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ي والزراعة
 األمن الغذائ 

 

 

  

  
  .عدم وضوح وضع األمن الغذائ 

ي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير 
 
ة الحرجة والقحط ف ي ذروة الفتر

 
 ف

ي جنوب كردفان والنيل األزرق فإن اإلمدادات الغذائية  للسكان المحليي   حرجة  السودان
 
شمال ف

 وضعيفة. 

ي ا
 
ي شهر يونيو ف

 
 تم ورود أخبار عن هطول أمطار غزيرة ف

ً
ة جدا ي دمرت نسبة كبت 

لنيل األزرق والتر
السكان المحليي   قد %  من 95 حوالي  من المحاصيل الزراعية حيث قدرت السلطات المحلية أن

  هم خاصة السكان الذين يسكنون علي طول نهر يابوس كما أن تلك األمطار محاصيلفقدوا 
ي تعادل حوالي ال  300الغزيرة قد أثرت أيضا علي حوالي 

ي الصالحة للزراعية والتر
فدان من األراض 

ي منطقة مقف قدرت السلطات المحلية أن حوالي  126
 
ي هناك قد 35هكتار. ف

% من األراض 
 " أن األزمة الغذائية July key message update s’FEWSNETذكرت تأثرت بالفيضانات. 

ي عام  الحادة
 
ة القحط ف ة القحط للعام  2019خالل فتر الجاري هي مشابة بشكل عام بحال فتر

ي تقل  المنرصم  2018
ي بعض المناطق خاصة المناطق التر

 
مع وجود بعض المناطق الجيدة ف

ي وتنخفض فيها الرصاعات حي
ي األمن الغذائ 

 
 "ث أنها تشهد تحسن ف

ي ذروة 
 
ة القحط والشح قد تالحظ أن هناك تحسن من الجدير بالذكر هنا أن نذكر أنه وف فتر

ي هذا العام مقارنة بالعام المنرصم
ات األمن الغذائ  ي مؤشر

 
 وأرتفاع طفيف ف

كل المناطق المجاورة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال هي 
ي مرحلة التوتر من الدرجة 

 
ي مرحلة األزمة من الدرجة (IPC 2)أما ف

 
 FEWSNETال  . (IPC 3)أو ف

ي تقريرها الشهري عن شهر يونيو "أن ما يقدر ب 
 
مليون من الناس سوف  6.96أوردت  ف
ة أو إنتاج ضعيف للغاية   (IPC Phase 3)ألزمة الغذائية من  المرحلةيواجهون أ وذلك خالل فتر

ي شهري يوليو وأغسطس
 
ي ظل وجود المساعدات اإلنسانية للغذاء القحط والشح الواقع ف

 
. "ف

ي   عملية جمع البيانات الجارية أألن 
متوقع لها أن توضح وتعكس الوضع الحالي لألمن الغذائ 

 اإلقتصاد الكلي الفقت   وأحوال بفعل ظروفدهور والذي تفاقم وت

ي إستقبلت من نزوح مستمر لهنالك 
 من والية الوحدة الي جنوب كردفان وهي المنطقة التر

ألجئي  
ة التوترات وعدم اإلستقرار السياسي الذي  العائدين النازحيي    ي فتر

 
القادمي   من الخرطوم خاصة ف

ي شهر ديسمتر المنرصم. أفواج المواطني   القادمي   من الجنوب ومن الشمال 
 
 ف
ً
إندلع مؤخرا

 . ي لدي السكان المحليي  
 التر
ً
 علي الموارد الشحيحة أصال

ً
 ثقيال

ً
 أضاف عبأ

ي شهر يونيو عطلت وعرقلت وصول التجار 
ي النيل األزرق ف 

ي هطلت ف 
األمطار الغزيرة التر

ي تلك األسواق 
ي السلع والمحاصيل ف 

الي األسواق الرئيسية مما أدي الي شح وندرة ف 
ي شهر يوليو األمر الذي خلق مشكلة وإرتفاع حاد ألسعار تلك السلع والمحاصيل 
ف 

ي هذه حقيقية للسكان المحليي   حيث أ
نهم يعتمدون إعتماد أساسي علي هذه األسواق ف 

ي الحصول إحتياجاتهم المعيشية. 
ة الحرجة ف    الفتر

 

 

 

 ملخص 
 

  جنوب 
 
أمطار متذبذبة ف

كردفان. أمطار غزيرة 
  النيل 

 
وفيضانات ف

 األزرق. 

