تقرير نوفمبر 2020
الخلاصة
▪ تحسن مستوي المخزون الغذائي بالرغم من ضعف إنتاج الموسم الزراعي
▪ قيام السلطات بتسجيل أكثر من  1,000عائد من المناطق التي تحت سيطرة
الحكومة
▪ قيام الشركاء بدعم وتوزيع الإمدادات الضرورية لمكافحة جائحة الكورونا في
المنطقتين خاصة المناطق المعزولة مثل كاو وجارو وورني.

الأمن الغذائي والزراعة
تحسن مستوي المخزون الغذائي للأسر بسبب نجاح إنتاج محاصيل الجباريك
النيل الأزرق
تلاحظ أن إنتاج المزارع البعيدة أضعف مقارنة بالموسم السابق .معظم المزارعين تركوا
زراعة مزارعهم بسبب شح الأمطار كما أن هناك بعض المزارعين لم زرعوا أصلاً بسبب
تاخر توزيع التقاوي بالإضافة الي إصابة المحاصيل بالأفات والحشرات والأمراض الأمر
الذي أدي الي تأثر المحاصيل الزراعية بهذه الأفات والأمراض .يعتبر بيام شالي من أكثر
البيامات تأثراً بفترات الجفاف حيث تاثر محصول محصول الذرة البيضاء بشكل واضح في
كل الحقول الزراعية .الأنتاج المنخفض للموسم الزراعي الحالي سوف يلقي بظلاله
السالبة علي الموسم القادم حيث ستكون هناك أزمة وشح واضح في الغذاء بداية
الموسم القادم .فالرغم من ضعف إنتاج الموسم الحالي فقد كان للإنتاج الجيد للجباريك
في الموسم الحالي الأثر الجيد علي السكان حيث أنه أدي الي تحسن وإرتفاع مستوي
الأمن الغذائي %70 .من الأسر في النيل الأزرق يعتمدون علي إنتاجهم من المحاصيل
الحقلية كمصدر لغذائهم في حين أن ال  %30المتبقي يعتمدون علي الأسواق للحصول
علي غذائهم.
بالرغم من قلة وشح إمدادات السلع والمواد الغذائية وقلة التجار الأثيوبيين بسبب حالات
التوتر الواقعة في إقليم تقراي فإن الأسواق في النيل الأزرق مازالت منتعشة بالرغم من
شح الإمدادات الغذائية وعلي العكس تماما فإن أسعار الماعز والضان في أسواق ودكا
(بليله ومايك) منخفضة نتيجة هجرة الرعاة الفلاتة الي الجنوب من ودكا
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جنوب كردفان
هناك تحسن واضح في مستوي الأمن الغذائي في أنحاء إقليم جنوب كردفان.علي حسب
التقرير الربع سنوي لل " FSMU/FSMUتلاحظ أن هناك إنخفاض واضح وعام في نسبة
الأسرة التي تعاني من الأمن الغذائي" وهذا كان نتيجة لإنتاج الجباريك والحقول البعيدة
بالغم من أن الإنتاج كان أقل من المعدل الطبيعي وذلك بسبب ضعف وإنحفاض إنتاج
وحصاح الموسم السابق كما أن إرتفاع اسعار السلع الغذائية زاد من الأمر سوء خاصة
أسعار محصول الذرة في الأسواق التي تم مسحها (ثوبو وأم دورين) .إن ضعف وإنخفاض
الإنتاج الزراعي لموسمين متتالين في الإقليم قد أثر كثيراً علي مستوي الأمن الغذائي
للأسر.
نسبة لزيادة الطلب لمحصول الذرة في الأسواق الحدودية فإنه قد تلاحظ إرتفاع في
أسعارها مقارنة بأسعار الموسم السابق في نفس الوقت حيث يتم بيع محصول الذرة
البسيط المعروض لسكان المناطق التي تحت تقع تحت سيطرة الحكومة والتي تشهد
معدل ومستوي مرتفع في الفجوة الغذائية .في الأسواق التي تم مسحها مثل سوق
دلامي فقد تلاحظ أن هناك إرتفاع في أسعار المواشي الأمر الذي أدي الي ندرة في
منتجات اللحوم هناك.
من ناحية أخري فإن هناك عدد  14,424أسرة في المناطق المعزولة في كل من الجبال
الغربية وكاوجارو وورني بالإضافة الي عدد  8,626أسرة في رشاد وتقلي الجديد وبعض
أجزاء مقاطعة دلامي تم إستهدافهم بالبرنامج النقدي حيث كانت معايير الإختيار كالأتي:
أن يكون كفيل وربة الأسرة إمرأة أو طفل أو أن تكون الأسرة قد تأثرت بضعف إنتاج
الموسم الزراعي.
الإستعداد وسرعة الإستجابة لمكافحة جائحة الكورونا
مازالت حملات التوعية مستمرة في المنطقتين
بالرغم من عدم وجود حالات إصابة بشكل رسمي بجائحة الكورونا في المناطق التي تحت
سيطرة الحركة والتي تم مسحها إلا أن حملات التوعية وبرامج التثقيف الصحي ما زالت
مستمرة في كل المنطقتين .قامت سكرتارية الصحة بتدريب عدد  52شخص علي
التحوطات الوقائية لجائحة الكورونا في كل من هيبان – دلامي – أم دورين – ثوبو –
وكادوقلي الغربية كما تم تدريب عدد  97ضابط في مقاطعة هيبان .من ناحية أخري فقد
قامت الوكالة السودانية للإغاثة وإعادة التأهيل وسكرتارية الصحة وبعض الشركاء في
المنطقتين بتوفير الإمدادات الضرورية لمكافحة جائحة الكورونا (الصابون – محطات
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الغسيل – الخيام – الوقود – المعلومات – التثقيف – ومواد التواصل) للمدارس والعيادات
ونقاط العبور والأسواق .سكرتارية الصحة قلقة بخصوص الموج الثاني لجائحة الكورونا
والتي تجتاح العالم هذه الأيام من أن تمتد وتنتشر في للمنطقتين
الإحتياجات
أدناه الإحتياجات الضرورية والفجوات التي تم تحديدها لمكافحة جائحة الكورونا في
المنطقتين
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

