموسم السابق والذي كان سببه الرئيسي األمطار الغزيرة
 للموسم الزراعي القادم. ونسبة لألنتاج المتدئ 

ً
ي هطلت إستعدادا

 الت 
ي إجتاحت و 

ي إتالف وتدمير الكثير من المحاصيل الزراعية السيول والفيضانات  الت 
ي تسببت ف 

 الي  األمر الذي أدياإلقليم والت 
ي وإ

 ثالثة الي خمسة جوال وهو أقل بكثير من  ضانخفتدئ 
أنتاج الفرد الواحد من  المزارعير  من محصول الذرة الي عدد ما بير 

ي الغذاء وأن هذا النقص إنتاج الفرد الواحد مقارنة بانتاج الموسم السابق. تشير التقاري
يتفاقم سوف ر الواردة أن هناك نقص ف 

ة القادمة والسبب هو أن السكان المحليير   ي الفي 
ي قوتهم ومخزونهم ويزداد ف 

انهم العائدين ف  يشاطرون ويقاسمون أقرباءهم وجير
ضب قبل شهر أبريل القادم حيث من الغذاء حيث تشير التقارير الواردة أن مخزون الغذاء الذي لدي السكان المحليير  سوف ين

ي بعض أن بعض ا
ي تبت 

اء من األسواق  ألرس قد بدأت فعال ف  ان أو الشر اتيجيات الموائمة والبديلة مثل التقاسم مع الجير إسي 
ي حيث بدأ البعض يسافرون الي المابان للحصول علي حصصهم من مواد اإلغاثة

 بهدف سد النقص الغذائ 

ي اإلقليم لكن هناك بعض حاالت اإلستقرار بالرغم من التقارير الميدان
ي تشير الي وجود فجوة أو أزمة غذائية ف 

ية الواردة والت 
ي بعض المناطق والمواقع مثل منطقة بيح وبنامايو وشيلي وسودا حيث يعتمد السكان المحليون هنا 

ي ف 
ي األمن الغذائ 

ي ف  النست 
 حيث سيقوم السكان علي منتجاتهم من األغذية. بالرغم من هذا اإلستقرار الن

ً
ي فإن هذا الوضع سوف لن يستمر طويال ست 

المحليون الي اللجوء الي األسواق بهدف توفير إحتياجاتهم من المواد الغذائية األمر الذي سوف يؤدي الي إرتفاع األسعار وجعل 
  . حياة األرس الضعيفة أكير صعوبة

تقال  ي األسواق المحلية لليمون والمانجو والي 
ي ب والبطيخ والبطاطسهناك وفرة ف 

اإلضافة الي ذلك نجد أن السكان المحليير  ف 
ي عمليات جمع قش البناء وأخشاب الشجر للبناء وجمع العسل والبامية الجافة والكسافا وبعض 

ا قد إنخرطوا ف  منطقة كموقي  
 كبديل للغذاءجذور النباتات  

ية األمم المتحدة لشئؤون الالجئير  أعلنت عن أنها سوف تقوم بتوزي    ع المواد الغذائية حيث أنها سوف تقوم بتوزي    ع مفوض
ي مكان واحد وذللك بسبب 

ة ف  ي وقت واحد بهدف تفادي تجمع المواطنير  بكميات كبير
ي حصة أبريل وحصة مايو ف 

 منع تفسر
وس كورونا ال  جتاح العالم هذه األيامي ذيوباء فير

ي هذا العام يستهدف برنامج توزي    ع المواد الغذائية 
ي  8,362بيام ودكا )ف 

 بسبب األمطار الغزيرة الت 
ً
ا رت كثير ي تض 

أرسة( والت 
ي إجتاحت المنطقة حيث أن هذا التوزي    ع سوف يغطي فقط 

ي األقليم والسيول والفيضانات الت 
% من النيل األزرق 25هطلت ف 

 العائدون وسكان أمورا وزوس
ً
ي خطة التوزي    عفمثال

 كو )مناطق معزولة( غير مضمنير  ف 

 جنوب كردفان

ي أن 
ي أجريت الي ضعف اإلنتاج لهذا الموسم مما يعت 

 علي  يعتمدونالسكان المحليير  سوف األرس و تشير المسوحات األرسية الت 
. شهد شه األسواق ة من مايو الي سبتمي 

