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لعام  ¾ الحبوب  التقليدي من  القطاع  إنتاج  يقدر صايف 
الحصاد  بعد  ما  لفاقد  املوحد  الطرح  )بعد   2020
طن،   874  400 بنحو  كبذور(  الحبوب  واستخدام 
إنتاج عام  املائة عن  بنسبة سبعة يف  تزيد  أي بكمية 
 ،2019-2015 بني  ما  للفرتة  السنوي  واملعدل   2019
إال أن هذه الكمية ال تزال دون املستويات التي كانت 
تنتج قبل اندالع النزاعات. ولعل هذه الزيادة يف إنتاج 
الحبوب قياساً بالعام الفائت تعزى إىل زيادة املساحة 
املحصودة إىل جانب حصاد غالل جيدة بفعل األمطار 

املؤاتية التي غطت جّل املساحات املزروعة. 

عام  ¾ الحبوب  إنتاج  يف  السنوية  الزيادة  هذه  وكانت 
الغزال والوحدة  2020 من نصيب واليات غرب بحر 
ووسط االستوائية وشامل بحر الغزال وغرب االستوائية 

عىل وجه الخصوص. 

بلغت املساحة املحصودة عام 2020 وفق التقديرات  ¾
قرابة 400 987  هكتار، أي بزيادة نحو ستة يف املائة 
عن عام 2019 وبنسبة سبعة يف املائة عن معدل الفرتة 
2015-2019، إال أنها التزال دون مستوياتها املسجلة 
بالدرجة  تعزى  الزيادة  وهذه  النزاعات.  اندالع  قبل 
األوىل إىل تحسن الوضع األمني يف مناطق هنا وهناك، 
النازحة، فضالً عن أنه  تحسن شجع عىل عودة األرس 
حقول  إىل  الزراعات  يف  التوسع  عىل  املزارعني  حفز 

بعيدة عن مزارعهم. 

وبوصول عدد السكان إىل نحو 12.2 مليون نسمة تبعاً  ¾
للتوقعات خالل منتصف عام 2021 فإن إجاميل العجز 
يف إنتاج الحبوب خالل السنة التسويقية املمتدة من 
 2021 األول  ديسمرب/كانون  إىل  الثاين  يناير/كانون 
أربعة يف  بنحو  أدىن  أي  465 طن،   600 بقرابة  يقدر 
املائة قياساً بالعجز الذي تم تقديره لعام 2020. وهذا 
العجز، الذي ال يزال أعىل من معدل السنوات الخمس 
ليصل  الغذايئ  األمن  انعدام  تردي  يف  يسهم  األخرية، 
يف  السيام  البلد،  امتداد  عىل  قياسية  مستويات  إىل 

املناطق التي ترضرت فيها املحاصيل والرثوة الحيوانية 
بالنزاعات والفيضانات. 

منخفضة  ¾ مستويات  عند  بقيت  النزاعات  أن  صحيح 
عىل املستوى الوطني عام 2020 مع استمرار االلتزام 
يف  إليه  التوصل  تم  الذي  النار  إطالق  وقف  باتفاق 
سبتمرب/أيلول 2018، إال أن حاالت العنف املنظم عىل 
املستوى دون الوطني شهدت تزايداً عام 2020 السيام 
يف والية جونقيل، ما يبقي االستقرار واألمن الغذايئ يف 

البلد عرضة لتهديدات جسيمة. 

من  ¾ املائة  يف   48 نسبة  هنالك   2021 عام  مطلع  يف 
السكان )أي نحو 5.8 مليون نسمة( وفق التقديرات يف 
املرحلة الثالثة: »أزمة«، والرابعة »طوارئ«، والخامسة 
األمن  لتصنيف مراحل  املتكامل  النظام  »كارثة« وفق 
أشبه  ظروفاً  103 شخص   000 يواجه  الغذايئ، حيث 
باملجاعة. األمر الذي يشري إىل تدهور يف عموم ظروف 
األمن الغذايئ، السيام يف املناطق املتأثرة بانعدام األمن 
الغذايئ والفيضانات، وذلك قياساً بالفرتة عينها من عام 
2020، حيث اندرجت نسبة 45 يف املائة من السكان 
الثالثة: »أزمة« وأعىل  )5.3 مليون نسمة( يف املرحلة 

وفق النظام املتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذايئ. 

