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 وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق

 المتابعة اإلنسانية

 2020 ديسمب  تقرير 

 

ي والزراعة
 األمن الغذائ 

 . ي إزدياد مستمر خالل شهر ديسمب 
 مازالت أسعار المحاصيل الغذائية ف 

 النيل األزرق

ي يناير قام السكان المحليون بتكملة حصاد محاصيل الجباريك أما محاصول الحقول البعيدة فسوف 
تبدأ ف 

ي لألرس لكنه أقل بكثبر إذا ما  2021
القادم. بالرغم من أن حصاد شهر اكتوبر قد حسن من المستوي الغذائ 

ة من السكان يعانون من األزمة  تم مقارنة بحصاد الموسم السابق من اكتوبر  حيث ما زال هناك أعداد كببر

ي من شح ال
ة سوف تعاوئ  ائح الفقبر تفع الغذائية حيث أن الشر ة القادمة حيث سبر ي الفبر

ي ف  اتيج  مخزون اإلسبر

ائية  أسعار المحاصيل الغذائية نسبة لقلة إنتاج وإنتاجية الموسم السابق باإلضافة الي ضعف القوة الشر

ي بيامات ودكا ويابوس نجد أن حوالي أقل من 
 ف 
ً
ة. فمثال ائح الفقبر % من األرس ليس لديهم مخزون 25للشر

ي  اتيج  % من األرس تعتمد علي األسواق للحصول علي المواد الغذائية. 70ة واضحة أن حوالي وهده إشار  إسبر

ائية لعدد كببر من األرس. نتيجة لتأخر فصل   علي القوة الشر
ً
األسعار المرتفعة لمحصول الذرة أثرت سلبا

حة لدعم الخريف وظهور األفات الزراعية فإن إنتاج الحقول البعيدة غبر مبشر عليه فإن هناك حاجة مل

 وتوفبر المساعدات اإلنسانية للموسم القادم. 

ي إقليم التقراي إال أن األسواق الحدودية مازالت نشطة خاصة أسواق يابوس 
بله بالرغم من الرصاع الدائر ف 

 مازالت مستقرة بخالف أسعار . ومقف وبليلة ومايوك
ً
أسعار التجزئة بالنسبة للمحاصل المنتجة محليا

ي 
ي شهر ديسمب  مقارنة بالموسم السابق لنفس الشهر. محصول الذرة التر

 مازالت مرتفعة ف 

ي شهر ديسمب  
ي معظم األسواق فر

ي متذبذبة ف 
 ما )2020أسعار المواشر

ً
ي  %(1. أسعار األبقار إنخفضت نوعا

ف 

 سوق ودكا وذلك بسبب وصول الرعاة الفالتة بخالف يابوس حيث ظلت أسعار األبقار فيها عالية

 

 جنوب كردفان

ي حصاد محاصيل الذرة
ي حقولهم البعيدة بالرغم من  مازال السكان المحليون مشغولير  ف 

اللوبيا والسمسم ف 

ضعف اإلنتاج واإلنتاجية وذلك بسبب تأخر وقلة هطول األمطار واألفات الزراعية. تالحظ تحسن المستوي 

ي نتيجة حصول المزارعير  علي الغذاء من مزارعهم. 
 الغذائ 
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  اإلستعداد ورسعة اإلستجابة لمكافحة جائحة الكورونا 

ي المنطقتير  
 مازالت حمالت التوعية مستمرة ف 

ي المنبالرغم من عدم وجود حاالت إصابة بش
تحت سيطرة  لتان تقعانال ير  طقكل رسمي بجائحة الكورونا ف 

كاء  إال أن الوكالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيل وسكرتارية الحركة الصحة مازاال يواصلنا تنسيقهما مع الشر

ي اإلقليم. 
ي مكافحة جائحة الكورونا ف 

ورية لمكافحة جائحة الكورونا  وتوزي    ع توفبر تم  ف  اإلمدادات الرص 

 ومواد التواصل( للمدارس –التثقيف  –المعلومات  –الوقود  –الخيام  –محطات الغسيل  –)الصابون 

 واألسواق.  ونقاط العبور  والكنائس والمساجد 

 إلحتياجاتا

ورية ي المنطقتير   والفجوات أدناه اإلحتياجات الرص 
ي تم تحديدها لمكافحة جائحة الكورونا ف 

 التر

 توسيع دائرة توصيل الرسائل اإلرشادية الخاصة بمخاطر الكورونا لتصل الي أكب  قد من المجتمعات ▪