ي الفي 
ي تبدأ عادة ف 

ة الشح والقحط الت  ي قبل قبل في 
ر مارس موجة من تحركات حت 

ي المتناقص 
 الي معسكر أجوانق وثوك للحصول علي حصصهم الغذائية بهدف دعم مخزونهم الغذائ 

  المواطنير 

Western Jebel 

ي الجبال الغربية س80نسبة لضف اإلنتاج واإلنتاجية للموسم السابق فإن أكير من 
ف يعتمدون علي األسواق و % من األرس ف 

 نسبة لضعف المحلية  
ً
ي هذه االسواق طويال

ي اإلستمرار ف 
كمصدر للحصول علي موادهم الغذائية وأنهم سوف لن يستطعيوا ف 

 يتجهون  قدرتهم
ً
اء إحتياجاتهم الغذائية بعض األفراد أيضا ائية  وبالتالي سوف يلجاؤون الي بيع حيواناتهم كمصدر أخر لشر

الشر
ي إجتاح العالم قامت السلطات  دخل لتغير أيضا الي العمل كعمال بهدف توف

طية إحتياجاتهم الغذائية. وبسبب وباء الكورونا الت 
ي المناطق 

الحدود ونقاط العبور بير  المناطق الحكومية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية بقفل  الواقعةالمحلية ف 
 لألرس للحص

ً
 حقيقيا

ً
ورية والعمالةتحت سيطرة الحركة الشعبية األمر الذي شكل تحديا  ول علي السلع والخدمات الض 

 

 

 

 

ي الجبال الغربية سوف يعتمدون علي األسواق 5
 من األرس ف 

 ملخص 

ي المنطقتير  الحمالت 
بدأت ف 

اإلرشادية  الخاصة بمكافحة وباء 
 الكورونا 

 

ي أتخذت 
التدابير واإلجراءات الت 

بواسطة السلطات المحلية بسبب 
ي المناطق المحررة 

وباء الكورونا  ف 
 العائدينقللت من موجة 

ي أسعار المحاصيل إرتفاع 
ملحوظ ف 

ي األسواق المحليةوالمواد ال
 غذائية ف 

بدأت األرس اإلعتماد علي األسواق 
وذلك بسبب ضعف إنتاج وإنتاجية 

 .  الموسم الزراعي

إرتفاع أمواج العائدين خلقت 
ة علي الموارد  ضغوطات واضحة وكبير
ي لدي المجتمعات 

الشحيحة الت 
 المضيفة 

 

 

 

A family returning to South Kordofan from Yida Camp 
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 التقويم الموسمي لجبال النوبة/النيل األزرق

 األسواق حركة ونشاط

 النيل األزرق

ي قلة نشاطها هو قرار الحكومة األثيوبية بقفل الحدود والمعابر بسبب وباء الكورونا 
ي النيل األزرق نشطة الي حد ما والسبب ف 

ي األسواق  األسواق ف 
حيث أثر اإلنخفاض الحاد للتجار األثيوبير  ف 

ي األسواق وارتفاع األسعار األمر الذي أدي الي تأثر األرس و 
ي النيل األزرق علي الحركة التجارية مما أدي الي ندرة السلع ف 

السكان المحلير  الذين كانوا يعتمدون علي األسواق كمصدر المحلية ف 
ين.  ة والدقيق للغذاء حيث أصبح  محصول الذر  ي اإلسبوعير  األخير

ي األسواق خاصة ف 
 غير متوفر ف 

ولالمواد اللي  ونتيجة إلغالق الحدود فقد إرتفعت أسعار بعض السلع مثل الوقود حيث إرتفع سعر  ي الي  70الوقود من و  يةبي  ي  100بر أثيوئ 
.  كما إرتفع سعر ملوة الذرة البيضاء ف  ي بر أثيوئ 

اير الي بر  50سوق يابوس من  ي شهر في 
ي ف  ي ماياكا أرتفع سعر  السمسم من  60أثيوئ 

ي شهر مارس وف 
ي ف  ي  1,800جنيه جنوب سودان الي  1,000بر أثيوئ 

شهر مارس.  جنيه جنوب سودان ف 
ي المقابل إنخفض أسعار الذهب نتيجة غلق الحدود 

ي منطقة ودكا قد أثرت بشكل ملحوظ عمليا  ف 
ب ف  ي سوق ماياكا إنخفضت أسعار الذهب كما أن قلة وندرة مياه الشر

