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نساء يبعن الفحم يف النيل األزرق (أبريل )2021
التغذائ والزراعة
األمن
ي
الغذائ يف التدهور يف المنطقتي
مواصلة األمن
ي

النيل األزرق (مقاطعة كرمك الجنوبية)

ملخص
ً
وكما كان متوقعا مستويات األزمة
الغذائية بدأت تتصاعد يف المنطقتي
زيارة منظمة األغذية العالمية –
مفوضية الالجئي – اليونيسيف –
ال الجبال الغربية
يونماس ي
ر
يلق بظالله السالبة
نهب
ي
المواش ي
الرع ومعاش السكان المحليي
عل
ي
ي

اع السابق يف إقليم النيل األزرق فإن أغلب األرس
نسبة لضعف إنتاج الموسم الزر ي
ً
غذائ فمثال يف بيامات يابوس وودكا نجد أن
قد إستنفدت ما لديها من مخزون
ي
ر
عل إحتياجاتها
الت لديها القدرة الشائية للحصول ي
ه ي
فقط  %10من األرس ي
شال وقموقنا أن فقط  %5من األرس هناك
الغذائية من األسواق يف حي نجد يف ي
عل الحصول إلحتياجاتها الغذائية من األسواق المحلية .ونسبة لنفاد
ه القادرة ي
ي
الغذائ لدي الكثن من المجتمعات المحلية يف بيام ودكا فإن تلك
المخزون
ي
ال معسكر دورو لالجئي
المجتمعات (سماري  -بليلة) تقوم بإرسال أطفالها ي
الت تقدمها وكالة األمم لألغذية وبعض
عل المعونات الغذائية ي
بهدف الحصول ً ي
الشكاء .وإستنادا للتقارير الواردة من قبل مراقت ر
ر
ومش يف وحدة التنسيق فإن
ي
عل جذور األشجار.
العديد من السكان المحليي قد بدأوا يف اللجوء ي
ال التغذية ي
نسبة لعدم وجود أسواق نشطة يف جبال أزو وزوساك (مناطق معزولة) فإن سكان
ً
تلك المناطق سوف يعانون كثنا يف الفنات القادمة
من ناحية أخري فقد قامت أحدي التنظيمات ر
الشيكة بدعم عدد  9,000أرسة
شال – ودكا – يابوس حيث كان إستحقاق كل
بالمساعدات الغذائية يف كل من ي
ه  100كيلوجرام من الذرة البيضاء وعدد 10
أرسة من المساعدات الغذائية ي
كيلوجرام من الفاصوليا وعدد واحد كيلوجرام من الملح وعدد  5.4كيلوجرام من
غذائ أخر متوقع توزيعه يف شهر أغسطس
زيت الطعام لدورتي كما أن هناك دعم
ي
القادم.
مازالت أسعار الحبوب الغذائية الرئيسية يف األسواق اإلسبوعية األربعة مرتفعة
ً
يف النيل األزرق .وإستنادا للمراقبي المحليي التابعي لوحدة التنسيق يف بيام ودكا
ذكروا أن ملوة الذرة البيضاء زادت من  600جنيه جنوب السودان ( 1.5دوالر)
ال األسواق أصبح
ال  1,000جنيه جنوب سودان ( 2.5دوالر) كما أن الوصول ي
ي
من التحديات الكبنة نسبة لبعد المسافات لكثن من السكان المحليي.
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جنوب كردفان
هذه الفنة يف جنوب كردفان تعن فنة زراعة الجباريك حيث يقوم المزارعون بزراعة الذرة واللوبيا والقرع والبامية.
الت أعقبت هطول
بدأت األمطار يف الهطول يف شهر مايو لكنها لم تكن بالقدر ي
الكاف .ونسبة لفنات الجفاف ي
ً
مثال قام كثن من المزارعي بإعادة زراعة مزارعهم للمرة الثانية.
ودالم
األمطار يف هيبان
ي
ً
بحوال
ال التقارير الواردة من المراقبي المحليي لوحدة التنسيق فإن هناك زيادة يف أسعار محصول الذرة
ي
إستنادا ي
 %10يف معظم األسواق يف جنوب كردفان.
هناك ندرة للسلع الغذائية الرئيسية يف معظم أسواق اإلقليم .يف حال تأخر المساعدات الغذائية فإنه من المتوقع
أن تتسع وتتفاقم الفجوة الغذائية لألرس يف األشهر القليلة القادمة
عل
عدد كبن من األرس العائدة والمستضيفة (تم تسجيل عدد  1,630عائد يف شهر مايو) والذين كانوا يعتمدون ي
دالم – هيبان – ثوبو بدأت أعدادهم يف اإلذيات.
األسواق والثمار الغابية يف كل من ي