ي كل  ▪
ورية ف   األقاليمتزويد مراكز العزل بالمعدات واألثاثات الرص 

ي غسيل األيادي والمياه ▪
 تزويد المناطق المزدحمة بقطع الصابوب وأوائ 

ي النيل األزرق ▪
 تعزيز  ودعم مراكز الكرنينه والفحص الواقعة عند نقاط العبور خاصة ف 

ي والجونتات الطبية تزويد المراكز بالكمامات  ▪ الواقية وأجهزة الفحص والتشخيص  والرداء الطت 

 أجهزة التنفسو 

 للقادمير  الجدد لمراكز الكرنينة عند نقاط العبورالمواد الغذائية والخيام المؤقتة  توفبر  ▪

توفبر عربات النقل والوقود الالزمة لنقل المرشدين لتنفيذ الحمالت اإلرادية ورفع الوعي وسط  ▪

 السكان المحليير  ولنقل المواد الغذائية واإلنسانية

ي  ▪
 الجبال الغربية والنيل األزرقتحسير  ورفع مستوي مراكزالعزل خاصة ف 

 

 

  

 

 

 التعليم

ي المنطقتير  
 ما زال التعليم يمثل التحدي األكب  ف 

 النيل األزرق
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 حيث مازالت مدارس األساس ال 
ً
ا  كببر

ً
ي النيل األزرق مازال يواجه تحديا

ي من مشكلة عدم   47التعليم ف 
تعائ 

ي تسجيل وجود المعلم المؤهل وحوافز المعلمير  واألدوات والمعدات المدرسية كما تالحظ أيضا ضعف 
ف 

 أن معظم المدارس تدعم بواسطة المجتمعات 
ً
المحلية حيث يقوم أولياء أمور البنات للدراسة. تالحظ أيضا

 التالميذ والتلميذات بتسيبر هذه المدارس من خالل الدعم المستمر لها. 

 جنوب كردفان

ي جنوب كردفان يوجد عدد 
 8تلميذة( كما يوجد عدد  37,534تلميذ  41,568مدرسة أساس ) 272ف 

ي حاجة ماسة 
ي كل من جنوب كردفان والجبال الغربية هم ف 

 باإلضافة الي مدرسة ثانوية ف 
للمعلمير  المدربير 

 المعينات التعليمية. 

 الجبال الغربية

ي الجبال الغربية حوالي 
 9,950تلميذ و  10,945) 20,895بلغ عدد التالميذ والتلميذات المسجلير  ف 

ي عدد 
ي حير  تم تسجيل عدد  25تلميذة( ف 

طالب(  519طالبة و  346طالب وطالبة ) 865مدرسة أساس ف 

ي المدارس ا
الشهادة ة للجلوس إلمتحانات تلميذ وتلميذ 364لثانوية الثالثة. قامت المنطقة بتسجيل عدد ف 

طالب وطالبة للجلوس إلمتحانات الشهادة  44لجنوب السودان لمرحلة األساس كما تم تسجيل عدد 

 . 2020للعام  لجنوب السودان لمرحلة الثانوي

 الصحة والتغذية

ي قلة األدوية الرص  
 المنطقتير  ورية ف 

 النيل األزرق

ي األدوية الخاصة بمرض المالريا والمضادات الحيوية كما أن 
رصدت المراكز الصحية األولية أن هناك قلة ف 

ي النيل األزرق
 ف 
ً
. أكبر األمراض إنتشارا ي بشدة وذلك بسبب قلة التمويل والدعم المالي

ي  وحدة الطوارئ تعائ 
ف 

 والقرحة المعوية.  هي المالريا واألمراض الجلدية وأمراض الشعب الهوائية وإلتهابات الصدر  2020العام 

   

 الجبال الغربية

ي الجبال الغربية تم رصد عدد 
حالة إصابة بإلتهاب الشعب  2,754حالة إصابة بالمالريا وعدد  2,192ف 

ي مقاطعات )الدلنج 
ي شهر ديسمب  ف 

 لسنوط(ا -هبيال  –لقاوة  –الهوائية ف 

 المياه وإصحاح البيئة

ي المنطقتير  أالف ال 
ب ف  بون مياه غبر صالحة للشر  سكان يشر

 النيل األزرق
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ي بيامات المياه أصبحت الشغل الشاغل  قلة
ب  هم خاصة ف  ي رسر