 ف 
ً
ت التعدين فمثال

اير الي    15,000من  ي شهر في 
ي سوق بليلة إنخفض سعر جرام الذهب من  7,000جنيه جنوب السودان للجرام الواحد ف 

ي شهر مارس وف 
 13,000جنيه جنوب السودان للجرام الواحد ف 

اير الي  ي شهر في 
ي شهر مارسجنيه جن 7,000جنيه جنوب السودان ف 

 وب السودان ف 

 جنوب كردفان

ي إرتفاع متطرد 
ي إزدياد مستمر مقارنة بالعام السابق كما أن غلق  أسعار المحاصيل الزراعية مثل محصول الذرة ف 

 ف 
ً
ي كل أرجاء إقليم جنوب كردفان كما أن أسعار البقوليات هي أيضا

ومستمر ف 
ي ألقت بظاللها علي الحدود والمعابر واألسواق الحدودية قد أثرت بشكل س

ي من الجانب األخر  األمر الذي أدي الي ندرة السلع وإرتفاع أسعارها والت 
ي كانت تأئ 

الب علي إمدادات السلع الت 
ي من 

ي أم دورين إرتفع سعر الفول السودائ 
 ف 
ً
ي الحصول علي إحتياجاتها الغذائية فمثال

ي كانت تعتمد علي األسواق ف 
اير ن جنيه جنوب سودا 250األرس الت  ي شهر في 

جنيه جنوب  300الي ف 
ي شهر مارس

ي هيبان سعر محصول الذرة من   سودان ف 
اير الي  400كما إرتفع ف  ي شهر في 

ي دالمي فقد إرتفع سعر محصول  500جنيه جنوب سودان ف 
ي شهر مارس أما ف 

جنيه جنوب سودان ف 
اير الي  70الذرة من  ي شهر في 

ي ف 
ي شهر  80جنيه سودائ 

ي ف 
ي حير  زاد سعر الوقود بنسبة  جنيه سودائ 

ي 62مارس ف 
ي كل أنحاء المنطقة والسبب هو الزيادة الملحوظة ألسعار الوقود ف 

% للي  ف 
 السودان. 

 الجبال الغربية

ي أسواق الجبال الغربية خاصة أسعار السلع األساسية
ول من  تالحظ وجود زيادة وإرتفاع واضح ف    إرتفع سعر البي 

ً
ي  200فمثال

اير الي جنيه سودائ  ي شهر في 
ي شهر مارس كما  250ف 

جنيه ف 
اير الي  80إرتفع سعر محصول الذرة من  ي شهر في 

ي ف 
ي شهر مارس والسمسم من  130جنيه سودائ 

ي ف 
اير الي  180جنيه سودائ  ي شهر في 

ي ف 
ي شهر  190جنيه سودائ 

جنيه جنوب سودان ف 
ي الي  25مارس كما أن سلع السكر إرتفع من 

ي والفاصوليا من جن 50جنيه سودائ 
ي الي  180يه سودائ 

ي أسعار الفاصوليا يعود سببه الي  300جنيه سودائ 
. اإلرتفاع الذي حدث ف  ي

جنيه سودائ 
ي من 

ي تعائ 
 األزمة الغذائيةإرتفاع نسبة األرس الت 

 الصحة والتغذية

 النيل األزرق

ي يوم 
وس الكورونا جابت كل أرجاء محليات النيل األزرق فف  إنعقد إجتماع طارئ برئاسة الحاكم حيث تم اإلتفاق  20202مارس  20جابت حمالت  التوعية واإلرشادات الخاصة بوباء فير

ي أ
وس الكورونا  -علي األئ  رفع مستوي األنشطة  المتعلقة بالمياه وإصحاح  -عمل من كل القطاعات تتكوين فريق  -بالتنوير ورفع الوعي وسط المجتمعات المحلية بخصوص وباء فير

ي  -البيئة مع تكوين فريق عمل لها ج
ي األمن للجنة  والت 

سوف  تعيير  سكرتير الصحة كشخص مرجعي لإلستجابة لكل ما يتعلق بموضوع هذا الوباء لمنع إنتشاره حيث يقوم بإختيار موظف 
ليس إغالق المعابر الحدودية  -تحديد مواقع ومحطات لغسل األيدي عند نقاط التفتيش والمناطق العامة األخري ج -ث  تعليمات المتعلقة بوباء الكورونا يتم تدريبها علي اإلرشادات وال