الموسم لجنوب كردفان والنيل األزرق
التقويم
ي
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تاجر ينقل سلع غذائية للسوق يف جنوب كردفان يف شهر فناير 2021
الجبال الغربية
الت تواجهم
ال يونيو بتجهن جباريكهم .ذكر المزارعون أن التحديات
يقوم المزارعون يف الجبال الغربية يف الفنة من أبريل ي
ي ً
عل
ه عدم توفر التقاوي الزراعية واألدوات الزراعية والفجوة الغذائية باإلضافة ي
ال التوترات القبلية األمر الذي أثر سلبا ي
ي
ال األسواق.
التجهنات والنتيبات الزراعية والوصول ي
ر
المواش بهدف توفن السلع الغذائية.
مازالت أسعار السلع األساسية مرتفعة كما أن هناك زيادة يف مبيعات
ي
وف أثناء قيام كل من واليونيسيف والتنماس ونظمة االمم المتحدة للالجئي بزيارة للجبال الغربية قامت
من ناحية أخري ي
منظمة األغذية العالمية بتوزي ع مواد غذائية لعدد  55مدرسة يف المنطقة.

اإلستعداد واإلستجابة لمكافحة جائحة الكورونا
بالرغم من التحديات الماثلة فإن الوكالة السودانية لإلغاثة وإعادة التأهيل وبالتعاون مع سكرتارية الصحة ر
والشكاء ما
ً
وع السكان المحليي لخطورة جائحة الكورونا يف المنطقتي
زالوا يعملون سويا يف رفع ي
الوع وسط السكان المحليي
▪ رفع
ي
صح واحد يف أحد المستشفيات
▪ اإلنتهاء من بناء مركز حجر
ي
▪ تم توفن عدد  28جوال ذرة عند نقاط التفتيش للتغذية
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▪ نظمت سكرتارية الصحة بالتعاون مع منمة األغذية العالمية عدد  90دورة تدريبية متعلقة بمكافحة جائحة
الكورونا يف عدد  90مدرسة يف جنوب كردوفان
ً
عل المراقبة وجمع البيانات واإلدارة ما زال مستمرا
▪ التدريب ي
ودالم وأم دورين
وكادوقل الغربية
عل قياسات ال  IPCيف كل من ثوبو
ي
ي
▪ تم عقد دورة تدريبية ي
▪ تم توزي ع قطع صابون وأدوات مكتبية عند مناطق التفتيش
اإلحتياجات
اإلحتياجات المطلوبة من المعينات الطبية لمكافحة جائحة الكورونا يف المنطقتي
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

زيادة كميات قطع الصابون وعينات غسيل األيدي ومصادر المياه خاصة يف األمكان العامة
توفن األجهزة والمعدات الطبية لإلختبارات التشخيصية وحفاظات للعينات وأجهزة التنفس والمالبس الواقية
والكمامات وواقيات الوجهه والجونيات واألدوات المكتبية
تحسي قدرة التواصل ورفع التقارير يف مواعيدها
توسيع دائرة التغطية بالنسبة للتواصل در ًاء للمخاطر
زيادة المركبات والوقود لتنفيذ حمالت التوعية يف المنطقتي
الت تحت سيطرة الحركة
تحسي مستويات األدوية واإلمدادات الطبية يف المناطق ي
المال لقطاع الصحة وإصحاح البيئة بهدف تغطية الفجوة والفراغ الكبن الموجود
رفع مستوي الدعم
ي

