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 الأمن الغذائي والزراعة

 

 

  

 

 تدهور مستوي الأمن الغذائي في المنطقتين 

 النيل األزرق )مقاطعة كرمك الجنوبية(

 

في النيل الأزرق ونسبة لفترات الجفاف الطويلة فإن كثير من الزراعات فشلت في  

النمو خاصة الذرة الأمر الذي أدي الي إجبار كثير من الأسر الي إعادة زراعة مزارعهم  

جملة    10,565)فقط   من  المزارعين  علي    38,051من  تحصلوا  الذين  هم  مزارع 

ذا الموسم بشكل ملحوظ وذلك بسبب  أن ينخفض إنتاج هالتقاوي(. من المتوقع  

تذبذب هطول الأمطار الأمر الذي سوف يؤدي الي فجوة غذائية في هذا الموسم.  

فشل الموسم السابق. نسبة    مما سوف يؤدي الي ضرر بالغ للأسر التي عانت من

لعدم توفر قطع الغيار للتركترات الزراعية فإن المساحات الزراعية التي تم حرثها  

فدان كما أن هناك إحتياجات   200هكتار( من جملة    151.2فدان )   360ي  وزراعتها ه

 واخري.  –غذاء العمال   –جوال( وقود  12التقاوي )زراعية ضرورية مثل 

 

أسرة والذي تم من قبل الأغذية العام    1,305نسبة لتوزيع المواد الغذائية لعدد  

والملح فقد حدث   والفاصوليا  والذرة  الزيت  والمتمثل في  الشركاء  أحد  قبل  من 

أكثر   يستمر  لن  التعافي سوف  أن  الا  الغذائي  الأمن  نسبي في مستوي  تحسن 

الأغذ  لديها مخزون من  الأسر ليست  لأن معظم  لتبقيهم حتي  شهرين  الكافية  ية 

   الجولة التالية لتوزيع المواد الغذائية.  

 

 

 نشاط الأسواق 

حدث   فقد  العام  للأغذية  العام  التوزيع  قبل  من  تم  الذي  الأغذية  لتوزيع  نسبة 

إنخفاض ملحوظ لأسعار المواد الغذائية في الأسواق فمثلاً في بيام شالي فقد 

جنيه   300الي  (دولار 1.25جنيه جنوب سودان ) 500إنخفض سعر ملوة الذرة من 

جنوب سودان   1000دولار( وفي بليلة إنخفض سعر الملوة من    2جنوب السودان )

جنيه جنوب سودان. تأثرت أنشطة أسواق بيام يابوس بله )القريبة من    800الي  

الإنتخابات العامة التي تجري في أثيوبيا  الحدود الأثيوبية(  لمدة إسبوعين بسبب  

ي زيادة في الأسعار عن معدلها الطبيعي  حيث بدأ الأمر الذي أدي الي التسبب ف

السكان والعائدون يلجأون الي الاسواق الحدودية للحصول علي الحبوب الغذائية  

 بأسعار عالية 

 

 جنوب كردفان 

بدأ النشاط الزراعي الشبه ألي في المزارع البعيدة لكن من المتوقع ان تواجه  

الأمر الذي سوف   لغيار والوقودبنقص في التقاوي الزراعية والمعدات وقطع ا

كما أنه قد تلاحظ قلة في هطول الأمطار  يؤثر سلباً علي عملية الإنتاج الزراعي

في شهر يونيو الأمر الذي سيؤدي الي التاثير علي العمليات الزراعية والإنتاج  

   –ثوبو  –هيبان  –الزراعي خاصة في مقاطعات دلامي 

حالات نهب وسرقة للمواد الغذائية في جنوب كردفان  هناك تقارير تشير الي وجود  

وبيعها في الأسواق الحدودية وذلك بسبب الطلب العالي لتلك المواد الغذائية  

والنازحون   العائدون  مازال  الحكومة.  سيطرة  تحت  التي  المناطق  في  خاصة 

 يقاسمون السكان المحليين في مواردهم الشحيحة أصلاً. 