ي بل إستخدام هذه المعابر الحدودية كنقاط لتوصيل الرسائل اإلرشادية الخاصة بغسل األيادي واإلرشادات األخري المتعلق
متابعة سكرتير الصحة بالتعاون مع  -ة بهذ الوباء هبشكل نهائ 
ورية مثل األقنعة والجونتاتنظراءه  اإلتصال والتواصل مع منظمة الصحة العالمية هي من صميم  -و علي المستوي القومي علي كيفية الحصول علي أدوات الفحص والوقاية الض 

 .  مسوؤليات سكرتير الصحة

ي 
ي كل من كانت مخرجات هذا اإلجتماع األئ 

ي : تم تحديد وإنشاء عدد ثالثة عشر  نقطة للتفتيش  ومحطات غسل األيادي ف  أمورا وبليلة وشيلي الفيل وإشكاب وجبل حلة ومارنج 
  . وماياكاومقف ونارو/خور حسن وسودا ويابوس بله ويابوس كوبري وزسوك

 من يوم بعد إسبوع من اإلجتماع أصدر الحاكم القرارات التالية ويشي مفعو 
ً
:  25لها إبتدأ ي اإلقليم  -امارس وهي

ة تمن -بقفل أبواب كل المدارس ف  ممارسة الناس  -ع أي تجمعات كبير
 علي أقل تقدير ث وإنفصال  ل تقدير مع إبتعاد ثانية علي أق 20دي بالصابون لمدة ثقافة غسل األيا

بعض  فتيش. إنشاء وحدات صحية عند نقاط الت -الناس عن بعضهم البعض مسافة مي 
ايدة  تم ورود تقارير من المنطقة عن ظهور بعض األمراض واإلصابات  للخدمات الصحية.  المراكز العالجية تفتقر الي الكثير من المعينات الطبية األمر الذي يحول دون مقابلة الطلبات المي  

الت والمالريا والعمي الليلي والضع ونسبة لقلة أو ندرة المياه ا نجد أن هناك إنتشار واضح لألمراض الجلدية مثل الكحة والي   ي منطقة كموقي  
 ف 
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 جنوب كردفان

وس الكورونا كما تم تنظيم إجتماعات د  لمجابهة وباء فير
ً
كاءها إستعدادا األداء ورية إسبوعية لمتابعة وتقييم مستوي شكل سكرتير قطاع الصحة فريق عمل لوضع خطة عمل بالتعاون مع رسر

ي أفضت الي قفل المدارس وضبط األسواق ونقاط التفتيش والمعابر الحد  ومستوي تنفيذ الخطة الموضوعة
ودية كما قامت كما أن السلطات المحلية قد أصدرت حزمة من اإلجراءات وقرارات والت 

كاءها بنقل وتوصيل مخاطر هذا الو  ي المستشفيات الرئيسية  السلطات المحلية بالتعاون مع سكرتارية قطاع الصحة ورسر
 تم إنشاء مراكز للعزل الصجي ف 

ً
كما تتواصل باء للمجتمعات المحلية أيضا

 تم تجهير  مواد التثقيف الصجي ونقل اإلرشادات الصحية بغر 
ً
ي كل أرجاء المنطقة برامج التدريب للكوادر الصحية حول كيفية منع وقوع اإلصابة والمكافحة أيضا

ها وتوزيعها  للمواطنير  ف  ض نشر
ي أبريل ليكون إنعقاد ورشة تدريبية لتدريب المدربير  م 3كما أنه تم تحديد يوم 

 ف 
ً
ي وعمال قطاع الصحة علي مستوي المحافظة حول كيفية مكافحة وباء كورونا. وحدة التنسيف تفكر مليئا

ن موظف 
ي مكافحة هذا المرضإيجاد خطط 

  للمساهمة ف 

ورية  وذلك  كاء األخرين باإلضافة الي السلطات عقدت سكرتارية قطاع الصحة العديد من اإلجتماعات المتعلقة بهذا الوباء حيث تم إتخاذ التدابير الالزمة والض 
بالتعاون مع وحدة التنسيق والشر