 

  
 
نفاد المخزون الغذائ
وإعتماد السكان 

محاصيل المحليي   عل  
 الجباريك واألسواق

 

 

 

 

  

 

Photo Credit: Tomo Kriznar  

http://fews.net/east-africa/south-sudan/key-message-update/july-2019
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 التقويم الموسم  لجنوب كردفان والنيل األزرق

 الصحة

  العيادات العالجية
 
  اإلمدادات الدوائية ف

 
 فجوات ف

ي المنطقتي   
الواردة وذلك علي حسب التقارير  –جنوب كردفان والنيل األزرق  –هناك إنتشار واسع لإلسهاالت والمالريا والكحة ف 

ي إقليم النيل األزرق 
 فإن كل المجتمعات هناك من هناك. نتيجة لفيضانات األنهر ف 

ً
قد إنقطعت بهم سبل الوصول الي المراكز تقريبا

ي اإلمدادات الدوائية الجوهرية
وهي تعتتر مشكلة  أو األساسية والعيادات الصحية إضافة الي ذلك تالحظ أن هناك إنخفاض كبت  ف 

ي 
ي مثل هذا التوقيت من كل عام. ونسبة لهذا الوضع الصحي الصعب  خاصة مع اإلرتفاع المتوقع لحاالت المالريا وتحدي حقيقر

ف 

ي 
ي مخاطر  وتعقيدات صحية حرجة. ف 

ي مواجهتهم ودخولهم ف 
ي عالج المالريا مما يعت 

ي تلقر
 من األطفال سوف يفشلون ف 

ً
ا فإن كتت 

ة الحرجة نجد األطفال والنساء الحم حيث تكون خدمات التغذية غت  متوفرة بشكل  ل يتعرضون لحالة سوء تغذية حادةهذه الفتر

ي المراكز الصحية لتغطية 
. وتلبية كبت  ف  الحصول علي خدمات الصحة اإلنجابية والوالدة األمنة محدودة  مازالحاجات المحتاجي  

. النساء والفتيات يتعرضن وبشكل مستمر الي حيث يوجد دعم محدود للغاية للخدمات الصحية لتقديم الرعاية الشاملة للغاية

 ومخاطر وفيات األمهات الحوامل. الحمل الغت  مرغوب والحمل المبكر 
ً
 ولألمراض المنقولة جنسيا

ي شهر يوليو المنرصم
ي الجبال الغربية قد إنتهت ف 

الجولة أو المرحلة الثالثة من حمالت التطعيم حيث  من مالحظة إيجابية فإنه ف 

 با 18000دد تم تطعيم ع
ً
ي والخماسي التكافوءلفاكسي   شلل األطفال جرعة الثالثة لطفال

. مازالت هنالك فجوات موجودة ف 

ي رشاد والعباسية وكاوجارو 
ي يصعب الوصول إليها ف 

ي المناطق التر
ي النيل األزرق وف 

ي اإلقليم خاصة ف 
 حمالت التطعيم ف 
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 المياه وإصحاح البيئة

األزرقفيضانات النيل   

 

ي تش تم توزي    ع مواد غت  غذائية لألش 
ي  1000لعدد أكتر من لمياه مل الصابون وحبوب تصفية وتنقية اوالتر

أشة وذلك بعد الفيضانات التر

ي النيل األزرق
ي تتم فيها المراقبة بشكل منتظم ف 

ي العديد من المحليات التر
 ف 
ً
 حدثت مؤخرا

ي األمراض المنقولة نتيجة لألمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة 
ب فإن هناك مخاطر جمة إلنتشار وتفشر ي هذا الموسم وتلوث مياه الشر

ف 

 بواسطة المياه بي   السكان المحليي   

ي العام 
ي بيام ودكا ف 

 مخطط لها أن تتم وتنفذ ف 
ً
 . 2019العديد من األبار المحفورة يدويا

 التعليم

  أكتوبر أبواب عودة فتح
 
المدارس ف  

ي شهر اكتوبر من كل عام وذلك بهدف إتاحة الفرصة  وابها عاملة والمدارس كالعادة تقفل أب غت   معظم المدارس األن
بنهاية شهر يونيو حتر

ي حقولهم
ي األنشطة والعمليات الزراعية ف 

ي جنوب كردفان لألش لإلستفادة من طاقات أطفالهم ف 
تيبات جارية ف  . مازالت التدريبات والتر

ي لمدارس األ
ي النيل األزرق السكان المحليون يناضلون من أجل المحافضة علي إستمرارية مدارسهم. لإلمتحان النهائ 

  ساس. ف 

 األمن والحماية
 

 ذكر أنه قد تم تمديد وقف العدائيات

ي الخامس عشر من شهر يوليو 
ي منطقة هيبان.  2019ف 

ي فيضان نهري ف 
 ورد ختر مفادهه أن هناك ثالثة أطفال غرقوا ف 

ي يوم 
 أنه ف 

ً
ي أنه قد تم نهب عدد  2019يوليو  18ورد أيضا

ي بيام أم دردو التابع لهيبان كاونتر
ي قرية مندي ف 

روؤس من البقر بواسطة  6وف 
 أفراد مجهولي الهوية

 
 

  جنوب كردفان
  كل من واليت 

 
والنيل األزرق والذي تقوم بتجميعه وحدة تنسيق  هذا التنوير الشهري حول القضايا اإلنسانية ف

  بثالثة وظائف رئيسية  –متابعة األحوال اإلنسانية  –وحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل األزرق جنوب كردفان والنيل األزرق. 
تعت 

  للمواطني   ه  المعلومات والتنسيق والمنارصة وه  تسع  لعرض وتقديم معلومات  موثوقة وبشكل منتظم حول الوضع اإل
نسائ 

  2011المتأثرين بالرصاع منذ العام 
 
يدي أدناه   يرجر  إرسال تعليقاتكم ال  العنوان البر

 coordination@skbncu.org 
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