توسيع دائرة توصيل الرسائل الإرشادية الخاصة بمخاطر الكورونا لتصل الي أكبر قد
من المجتمعات
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
تزويد المراكز بالكمامات الطبية والجونتات والرداء الطبي الواقية وأجهزة الفحص
والتشخيص وأجهزة التنفس
توفير المواد الغذائية والخيام المؤقتة للقادمين الجدد لمراكز الكرنينة عند نقاط
العبور
توفير عربات النقل والوقود اللازمة لنقل المرشدين لتنفيذ الحملات الإرادية ورفع
الوعي وسط السكان المحليين ولنقل المواد الغذائية والإنسانية
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
ضعف التمويل النقدي لقطاع الصحة وإصحاح المياه والبيئة عند نقاط العبور
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التعليم
النيل الأزرق
فتح في أعقاب شهور من فقل أبوابها
تم تدريب عدد  69( 99ذكر –  30أنثي) مشارك (معلمين – واللوجستيين  -طباخين) علي
الغذاء من أجل المدارس في كل من شالي – ودكا – ويابوس .كان التدريب يتعلق بفن
تخزين وإدارة المواد الغذائية – تجهيز المواد الغذائية – مسك السجلات وكتابة التقارير.
قطاع التعليم في النيل الأزرق في حاجة ماسة الي مواد التدريس – ومعلمين مؤهلين –
وحوافز للمعلمين بالإضافة الي أشياء أخري .مازالت المجتمعات المحلية تتحمل أعباء
تسيير المدارس
جنوب كردفان
تم فتح أبواب كل مدارس الأساس والبالغ عددها  272مدرسة بإحصائية  79,102تلميذ
وتلميذة ( 41,568تلميذ – و 37,534تلميذة) بعد فترة إغلاق لعدد من الشهور بسبب
جائحة الكورونا .منظمة الأغذية العالمية بالتعاون مع سكرتارية التعليم واصلت في دعم
برنامج التغذية المدرسية لعدد  90مدرسة .من ناحية أخري واصل الشركاء في دعم وتعزيز
برامج وحملات رفع الوعي وسط طلاب وتلاميذ المدارس فيما يتعلق بالتحوطات اللازمة
لمكافحة جائحة الكورونا كما تم توزيع قطع الصابون ومحطات غسيل الأيادي
والمعلومات والتثقيف والمطبقات الإرشادية.

