وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل األزرق

المتابعة الإنسانية
فبراير 2021
محصول ذرة بيضاء محصود حديثاً في مقف
بيام ودكا في النيل الأزرق (يناير )2021

الأمن الغذائي والزراعة
ما زالت أسعار المواد الغذائية الرئيسية في إرتفاع وتزايد خلال هذا الموسم

ملخص
تواصل عمليات الحصاد
للموسم  2021/2020مع
قلة الإنتاج والإنتاجية

النيل الأزرق
إستمر حصاد محصول الذرة البيضاء للموسم  2021/2020حتي شهر فبراير المنصرم في
كل مناطق النيل الأزرق .حصاد محاصيل السمسم والفول السوداني قد إكتملز
ونسبة لظهور الأفات الزراعية و غزارة الأمطار في بعض المناطق وضعفها في مناطق
أخري فإن مستوي إنتاج وإنتاجية المساحات المزروعة كانت منخفضة في كثير من مناطق
ونتيجة لذلك فإن التقارير الحقلية الورادة تشير الي أنه الإقليمين مقارنة بالفترات أخري.
ستكون هناك فجوة غذائية ومجاعة في الفترة من شهر يونيو ويوليو .2021

تواصل حملات الإرشاد
والتوعية قي المنطقتين
لمكافحة جائحة الكورونا مع
وجود فجوة مالية ضخمة

أكثر من  % 70من الأسر في إقليم النيل الأزرق قد إستهلكوا ما لديهم من مخزون غذائي
حيث أن  %35من الأسر هناك بدأوا يعتمدون الأسواق المحلية للحصول علي إحتياجاتهم
الغذائية الضرورية في حين أن  % 35من الأسر هناك يفتقرون الي القدرة الشرائية وبالتالي
يعتمدون علي المساعدات الإنسانية التي تأتيهم من معسكر اللاجئيين في المابان

تعاني بيامات قموقنزا وودكا ويابوس من نقص حاد في الغذاء .من ناحية
أخري فإن هناك إنفراج نسبي في الغذاء في بعض مناطق الإقليم مثل

تواصل إرتفاع أسعار
المحاصيل والمواد الغذائية
الأساسية والذرة علي وجهه
الخصوص

بلاتوما بينامو/أقونتايو وأليلي وتسوندا (يابوس) وسودا وبيح (شالي)
وقوشا (قموقنزا)
في شهر يناير المنصرم شهدت الأسواق الحدودية نشاط ًا وحركة تجاري ًا متوسطة خاصة
أسواق يابوس بله ومقف ومايوك وذلك بسبب قلة التجار الأثيوبيين القادمين من الأراضي
الأثيوبية والسبب هو التوترات الحادثة مع المجتمعات بسبب التعدين الغير شرعي الذي
يقوم به الأثيوبيون في الحدود .بالرغم من أستمرار عمليات الحصاد في الإقليم فإن أسعار
المحاصيل الغذائية الرئيسية المنتجة محليا مثل الذر ًة ما زالت مرتفعة في كل أرجاء
أسواق الإقليم  .هذا الإرتفاع سببه هو ضعف الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل في هذا الموسم
المنصرم من ناحية أخري هناك إرتفا ع في أسعار الملح والصابون والذهب والمواشي
خاصة الماعز والضان في أسواق بليلة ومايوك (بيام ودكا) .هناك طلب كبير علي اللحوم
في أسواق المابان (جنوب السودان) الأمر الذي أدي الي إرتفاع أسعار الماعز والضان.
الإرتفاع الحاد لإسعار المواد الغذائية وضعف القوة الشرائية للإسر ستتواصل الأمر الذي
يحتاج الي تدخل سريع من الجهات المعنية خاصة في فترة الشح والقحط (يونيو  -يوليو)
نسبة لتدهور قيمة الجنيه وعملة جنوب السودان فقد أصبح مرفوضاً في المعاملات
التجارية خاصة في الأسواق الحدودية الأمر الذي أدي الي تعقد العمليات التجارية بين
التجار.
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جنوب كردفان
عمليات الحصاد ما زالت مستمرة في مقاطعات دلامي ثوبو في حين أن عمليات التزرية ما زالت مستمرة
في هيبان وأم دورين وكادوقلي الغربية .فيما يتعلق بمزارع الزراعة الألية فان عمليات الحصاد لم تبدأ حتي
الأن .هناك يسر وسهولة للأسر في الحصول علي المحاصيل الغذائية لكن هذه الميسورية سوف لن تستمر
طويلاً .الأسعار ما زالت مرتفعة بالرغم من ميسورية المواد الغذائية في الأسواق والسبب هو قلة المعروض
في الأسواق المحلية من المحاصيل الغذائية وإرتفاع الطلب لهذه المحاصيل الغذائية من قبل العائدين وهذا
مؤشر واضح الي أن الفجوة الغذائية قدامة لا محالة .بالرغم من العقود من العزلة فإن المسح الميداني
الذي تم مؤخر ًا بواسطة  FSMU Reportأظهر أن مستوي الأمن الغذائي في المناطق المسماة معزولة
جيدة مقارنة مع بالمنطقة الوسطي ومقاطعة كادوقلي الجنوبية