 مختصر 
 

مازالت أسعار المواد الغذائية 
في تزايد مستمر في مناطق 

 الحركة الشعبية سيطرة 

 

األمن الغذائي مازال هو التحدي 
 الحقيقي الذي يواجه المنطقتين 

 

أدت التوترات القبلية في جنوب  
كردفان الي نزوح عدد كبير من  

وشلل للنشاط   السكان المحليين
وقفل  يالزراعي والتجار

المدارس في كاودا وكمو 
 التابعة لمقاطعة هيبان. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تالميذ مدرسة بيح األساسية في شالي يحضرون  

 النيل األزرق -  ةشجردروس تحت 
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الأسر التي ليس لديها مخزون من الأغذية بدأوا يعتمدون علي الأسواق في الحصول علي موادهم الغذائية الأمر الذي 

أدي الي إرتفاع الأسعار هناك. السكان في هذا العام أكثر حاجة الي الأمن الغذائي بشكل أكبر من العام السابق وذلك  

وإرت الصعبة  الإقتصادية  والأحوال  الظروف  وحدة بسبب  منسقي  تقارير  الي  وإستناداً  الغذائية.  المواد  أسعار  فاع 

 % من معدلها الطبيعي.  100التنسيق فإن أسعار المحاصيل الغذائية قد إرتفعت بنسبة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التقويم الموسمي لجنوب كردفان/النيل األزرق 

 

 الصحة والتغذية

المجتمعيةقلة الأدوية الضرورية في المراكز الصحية   

 النيل األزرق )مقاطعة كرمك الجنوبية(

  الإلتهابات الرئوية.   –الأمراض الجلدية    –الإسهالات المائية الحادة    –تم رصد الأمراض التالية وسط الأطفال الملاريا  

داء   –لذنب  داء كلابية اإستناداً للتقرير الوارد من سكرتارية الصحة أنه في حالة تجاهل بعض الأمراض الإستوائية مثل  

فإن ذلك سيكون تحدي كبير للمنطقة. كما حذرت سكرتارية الصحة من خطر إنتشار الإلتهاب   الجذام  –   الليشمونية

 الكدبدي حيث أن هناك حملة قد بدأت في المناطق الحدودية مع أثيوبيا. 

 

ال   الضرورية في  للأدوية  كامل  إنعدام  أو  الصحية    28هناك نقص  للكوادر  وإنعدام  الأزرق  النيل  وحدة صحية في 

. إجمالي العاملين في مجال المدربة وضعف نظام تحويلات المرضي لتلقي العلاج في المراكز الصحية الأثر تجهيزاً 

 مرشد صحي(  74داية  13) 87المرشدين والعمال الصحيين المسجلين يبلغ 
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 جنوب كردفان 

عدد مقدر من السكان بالإضافة الي قد في الأرواح    أدت الصراعات القبلية بيامات كمبور وكاوه )مقاطعة هيبان(  الي نزوح

 توقفت الأنشطة التعليمية والزراعية في بيامات كمو وكاودا  والممتلكات.

. 

2021إحصائية لمصادر المياه في إقليم جبال النوبة للعام    

سدود   الحفائر 
 صغيرة 

الدوانكي  
 العاملة 

المضخات   الدوانكي 
 العاملة 

 الرقم  المقاطعة  التعداد  المضخات 

 1 هيبان  282613 568 264 25 10 09 12

 2 دالمي  069000 076 71 04 01 00 00

 3 أم دورين  283551 189 147 12 01 02 01

 4 ثوبو  345502 197 133 15 00 02 07

 5 تلودي  012409 017 06 01 00 00 00

 6 كادوقلي  052128 128 50 03 00 01 03

 7 أبوجبيهة  074540 013 06 02 00 00 01

 

 جنوب كردفان والجبال الغربية 

نسبة   وإرتفاع في  حالات مرضية  فإن هناك  الصحة  الواردة من سكرتارية  للتقارير  أن  لوفيات ا إستناداً  حيث  من  75.    %

إلتهابات القصبة التنفسية والملاريا والإسهالات الحادة خاصة وسط الأطفال   المرضي الذين يحضرون للكشف يعانون من 

 سنوات.  5في سن أقل من 

عيادات    5)فقط    ن حالات الولادة تتم في المنازالكما أن تغطية حملة تنظيم الاسرة ضعيفة جداً % م90الصحة الإنجابية:  

تقدم خدمات في مجال تنظيم الأسرة( الأمر الذي يجعل العديد من النساء والفتيات عرضة لمخاطر الأمراض والوفيات  

لويري(. الحالات    -ارئة متوفرة فقط في كاودا )قديل  بسبب الحمل. خدمات العمليات الجراحية ونقل الدم  لحالات التوليد الط

المحولة يواجهون حالات ومواقف حرجة في تلك المناطق الفقيرة من ناحية البنيات الأساسية للخدمات الصحية ووسائل  

في حين   منشأة صحية  34% من المناطق الواقعة ضمن مدي خدمة التطعيم لل  35التطعيم يغطي فقط نسبة    الترحيل.