أبرز النقاط  

1



2  تقرير خاص – موجز: البعثة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي إىل جمهورية جنوب السودان  |  13 مايو/أيار 2021

ترافق تدهور حالة األمن الغذايئ مع زيادة كبرية يف  ¾
عدد األشخاص املدرجني وفق التقديرات يف املرحلتني 
تجاوز  حيث  »كارثة«  والخامسة  »طوارئ«  الرابعة: 
عددهم 1.8 مليون شخص )أي نحو 15 يف املائة من 
السكان( يف مطلع 2021. وتعيش رشيحة السكان التي 
قُّدرت يف املرحلة الخامسة »كارثة« يف واليات جونقيل 
املضاعف  التأثري  نتيجة  وواراب  الغزال  بحر  وشامل 
مع  واسعة  مناطق  رضبت  التي  الفيضانات  الجتامع 

انتشار حالة انعدام األمن. 

أبريل/نيسان  ¾ من  املمتدة  العجفاء  الفرتة  وخالل 
يصل  بأن  توقعات  هنالك   ،2021 يونيو/حزيران  إىل 
»أزمة«  الثالثة  املرحلة  يف  املدرجني  األشخاص  عدد 
األمن  مراحل  لتصنيف  املتكامل  النظام  وفق  وأعىل 
الغذايئ إىل 7.19 مليون شخص )أي نحو 60 يف املائة 
املرحلة  يف  شخص   108  000 مقابل  السكان(،  من 
الخامسة: »كارثة«. أما نسبة السكان الذين يعيشون 
الخامسة:  واملرحلة  »طوارئ«  الرابعة:  املرحلة  يف 
وفق  فتصل  الغذايئ  األمن  انعدام  من  »كارثة« 
السكان  املائة من إجاميل عدد  التوقعات إىل 21 يف 

خالل الفرتة املذكورة. 

تردت حالة انعدام األمن الغذايئ السيام يف منطقة أعايل  ¾
النيل الكربى )وتحديداً يف واليات جونقيل وأعايل النيل 
والوحدة( وكذلك يف واليتي واراب ووسط االستوائية، 
غذايئ  بعجز  املذكورة  املناطق  جميع  توصف  حيث 

هيكيل كبري وباستمرار تأثرها بالنزاعات. 

يف  ¾ السيام  األنهار،  وفيض  الغزيرة  األمطار  تسببت 
فيضانات  يف  وروافده  النيل  لنهر  املحاذية  املناطق 
رضبت عىل وجه الخصوص واليات جونقيل والبحريات 
وأعايل النيل، األمر الذي أرّض مبا يربو عىل 000 800 
باملحاصيل ونفوق  شخص وأسفر عن خسائر لحقت 
الحيوانات. أما الهطوالت الوفرية التي اتسمت بتوزع 
جيد فعززت الغالل، السيام يف منطقة الحزام األخرض 

واملمر الغريب. 

والية  ¾ طالت  ملحوظة  أرضاراً  الفيضانات  أحدثت 
حيث  لها،  املحاذية  اإلدارية  بيبور  ومنطقة  جونقيل 
انخفض فيهام اإلنتاج املحيل من الحبوب بنسبة 13 يف 
املائة عن نظريه املنخفض أصالً عام 2019، ليصل هذا 
 .2016 عام  منذ  له  مستوى مسجل  أدىن  إىل  اإلنتاج 

يف  أيضاً  اإلنتاج  كبري يف  انخفاض  ُسجلت حاالت  كام 
مقاطعات باتشيلال وبيبور وتويك الرشقية. 

كان انتشار األعشاب واسعاً يف جّل املناطق الزراعية  ¾
التي  املناطق  يف  وبخاصة  الهطوالت،  لوفرة  نظراً 
الناجمة  باملقابل كانت األرضار  تعرضت للغمر. لكن 
لتحييد  نظراً  محدودة  الخريفية  الحشد  دودة  عن 
انتشار  أما  اآلفة بشكل كبري.  لهذه  املوسمية  األمطار 
رشق  والية  من  بقاع  يف  فانحرص  الصحراوي  الجراد 
باملحاصيل  لحقت  التي  أرضاره  لتبقى  االستوائية 

واملراعي أرضاراً محدودة.

كافية  ¾ بكميات  للحيوانات  واملياه  املراعي  توافر  رغم 
يف معظم املناطق، إال أن عرشات الحيوانات نفقت يف 
املناطق التي أصابتها الفيضانات إما بسبب غرقها أو 
ملوتها جوعاً نتيجة غمر املياه للمراعي. أضف إىل ذلك 
أن األمطار التي تجاوزت معدلها أحدثت بيئة مؤاتية 
الرشقي،  الساحل  حمى  عن  املسؤول  القراد  لطفيل 

السيام يف اإلقليم االستوايئ. 

وقد يسجل إجاميل الناتج املحيل تراجعاً بنسبة 3.4 يف  ¾
املائة خالل السنة املالية 21/2020 نتيجة ما أحدثته 
جائحة كوفيد-19 من تأثريات سلبية طالت عائدات 

مختلفة عىل رأسها عائدات النفط. 

