
 

 وحدة التنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق 

 المتابعة اإلنسانية 
                                                                                                        

 
 
 
 

 
 

 

2021اكتوبر   

 

  

 الأمن الغذائي والزراعة
 
 

  

 

 تحسن مستوي الأمن الغذائي للأسر نتيجة الحصاد الجيد في شهر اكتوبر 

 النيل الأزرق )مقاطعة كرمك الجنوبية( 

مازالت عمليات الحصاد مستمرة في المزارع البعيدة والقريبة لكن تلاحظ ان 

الإنتاج فيها ضعيف. تلاحظ أيضاً أن هناك إن تدني واضح في إلإنتاجية بالنسبة 

لبعض المحاصيل مثل الذرة سريعة النضج والفول السوداني والفاصوليا والذرة  

الأمر الذي سوف  بشكل متأخر الصفراء. بعض المزارعين قاموا بزراعة مزارعهم 

 يكون له أثر سالب في قادم الأيام بسبب الجفاف القادم. 

معظم المجتمعات المحلية الأن يعتمدون علي الأسواق وأوراق الشجر وجزور  

% من الأسر في بيامات يابوس  70النباتات للحصول علي غذاءهم. خوالي 

أسواق. لسوء الحظ فإن  وقموقنزا لا يستطعيون شراء حاجاتهم الغذائية من ال

الأسواق التجارية التي تمد المجتمعات المحلية بحاجاتهم الغذائية من ذرة  

هذه   في ودقيق عش الريف والمواد الغذائية الأخري القادمة من أثيوبيا لا تعمل

. الأيام بسبب المشاكل الأمنية في أثيوبيا  

دها مرتفعة وتارة  هناك تقلبات في إتجاه أسعار المحاصيل الغذائية فتارة نج

أخري مستفرة وذلك بسبب العديد من العوامل مثل زيادة   أخري منخفضة وتارة

التمويل القادم للأسواق من التجار بسبب تخوفهم من دخول المحاصيل الجديدة  

الي الأسواق  وأيضاً لسوء ووعورة الطرق ونكاليف الترحيل بالإضافة الي عدم  

   ثيونياالإستقرار السياسي والأمني في أ

 جنوب كردفان 

بدات عمليات الحصاد في المزارع البعيدة في جنوب كردفان وإستناداً لتقرير  

ضعيف وذلك بسبب    2021/2022المدير الزراعي للمقاطعة فان إنتاج العام  

, ضعف توزيع الأمطار والسيول الكثيرة خاصة في مقاطعة ثوبو  

حيث أنها شهدت قدر من الأسواق نشطة وفاعلة خاصة في هيبان ودلامي 

الإستقرار لأسعار المحاصيل وهبوط للاسعار حيث أن التجار بداوا في إخراج ما 

 كان مخزوناً لديهم في مخازنهم خوفاً من دخول المحاصيل الجديدة الي الأسواق 

 

 

 

 

 ملخص 
 

ي لدي  
تحسن مستوي األمن الغذائ 

ن نتيجة   ي المنطقتي 
ن
معظم األرس ف

ي شهر اكتوبر مستوي 
ن
الحصاد ف  

 

ي الجبال 
ن
تزايد جرائم القتل ف

الغربية أثر علي النشاط الزراعي  
 والتجاري 

 

ي مراحل األساس 
ن
بدء الدراسة ف

 والثانوي 
 
مازالت أسعار السلع والمحاصيل 
ي كل من كرمك الجنوبية 

ن
مرتفعة ف

والجبال الغربية بسبب عدم 
ي كل من 

ن
اإلستقرار السياسي ف

والسودان أثيوبيا    

 

مزرعة للفول السوداني في مقاطعة  

2021جنوب كردفان اكتوبر  –هيبان   
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However, in other counties, sorghum prices have remained approximately 90 per cent higher than in 

October 2020. Goat and sheep prices increased to around 27 percent across most main markets. 

The increase in livestock prices during this period is attributed to high demand for local consumption. 

