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ي والزراعة
 األمن الغذائ 

 

 
 

 

 النيل األزرق

ي جميع أنحاء النيل األزرق وذلك بسبب الحصاد الذي تم 
ي ف 
ي مستوي األمن الغذائ 

هناك تحسن ملحوظ ف 
ي 
للمحاصيل من الحقول والمزارع البعيدة. محصول الذرة البيضاء علي وجه الخصوص قد ساهم بشكل فاعل ف 

ي النيل األزرق نجد انه قد تم 
ي ف 
 تحسي   مستوي األمن الغذائ 

ً
ي  وحصاد أيضا

المحاصيل األخري مثل الفاصوليا  جن 
ي والسمسم

ي العام والفول السودائ 
ي األشهر األولي ف 

 ف 
ً
ة السابقة تحديدا ي الفتر

ي ف 
ي بيام ودكه والذي كان يعائ 

. )ف 

ي حيث   2019
ي مستوي األمن الغذائ 

ي الغذاء بسبب السيول والفيضانات  نجد أن هناك تحسن ف 
من قلة وأزمة ف 

  ة قد تحصلوا علي معونات ومساعدات غذائية(أس  2700أن حوالي عدد 

ي 
ي إال أن سكرتارية الزراعة تري أن هناك ضعف ف 

ي مستوي األمن الغذائ 
نتاج اإلنتاجية  واإل  بالرغم من التحسن ف 

ي أصابت المحاصيل وذلك بسبب السيول والفيضان
ي إجتاحت المنطقة باإلضافة الي األفات واألمراض النر

ات النر
ي تدمت  كثت  من المحاصيل الزراعية األمر الذي تسبب
ي حيث أنه من المحتمل أال  ف 

ي المخزون الغذائ 
ة لليكف  فتر

ي شهر إبريل القادم. 
 حنر

أجل الحصول علي دخول أخري البديلة من  للوسائل األخريومع بداية فصل الصيف فإن المجتمعات بدأت تلجأ 
 حيث ما زال تنقيب الدهب مستمر 
ً
ي بيامات ودكه ويابوس ا
ا  ويابوس يقومون بإصطياد   ف  كما أن سكان قموقت  

ي 
قومون ببيع القش والمروق والفحم  بغرض زيادة ي  حي   أننا نجد سكان شيلي ويابوساألسماك بألة السنارة ف 

  دخولهم. 

 جنوب كردفان

 حيث أن 
ً
ي المزارع البعيدة مستمرا

ي زر ونظافة مبعض المجتمعات  المحلية قد بدأت مازال الحصاد ف 
حاصيلهم . ف 

ي بعض  المحليات مثل محلية دالمي وثوبو وذلك بسبب األمطار الغزيرة 
ي اإلنتاجية ف 

تالحظ أن هناك ضعف ف 
ي العام السابق. بالرغم من أن التقارير 

ي إجتاحت تلك المناطق ف 
تشت  الي أن معظم والسيول والفيضانات النر

 الي   المجتمعات أمنة من ناحية الغذاء إال أن تدفق العائدين
ً
من السودان ودولة جنوب السودان  سوف يؤدي حتما

ي الذي لدي السكان المحليي   
األمر الذي سوف  بسبب تقاسمهم للغذاء مع العائدين التأثت   علي المخزون الغذائ 

 يؤدي الي حدوث فجوة غذائية. 

 الجبال الغربية

ي  التقارير الواردة من الجبال الغربية تشت  الي وجود ضعف
ي من محلية الدلنج  اإلنتاج الزراعي  ف 

ي السنوط وأجزاء ف 
ف 

ي العام 
ي بنهاية شهر مارس وذلك ألن 2019وهبيال وذلك بسبب السيول ف 

. السكان سوف يحتاجون الي دعم غذائ 

ي الذي لدي السكان قد تم تقاسمه مع العائدين
 المخزون الغذائ 

 

 

 

 

 

 ملخص 

مازالت األسواق نشطة: ورود إرتفاع 
ي األسواق. 