الصحة والتغذية
قلة الأدوية الضرورية في المنطقتين
النيل الأزرق
ما زال قطاع الصحة في النيل الأزرق يعاني من قلة الدواء بسبب قلة التمويل والموارد
المالية .في الثلاثة الأشهر الأخيرة تلاحظ أن من بين ال  28وحدة للرعاية الصحية الأولية
الموجودة في المنطقة  23منها تنعدم فيها الأدورية الضرورية .في شهر نوفمبر تم رصد
الأمراض التالية :الملاريا والأمراض الجلدية وإلتهابات الشعب الهوائية والإلتهابات الرئوية
وسط الأطفال والإسهالات وسوء التغذية والقرحة المعدية والحساسية والتهابات المجاري
البولية.
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جنوب كردفان
إستناداً للتقرير الوارد من سكرتارية الصحة فإن الأدوية الضرورية للملاريا والمضادات
الحيوية قد نفدت تماماً في الإقليم.
في شهر نوفمبر تم رصد الأمراض التالية في كل الوحدات الصحية في الإقليم :الإسهال
المائي الحاد – إلتهابات الشعب الهوائية – الإلتهابات الرئوية – بكتيريا المعدة – إلتهابات
المجاري البولية.
تناشد سكرتارية الصحة الجهات المعنية لتقوم بالدعم المادي حتي تستطيع ملء تلك
الفجوة.
الجبال الغربية
إستناداً للتقرير الوارد من سكرتارية الصحة فقد تم رصد  2,612حالة إصابة بمرض الملاريا
في شهر نوفمبر فقط في الوحدات الصحية .هناك حاجة ماسة لدعم قطاع الصحة في
شكل أدوية لمقابلة هذا الطلب العالي.
تم إجراء فحص سوء تغذية في  4مقاطعات (هيبان – الدلنج – لقاوة  -السنوط) فكانت
النتيجة كالأتي :من بين  233محيط وسط الساعد الأعلي 115ملم –  124ملم وجد 149
(متوسط ) <115ملم ( 84حاد) .وهذه إشارة لإرتفاع حالات سوء التغذية في الجبال الغربية

المياه وإصحاح البيئة
ألاف المسكان يشربون مياه غير صالحة للشرب في المنطقتين
النيل الأزرق
قلة المياه أصبحت الشغل الشاغل لأهلي بليله و أبديرا في بيام ودكا .هناك فقط عدد
 260دونكي والعاملة منها بشكل جيد حوالي  105فقط كما أن هناك عدد  10مضخات
جديدة تم تركيبهم مؤخراً في النيل الأزرق .الدوانكي تبعد كثيراً عن المناطق السكنية
حيث يحتاج السكان الي حوالي  45دقيقة مشياً بالأقدام للوصول إليها
تم تنظيم دورة تدريبية لبنات المدارس خاص بكيفية التعامل وإدارة الدورة الشهرية
للبنات في كل من قري بديوم وسماري ووأنيلي.
تم بنجاح عمل مسح ميداني لمراحيض المدارس بواسطة أحد الشركاء في كل من قري
يابوس كبري وتاسوندا وبني مايو أليلي وسف تبدأ عمليات البناء والتشييد في شهر
ديسمبر.
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جنوب كردفان
السكرتارية الهندسية (المياه – ووجدة الموارد المعدنية) ذكرت أن هناك عدد  80محطة
مياه وأن العامل منها فقط عجج  12دونكي وأن باقي ال  68يحتاج الي صيانة الأمر الذي
خلق ضغطاً كبيراً علي هذه الدوانكي العاملة والتي تستخدم لتوفير المياه للإنسان
والحيوان مما يجعل الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة بواسطة المياه من
الحيوان الي الإنسان.
السكرتارية تناشد الجهات المعنية الي مزيد من الدعم لإجراء عمليات الحفر زقطع الغيار
والتدريب خاصة للمناطق المعزولة في رشاد مثل كاو وجارو وورني.