الجبال الغربية
ما زالت عمليات حصاد محصول الذرة مستمرة علي قدم وساق في المزارع البعيدة من المناطق السكنية
حيث تلاحظ هنالك ميسورية وتحسن في الحصول علي الغذاء للأسر من مزراعهم بالرغم من سوء الموسم
الزراعي .إستناداً للتقارير الميدانية الواردة من فريق العمل الميداني فقد تلاحظ أن هنالك إرتفاع ملحوظ
في أسعار المواد الغذائية خاصة محصول الذرة وذلك بنسبة %37.5

التقويم الموسمي لجنوب كردوفان والنيل الأزرق
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الجاهزية والإستجابة لجائحة الكورونا
حملات التوعية والإرشاد ما زالت مستمرة رغم الصعوبات
رغم شح الموارد المالية لمكافحة جائحة الكورونا فإن الوكالة السودانية للإغاثة وإعادة التأهيل بالتنسيق والعمل المشترك
مع سكرتارية الصحة وشركاء مكافحة جائحة الكورونا يعملون بجد وإجتهاد في كل أنحاء الإقليم.
الإحتياجات
الإحتياجات المطلوب توفيرها لمكافحة جائحة الكورونا في الإقليمين
▪

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
ما زالت المدارس تعمل في النيل الأزرق بالرغم من النقص الحاد في الدعم المالي
النيل الأزرق
إقليم النيل الأزرق به  47مدرسة ولا توجد بها مدارس ثانوية .يبلغ إجمالي التلاميذ والتلميذات في مدارس الأساس
 8,540( 14,551ولد –  6,011بنت) وعدد المعلمين  210معلم ومعلمة .منظمة الأغذية العالمية مواصلة في دعمها من
المواد الغذائية للمدارس حيث تم توزيع عدد  184جوال من الذرة لعدد  12مدرسة أساس في يابوس بإستثناء قوندولو –
كموقنزا – ودكا والتي سوف يتم توزيع المواد الغذائية لها في شهر فبراير  2021بالأضافة الي ذلك فقد تم توزيع بعض
المواد والأدوات المدرسية مثل الأدوات المكتبية (كراس لكل تلميذ/تلميذة) وصندوق ألعاب بجانب مواد أخري
جنوب كردفان
نظمت سكرتارية التعليم بالتعاون مع الشركاء المنفذين مؤتمراً في الفترة من  16 – 12يناير شارك فيها عدد  200شخص
من المنطقتين .ناقش فيها المشاركون المواضيع التالية :تطوير المنهج التعليمي – سن قوانين لتقوية اللغات المحلية –
تشجيع روح القومية والإخلاص وسط الطلاب
الجبال الغربية
الجبال الغربية لديها عدد  64مدرسة أساس بها  20,895تلميذ وتلميذة ( 10,945ولد –  9,950بنت) وبها  3مدارس ثانوية
إجمالي الطلاب والطالبات ( 865الطلاب  – 519الطالبات  .)346التحديا التي تواجه التعليم في الجبال الغربية تتوثل في
الأتي :التغذية المدرسية – حوافز المعلمين – المعلم المؤهل – المواد والأدوات التعليمية.
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الصحة والتغذية
إنعدام الأدوية الضرورية في المنطقتين

النيل الأزرق

في يناير إستلمت المراكز الصحية إمدادات طبية من بعض الشركاء المنفذين لكن هذه الأمدادات سوف لن تصمد أكثر
من شهر لأن الطلب أعلي بكثير .الجدير بالذكر أنه سوف يتم إفتتاح عدد إثنين وحدة للرعاية الصحية الأولية في كل من
بلاتوما وسماري بواسطة أحد الشركاء
طبقاً للتقرير الواردة من الوحدتين الخاصة بالرعاية الصحية الأولية في كل من يابوس كبري ويابوس بليلة أنه قد تم
رصد وتسجيل عدد  48حالة إلتهاب رئوي وسط كبار السن  67الام ضرس كبار سن و 45حالة ملاريا كبار سن و 35حالة
ملاريا أطفال بشكل إسبوعي .هناك فجوة كبيرة في خدمات صحة الأمومة حيث تعاني النساء من الإنتظار لفترات
طويلة لحين تقدم لهم خدمات الرعاية لما قبل الولادة.