ي األسعار ف 
 ف 

ي خالل تحسن مستوي األمن 
الغذائ 

 لتعويض 
ً
شهر يناير لكنه ليس كافيا

ي نجمت من األمطار 
الخسائر النر

 الغزيرة والسيول
 

الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء 
ي عبدهللا حمدوك الي كاودا 

السودائ 
 جنوب كردفان

  : تزايد عمليات  الهجرة

ي إمدادات الدواء 
النقص الحاد ف 

 مقابل الطلب العالي للدواء

 

 

 

 

 

SPLM-N faction leader Abdelaziz Al Hilu and Sudan's Prime 
Minister Abdallah Hamdok hold their hands in Kauda, as WFP 
chief David Beasley looks on 
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 التقويم الموسمي لجنوب كردفان والنيل األزرق

 النيل األزرق

 
ً
ي شهر يناير كما أن نشاط األسواق ما زال ضعيفا

ي أسواق النيل األزرق مرتفعة ف 
حيث تالحظ وجود عدد قليل من التجار الجنوبي   والتجار  مازالت أسعار المحاصيل ف 
ي هذه األسواق. 

ي المنطقة المحليي   ف 
 للسكان  األسعار متذبذبة ومختلفة من مكان ألخر  ف 

ً
 صعبا

ً
لكنها بشكل عام عالية األمر الذي جعل الحصول علي السلع الغذائية أمرا

ي أنشطتهم التجارية يكون من الصعب دخول السلع ا
ي األسواق المحلية لتشجيع التجار لإلستمرار ف 

ي ظل غياب الحركة النقدية ف 
. ف  ورية الي تلك المحليي  

لغذائية الض 
. تالحظ ي

ي األسواق ما عدا الذرة البيضاء حيث تعتتر الذرة البيضاء  األسواق بشكل كاف 
هي المحصول الرئيسي الذي يزرع إنعدام محصول الذرة الحمراء والذرة الشامية ف 

ي سوق بليلة )بيام ودكا(  من 
ي األسعار بشكل عام  حيث إرتفع سعر الير  ف 

ي الحقول البعيدة. تالحظ إرتفاع ف 
ي شهر ديس 1000ف 

ي ف 
جنيه  1200متر الي جنيه سودائ 

ي مايوك نجد أن كيلو البصل قد إرتفع من 
ي يناير. ف 

ي ف 
ي ديسمتر الي  600سودائ 

ي ف 
ي سوق بليلة فقد إرتفع سعر  األبقار من  800جنيه سودائ 

ي يناير أما ف 
ي ف 
جنيه سودائ 

ي للرأ 30000
ي وسبب إرتفاع أسعار األبقار هو تح 70000س الواحد الي جنيه سودائ 

ا حيث يعتتر الفالتة هم جنيه سودائ    الي منطقة كموقت  
ً
 بعيدا

ً
رك الفالتة جنوبا

ي بيام ودكا. نوصي بإجراء مراقبة لصيقة لبيام ودكا. 
ي األبفار ف 

  المصدر الرئيسي لألبقار األمر الذي خلق ندرة ف 

 جنوب كردفان

 
ا
ي جنوب كردفان فمثل

ي األسواق المحلية ف 
ي أسعار السلع الغذائية والحيوانات ف 

ي السودان فإن هناك إرتفاع حاد ف 
ي نتيجة للتضخم الحادث ف 

 نجد أن سعر ملوة الذرة ف 
ي شهر يناير من 

ي كادقلي الغ 500جنيه جنوب سودان الي  200هيبان قد إرتفع ف 
ي شهر ديسمتر  وف 

جنيه  100 منربية إرتفع سعر ملوة اللوبيا جنبه جنوب سودان ف 
ي شهر ديسمتر مقارنة ب 

ي ف 
ي شهر يناير 120سودائ 

ي ف 
 جنية سودائ 

 الجبال الغربية

 أن سعر ملوة السمسم قد إرتفع من   
ا
ي األسواق لكن األسعار عالية حيث نجد مثل

ي شهر ديسمتر الي  150السلع األساسية متوفرة ف 
ي ف 
 180جنيه سودائ 

ي 
ي من  شهر يناير  جنيه جنوب سودان ف 

ي شهر ديسمتر الي  30كما إرتفع سعر ملوة الفول السودائ 
ي ف 
ي شهر  45جنيه سودائ 

ي ف 
كما إرتفع كيلو   يناير  جنيه سودائ 

ي شهر ديسمتر الي  50الذرة من 
ي ف 
ي شهر يناير.  70جنيه سودائ 

ي ف 
  جنيه سودائ 

 الصحة والتغذية

 النيل األزرق

ي النيل األزرق من ضعف وهشاشة واضحة حيث أن هناك حاجة ماسة لتدخالت طوارئ وبعيدة المدي. تم رصد عدد 
ي قطاع الصحة ف 