 كما تم عمل برنامج للتواصل مع  المجتمعات المحلية بغرض تعريفهم بمخاطر هذا الوباء  المحلية

و  ي األدوية الض 
ي المنطقة  وهناك نقص حاد ف 

 ف 
ً
ي أم دورين ظهرت حاالت مالريا والكحة . النظام الصجي ما زال هشا

ي كل أنحاء اإلقليمف 
 رية واألساسية ف 

 الجبال الغربية

ي  ال 
ورية ف  ي الجبال الغربية  كما أنه إنعدمت األدوية الض 

ي وذلك لمقابلة الطلبات العالية  44تم رصد حاالت إصابة للمالريا وأمراض جلدية وألتهابات صدرية ف 
مؤسسة صحية بما فيهم المستشف 

 تنظم برامج أو حمالت تحصير  لألطفال منذ بداية هذا العام.  للخدمات الصحية والعالجية كما لم

ي العالم وجهت القيادة بغلق الحدود والمعابر الحد
وس الكورونا ف  ي وباء فير

ي كادوقلي بالتعاون والتنسيق مع سكرتير قطاع الصحة بالجبال الغربية بسبب تفسر
ودية. قام سكرتير قطاع الصحة ف 

ي عدد نقاط عبور باإلضافة الي إنشاء مركز للحجر أو العزل الصجي  وتدريب عدد بإنشاء عدد ثمانية نقاط لغسل 
كادر صجي للقيام بحمالت رفع وعي السكان المحليير  فيما يتعلق   40األيادي  ف 

وس الكورونا وكيفية إجراء التدابير الوقائية.   بوباء فير

  

 المياه وإصحاح البيئة

 
 النيل األزرق

 أمام المجتمعات المحلي شح المياه أصبح التحدي
ً
ي الذي ما زال ماثال

ا ونتيجة الحقيف  ي كموقي  
ان قد نضبت وجفت حيث نجد ف  ك المائية والحفائر والخير ي النيل األزرق حيث أن معظم الي 

ة ف 

ي والمرتبطة بشح المياه خاصة األمرا
 ض الجلدية وسط األطفال. لشح وندرة المياه هناك ظهرت بعض األمراض واإلصابات المتعلقة ياإلصحاح البيت 

ي قرية أبو ديرا ال
ي بالرغم من حفر  وتركيب محطة للمياه لكن ما زال هنالك حاجة للمزيد لمقابلة حاجة المجتمعات المحلية للمياه خاصة ف 

ي تعتي  واحدة من المناطق الت 
ي بيام ودكا والت 

واقعة ف 

 علي األقدام الي الحدود مع بقلة وشح المياه من ناحية أخري فإن المجتمتأثرت بشكل حاد 
ً
ي منطقة حلة فول وهي منطقة نزوح يقومون بقطع مسافة تقارب الثالثة ساعات مشيا

عات المحلية ف 

ب. هناك عدد  ي منطقة توكابيلي لكن لألسف معظمها ال تعمل 6جنوب السودان للحصول علي مياه للشر
 محطات مياهف 

 جنوب كردفان

ي جنوب كردفان هي عبارة عن برك وحفائر   
ي التشارك فيها األمر الذي يعرض حياة تلك المجتمعات  معظم مصادر المياه ف 

ي منها يقوم اناس المنطقة هناك وحيواناتهم ف 
قد جفت والبسيط المتبف 

 لمياه هناك باإلضافة الي صيانة المحطات المتعطلة. الي خطر األصابة باألمراض المنقولة بواسطة المياه. هناك حاجة ماسة لحفر المزيد من محطات ا

 الجبال الغربية

ب لإلنسان ) ي للمجتمعات المحلية هناك 500إنعدام أو قلة مياه الشر
ي الجبال الغربية ما زال يمثل التحدي الحقيف 

حيث أن محطة المياه الوحيدة الموجودة هناك ال تغطي  أرسة( والحيوان ف 

ي تلك المنطقةحوجة المجتمعات المحلية 
ات طويلة أمام محطة المياه. هناك حاجة للمزيد من محطات المياه ف   هناك األمر الذي أدي الي إصطفاف السكان المحليير  لفي 

 
 

 التعليم
 

 النيل األزرق
ي يوم 

ذي أدي الي تأثر عملية تقديم الخدمات لهذا مارس أعلن حاكم إقليم النيل األزرق حزمة من التدابير و اإلجراءات واألحكام المتعلقة بوباء الكورونا من ضمنها قفل المدارس األمر ال 25ف 
 حيث يوجد فيها ع

ً
ي أقليم النيل األزرق مزريا

للمعلمير  واألدوات مدرسة أساس لكنها تفتقر الي المعلميير  المدربير  والحوافز المادية المشجعة  47دد القطاع. ما زالت حالة ووضعية التعليم ف 
  المدرسية التعليمية كما أنه ال وجود للمدارس الثانوية. 