 البية العظمي من المناطق لا تغطي بتلك الخدمات. الغ

 

  بعد توفر لكن  في جنوب كردفان.    ة في شهر يونيودحورونا مع تسجيل عدد حالة وفاة واحالات إصابة بمرض ك  4تم رصد  

الكورونا بواسطة منظمة الصحة العالمية أصبح من الميسور تقديم خدمات    المعدات والأدوات الضرورية لفحصو  الأجهزة 

 المحلين   الفحص للسكان  والسيطرة علي هذا المرض بالإضافة الي رفع الوعي وسط السكان

 

 التعليم 

 التوترات القبلية في جنوب كردفان أثرت سلباً علي النشاط الدراسي 

 النيل األزرق 

المزارع.هناك ندرة في  أبوابها مقفلة بهدف إتاحة الفرصة للتلاميذ من مساعدة أسرهم في  هذه الايام    تلاميذ المدارس في

الموارد لدعم قطاع التعليم في النيل الازرق مقارنة بنظيرتها في جنوب كردفان حيث الوضع أسوء في النيل الأزرق. يوجد  

. المدارس هناك تتولي أمر  ناكه  مدرسة أساس في النيل الأزرق ولا توجد مدارس ثانوية أو فوق الثانويه  47فقط عدد  

ال المجتمعات  التغذية  إدارتها  شكل  في  يتمثل  والتي  شركائنا  من  بسيط  دعم  مع  الشحيحة  مواردها  من  بالرغم  محلية 

الأساس   التلاميذ في مدارس  لإجمالي عدد  )  15,949المدرسية.  وتلميذة  و   7,710تلميذ  تلميذة( في كرمك    8,239تلميذ 

يرت أن  المتوقع  الرقم من  أمورو زوزاك هذا  المعزولتين  والمنطقتين  العائدين.مازال الجنوبية  تدفق عدد  لزيادة  فع نسبة 

تلميذ وتلميذة    6,228مدرسة ومستهدفة عدد    12منظمة الأغذية العالمية لدعم عدد    برنامج الوجبة المدرسية الذي تقوم به 

 تلميذة( 2,538تلميذ و  3,690)
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 8 تقلي الجديد  095283 113 36 00 00 19 09

 9 رشاد  077854 046 06 00 00 05 01

 10 الدلنج  279520 360 118 18 02 06 08

 11 لقاوة  151391 105 56 07 00 02 00

 12 هبيل  166358 155 61 04 01 03 04

 13 السنوط  56642 103 23 04 01 02 04

 14 الريف الشرقي  08625 00 00 00 00 00 00

 # الجملة  1955416 2070 977 95 16 51 50

 

 المياه وإصحاح البيئة

 معاناة الألاف من السكان المحليين من قلة مياه الشرب في المنطقتين 

 النيل األزرق )مقاطعة كرمك الجنوبية(

دونكي في النيل الأزرق نصفها   140معطلة. هناك عدد  وفقاً لتقرير سكرتارية المياه فإن معظم الدوانكي والمضخات مازالت  

معطل. هناك تحدي كبير يواجه النيل الأزرق متمثل في سوء إصحاح وصحة البيئة خاصة في منطقتي زوزوك وأمورا. هناك  

 حاجة ماسة لقطع الغيار 

 

 جنوب كردفان والجبال الغربية 

فقط والبقية    977مضخة العاملة منها    2,070لجبال الغربية  إجمالي عدد المضخات الموجودة في كل من اجنوب كردفان وا

حفيرة ونحتاج الي المزيد. هناك    50دونكي كما يوجد عدد    16دونكي والعملة منها فقط    95تحتاج الي صيانة كما يوجد عدد  