حالة مالريا وسط  49يعائ 
ا تم رصد حاالت جذا. سنوات 5طفل تحت سن أقل من  76البالغي   وعدد  ي بيام كموقت  

ي النيل األزرق متدهوري وتحتاج الي تدخل ف 
, الرعاية الصحية ف  م والعمي الليلي

 سي    ع. 

ي النيل األزرق  بأدوية حيث قامت السكرتارية من جانبها بت
وزي    ع هذه األدوية الي المجتمعات المحلية األكتر قامت منظمة الصحة العالمية بدعم سكرتارية الصحة ف 

 . ي شيلي
ي وأنيال ف  ي يابوس والجندي وئر

ا  وخور حسن الحلة الجديدة ف  ي كموقت  
 وهي مجتمعات توكبيلي وديرنق ف 

ً
را  تض 

 جنوب كردفان

ي كل 
ي الكوادر الطبية والدواء. إزدحمت العيادات المحلية بحاالت المالريا واإلسهاالت  والطراش )التقيوء( وسط األطفال ف 

أجزاء جنوب كردفان. هناك نقص حاد ف 
ي محلية ثوبو تم رصد عدد الصحية الرعاية خدماتقطعون مسافات طويلة للحصول علي السكان المحليون ي

هناك حاجة ماسة لرفع القدرات  حالة إجهاض .  2. ف 
ي المنطقة وذلك لمقابلة الطلب العالي لهذه الخدمات 

ي مناطق سيطرة الحركة الشعبية المليونالطبية ف 
 حيث يقارب عدد السكان هناك ف 

 الجبال الغربية

ي تعينهم علي أ
ورية واللوجستية النر ي مجال الصحة. تم تدريب كوادر صحية لكنها تفتقر الي المعينات الض 

ي ف 
دء مهامهم األمر الذي يجعل تحتاج المنطقة الي دعم حقيفر

 ر األمراض. السكان المحليي   عرضة لمخاط
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 المياه وإصحاح البيئة

 

 النيل األزرق

 

ي بيام ودكه إستلم حوالي 
كما تشت  التقارير الواردة أسة مواد غت  غذائية  تخص الياه وإصحاح البيئة كما تم تشييد عدد من المراحيض وحفر عدد إثني   محطة مياه دونكي   600ف 

ي تحتاج الي صيانة. هناك حاجة ماسة الي الحصو 
ي منطقة بالتوما  والنر

 . ل علي المياه النظيفة لمنع إنتشار األمراض المنقولة بواسطة المياهأن هناك بعض الدوانكي المتعطلة ف 

 

 جنوب كردفان

ة من محلية هيبان تفتقر الي المياه النظيفة.  ي جنوب كردفان حيث أن أجزاء كبت 
األبار المياه الموجودة األن هي مياه مازال الحصول علي المياه النظيفة قضية مهمة وأساسية ف 

 
ً
 )مارس المحفورة يدويا

ً
ي من المتوقع أن جف وتنضب قريبا

ب فإن خطر  يونيو( -والنر األمر الذي سوف يعرض حياة السكان هناك الي خطر العطش. ونسبة لندرة مياه الشر

 وي  هدد أرواح السكان هناك. كم
ً
 ومتوقعا

ا
 محتمل

ً
ا أن غياب الرعاية الصحية هناك زاد من األمر إصابة المواطني   والسكان المحليي   باألمراض المنقولة بواسطة المياه ما زال أمرا

. هناك حاجة ماسة للمزيد من المواد الغت  غذائية للسكان المحليي   
ً
ي إجتاحت المنطقة  سوأ

ي نتجت جرأ األمطار الغزيرة  النر
والعائدين الذين تأثروا بالفيضانات والسيول النر

ي هذا األثناء نجد أن محلية ثوبو  األن ودمرت منازلهم
ي  مصادر مياه  ف 

ي الغطاء وندرة ف 
ي من تدفقات العائدين  حيث أنها تفتفر الي المساعدات اإلنسانية وقلة ف 

تعايش وتعائ 

ب النقية حيث أن الوضع هناك مقلق وأن هناك حوجة م ان واالشر ب  هم علي مياه الخت  ي سر
ألبار اسة لخدمات المياه وإصحاح البيئة حيث أن السكان المحليون األن يعتمدون ف 

  الملوثة. هناك حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية. 