 

 الجبال الغربية 

ي والدخن والطماطم والباذنجان والويكة وبقية الخضر  
مازالت عمليات حصاد السمسم والذرة متاخرة النضج والفول السودانر

ي الجبال الغربية ونس 
ي كل من  مستمر فر

ي المزارع  بة لسوء األحوال األمنية فر
ي الدلنج ولقاوة فقد تأخرت عمليات الحصاد فر

مقاطعت 
ي شهر اكتوبر غير أن غزو الجراد 

 جيدة نتيجة هطول االمطار فر
ً
  لبعيدة من ناحية أخري فقد شهدت مقاطعة هبيال حصادا

 علي محصولي الذرة والطماطم
ً
ا ي مق الصحراوي أثر كثير

ي بيام الكاركو والفرشاية والواقعتان فر
اطعة الدلنج كما أن إرتفاع  خاصة فر

 أسعار الوقود أثر علي تكاليف ترحيل المحاصيل من المزارع البعيدة الي المخازن
ي الجبال الغربية نتيجة حصاد المحاصيل من المزارع البعيدة والجباريك حيث أن الغذاء متوفر لدي 

ي فر
تحسن مستوي األمن الغذان 

 حيث إرتفعت القدر 
ً
ي اليوم الواحد مقارنة باألشهر السابقة ة اإلستهالكية لمعظم كل األرس واألسواق ايضا

األمر الي أربعة وجبات فر
ي اليوم. من ناحية أخر فان بعض األجزاء من الجبال الغربية شهدت قدوم 

حيث كان معدل اإلستهالك ال يتعدي الوجبة الواحدة فر
ي لألرس المحليةكبير للعائدين األمر الذي أدي الي شكل من الضغط علي المخزون الغ

األمر الذي أدي نوع من الفجوة الغذائية  ذان 
 لدي تلك األرس 

ي الخرطوم )السكر 
وأخري( أدي الي تلك اإلضطرابات    -الزيوت  –الوقود  –الصابون  –إرتفاع المواد الغذائية والغير غذائية فر

ي أمام العمال 
ي السودان األمر الذي أدي الي هبوط الجنيه السودانر

ي تكاليف  السياسية فر
ت األجنبية األخري مما أدي الي إرتفاع فر

اء   ر وعدم قدرتهم علي رسر ائية للمواطنير حيل للمواد الغذائية وقبل لميناء بورتسودان األمر الذي أدي الي تأكل القدرة الشر
الي 

 إحتياجاتهم الغذائية من األسواق

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

األزرقالتقويم السنوي لجنوب كردفان والنيل   
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 الصحة والتغذية

تواجه قطاع الصحة في المنطقتين  كثيرةتحديات   

 

 النيل الأزرق )مقاطعة كرمك الجنوبية( 

  –حالة(  365الأمراض الجلدية والإسهالات المائية )  –( حالة 1477تم رصد الأمراض التالية في شهر اكتوبر: ملاريا ) 

العيادات تفتقر   جزام.  –أنيميا  –كحه كتكوت  –حالة(  256حساسية جلدية )  –إلتهابات أذن وعيون  –سهالات دموية 

الجدير بالذكر أن أحد الشركاء المحليين قام بمد   للأدوية الضرورية والأساسية لمقابلة الطلب العالي للخدمات الصحية

لطبية ليابوس في النيل طن من الإمدادات ا  2طن من الإمدادات الطبية لجنوب كردفان وعدد  4قطاع الصحة بعدد  

 الأزرق  

 جنوب كردفان 

مازال تواجه تحديات عديدة مثل قلة الأدوية الاساسية والكادر المؤهل. الملاريا في تزايد  قطاع الصحة في المنطقتين 

مستمر منذ بدء هطول الأمطار كما أن السلطات عاجزة عن فعل أي شئ بسبب قلة الموارد المالية فمثلاً قامت 

 39حالة إسهالات مائية و  745وفيات وعدد  10حالة ملاريا وعدد   4,219الطبية في مقاطعة دلامي برصد عدد السلطات 