 قطاع الهام منظمات مجتمع مدني تعمل في مجال لمياه كما أن ضعف التمويل يشكل تحدياً كبيراً لهذا ال  4فقط عدد 

 

 صحة الحيوان

 قلة الأدوية البيطرية الأساسية تؤثر سلباً علي الثروة الحيوانية في المنطقتين 

 ز النيل األزرق )مقاطعة كرمك الجنوبية(

الوضع الصحي للمواشي حرج بسبب ضعف الموارد المالية لدعم الخدمات البيطرية حيث يعتبر قطاع صحة الحيوان من أكثر  

لضعف التمويل وعد توفر موظفين بيطرين مما يدل علي حجم الفراغ الموجود. ونسبة    2القطاعات إهمالاً حيث يوجد عدد  

ملة تطعيم خلال السنة المنصرمة الأمر الذي دفع بأصحاب المواشي للذهاب الأدوية البيطرية الضرورية  لم يتم تنفيذ أي ح

الي الأسواق الحدودية لتوفير الأدوية البيطرية لمواشيهم حيث أثر ذلك علي أصحاب المواشي حيث أنهم يعتمدون علي تلك  

بعض توفير  تم  كردفان  جنوب  الي  العالمية  الأغذية  زيارة منظمة  الضرورية    المواشي في معاشهم. عند  البيطرية  الأدوية 

مرشد بيطري( بالرغم   26مرشد لمكافحة الجراد و  15مرشد بيطري متطوع )   41لسكرتارية صحة الحيوان كما تم تدريب عدد  

 حاجة ماسة لدعم هذا القطاع من ذلك فهناك 

 جنوب كردفان 

ينات. حيث أن الذين لديهم قدرة شرائية يذهبون  الفاكس مازال جنوب كردفان يعاني من عدم توفر الأدوية البيطرية بالإضافة الي  

الي الأسواق الحدودية بهدف توفير إحتياجاتهم من الأدوية البيطرية. تلاحظ وجود إرتفاع في النفوق وسط المواشي بسبب قلة 

 وعدم توفر الخدمات البيطرية.

 الجبال الغربية 

  . هذا القطاع لم يشهد أي تغيير منذ شهر مايوإرتفاع الأمراضمع بدء موسم هطول الأمطار بدأت المراعي تتحسن برغم 
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 الحماية والوصول والأمن

 التوترات القبلية في جنوب كردفان تؤدي الي نزوح عدد من السكان
 جنوب كردفان 

 

قادمين من الخرطوم الي مقاطعة أم  فرد   300عائد كما تم تسجيل عدد أكثر من   100دالمي فقد تم تسجيل عدد طبقاً لتقارير المراقبين في بيام 

 لبطاطين دورين وذلك في شهر يونيو. يحتاج العائدون بشكل ماس الي الغذاء والغطاء واألواني وا

 

قادت الي نزوح واسع للسكان كما أنها أحدثت شلالً  2021يونيو  21التوترات التي حدثت بين قبيلتي تيرا وأطورو في مقاطعة هيبان في يوم 

األنشطة  مثل المدارس والزراعة. بالرغم من أن حاجة الطرفين المتصارعين لم تحدد بعد إال أن المتوقع أن تكون حاجتهم  تتمثل في في كل 
 قات جارية بواسطة السلطات المحلية لمعرفة أسباب التوتر. الغذاء والمياه وصحة البيئة والدواء باإلضافة الي أشياء أخري. مازالت التحقي

 
 

 

 

 

 

 
ي بهدف إعداد تقاريرها.  

ي معلوماتها من جهات ومصادر شت 
وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق تستق 

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

 
 

النيل األزرق وجنوب  ي 
ي كل من واليت 

القضايا اإلنسانية ف  التنوير الشهري حول  كردفان والذي قامت    هذا 
متابعة    – بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفان والنيل األزرق. وحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل األزرق  

اإلنسانية   لعرض    –األحوال  تسعي  والمنارصة وهي  والتنسيق  المعلومات  رئيسية هي  وظائف  بثالثة  ي 
تعت 

ي 
اإلنسان  الوضع  منتظم حول  موثوقة وبشكل  معلومات   العام  وتقديم  منذ  بالرصاع  المتأثرين  للمواطني     

2011   
advocacy@skbncu.org 
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