 

 التعليم
 

 النيل األزرق

 

ا  حيث يصارع السكان المحليون من أجل الحفاظ علي إستمرارية العملية التعليمية هناك األم  كبت 
ً
ي النيل األزرق يعتتر تحديا

 من قبل التعليم ف 
ً
 سيعا

ا
ر الذي يتطلب تدخل

  الجهات المعنية. 
ً
ي بعض المدارس نجد أن هناك نقصا

ي الوقت الذي يصارع فيه السكان المحليون بجهودهم المحلية من أجل المحافظة علي العملية التعليمية ف 
ي ف 

 ف 
ً
 حادا

ي عملية ال
ي المعلميي   المدربي   المؤهليي   مع غياب الحوافز لتشجيع المعلميي   علي المواصلة ف 

ي حاجة المواد واألدوات المدرسية ونقص ف 
تدريس. قطاع التعليم بشكل عام ف 

ي يقوم بها السكان المحليون من أجل أستمرار العملية التعل
ي المابان   يمية. ماسة الي دعم نوعي كبت   طويل المدي بغرض دعم ومساندة الجهود المحلية النر

قام مكتب التعليم ف 

ع بعدد  ي اإلقليم. كتاب مدرسي لسكرتارية  التعليم وهذه الكمية   5000باتتر
قامت كلية يوسف كوه بجنوب  هي أقل بكثت  من المطلوب مقارنة بعدد المدارس الموجودة ف 

ي النيل األزرق فشلت  10كردفان  بتوفت  عدد 
ي اإلمتحان. لكن سكرتارية التعليم ف 

توفت   الطالب المؤهلي   منح دراسية لطالب من النيل األزرق والذين إجتازوا درجة المرور ف 

ي والية النيل األزرق. لإلستف
    ادة من هذه المنح الدراسية األمر الذي يعكس مدي تدهور العملية التعليمية ف 

 

ة من  ي الفتر
ي إنعقدت ف 

ي اإلقليم 2019نوفمتر  5- 4خالل الورشة التعليمية النر
 تم اإلتفاق باإلجماع علي أن يكون منهج جنوب السودان هو المنهج الوحيد المطبق ف 

 

 كردفانجنوب  

 

ي بقية 
ي جنوب كردفان يعتتر األفضل من الناحية النوعية مقارنة بالتعليم ف 

إال أن  المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودانبالرغم من أن مستوي التعليم ف 

ي ويواجه العديد من التحديات مثال ذلك ترحيل المم
 الي مراكز هذا القطاع ما زال يعن 

. فمن بي   المواد المدرسيةقلة معلميي   و اإلمتحانات  وغياب حوافز تشجيعية للتحني  

ي قطاع التعليم الثانوي حيث أنه من بي    53مدرسة نجد أن هناك فقط عدد  268
ي الدعم وهذا هو نفس الحال أو الوضع ف 

ي تتلفر
ي فقط مدرسة ثانوية ي 14مدرسة هي النر

تلفر

  مدرسة الدعم 9عدد 

 

 ةالجبال الغربي

 

ي إستئناف دروسها بعد إنتهاء أفراح وإحتفاالت الكرسمس ورأس السنة. 
طالب وطالبة إلمتحانات شهادة جنوب  345العام السابق جلس عدد   بدأت مدارس األساس ف 

. قطاع التعليم يواجه العديد من التحديات مثال لذلك نجد أن معهد تدريب المعلميي   )كلية يوسف كوة( وبعد أن  شخص من   65سجل عدد السودان للتعليم األساسي

ي 
 كادر المعلمي   والمواد التعليمية  الجنسي   نجد أنها لم تستطع  علي اإلستمرار بسبب قلة ف 
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 صحة الحيوان

