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 2020تقرير اكتوبر 

 

 الخلاصة

 تحسن مستوي المخزون الغذائي لدي الأسر بسبب نجاح محصول الجباريك ▪

 أشهر 3فتح المدارس لأبوابها بعد قفل دام  ▪

  مدرسة 90 لأكثر منمساعدات غذائية  منظمة الأغذية العالمية تقوم بتوزيع ▪

برامج مكافحة جائحة وعورة الطرق بسبب غزارة الأمطار أدت الي تعطيل كثير من  ▪

 الكورونا

 الأمن الغذائي والزراعة

 تحسن مستوي المخزون الغذائي للأسر بسبب نجاح إنتاج محاصيل الجباريك

 النيل الأزرق

للوبيا والبطاطس تم حصاد المحاصيل قصيرة النضج في شهر اكتوبر مثل محاصيل الذرة ا

تلاحظ أن هناك تحسن في المستوي الغذائي في بيام  والويكة والشطة والقرع والتبش. 

يابوس وذلك بسبب إنخفاض أسعار محصول الذرة هناك خاصة في الأسواق التي تم 

مسحها مثل أسواق يابوس بليلة حيث كانت إعادة فتح الحدود مع أثيوبيا أثر إيجابي كبير 

لاحظ أيضاً أن هناك علي حركة النشاط التجاري وإنخفاض الأسعار في الأسواق هناك. ت

في منطقة إشكاب بسبب ضعف الموسم الزراعي لمحصول الذرة بسبب الأفات نقص 

الزراعية خاصة الحشرات كما أن المحاصيل الزراعية في كل من بيام ودكا وشيلي قد تأثرت 

المزارعون متفائلون بحصاد جيد خاصة حصاد الذرة البيضاء من المزارع بتلك الأفات. 

 عيدة وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهر اكتوبر.الخلوية الب

أوس  – 1,293يابوس كبري  – 1,162أسرة )بلاتوما  10,565تم توزيع كمية من التقاوي لعدد 

( تتمثل 2,000جبل حلا  – 1,462بليلة  - 1,162شيلي  – 9900سودا  – 1,293كموقنزا  – 1,293

 لوبيا –تبش  –بامية  –بطيخ  –طماطم  –هذه التقاوي في الأتي: بصل 

% من الأسر لم يتبقي لهم سوي إلا القليل من محصول 40في منطقة شيلي نجد أن حوالي 

الذرة سريعة النضج  والذي سوف يعينهم فقط حتي شهر سبتمبر القادم. الشركاء قاموا 

ام ودكا بتوزيع الحصة الثالثة من المواد الغذائية في كل من جبل مقار وقوز رازن في بي
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حيث إناث(  1,453ذكور و  309و2أسرة ) 3,762حيث تم توزيع هذه المواد الغذائية لعدد 

 شملت المواد الغذائية علي الأتي: ذرة وزيوت نباتية وملح و بقوليات

الحركة التجارية في الأسواق مازالت نشطة خاصة في فترة كتابة هذا التقرير ويعود السبب 

الحدود بتوريد كميات كبيرة من السلع ية أثيوبيا حيث يقوم تجار الي فتح المرارات الحدود

خاصة  والمواد الغذائية الي داخل الأسواق مما أدي الي إنخفاض الأسعار بشكل واضح

 مرتفعة مازالتأسعار محصول الذرة في أسواق مقف ويابوس. كما أن أسعار بعض السلع 

كما أن أسعار الحيوانات في أسواق مايوك وبليلة قد إرتفعت بسبب  بسبب وعورة الطرق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ندرتها مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق. 

 جنوب كردفان

ك بسبب الحصاد مستوي الأمن الغذائي في جميع أنحاء الأقليم جيد وذل بشكل عام فإن

الجيد للموسم الزراعي. وكما هو وارد في التقارير فأن إنتاج محصول الفول السوداني يعتبر 

 هو الأفضل مقارنة ببقية المحاصيل الأخري مثل محصول الذرة.  