التعليم
مازال التعليم يف النيل األزرق يواجه تحديات جمة
النيل األزرق (مقاطعة كرمك الجنوبية)
حقيق يف اإلقليم حيث
مازالت المدارس يف النيل األزرق تدار بواسطة المجتمعات المحلية .دعم قطاع التعليم مطلب
ي
ال معسكرات اللجوء يف كل من جنوب السودان وأثيوبيا بغرض نيل التعليم هناك .هناك
تقوم األرس بإرسال أطفالهم ي
تحديات أخري تواجه قطاع التعليم يف اإلقليم مثل عدم وجود كوادر من المعلمي األكفأ وضعف الحافز المادي للمعلمي
والتغذية المدرسية والمعينات الخاصة بالتدريس .هناك حاجة ماسة لتدريب المعلمي وتأهيل وتشييد المدارس .منظمة
األغذية العالمية تقوم بعمل جيد ف دعم برنامج التغذية المدرسية حيث أنها قامت بدعم ر
أكن من  90مدرسة يف المناطق
ي
الت تحت سيطرة الحركة الشعبية لكن هناك حاجة ماسة لدعم المعلمي لإلستمرار يف العملية التعليمية.
ي
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الصحة والتغذية
شح األدوية الضورية يف المراكز الصحية المجتمعية
النيل األزرق (مقاطعة كرمك الجنوبية)
يعائ من األمراض مثل اإلسهاالت والمالريا واألمراض الجلدية بسبب رداءة البيئة
المجتمع
المحل يف النيل األزرق مازال ي
ي
الطت المؤهل وضعف االدوات واإلمكانيات الطبية
وف ظل غياب الكادر
والت تفاقمت بسبب هطول األمطار ي
ي
الصحية ي
عل الخدمات الصحية
واألدوية الضورية حيث يقوم السكان المحليون من قطع المسافات الطويلة بهدف الحصول ي
الجيدة.
الجبال الغربية
يف مساحة قدرها  4,219كيلومن يوجد فقط كادرين صحي مدربي مع غياب تام للكوادر الصحية المدربة واألدوية
الضوية والمعينات الطبية الالزمة بالرغم من وجود ر
صح
أكن من  50مركز
ي
المياه وإصحاح البيئة
إنعدام مياه ر
الشب اننظيفة ألالف السكان المحليي يف المنطقتي
النيل األزرق (مقاطعة كرمك الجنوبية)
شح المياه النظيفة الصالحة ر
للشب لإلنسان يعتن من التحديات الحقيقية للمجتمعات المحلية حيث يتشارك اإلنسان
والحيوان ف ر
الشب من نفس مصدر المياه األمر الذي يهدد صحة اإلنسان وذلك من خالل إنتقال األمراض المعدية من
ي
المائ الحاد .من التحديات الكبنة أن معظم مصادر المياه قد جفت كما أن
الحيوان لإلنسان بواسطة المياهمثل اإلسهال
ي
ر
عل
تق حاجة السكان المحليي .أكن من  %60من السكان ليس لديهم القدرة للحصول ي
ي
الدونك والمضخات ً الموجودة ال ي
ه األبار الغن المحمية أو الغن مغطاة مما يجعلها عرضة
المياه النظيفة فمثال يف بيام ودكا نجد مصادر المياه األساسية ي
للتلوث .هناك فقط ررسيك واحد يعمل يف مجال إصحاح البيئة يف النيل األزرق .هناك حاجة ماسة للتدخل الشي ع يف هذا
القطاع الهام قبل هطول األمطار.
جنوب كردفان
عل مصادر المياه األخري .السكان المحليون
مصادر المياه الموجودة تحتاج ي
ال صيانات رسيعة وذلك بهدف تقليل الضغط ي
ر
تشب من نفس مصادر المياه األمر الذي يجعلهم عرضة لألمراض المنقولة بواسطة المياه .توفر مياه ر
والمواش ر
الشب
ي
ً
الصح
لإلنسان والحيوان معا يساعد يف تحسي الوضع
ي

الجبال الغربية
ر
أكن من ثلث مصادر المياه الموجودة يف الجبال الغربية معطلة مع غياب واضح لقطع الغيار لصيانتها خاصة يف بيامات
سالرا – الفرشاية – كاركو الواقعة يف مقاطعة الدلنج.
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صحة الحيوان

ً
ر
المواش
تربية
عل
سلبا
إنعدام األدوية البيطرية الضورية يف المنطقتي أثر
ي
ي
النيل األزرق (مقاطعة كرمك الجنوبية)
ال حملة للتطعيم وتحصي لمواشيها ونسبة لعدم وجود التمويل الالزم فلم تنظيم أي حملة
بيام ودكا يف حاجة شديدة ر ي
ً
ه أمراض الحوافر واألظالف والفم والكحة
تطعيم يف الفنة األخنة .أكن األمراض إنتشارا وسط الحيوانات يف شهر مايو ي
ر
المواش والحيوانات
والحساسية الجلدية وتورم األظالف واإلسهاالت .بشكل عام فإن قلة المياه وإنتشار األمراض ونهب
ي
ً
ً
ر
عل إسناتيجية المؤامة لهم
أيضا
أثرت
أنها
كما
المواش
أهل
معاش
عل
ا
كثن
قد أثرت
ي
ي
ي

