وحدة تنسيق حنوب كردفان/النيل األزرق

المتابعة الإنسانية
فبراير 202
بدء الإمتحانات النهائية للإنتقال للمرحلة الثانوية في كاودا – جنوب كردفان

الأمن الغذائي والزراعة
إرتفاع أسعار المحاصيل التغذائية بشكل ملحوظ خلال فترة موسم الحصاد

ملخص

النيل الأزرق
في شهر فبراير إنشغل السكان المحليون في كل من بيام شالي ووودكا بأهم

جلوس عدد  1,913تلميذ
وتلميذة في جنوب كردفان –
والجبال الغربية لإمتحان
الإنتقال للمرحلة الثانوية
للعام  2021/2020شهادة
جنوب السودان
سجلت المنطقة أول حالة
إصابة بمرض الكورونا في
يوم  2فبراير 2021

نشاطين هما حصاد محصول الذرة البيضاء وتجهيز الأراضي الزراعية إستعداداً
للموسم الزراعي القادم .قامت وحدة التنسيق بعمل دراسة كانت نتيجتها أن إنتاج
الموسم الزراعي السابق لمحصول الذرة البيضاء كان أقل ب  %40 - %25مقارنة
بالإنتاج الطبيعي .تم ملاحظة هذه الظاهرة في كل من بيام شالي الفيل وبيام
كموقنزا ويعود السبب الي الجفاف وتفشي الأفات الزراعية وعليه فمن المتوقع أن
تشهد تلك المناطق فجوة غذائية في الفترة القريبة القادمة .تعتبر الأسواق هي
المصدر الرئيسي للإحتياجات الغذائية في شهر فبراير للبيامات الأربعة .فمثلا ً نجد
في بيامات ودكا ويابوس أن  %80من الأسر يعتمدون علي الأسوق للحصول علي
إحتياجاتهم الغذائية في حين نجد أن  %10فقط من الأسر لديهم القوة المالية أو
القدرة الشرائية لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الأسواق .في بيام ودكا نجد فقد %6
من الأسر يبيعون محاصيلهم في الأسواق ومواءمة إحتياجاتهم الأخري وذلك بسبب
أن نسبة بسيطة فقط من سكان بيام وودكا قامت بزراعة أراضيها في الموسم

ما زالت عمليات الحصاد
مستمر برغم ضعف الإنتاج
أسعار المحاصيل الغذائية في
إرتفاع مستمر خاصة محصول
الذرة