بنسبة ¾ سوداين  الجنوب  الجنيه  قيمة   تراجعت 
 2019 األول  ديسمرب/كانون  بني  املائة  يف   200
املوازية،  السوق  يف   2020 األول  وديسمرب/كانون 
الرسمي  الرصف  سعر  بني  كبرياً  فارقاً  أحدث  ما 
خالل  املوازية  السوق  يف  رصفها  وسعر  للعملة 

املذكورة.   الفرتة 

يعكس  ¾ ما   ،2020 عام  الحبوب  أسعار  ارتفاع  استمر 
اإلمدادات،  ومحدودية  املحلية  العملة  قيمة  تراجع 
تأثريات  والفيضانات من  النزاعات  أحدثته  عاّم  فضالً 
هذا  وتفاقم  األسواق.  وتكامل  النقل  تكاليف  طالت 
املرتبطة بكوفيد-19  الفحص  بفعل عمليات  االرتفاع 
عىل امتداد الحدود مع أوغندا التي تعد مصدراً مهامً 

للسلع الغذائية املستوردة. 

قد تحمل الزيادة الطفيفة التي شهدها إنتاج املحاصيل  ¾
تأثرياً موضعياً قصري األجل عىل مستوى األمن الغذايئ 



وذلك ألسباب تعزى بالدرجة األوىل إىل ضعف تكامل 
األسواق ومعوقات النقل التي تخفض التدفق التجاري 
العجز.  مناطق  إىل  بالفائض  تنعم  التي  املناطق  من 
األمن  انعدام  استمرار  يفيض  أن  أيضاً  املتوقع  ومن 
ارتفاع أسعار األغذية واضطراب  املتكرر مع  والنزوح 
سبل العيش وتدين الدخل وانخفاض القوة الرشائية إىل 
زيادة عدد املترضرين بانعدام األمن الغذايئ مبستواه 

الحاد والشديد. 

البلد  ¾ اعتامد  عن  الغذايئ  األمن  حالة  تدهور  أسفر 
السرتاتيجيات تكيف غري مالمئة يف أواخر 2020 وبصورة 
متزايدة، حيث وصل اعتامد مثل هذه االسرتاتيجيات 

يف مطلع 2021 إىل أعىل مستوى له منذ 2015. 

وقف عدد النازحني داخلياً يف البلد عند 1.62 مليون  ¾
الثاين 2021، بينام وصل عدد  يناير/كانون  شخص يف 
إىل  املجاورة  البلدان  يف  سودانيني  الجنوب  الالجئني 
نحو 2.19 مليون الجئ. وعقب التحسن الذي شهده 
البلد  إىل  الجئ   122  000 نحو  عاد  األمني،  الوضع 
عام 2020، بينام عاد قرابة 000 175 نازح داخيل إىل 

الثاين وسبتمرب/أيلول 2020.  يناير/كانون  ديارهم بني 
لكن الفيضانات بني يوليو/متوز وأكتوبر/ترشين األول 
 504  000 لنحو  كبرية  نزوح  موجة  أحدثت   2020

شخص، ناهيك عن نقل قطعان األبقار. 

ويف سياق برنامج االستجابة الطارئة لدعم سبل العيش  ¾
لدعم  والزراعة  األغذية  منظمة  تخطط   ،2021 عام 
000 700 أرسة تواجه انعداماً شديداً يف األمن الغذايئ 
األسامك  وصيد  الزراعة  يف  العاملة  األرس  بني  من 
إىل  الدعم  أولوية  تعطى  بحيث  الرعوية،  والزراعة 
النساء  تعولها  التي  األرس  فيهم  مبا  األضعف  الرشائح 

والنازحني داخلياً والعائدين واملجتمعات املضيفة. 

العاملي  ¾ األغذية  برنامج  يخطط   2021 عام  ويف 
مليون شخص يف جنوب   5.2 يربو عىل  ما  ملساعدة 
السودان من خالل مساعدات غذائية ونقدية إلنقاذ 
املترضرين  والالجئني  األشخاص  إىل  تقدم  األرواح 
باألزمة، وإطالق أنشطة داعمة للتغذية وبناء القدرة 
بالصدمات  املترضرة  املجتمعات  داخل  التأقلم  عىل 

املتكررة. 