% في كل من دلامي وهيبان علي التوالي  13% و 7إنخفضت أسعار محصول الذرة بنسبة 

 شي بشكل كبير في كل أرجاء الإقليم نسبة للطلب الكبير لهافي حين إرتفعت أسعار الموا

 الجبال الغربية:

بعد حصاد محاصيل المزارع  تلاحظ تحسن في مستوي الأمن الغذائي في الجبال الغربية

الخلوية البعيدة حيث قام المزارعون بحصاد محاصيل السمسم والبامية والفول 

السوداني. بخصوص السلع الأساسية مثل الملح والصابون والسكر فقد تلاحظ أن هناك 

  إرتفاع ملحوظ في أسعارها الأمر الذي أدي إلي إحجام العديد من الأسر عن شراءها  

  د وسرعة الإستجابة لمكافحة جائحة الكورونا الإستعدا

 مازالت حملات التوعية مستمرة في المنطقتين

مازالت حملات التوعية الجماهيرية مستمرة بواسطة سكرتارية الصحة في مقاطعة 

قرية في هيبنان و دابي والأزرق وكمبر. تم توفير وتقديم إحتياجات  51هيبان في عدد 

المعلومات والثقيف والتعليم وأدوات ومتطلبات مكافحة جائحة الكورونا والتي تتمثل في 

الوقود ومحطات الغسل والخيام والمراتب  وخطة التواصل والإتصال والصابون و

سكرتارية الصحة لتوزيع المزيد من قطع الصابون للمؤسسات الحكومة والمنشأت ونقاط 

ذكر وعدد  29,42فرد ) 66,910تم إستهداف عدد في المرحلة الأولي الفحص  الصحية. 

 حيث تم توزيع قطع الصابون لهم (أنثي 37,490
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عند يم حملة للتوعية بوسطة السكان بخصوص جائحة الكورونا قام أحد شركاءنا بتنظ

نقاط العبور في كل من مقاطعات  لقاوة والدلنج والسنوط وهبيلا حيث تم توزيع قطع 

وكما تم تركيب محطات للغسل داخل المؤسسات العامة مثل المدارس صابون للغسيل 

أسرة )خاصة الأسر  100دد والعيادات والأسواق. أيضاً تم توزيع قطع صابون للغسيل لع

 (وذوي الحاجات الخاصة التي تكون عائلها نساء والعجزة

 لإحتياجاتا

التي تم تحديدها لمكافحة جائحة الكورونا في  والفجوات أدناه الإحتياجات الضرورية

 المنطقتين

توسيع دائرة توصيل الرسائل الإرشادية الخاصة بمخاطر الكورونا لتصل الي أكبر قد  ▪

 المجتمعاتمن 

 تزويد مراكز العزل بالمعدات والأثاثات الضرورية في كل الأقاليم ▪

 تزويد المناطق المزدحمة بقطع الصابوب وأواني غسيل الأيادي والمياه ▪

تعزيز  ودعم مراكز الكرنينه والفحص الواقعة عند نقاط العبور خاصة في النيل  ▪

 الأزرق

الواقية وأجهزة الفحص  الرداء الطبيووالجونتات الطبية تزويد المراكز بالكمامات  ▪

 أجهزة التنفسوالتشخيص و

للقادمين الجدد لمراكز الكرنينة عند نقاط توفير المواد الغذائية والخيام المؤقتة  ▪

 العبور

توفير عربات النقل والوقود اللازمة لنقل المرشدين لتنفيذ الحملات الإرادية ورفع  ▪

 المواد الغذائية والإنسانيةالوعي وسط السكان المحليين ولنقل 

 تحسين ورفع مستوي مراكزالعزل خاصة في الجبال الغربية والنيل الأزرق ▪

 الفجوات

تأخر الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة الجائحة للمنطقتين وذلك بسبب وعورة  ▪

 الطرق بسبب الأمطار

 قلة المخزون الدوائي والإمدادات الطبية في المنطقتين ▪

 قدي لقطاع الصحة وإصحاح المياه والبيئة عند نقاط العبورضعف التمويل الن ▪

 

 

 



4 
 

 التعليم

 النيل الأزرق

 فتح في أعقاب شهور من فقل أبوابها

حيث قامت منظمة  2020قامت المدارس بفتح أبوابها في اليوم الأول من شهر نوفمبر 

برنامج جوال ذرة لسكرتارية التعليم بهدف دعم  1,500الأغذية العالمية بتقديم عدد 

مدرسة أساس لكي  47مدرسة أساس من ضم عدد  12التغذية المدرسية. تم إختيار عدد 

 تستفيد من برنامج التغذية المدرسية.

 جنوب كردفان

. قامت منظمة تم فتح المدارس بعد إغلاقها لعدد من الشهور بسبب جائحة الكورونا

من برنامج التغذية المدرسية   مدرسة كجزء 90الأغذية العالمية بتوزيع مواد غذائية لعدد 

في الإقليم. تم تدريب إتحادات أباء تلك المدارس علي تقنيات إدارة الغذاء. تم تكوين لجنة 

 لتيسير لهذا البرنامج المدرسي بهدف التأكد من التنفيذ الجيد لبرنامج الغذاء المدرسي.