السابق في حين أن البقية الباقية إعتمدت علي تعدين الذهب كمصدر رئيسي
لدخولهم من ناحية أخري نجد أن بيام شالي يعتمد علي الأسواق والحصص الغذائية
القادمة من المنظمات مثل منظمة الأغذية العالمية في معسكر اللاجئين في دورو
وذلك بسبب ضعف إنتاج الموسم الزراعي السابق .طبقاً للتقارير الميدانية فإن
نسبة  %10فقط من الأسر هي التي لديها مخزون غذائي تبقيها الي شهر أبريل
فقط للعام .2021
النشاط التجاري مزدهر في كل الأسواق الحدودية الأربعة (يابوس بلة – مقف –
بليلة  -مايوك) .أسعار المواد الغذائية الرئيسية متضاعفة في شالي الأمر الذي أدي
الي عدم قدرة الأسر الفقيرة الحصول علي إحتياجاتهم الغذائية من الأسواق .من
المسح تلاحظ ندرة محصول الذرة البيضاء في كل أسواق النيل الأزرق .من ناحية
أخري فقد أثرت الضرائب العالية علي التجارة.
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جنوب كردفان
مازالت عمليات حصاد محصول الذرة واللوبيا مستمرة في المزارع البعيدة ومزارع الزراعة الألية في مناطق الإنتاج في
كل من مقاطعات ثوبو ودلامي وهيبان وأم دورين وكادوقلي الغربية .بالرغم من ذلك فإن نسبة  %10من الأسر في
كل من دلامي وهيبان وأم دورين قد إستهلكوا مخزونهم الغذائي الإستراتيجي وبدأوا يعتمدون علي الأسواق للحصول
علي إحتياجاتهم الغذائية.
إستناداً للتقارير الميدانية الواردة فإن السلع الغذائية مثل الذرة والسمسم واللوبيا والفول السوداني متوفرة في
الأسواق المحلية لكن أسعارها مرتفعة بزيادة  %20وذلك بسبب الطلب العالي لهذه السلع الغذائية خاصة من قبل
العائدين والنازحين وضعف إنتاج الموسم الزراعي السابق وإرتفاع تكاليف الترحيل .السيناريو المحتمل هو أنه ستكون
هناك حاجة ماسة للمساعدات الأنسانية قريباً.
في فبراير كانت أسعار الثروة الحيوانية (الماعز والضان) في الأسواق مستقرة في كل أنحاء ولاية جنوب كردفان
والسبب هو أن الأسر بدأت تبيع حيواناتها بهدف شراء المواد الغذائية وعلي وجه الخصوص محصول الذرة قبل بداية
موسم الأمطار.
الجبال الغربية
مازالت عمليات تزرية محصول الذرة مستمرة في المزارع والحقول البعيدة من ناحية أخري فقد بدأ المزارعون
يستعدون للموسم الزراعي القادم .بالرغم من ضعف إنتاج الموسم السابق إلا أن مستوي الأمن الغذائي لحوالي %85
من الأسر أفضل من الموسم السابق له في نفس الفترة .سبب ضعف إنتاج الموسم السابق مرده هو فترات الجفاف
المتكررة من ناحية أخري فإن غزارة الأمطار في مناطق أخري أدت الي فيضانات وسيول أدت الي جرف وتدمير العديد
من المزارع والحقول خاصة في مقاطعة الدلنج وبعض أجزاء مقاطعة هبيلا.
إستناداً لتقارير المسوحات الميدانية الواردة فإن أسعار السلع الأساسية مثل السكر والذرة والصابون في الأسواق
في تزايد مستمر حيث زادت بنسبة من  66.5الي  %120الأمر الذي أدي الي تأثر الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.
أسباب إرتفاع الأسعار هي إرتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض قيمة العملة المحلية

التقويم الموسمي لجنوب كردفان والنيل الأزرق
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الإستعداد والإستجابة لمكافحة جائحة الكورونا
برغم الصعوبات ما زالت الحملات الإرشادية مستمرة في المنطقتين لمكافحة جائحة الكورونا
تم رصد أول حالة إصابة بمرض الكورونا في جنوب كردفان وذلك في يوم  2فبراير  2021حيث تم إستخدام الوسائل
المتاحة لتشخيص الحالة .ونسبة لدعم وجود الموارد المالية الكافية فإن السلطات المحلية تفتقر للمعينات والأدوات اللازمة
لإختبار الحالات المشتبه فيها وتشخيصها بشكل صحيح ..برغم التحديات والصعوبات الكثيرة فإن الوكالة السودانية للإغاثة
وإعادة التأهيل وبالتنسيق الكامل مع سكرتارية الصحة والشركاء يعملون من أجل خلق الوعي الكامل وسط السكان
المحليين لمكافحة جائحة الكورونا.

الإحتياجات:
الإحتياجات المطلوبة من المعينات الطبية لمكافحة جائحة الكورونا في المنطقتين

▪

زيادة كميات قطع الصابون وعينات غسيل الأيدي ومصادر المياه خاصة في الأمكان العامة

▪

توفير الأجهزة والمعدات الطبية للإختبارات التشخيصية وحفاظات للعينات وأجهزة التنفس والملابس الواقية
والكمامات وواقيات الوجهه والجونيات والأدوات المكتبية