ا.  ي كموقي  
ي إشكاب وتوكابيلي ف 

مدارس البيامات األخري تحصلت علي األدوات المدرسية. سكرتير قطاع التعليم  .جدير بالذكر أنه قد تم توزي    ع عدد خمسة ألف كراس مدرسي للمدارس األساسية ف 
ي إرسال عدد 

ي النيل األزرق نجح ف 
 الي   7ف 

ي جبال النوبة لرفع قدراتهم. كما أنه سوف يتم إختيار عدد معلمير 
مرشحير  بواسطة سكرتير قطاع الصحة لمنحة دراسية  10كلية يوسف كوة للمعلمير  ف 

ي جبال النوبة. ومعيار اإلختيار هو أن يكون المرشح من المستوي الثامن وما فوق. لمدة ثالثة س
 نوات لكلية حكيمة للصحة ف 

 
ي يوم 

ي بيام يابوس حيث تم تسجيل عدد  12ف 
 تلميذ 120مارس تم إفتتاح مدرسة جديدة أليلي ف 

. 
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 جنوب كردفان

 

 
ي جنوب كردفان ما زال 

ي وباء الكورونا. التعليم ف 
ورية وذلك لمنع تفسر ي جنوب كردفان أغلقت المدارس وأتخذت التدابير واإلجراءات الض 

ي الكثير والكثير وأن المجتمعات المحلية ما زالت ف 
يعائ 

ي تتحمل عبء تسيير وإستدامة هذه المدارس. هناك حاجة ماسة لدعم هذا القطاع اله
ي تقديم الحوافز المادية لتشجيع المعلمير  هي الت 

ألداء دورهم بهمة وإقتدار وبناء وتشييد ام والمتمثل ف 
ي دعم ومساعدة المدارس. 

 الفصول  وتدريب المعلمير  وتقوية مجالس األباء بهدف تشجيعهم ف 
ي تقديم وإرسال المواد الغذائية لدعم برامج 

ي منظمة األغذية العالمية  ما زالت مستمرة ف 
التغذية المدرسية بالرغم من حالة القفل المؤقت للمدارس. األن الواد الغذائية المدرسية مخزنة ف 

 المخازن. 
 

 الجبال الغربية
 

 
ي ما 

ة ف  ي الجبال الغربية ومطلوب تدخل رسي    ع لمعالجة األمر.  قطاعزالت الفجوة كبير
ي تتحمل مسؤلية تسيير هذه المدارس.  هناك حاجة ماسة  التعليم ف 

المجتمعات المحلية ما زالت هي الت 
ي تقديم الحوافز المادية لتشجيع المعلمير  ألداء دورهم بهمة وإقتدار وبناء وتشييد الفصول  وتدريب 

 المعلمير  ودعم برنامج التغذية المدرسية. لدعم هذا القطاع الهام والمتمثل ف 
 
 
 

 الحيوانصحة 
 

 النيل األزرق
 

ي النيل األزرق. 
ي ف 

ي قطيع المواسر
 هناك حاالت كحة وإسهاالت تم رصدها  ف 

ً
وة الحيوانية.  واضح هناك تدهور أيضا وة الحيوانية بسبب عدم وجود حمالت تطعيم لهذه الير ي والير

ي صحة المواسر
ف 

ي ورد أيضا 
ي بداء السعر إذا لم يحدث تدخل رسي    ع من قبل عض للكالب الضالة التقارير الواردة عن وجود حاالت ف 

ي منطقة يابوس بليلة األمر الذي سوف يؤدي الي إصابة هذه المواسر
ي ف 

للمواسر
 الجهات المعنية. 