جنوب كردفان
في مقاطعة ثوبو تم رصد بعض الأمراض السائدة هناك مثل الملاريا والإسهالات وسط الأطفال والذي أودي بحياة عدد
 46طفلا ً في شهر يناير .مدير الصحة لمقاطعة ثوبو أنه لا توجد أدوية لدي مراكزها الصجية وذلك بسبب عدم وجود
الإمدادات الصحية لدي سكرتارية الصحة
الجبال الغربية
في المستشفي الوحيد الموجود في الجبال الغربية تم رصد لبعض الأمراض السائدة هناك مثل الملاريا وإلتهابات
القصبة الهوائية والإسهالات المائية الحادة والسحائي (حالة واحدة) والأنيميا وسط النساء الحمل ( 5حالات) بالإضافة الي
ذلك فإن مستوي التغذية في الجبال الغربية مقلق فمثلا عند إجراء إختبار قياس محيط الذراع الأعلي (العضد) لعدد 196
شخص كانت النتيجة  48فقط تتراوح مقايس محيط أذرعهم (العضد) بين  115ملم الي  124ملم في حين وجد أن عدد
 162من اللذين تم قياس محيط أذرعهم (العضد) كانت أقل من  115ملم ومعظمهم كانوا قادمين من بيام والي ()
مقاطعة الدلنج .من ناحية أخري نجد أن حوالي  561إمرأة ينالون رعاية ما قبل الولادة وأن  526منهن تلقين علاج الفوليك.

المياه وإصحاح البيئة
ندرة المياه الصالحة للشرب للألاف في المنطقتين
النيل الأزرق
يعاني معظم أجزاء إقليم النيل الأزرق من شح حاد في المياه (بليلة – مفو في بيام ودكا – دامو – حلة جديدة – في قموقنزا
بينامو/أقونتايو مع جيلا جديد في بيام يابوس والتي تعتبر أكثر المناطق تأثراً) .ما زال السكان المحليون يشربون من المياه
الغير صالحة للشرب والإستخدام الأدمي سوياً مع حيواناتهم الأمر الذي أدي الي أصابتهم بالأمراض المعوية والكحة .في
المسح الذي تم مؤخراً بواسطة سكرتارية الشوؤن الهندسية تم رصد عدد  142مضخة مياه معطلة تحتاج الي صيانة عاجلة.
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كما أنه تم رصد بعض العادات الغير صحية والتي تمارس في كموقنزا وبعض أجزاء بيام ودكا مثل التبرز في العراء .حيث
يمارس عدد أكثر من 3,000أسرة عادة التبرز في العراء في حين يوجد فقط  500أسرة توجد ليهم مراحيض .هناك حاجة ماسة
لعمل حملات إرشادية وتوعية في مجال الصحة العامة وإصحاح البيئة

جنوب كردفان

مضخة مياه يدوية يتشارك فيها الإنسان والحيوان في جنوب كردفان (يناير )2021

هناك عدد  36مضخة معطلة في مقاطعة أم دورين تحتاج الي صيانة عاجلة

الجبال الغربية
شهدت الفترة من شهر اكتوبر  2020الي يناير  2021صيانة عدد  65مضخة مياه بواسطة الشركاء (لقاوة – 32
الدلنج  – 20هبيلا  – 10هيبان  – 11كواليب  )1كم تم توزيع عدد  5صناديق أدوات صيانة للجان إدارة المياه في
المنطقة لكن هناك عدد  39مصدر مياه يحتاج الي صيانة عاجلة وذلك بهدف توفير المياه للإنسان والحيوان
خاصة بيامات سلارا – الفرشاية كاركو الواقعة في مقاطعة الدلنج.

صحة الحيوان
قلة الحصول للأدوية البيطرية
جنوب كردفان
تم رصد بعض الأمراض السائدة مثل البثور الجلدية(طفوحات جلدية  -جروح) الجمرة الخبثة والأسهالات وأمراض الفم
والارجل في مقطعات دلامي – هيبان – ثوبو – أم دورين .نسبة لإنعدام الأمطار يجد الرعاة صعوبة في الحصول للمياة
والمرعي لحيواناتهم
الجبال الغربية
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يلعب قطاع الثروة الحيوانية دوراً حيوياً في الإقتصاد حيث يعتبر مصدراً للغذاء لسكان الإقليم ونسبة لقلة الخدمات البيطرية
لهذا القطاع فقد إرتفعت نسبة موت ونفوق هذه الحيوانات بسبب هذه الأمراض السائدة .هناك حاجة ماسة لتوفير الأدوية
البيطرية ةالفاكسينات والتدريب للكوادر البيطرية.

.

الحماية والحصول والأمن

في  30يناير  2021إندلعت مناوشات في المنطقة الحدودية بين أثيوبيا والنيل الأزرق بالقرب من
يابوس بله بسبب قيام بعض الأثيوبيين بعمليات تنقيب للدهب علي نحو غير قانوني الأمر الذي أدي الي تأثر نشاط
الأسواق التجارية الحدودية تحديداً في مقف ويابوس بله
في يناير  2021وفي بيام ودكا تم نهب عدد  400رأس من الضان
إستناداً لتقارير الإداريين في كل من بيام ثوبو ودلامي فقد تم رصد وتسجيل عدد أكثر من  1,000عائد ( 650في
ثوبو و 350في دلامي) عن شهر يناير.
في  30يناير  2021تم نهب عدد  85رأس من الأبقار من جلد (مقاطعة الدلنج) بواسطة جماعة مسلحة
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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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