والمتعلقة بمكافحة  مازالت الحملات المشتركة بين سكرتارية الصحة وسكرتارية التعليم

جائحة الكورونا مازالت مستمرة. سوف يتم تحديد شخص تابع لسكرتارية الصحة في كل 

المدرسة المعنية مدرسة ليكون مشرفاً علي التدابير الصحية الخاصة بجائحة الكورونا في 

  والتأكد أن تلك المدارس تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات.

 الجبال الغربية

الثانوي والمستوي الثامن الأساس يستعدون للإمتحانات القومية  الرابعطلاب المستوي 

جنوب السودان لهذا العام حيث أن قطاع التعليم في الجبال الغربية يعني من تحديات 

كثيرة مثل نقص في المعلمين المدربين نقص في المواد التعليمية ونقص في التغذية 

 المدرسية وقلة الحوافز للمعلمين  

 والتغذيةالصحة 

 قلة الأدوية الضرورية لمقابلة الطلبات المتزايدة 

 النيل الأزرق

ما زال قطاع الصحة في النيل الأزرق يعاني من قلة الدواء بسبب قلة التمويل والموارد 

والسكري والأمراض الجلدية والحساسية والإلتهابات الصدرية والربو المالية. الملاريا 
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والقرح وإلتهابات المجاري البولية هي من اهم الأمراض السائدة في النيل الأزرق. مازال 

في الإقليم كما أن هناك ندرة في الأدوية الضرورية. الصحة نظام الرعاية الصحية هشاً 

 المساعدات الإنسانية.الإنجابية والطفولة مازالت مهملة من قبل 

 جنوب كردفان

 29,008فإنه قد تم رصد عدد سكرتارية الصحة  من الوارد الربع سنوي ريرإستناداً علي التق

حالة إلتهابات رئوية  13,864حالة إلتهابات للقصبة الهوائية وعدد  19,903ملاريا وعدد 

 5,574معوية وعدد  حالة بكتيريا  5,670حالة إسهالات مائية حدة وعدد  11,939وعدد 

 حالة إلتهابات للمجاري البولية.

مقاطعات أم دورين ثوبو وهيبان تم تغطيتها بشكل جيد بخدمات الرعاية الصحية مقارنة 

بمقاطعات دلامي وغرب كادوقلي والتي تعاني من فجوة حقيقية في الخدمات الصحية 

 جبال الغربية.بالإضافة الي مناطق كاوجارو وورني ورشاد وتقلي الجديدة وال

أنشطة التغذية الصحة الإنجابية مازالت مستمرة في الجزء الأوسط من الإقليم .كما أن 

 حملة التطعيم مازالت مستمرة في مقاطعات ثوبو وهيبان وكاو وجارو وورني 

 الجبال  الغربية

في شهر اكتوبر تم رصد حالات للأمراض الأتية إلتهابات الشعب التنفسية والأمراض 

 الجلدية والإسهالات الدموية.

 

 المياه وإصحاح البيئة

 في المنطقتين مياه غير صالحة للشربألاف المسكان يشربون  

 النيل الأزرق

قطاع المياه وإصحاح البيئة مازال يعاني الكثير من الفجوات. الدوانكي الموجودة في 

لجوء السكان المحليين  مناطق بليلة و قوندولو ويابوس بله قد تعطلت تماماً مما أدي الي

الي الشرب من المياه الغير صالحة للشرب والتغير معاملة حيث أن السكان والحيوانات 

تشرب من نفس مصدر المياه الأمر الذي يجعل الأنسان أكثر عرضة للأمراض المنقولة 

 بواسطة المياه

تم تمليك كادر فني مياه محلي كما  56وتم تدريب عدد مضخة يدوية  25ة عدد صيانتم 

   أسرة منقيات مياه وجركانات وفلاتر وقطع صابون غسيل.  3,100عدد 
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 الجبال الغربية

سكرتارية المياه والموارد المعدنية والهندسية قامت بتقدير ]ان هناك حوجة ماسة لعدد 

مقاطعات هي أنقولو ودوليا ودورني وكوكو وتباجا  10دونكي مياه جديدة لعدد   33

ابي وتروجي وتولوبي حيث أن تلك المناطق تعاني من قدوم أفواج من وتبلي وتوبو وتل

كما أنها تتوقع قدوم نعائدين جدد في فترة الصيف القادمة كما أن مصادر المياه العائدين 

الموجود قد بدأت تنضب بقدوم فصل الصيف الأمر الذي سوف يؤدي الي تعرض السكان 

ء السكان الي الشرب مع مواشيهم من نفس للأمراض المنقولة بواسطة المياه بسبب لجو

 مصدر المياه.