السكان المحليير  يعتمدون علي المياه الراكدة ف 

فقط هي العاملة  130مضخة  205. من جملة ال أبديرا و و ويابوس وأقمونتايو/بنامو بليله و  حلة جديد ودكا 

(. اإلنتظار لمدة  35)بما فيهم  ي شهر ديسمب 
 ف 
ً
ي صفوف المياه أمر  3مضخة تم صيانتها مؤخرا

ساعات ف 

ب المياه من الطبيعة  ي ال توجد بها مضخات مياه يلجأ السكان المحليون الي رسر
ي المناطق التر

. ف  طبيعي

ي يجعلهم عرضة لإلصابة باألمراض المنقولة بواسطة المياه من ناحية أخري مشاركة مع الحيوانات األمر الذ

ز  35,312أرسة فقط من ضمن  500فإن عدد  أرسة هم الذين لديهم مراحيض وخدمات إصحاح بيئة. التب 

ي األقليم األمر الذي يجعل 
ي العراء هو العادات المشاعة ف 

 مما يعرض الكثبر ف 
ً
 حتميا

ً
من من تلوث البيئة أمرا

ا والتايفويد. هناك حاجة  السكان الي مخاطر اإلصابة باألمراض المختلفة مثل اإلسهاالت والدسنتاريا والكولبر

 ماسة لدعم هذا قطاع المياه إصحاح البيئة. 

 جنوب كردفان

ي مقاطعة أم دورين ولبالغ عددها 
 مضخة تحتاج كلها الي صيانة عامة ورسيعة 36المضخات الموجودة ف 

 الغربيةالجبال 

ي حير  أن المضخات المعطلة هي   133المضخات العاملة هنا فقط 
ي تحتا   154ف 

ج الي كما أن الدوانكي التر

ي تستطيع سد حاجة اإلنسان والحيوان.  39صيانة يبلغ عددها 
 دونكي حتر

 صحة الحيوان

 األدوية البيطرية ومحدودية قلة

 النيل األزرق

ي الدواء البيطري 
ة ونقص حاد ف  ي النيل األزرق  كما أنه لم هناك فجوة كببر

تم أي حملة تحصير  للحيوانات تف 

ي األسواق األمر الذي أدي الي نفوق وموت عدد كببر من  منذ بداية هذا العام
وإرتفاع أسعار الدواء البيطري ف 

لمياه  والمراعي جعل الرعاة يمشون الحيوانات كما أن غياب الكادر البيطري المؤهل وبعد مصادر ا

بحيواناتهم مسافات بعيدة للحصول علي المراعي والمياه والخدمات البيطرية األمر الذي يؤدي الي خلق 

ي هي الكحة واإلسهاالت  رصاعات وإحتكاكات جانبية
 وسط المواشر

ً
. األمراض األكبر إنتشارا ي

 ورسقات للمواشر

وة الحيوا ي للبر
 نية هناك. وهي تعتب  مهدد حقيقر

 

   

 جنوب كردفان

ي جنوب كردفان مثل البثور واألورام الخبيثة والجمرة الخبيثة  
ي ف 

تم رصد حاالت مرضية وسط المواشر

 للتقرير 
ً
ي المقاطعات التالية هيبان وثوبو ودالمي وام دورين. إستنادا

واإلسهاالت وأمراض الفم واألظالف ف 
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ي شهر ديسمب  
ي نفقت ف 

رأس من  22بلغ  2020الوارد ون سكرتارية صحة الحيوان فإن عدد األبقار التر

 األبقار. 

 

 حماية واألمنال

ي ديسمب  
ي بيام شيلي والسبب هو دخول حيوانات وقعت إشتباكات بير  الفالتة الرحل ومزارعي بيح  2020ف 

ف 

ي إتالف تلك 
ي بعض المزارع مما تسبب ف 

 ماعز.  30المزارع  ونتيجة لذلك فقد الفالتة عدد الفالتة ف 

 

 

ي بهدف إعداد تقاريرها. 
ي معلوماتها من جهات ومصادر شتر

وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق تستقر
ي عمليات الدمار 

 هذه المعلومات ال تشتمل علي التحقق الشامل لحجم الدمار أو الذين شاركوا ف 

 

ي النيل األزرق وجنوب كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفا
ي كل من واليتر

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 وبشكل تعت 
ي للمواطنير  المتأثرين بالرصاع منذ العام 

  2011منتظم حول الوضع اإلنسائ 
advocacy@skbncu.org 
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