▪

تحسين قدرة التواصل ورفع التقارير في مواعيدها

▪

دراء للمخاطر
توسيع دائرة التغطية بالنسبة للتواصل
ً

▪

زيادة المركبات والوقود لتنفيذ حملات التوعية في المنطقتين

▪

تحسين مستويات الأدوية والإمدادات الطبية في المناطق التي تحت سيطرة الحركة

▪

رفع مستوي الدعم المالي لقطاع الصحة وإصحاح البيئة بهدف تغطية الفجوة والفراغ الكبير الموجود

التعليم
 1,913تلميذ وتلميذة يجلسون لإمتحانات إلإنتقال من مرحلة الأساس الي مرحلة الثانوي
النيل الأزرق
برغم الصعاب والمعوقات فإن مدارس الأساس في إقليم النيل الأزرق مازالت تعمل .ونتيجة لغياب الأطراف الداعمة
للمدارس وللتعليم فقد تحمل السكان المحليون مسوؤلية دعم هذه المدارس من مواردهم الذاتية لضمان إستمراريتها.
معلوم أن إقليم النيل الأزرق ليست به مدارس ثانوية علي الإطلاق كما أن مدارس الأساس هناك تفتقر الي المعلمين
المدربين وعدم وجود المعينات التعليمية والأدوات المدرسية كما أن المعلميين ليست لديهم أي حوافز كما أن تلك
المدارس في حاجة ماسة الي الغذاء المدرسي والمياه النظيفة للشرب .الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية العالمية وبعض
الشركاء يقومون بدعم عدد معين من المدارس بالمواد الغذائية وهذا بالطبع غير كافي حيث أن هناك حاجة ماسة للطعام
لبقية المدارس

جنوب كردفان
تم عمل فريق يتكون من الشركاء والسلطات المحليةبهدف دعم إمتحانات الأساس لشهادات جنوب السودان للممتحنين
للمرحلة الثانوية والتي بدأت في يوم  8فبراير ( 2021دعم لوجستي – غذاء – دعم مادي للمعلمين) .عدد التلاميذ
والتلميذات الذين جلسوا للإمتحانات بلغ ( 1,913الإناث  821والذكور  )1,092جلسوا للإمتحانات في عدد  8مراكز في كل
من جنوب كردفان والجبال الغربية .عدد اللذين لم يجلسوا للإمتحانات هو  52( 73ولد و 21بنت)
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الجبال الغربية
مدارس الأساس في الجبال الغربية ستكون في عطلة إبتدأً من  25فبراير الي  15مارس  .2021بلغ عدد تلاميذ الجبال
الغربية الذين سوف يجلسون لإمتحانات جنوب السودان للعام  2021للإنتقال الي المرحلة الثانوية بلغ عددهم  44تلميذ
وتلميذة وسوف تبدأ الإمتحانات في شهر أبريل القادم.

الصحة والتغذية
إنعدام الأدوية الضرورية في المنطقتين
النيل الأزرق
تم رصد عدد من الأمراض في الإقليم مثل الإسهالات المائية الحادة والملاريا والنزلات والديدان الغينية والكحة خاصة في
بيام شيلي.
جنوب كردفان
أوردت سكرتارية الصحة في تقريرها عن شهر فبراير أن أكثر الأمراض إنتشاراً في جنوب كردفان هي إلتهابات القصبة
الهوائية والإلتهابات الرئوية والإسهالات المائية والملاريا وإلتهابات المجاري البولية (الجدول أدناه يوضح ذلك) .التقرير
أيضاً أشار الي أن هناك عدد  599من النساء أخذن حامض الفوليك و 390من النساء قامت بالزيارة الدورية الثانية لمتابعة
حملهن وأن عدد  416من النساء قامن بالزيارة الأولي .عند إجراء قياسات الذراع الأعلي (العضد) لعدد  392طفل تحت سن
خمسة سنوات وجد أن عدد  223طفل كانت قياساتهم بين  115مم –  124مم في حين وجد أن عدد  59طفل كانت قياساتهم
أقل من 115مم .هناك عدد  5من الشركاء يقومون بدعم سكرتارية الصحة لكن هناك حاجة ماسة لمزيد من الدعم الدوائي
والتدريب والمرتبات للعاملين والدعم اللوجستي والمعدات الطبية.