الة سوء تغذية. في مقاطعة  ح  56حالات إجهاض و 4حالة لإلتهابات في المجاري البولية وعدد   1,986حالة أمراض جلدية  

حالة ملاريا   13,637أم دورين تم رصد وتسجيل عدد   

 

 الجبال الغربية 

 

 التقرير الشهري الطبي عن شهر اكتوبر للأوبئة لثلاثة مقاطعات 

 المرض مقاطعة الدلنج  مقاطعة لقاوة  مقاطعة هبيلا 

 ملاريا  1654 1088 111

 سوء التغذية  188 155 110

 الولادة المنزلية  12 15 14

 الولادة في العيادة  6 0 2

 ولادة جنين ميت  7 1 6

 إلتهابات الرئة  0 0 3

 وفيات اطفال حديثي الولادة  166 230 54

147 210 300 ARI 

 إجمالي المرضي الذين تم علاجهم  6086 2823 798

 

 

 المياه وإصحاح البيئة

 تزايد مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة المياه خلال فصل الأمطار 

 النيل الأزرق 

المياه الراكدة( تعتبر المصادر الرئيسية المتاحة للسكان المحليين في  –الأنهار  –مصادر المياه المفتوح مثل )الخيران 

  كرمك الجنوبية وعلي وجه الخصوص بيامات قموقنزا وودكا

 الجبال الغربية 

من الحجم الصغير في تيما  دونكي مياه 2مضخة مياه كانت معطلة وبالرغم من تركيب عدد   12بالرغم من صيانة عدد  

ه مازالت هناك حاجة ماسة لحفر وتركيب المزيد من مصادر المياه  وتلشي في مقاطعة لقاوة بواسطة أحد الشركاء فأن

 في المنطقتين عند بدء فترة الجفاف 
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 التعليم 
ينالمدارس في المنطقت فتوح   

التعليم أحد من أهم الأولويات في جنوب كردفان. حيث لم يتغير حال قطاع التعليم في المنطقتين حيث يواجه هذا يعتبر 

 –حوافز المعلمين  –المعلمين المدربين  –القطاع الهام العديد من التحديات والتي تتمثل في الأتي: الغذاء المدرسي 

حية. أما في النيل الأزرق فالوضع أسوء حيث لا توجد مدارس ثانوية أو الإحتياجات الص  –قلة المياه  –المواد التعليمية 

. يوجد في هناك  الثانوي مي علت مدارس فوق الثانوي حيث يسافر الطلاب الي المابان في جنوب السودان لتلقي ال

الجهود  % منها تدار بواسطة المجتمعات المحلية حيث أن70مدرسة حيث نجد أن أكثر من  200المنطقتين أكثر من 

الذاتية للمجتمعات المحلية هي التي تحافظ علي إستمرارية هذه المدارس. تلاحظ أن عدد البنات في المدارس أقل بكثير  

عن عدد الأولاد والأسباب هي حوجة الأسر للبنات للمساعدة في إدارة الشئون المنزلية ومساعدة أمهاتهم والزواج المبكر 

قد أكبر وقلة في العدد كلما إتجهنا نحو الفصول العليا وأسباب أخري. كما تلاحظ وجود فا  

 

 صحة الحيوان 

 إنعدام الأدوية الضرورية أثر علي نربية الثروة الحيوانية في المنطقتين 

 النيل الأزرق )مقاطعة كرمك الجنوبية( 

يوليو وبالرغم من حملة  ساهمت الثروة الحيوانية في دعم الحالة المعيشية للعدي من الأسر في الإقليم. ففي شهر 

ت هناك حيث مازالت الأمراض تنتشر وسط  التطعيم التي تمت إلا أنه تلاحظ أن هناك ضعف للحالات الصحية للحيوانا

أبو  –البثور   –إلتهابات الفم  –حيث تم رصد الأمراض التالية وسط المواشي في شهر اكتوبر: إلتهابات الأرجل  المواشي

ض الأثر الواضح علي جودة منتجات تلك المواشي مثل اللحم والألبان وبالتالي أثر ذلك علي ريالة. كانت لهذه الأمرا