 
 جنوب كردفان

 
ي ولم 

ي منطقة ثوبو  هناك تقارير تشير الي وجود حاالت نفوق وموت وسط المواسر
ي من تلك المنطقة عن يف 

ي هذا النفوق كما أن هناك شكاوي متكررة تأئ 
ي األن المرض الذي تسبب ف 

عرف حت 
.  إنعدام األدوية البيطرية  ي

 حيث أن األدوية البيطرية القليلة الموجودة غالية بالنسبة ألصحاب هذه المواسر
 

 الجبال الغربية
ة الصيف األمر الذي أدي الي  ي أحدثته في 

ي اإلمدادات الدوائية بإإلضافة الي أزمة المراعي وشح المياة اللحيوانات الت 
 ما هناك نقص حاد ف 

ً
 عن المياه. أيضا

ً
أن تقطع الحيوانات مسافات طويلة بحثا

ي 
ي إزدياد مستمر حيث أصبح مصدر دخل لتوفير الغذاءزالت عمليات نهب المواسر

 ف 
 
 

 الحماية واألمن
 

 النيل األزرق

 
 
ي 
.  8ف 

ً
ي منطقة سودا بير  سكان المابان والالجئير  حول مصادر المياه الشحيحة أصال

 مارس ورد عن وجود توترات ف 
ي 
ي األن لكن توجد إشارات تشير الي إرتباطه بسوء إستغالله 13ف 

 لألدوية. مارس وقعت حالة إنتحار كانت ضحيته رجل حيث لم تعرف األسباب حت 
ي يوم 

ي منطقة بورفا التابعة لبيام شيلي  24ف 
  قتل رجل زوجته بإطالق النار عليها وما زالت القضية قيد التحقيق.  مارس ف 

 
اير ومارس تم رصد وتسجيل عدد  ي في 

: شيلي  312عائد ) 1,560ف  ي
ا   – 260أرسة( الي اإلقليم تفاصيله كاألئ  أن معظم هؤالء من الطالب الذين  . حيث650يابوس  – 360ودكا  – 290كموقي  

 للموسم الزراعي القادم وهناك  عادوا من أثيوبيا بعد فقل السلطات األثيوبية للمدارس بسبب وباء الكورونا
ً
ي حير  البقية الباقية هم من المزارعير  الذين عادوا لنظافة أراضيهم الزراعية إستعدادا

ف 
ي المنطقة وجود حالة اإلستقرار واألمنأخرون عادوا بسبب 

 ف 
 

ي وباء الكورونا
 الي داخل المنطقة بهدف تقليل تفسر

 أتخذت التدابير واإلجراءات الالزمة لرصد  تحركات السكان والمواطنير 
 الجبال الغربية

 
ي الجبال الغربية شكل نوع من التوتر بير  قبيلة طبق وق

يةبيلة نهب األبقار  ف  ي منطقة جنقارو  ةالموجود المسير
  ف 

 
 كردفانجنوب  
ي يوم 

ي منطقة اللزق التابعة لمحافظة هيبان.  4من شهر مارس ورد تقرير مفاده أن هناك حالة نهب لعدد  2ف 
 رأس من األبقار وقعت ف 

ي يوم  من 
 ن هناك حالة نهب لعدد  9ف 

ً
ي تقع تحت سيطرة  47مارس  ورد تقرير مفاده أيضا

 الحكومة السودانيةرأس من  األبقار وتم أخذهم الي بيام الرحمانية والت 
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ي النيل األزرق وجنوب كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفا
ي كل من واليت 

ن والنيل األزرق. وحدة تنسيق هذا التنوير الشهري حول القضايا اإلنسانية ف 
ي بثالثة وظائف رئيسية هي المعلومات والتنسيق و  –متابعة األحوال اإلنسانية  –جنوب كردفان والنيل األزرق 

المنارصة وهي تسعي لعرض وتقديم معلومات  موثوقة تعت 
ي للمواطنير  المتأثرين بالضاع منذ العام 

  2011وبشكل منتظم حول الوضع اإلنسائ 
advocacy@skbncu.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ي ترد إليها من مصادر مختلفة. هذه المعلومات ال 
 للمعلومات الت 

ً
ي وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق تقوم برصد األحداث األمنية وفقا

ات الت   تشمل أو تحتوي التدمير
  .تحدث أو الذين إرتكبوا تلك الجرائم

mailto:advocacy@skbncu.org