الجبال الغربية
أكثر الأمراض إنتشاراً في الجبال الغربية هي إلتهابات القصبة الهوائية والإسهالات المائية وجرثومة الإمعاء والأنيميا وسط
النساء الحمل والتي أدت الي  5حالات إجهاض .عند إجراء قياس محيط الذراع الأعلي (العضد) لعدد  201طفل كانت النتيجة
هي أن  149طفل كانت قياساتهم ما بين  115مم –  124مم وأن  52طفل كانت قياساتهم أقل من  115مم .من ناحية أخري
هناك عدد  443إمرأة أخذن مكملات حامض الفوليك كما أن عدد  295من النساء الحمل قامن بزيارة الفحص الدوري الثاني
لهن .لم تتم أي عملية لتحصين الأطفال حتي فترة كتابة هذا التقرير

4

SKBN Humanitarian Update, February 2021

المياه وإصحاح البيئة
ما زال ألالاف من السكان المحليين في المنطقتين يشربون من المياه الملوثة
النيل الأزرق
إستناداً للمسح الميداني الذي تم بواسطة السكرتارية الهندسية والمياه والمعادن فإنه قد تم رصد وحصر عدد  142مضخة
في المنطقة منها  30مضخة متعطلة .أكثر المناطق المتأثرة بندرة المياه ويشرب سكانها المياه الملوثة الغير صالحة للشرب
هي بليلة – ميوك – قوز مقار – جبل حله في بيام ودكا و أقونتايو/تيات في بيام يابوس و دامو في بيام كموقنزا .فمثلا ً في
منطقة دامو يقوم السكان المحليون بقطع مسافات طويلة بأرجلهم أكثر من ساعة كاملة للوصول الي نهر يابوس للحصول
لمياه الشرب .مازالت الصحة العامة متدهورة خاصة في المنازال والأسواق والمدارس وهذا يمثل تحدي حقيقي للسكان
المحليين

صحة الحيوان
ندرة في الأدوية البيطرية
جنوب كردفان
أبلغت سكرتارية صحة الحيوان عن وجود حالات مرضية وسط المواشي مثل الجروح والطفوحات الجلدية والجمرة الخبيثة
والإلتهابات الرئوية والإسهالات وإلتهابات الفم والأظلاف خاصة عند الأبقار في مقاطعات دلامي وهيبان .هذه الأمراض أدت
الي موت ونفوق عدد  80راس من الأبقار في مقاطعة هيبان ( 45في بيام فريش و 35في بيام هيبان) .السلطات المحلية
قدمت بعض النصائح لأصحاب المواشي لجلب الأدوية البيطرية من الأسواق الحدودية والمجاورة طالما أن السلطات المحلية
ليست لديها القدرة لتوفير هذه الأدوية البيطرية نسبة لشح الموارد المالية.

الحماية والحصول والأمن
تزايد حالات نهب المواشي
مازالت عمليات نهب الأبقار مستمرة في بيام ودكا حيث تم نهب عدد أكثر من  500رأس من الاغنام والضان من الفلاتة كما تم
نهب عدد  25رأس من الأغنام من قرية شالي الفيل الأمر الذي أثر سلباً في نسبة  %25من تلك الأسر التي كانت تعتمد في
معاشها ودخلها علي علي تلك الحيوانات
وفقاً للتقارير الواردة من الإداريين فإنه قد تم رصد وتسجيل عدد  73أسرة عائدة في منطقة ثوبو .معظم العائدين يسكنون
الأن مع أقاربهم .الحاجات الضرورية للعائدين تتمثل في الغذاء والبطاطين والخيام وأواني الطباخة بالإضافة الي إحتياجات
صحة البيئة .في يوم  26فبراير تم أخذ عدد  39رأس من الأبقار من قرية كوكونوتي في بيام كتلا مقاطعة الدلنج (الجبال
الغربية) بواسطة جهة مجهولة
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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
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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