في مقاطعة هيبان يتم تطبيق مشروع بيئي رائد بواسطة سكرتارية الصحة يهدف الي 

  نظافة الأوساخ في الأسواق وبناء مراحيض ووسائل لحماية الأغذية والمياه  

 صحة الحيوان

 قلة الأدوية البيطرية

 النيل الأزرق

هناك غياب كامل لحملات التطعيم للحيوانات طيلة فترة العام الحالي وذلك بسبب عدم 

تم رصد الأمراض المنتشرة وسط المواشي هناك وهي كالأتي: وجود دعم أو تمويل. 

الديدان الجروح ذبابة التسي نسي والأمراض الفطرية أبو ريالة. هناك حاجة ماسة لتدخل 

 شركاءنا لمعالجة هذا التحدي.

 جنوب كردفان

هناك تقارير عديدة عن نفوق أعداد كبيرة من المواشي في كل أرجاء الإقليم. قامت 

راس من البقر  250عدد  نفوق سكرتارية قطاع صحة الحيوان بالمقاطعة برصد وتسجيل

راس من الضان قي بيامات تنقل وسرف الجاموس  85الماعز وعدد راس من  311وعدد 

في مقاطعات أم دورين. تساهم المواشي في دعم الأمن الغذائي لكثير من الأسر 

والسكان المحليين في جميع أرجاء الإقليم. هناك حاجة ماسة للتدخل من قبل الجهات 

 ذات الصلة لتوفير الدواء البيطري والتطعيم والتدريب.  
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 حماية والأمنال

  الي المنطقتينمازالت عمليات النزوح مستمرة 

 النيل الأزرق

 12حيث تم رصد عدد  تم ورود عن تزايد حالات عنف جنسي خاصة في يابوس بله ومقف

 حالة إغتصاب في شهر اكتوبر حيث تم إبلاغ السلطات المحلية بذلك.

عائد من أثيوبيا يهدفون الي زيارة أسرهم وأقربائهم بعد غياب طويل  100تم رصد عدد  

 بسبب إغلاق الحدود بسبب الكورونا كما أن البعض الأخر قدم للعمل أو لشراء البقر.             

 جنوب كردفان

في مقاطعة ثوبو  عائد قادمين من مناطق الحكومةالي بياماتهم 600تم رصد عدد حوالي 

كما أن هناك توقعات لقدوم أعداد كبيرة أخري خاصة أن هناك بشائر سلام في الأفق. 

 الشركاء تم إختارهم للإستعداد للإستجابة السريعة بالواد الغير غذائية حال ظهور أي طارئ.

تم تحسن في العلاقات بين قبيلتي الغلفان ودار نعيلة بعد وصول الطرفين الي إتفاق 

تنظيم سير مسار المواشي المار بخور ورول والذي كان في السابق  محلي يهدف الي

 مصدر ونقطة خلاف وصراع.

الوكالة السودانية للإغاثة وإعادة التأهيل بالتنسيق والتعاون مع الشركاء قاموا بتنظيم   

عدد من الورش التدريبية الخاصة بنظرية التخطيط كمدخل للتخطيط الإستراتيجي 

 دفت إتحاد المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني وسكرتاريات الحكومةإسته

 بالإقليم.

 الجبال الغربية

ورشة عمل خاصة  فريق من الشباب من النساء قاموا بتنظيم  13الشركاء بالتعاون مع  

ببناء السلام في كل من مقاطعتي لقاوة والدلنج تناولوا فيها قضايا العنف ضد المرأة 

ت حقوق الطفل وختان الإناث والفساد الإجتماعي. كان الحضور لتلك الجلسات وإنتهاكا

شخصاً خاصًة الشباب والشابات كما تم  1,950التدريبية كبيراً حيث بلغ إجمالي الحضور 

 في تلك الجلسات توزيع رسائل خاصة بالإنتقال السياسي للدولة.
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وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل الأزرق تستقي معلوماتها من جهات ومصادر شتي بهدف 

إعداد تقاريرها. هذه المعلومات لا تشتمل علي التحقق الشامل لحجم الدمار أو الذين 

 شاركوا في عمليات الدمار 

 

كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفان هذا التنوير الشهري حول القضايا الإنسانية في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب 

تعني بثلاثة وظائف رئيسية هي المعلومات والتنسيق  –متابعة الأحوال الإنسانية  –والنيل الأزرق. وحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل الأزرق 

  2011للمواطنين المتأثرين بالصراع منذ العام  والمناصرة وهي تسعي لعرض وتقديم معلومات  موثوقة وبشكل منتظم حول الوضع الإنساني

advocacy@skbncu.org 

 

 

mailto:advocacy@skbncu.org