 

 النيل األزرق

 

ي حال عدم توفت  األدوية فطريات صابة بالصدر واإل  اتهابهال والكحة و إلتتم رصد حاالت إصابة بأمراض اإلس 
ي منطقة النيل األزرق. ف 

األصابع عند الماعز  والضان ف 

ورية لهذه األمراض فإن    كما أن مشكلة قلة ونضوب مصادر المياه قد فاقمت من حجم التحدي. والعالجات الض 
ً
 واردا

ً
ي يصبح أمرا

إحتمال إنتشار هذه األمراض وسط المواسر

 هناك حاجة ماسة لزيادة مصادر المياه

 

 

 جنوب كردفان
 

ي اإلقليم 
ي تقاريرها عن إنعدام الدواء البيطري ف 

ي جنوب كردفان  ما زالت تورد ف 
ي  2019منذ سكرتاية الصحة ف 

ي ف 
فبدون توفر هذه األدوية البيطرية والفاكسينات فإن المواسر

ة. هناك حاجة ماسة للتدخل الشي    ع من قبل الجهات   بسبب هذه األمراض المنتشر
ً
ا ي هذا القطاع الهام. المنطقة سوف تتأثر كثت 

 المعنية ف 
 

 الجبال الغربية
 

مثل مرض أم زقالة أبو قنيت وأبو لسان الذي يصيب اللسان والخف خاصة  تشت  التقارير الواردة من الجبال الغربية عن إنتشار العديد من األمراض الجلدية وسط الحيوانات
ة للعجول. هذه األمراض تنتقل من األمهات الي العجول عن طريق  ي ظل غياب األدوية البيطرية فإن إحتمال إنتشار هذه األمراض الخطت 

وسط أالف األبقار يكون الرضاعة. ف 
 من التحديا

ً
. نهب األبقار يعتتر  أيضا

ً
ا ي تواجة منطقة الجبال الغربية.  تكبت 

ة النر  الكبت 
 

 الحماية واألمن
 

ي بيام شالي تم رصد حالة لعنف ضد طفل من قبل والده حيث ما 
 مع والده ف 

ً
 زال التحقيق جاريا

 
ي طريقهم الي جنوب السودانرير للعديد من الالجئيي   الجنوبي   هناك تقا

ي الذي بدأ يسود دولة جنوب  قادميي   من أثيوبيا عن طريق النيل األزرق ف 
وذلك بسبب اإلستقرار األمن 

 السودان 
 

ي محلية هبيال 
ي تحت سيطرة الحركة ف 

ي بي   المناطق النر
ي األسواق الحدودية  النر

 لبعض التقارير المحلية من هناك أن هناك تزايد نشاط  ملحوظ ف 
ً
الشعبية والحكومة  وإستنادا

ي األحوال األمنية هناك. زيادة الوصول الي هذه األسواق  بعد تحسن األوضاع األمنية 
ي تلك المناطق مؤسر هي وذلك بسبب التحسن الذي طرأ ف 

 قوي الي أن النشاط التجاري ف 
 سوف تزدهر 

 
ي 
ي عبدهللا حمدوك بزيارة تاريخية الي كاودا ويعتتر عبدهللا حمدوك أول مسؤول كبت  من الخرطوم يقوم بزيارة ا 2020يناير  9فر

ي جنوب قام رئيس الوزراء السودائ 
لي كاودا ف 

 من ثمانية أعوامكردفان وذلك منذ إندالع العنف هناك قبل أكتر 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ات النر  تشمل أو تحتوي التدمت 
  .تحدث أو الذين إرتكبوا تلك الجرائم

 

ي النيل األزرق وجنوب كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفان والنيل األزرق. وحدة تنسيق  هذا التنوير الشهري حول القضايا اإلنسانية
ي كل من والينر

ف 
ي بثالثة وظائف رئيسية هي المعلومات والتنسيق والمنارصة وهي تسعي لعرض وتقديم معلومات  م –متابعة األحوال اإلنسانية  –جنوب كردفان والنيل األزرق 

وثوقة وبشكل تعن 
ي للمواطني   المتأثرين بالضاع منذ العام 

2011منتظم حول الوضع اإلنسائ   

 
 
 