جنوب كردفان

ً
ر
المواش يف كل أرجاء
عل تقرير سكرتارية الصحة فإن إنتشار األمراض وسط الحيوانات قد أثر بشكل واضح تعداد
ي
إستنادا ي
ر
المواش لكن ليست لديهم إحصائيات يف ذلك
اإلقليم حيث أن هناك إرتفاع واضح يف نفوق
ي
الجبال الغربية
ر
المواش يف الجبال الغربية أصبحت من العوامل المهددة ألمن ومعاش الكثن من السكان المحليي
ظاهرة نهب ورسقة
ي
مقاطعت الدلنج ولقاوة هذا
حيث أنه ورد تقارير عن غياب األمن بسبب نهب حدث تحت تهديد السالح يف كل من
ي
عل المياه للحيوانات .هناك حاجة ماسة لتنظيم أنشطة يف مجال بناء
الرع والحصول ي
عل عمليات ي
ألق بظالله ي
الحدث ي
م.
السالم والتثقيف يف مجال السالم بهدف تخفيف وتقليل مخاطر الضاعات وتعزيز التعايش السل ي

الحماية والوصول واألمن

جنوب كردفان

ً
ما زال نهب األبقار مستمرا بالرغم من هدوء األحوال األمنية يف شهر مايو

 يف  19مايو غرقت إمرأة وبنت بسبب هطول أمطار غزيرة يف بيام كمن يف مقاطعة هيبانتابيل التابع لمقاطعة ثوبو أ
 يف  15مايو  2021تم نهب عدد  36رأس من األبقار يف بيامي
 تم تسجيل عدد  1,630عائد يف ثوبو ( 560يف أنقولو  300 -يف تباجا –  400يف تبيدي  90يف كولو –  280يفتروج)
ي
-

-

-

هناك حاجة ماسة للمساعدات الغذائية والخيام والمواد الغن غذائية بالنسبة للعائدين والمجتمعات المحلية
المستضيفة لهوالء الالجئي
ال تدمنها حيث
يف يوم  10مايو  2021إنفجر لغم
أرض يف جنوب كردفان يف عبة كانت تنقل مواد إغاثة مما أدي ي
ي
أصيب عدد  3أشخاص يف تلك الحادثة هذا الحادث يأكد أن هناك حاجة ماسة لحملة لنظافية هذه األلغام األرضية
خاصة وأن عملية السالم مازالت مستمرة
ر
المواش تهدد أمن وإستقرار ومعاش المجتمعات المحلية.
مازالت الضاعات القبيلة وعمليات نهب
ي
يف بيام جلد التابع لمقاطعة الدلنج يف الجبال الغربية تم قتل عدد مزارع كانا قادمي من الزراعة هذه الحادثة أقلت
ال عزوف السكان المحليي عن
اع
وعل معاش السكان المحليي األمر الذي أدي ي
ي
عل النشاط الزر ي
بظالل سالب ي
ال مزارعهم.
الذهاب ي
ال الجبال الغربية
قامت منظمة األغذية العالمية – مفوضية الالجئي – اليونيسيف – يونماس بزيارة ي
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شت بهدف إعداد تقاريرها .هذه
وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق
تستق معلوماتها من جهات ومصادر ي
ي
عل التحقق الشامل لحجم الدمار أو الذين شاركوا يف عمليات الدمار
المعلومات ال تشتمل ي
واليت النيل األزرق وجنوب كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة
هذا التنوير الشهري حول القضايا اإلنسانية يف كل من
ي
تعت بثالثة
التنسيق جنوب كردفان والنيل األزرق .وحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل األزرق – متابعة األحوال اإلنسانية – ي
تسع لعرض وتقديم معلومات موثوقة وبشكل منتظم حول
وه
ه المعلومات والتنسيق والمنارصة ي
وظائف رئيسية ي
ي
اإلنسائ للمواطني المتأثرين بالضاع منذ العام 2011
الوضع
ي
advocacy@skbncu.org
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