صحة الحيوان
قلة ومحدودية الأدوية البيطرية
النيل الأزرق
ضعف صحة الحيوان في الإقليم هو التحدي الحقيقي الذي يواجه السكان المحليين في
النيل الأزرق حيث لا يوجد دعم مالي حقيقي لهذا القطاع كما أنه لم يتم أي حملة تحصين
للحيوانات منذ بداية هذا العام حيث تنتشر الأمراض الفطرية والديدان والجروح وجدري
الحيوانات كما أن سكرتارية صحة الحيوان ليست لديها القدرة للإستجابة للطلبات العالية
الأمر الذي أدي الي نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات .السكان المحليون يعتمدون علي
حيواناتهم كمصدر لدخولهم .هناك حاجة ماسة لدعم هذا القطاع المهم.
جنوب كردفان
إستناداً علي تقرير سكرتارية صحة الحيوان فإن حوالي  12,41رأس من الحيوانات قد
نفقت خلال شهري سبتمبر ونوفمبر كما تم رصد عدد  44,377راس من الحيوانات في
حالة صحية سيئة في جنوب كردوفان والجبال الغربية وكاوجارو وورني ورشاد وتقلي في
شهر نوفمبر فقط والسبب يعود للأمراض التالية :أمراض الأرجل والفم – حمي الساحل
الشرقي – البقع السوداء – الداء الزهري – وأمراض أخري كما أنه لا توجد حملات لتطعيم
الحيوانات.
سكرتارية صحة الحيوان في حاجة ماسة الي تدريب كوادرها كمان توفير الدواء البيطري
وحملات التطعيم أصبح من الأولويات الملحة والضرورية كما أن دعم المالي لحملات
التوعية المجتمعية الخاصة برفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية تطعيم حيواناتهم
أصبح أمراً مهماً .الأمر الثاني الذي يأتي من ضمن أولويات السكرتارية هو الدعم
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اللوجستي (المواتر) والثلاجات لحفظ وتبريد الأدوية .كما أن حوالي  273مرشد بيطري
محلي ( 247ذكور و  26إناث) يحتاجون الي دعمهم بالأدوية البيطرية حتي يقوموا
بأنشطتهم البيطرية.

الحماية والأمن
تحركات متزايدة تجاه المنطقتين
جنوب كردفان
تم رصد عدد حوالي  1019عائد ( 503ذكور و  516إناث) قادمين من مناطق الحكومة الي
بياماتهم في مقاطعة دلامي وأم دورين وثوبو وذلك بسبب سوء الأحوال المعيشية في
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة .هؤلاء العائدين في حاجة ماسة الي الغذاء
والغطاء والمفارش البلاستيكية وأواني الطعام والبطاطين والخدمات الصحية وإصحاح
البيئة.

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
هذا التنوير الشهري حول القضايا الإنسانية في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفان
والنيل الأزرق .وحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل الأزرق – متابعة الأحوال الإنسانية – تعني بثلاثة وظائف رئيسية هي المعلومات والتنسيق
والمناصرة وهي تسعي لعرض وتقديم معلومات موثوقة وبشكل منتظم حول الوضع الإنساني للمواطنين المتأثرين بالصراع منذ العام 2011
advocacy@skbncu.org
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