رأس من المواشي في شهر   200معاش ملاك وأصحاب تلك المواشي. إستناداً لتقارير منسقي البيامات فإنه قد نفق عدد 

 اكتوبر في كل أنحاء إقليم النيل الأزرق 

 جنوب كردفان 

ي معظم أرجاء المنطقة فقد تحسنت وتوفر المياه والرعي  األمطار بشكل جيد ومنتظم نتيجة لهطول 
ي فر

كما أن    االحوال الصحية للمواشر

ورية األمر الذي أدي مرض ك . إرتفاع هناك بعض أجزاء من اإلقليم شهدت عدم توفر الدواء البيطري واللقاحات الضر ي
ثير من المواشر

ي األسواق
.  أسعار األدوية البيطرية فر وة الحيوانية بشكل كبير

الحدودية وغياب األمن أدي ذلك الي تأثر الير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حنوب كردفان –مقاطعة هيبان  –بقرة مصابة ببثور جلدية    

 

 الحماية والحصول والأمن 

 عدم الإستقرار الأمني في الجبال الغربية أثر علي الأنشطة الزراعية والتجارية 
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 النيل الأزرق 

 

الوضع الأمني علي الحدود الأثيوبية مازالت متوترة حيث أن التحرك هناك محدوداً الأمر الذي أثر علي حركة العائدين 

 وطلاب المدارس والباحثين عن التعليم  في أثيوبيا وجنوب السودان كما أثر ذلك علي الحركة التجارية هناك  

 

 

 جنوب كردفان 

شخص الي   650شخص من شمال السودان كما عاد عدد  52ان عاد عدد  في بيام كاودا الواقعة في مقاطعة هيب 

م الي أسرهم ومن أجل العمل أيضاً مقاطعة أم دورين حيث أن الأساب الرئيسية لعودتهم تتمثل في الغربة الإنضما 

 بالإضافة الي الأوضاع غير الأمنة في شمال السودان.  

الأمر الذي أدي الي   هائمهمالرعي بواسطة البقارة بغرض نهب بأثناء  من شهر اكتوبر قتل عدد إثنين شاب   10في يوم  

 خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار في تلك المنطقة. 

 

 الجبال الغربية 

تلاحظ تزايد أحداث الصراعات بين المجتمعات المحلية منذ بداية هذا العام الأمر الذي أدي الي تاثر الحركة الرعوية 

شخص في كمين   27أشخاص وجرح عدد   10اكتوبر من هذا العام قتل عدد  7هناك. أيضاً في يوم  والأنشطة الزراعية 

ة لذلك قفلت الطرق نصب لقافلة تجارية بواسطة مسلحين في منطقة شجرة الدبكاية في مقاطعة السنوط  ونتيج

والأنشطة الزراعية والرعوية والأسر النازحة.  الأمر الذي أدي تاثر الحركة التجارية السنوط ولقاوة مدنالمؤدية الي   

عائد في الجبال الغربية في شهر   96إستناداً لأخر مسح تم لمدراء البيامات وشيوخ القري فانه قد تم رصد تسجيل عدد  

( حيث تم تزويد في مقاطعة السنوطعائد  26 –عائد في مقاطعة الدلنج  40 –عائد في مقاطعة لقاوة  30اكتوبر )

العائدين بالمواد الغذائية والمفارش البلاستيكية والبطاطين ومفارش للنوم والجركانات والصابون ولمبات إضاءة تعمل  

 بالطاقة الشمسية. 

 

 

 

 

ي بهدف إعداد تقاريرها. هذه المعلومات ال تشتمل علي  
ي معلوماتها من جهات ومصادر شت 

وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق تستق 
ي عمليات الدمار  التحقق الشامل لحجم  

الدمار أو الذين شاركوا ف   
 

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 للمواطني   المتأثرين بالرصاع منذ العام  

   2011وبشكل منتظم حول الوضع اإلنسان 

advocacy@skbncu.org 
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