3 أبرز النقاط
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أجرت البعثة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 
تحليالً  الغذايئ  واألمن  املحاصيل  لتقييم  العاملي  األغذية 
خالل الفرتة املمتدة من 7 ولغاية 16 ديسمرب/كانون األول 
2020 بهدف تقييم إنتاج الحبوب يف جنوب السودان عام 
واملعلومات  البيانات  مراجعة  إىل  باالستناد  وذلك   ،2020
التي جمعتها وزارة الزراعة واألمن الغذايئ. كام قامت البعثة 
مبراجعة بيانات ثانوية استمدت من مصادر متنوعة كانت 
األمن  يعيشها  التي  العامة  الحالة  استعراض  منها  الغاية 
الغذايئ يف البلد. ونظراً للقيود املفروضة عىل التنقالت بفعل 
تفيش جائحة كوفيد-19 فقد أجري هذا التحليل عن بعد من 
خالل تنظيم العديد من املؤمترات املصورة مع الكادر املعني 
السودان.  بجنوب  والزراعة  األغذية  منظمة  مكتب  لدى 
كذلك قامت البعثة املشرتكة مبراجعة النتائج التي قدمتها 
عديد من بعثات تقييم املحاصيل خالل فرتة الحصاد املمتدة 
من أغسطس/آب - وهو تاريخ إلغاء القيود املفروضة عىل 
التنقالت بفعل كوفيد-19 - إىل ديسمرب/كانون األول 2020 

يف مناطق إيكولوجية زراعية مختلفة عىل امتداد البلد. 

مؤلف  زراعية  مهام  فريق  قبل  من  البعثات  كافة  نُفذت 
واملكتب  الغذايئ،  واألمن  الزراعة  وزارة  لدى  عاملني  من 
الوطني لإلحصاء، ومنظمة األغذية والزراعة، وممثلني عن 
وزارة الزراعة يف الواليات، مع االلتزام الكامل بالربوتوكول 
وتم  كوفيد-19.  بجائحة  اإلصابة  من  للوقاية  الصحي 
إجراء  عىل  السابقة  السنوات  خالل  املهام  فريق  تدريب 
تقييامت رسيعة باستخدام أدوات وبروتوكوالت وتقنيات 
الغذايئ، ومنها أخذ  املحاصيل واألمن  تقييم  ببعثة  خاصة 
عينات مقطعية سرياً عىل األقدام، وتقييم غالل املحاصيل 
التقييم  أداة  باستخدام  الحيوانات  أجسام  وحالة  القامئة 
إجراء  طريق  عن  وكذلك  الصور،  مؤرش  عىل  باالعتامد 
أمثلة  ودراسات  أساسيني  معلومات  مقدمي  مع  لقاءات 
لجنة   64 تشكيل   2016 عام  منذ  تم  وقد  املزارعني.  من 
بهدف  املقاطعة  مستوى  عىل  املحاصيل1  برصد  معنية 
موثوقة  بيانات  لجمع  الالزمة  املحلية  القدرات  تطوير 

تتسم بالدقة. ورغم تطبيق القيود عىل التنقل، استطاعت 
شبكات اللجان املذكورة تقديم آخر املستجدات يف الوقت 
لعام  الزراعي  املوسم  إنتاجية  حول  تقارير  مع  املناسب 
2020 عرب الهاتف ووسائل التواصل اإللكرتوين. أما االتحاد 
يف  والزراعة  األغذية  منظمة  ممثلية  خالل  ومن  األورويب 
جميع  لتنفيذ  الالزم  املايل  الدعم  فقدم  السودان  جنوب 

أعامل التقييم واألنشطة التدريبية. 

اتبعت بعثة تقييم املحاصيل واألمن الغذايئ 2020 خارطة 
ساد  الذي  األمن  انعدام  أن  بيد  عام.  مدى  عىل  طريق 
كاملة،  بصورة  املبدئية  الخطة  تنفيذ  أعاق  املناطق  بعض 
التي  املناطق  امليداين يف  العمل  أنشطة  ذلك  إثر  لتنحرص 
تقييم  بعثة   22 باملجمل  ونُفذت  إليها.  الوصول  ميكن 
ورشق  ووسط  غرب  واليات  شملت  الحصاد  فرتة  خالل 
وأعايل  وواراب  والبحريات  الغزال  بحر  وشامل  االستوائية 
النيل وجونقيل وغرب بحر الغزال. إال أن هذه التغطية ال 
متثل جميع املقاطعات ومناطق سبل العيش يف كل والية. 
إذ ُمنع فريق املهام من الدخول إىل والية الوحدة وبعض 
املناطق يف واليات جونقيل ووسط ورشق وغرب االستوائية، 

ليتكرر بذلك ما عاشه الفريق خالل السنوات السابقة. 

استعراض عام

©
FAO

 ضمن إطار مرشوع منظمة األغذية والزراعة املستكَمل بعنوان ”نظام املعلومات عن الزراعة واألغذية« واملرشوع القائم بني منظمة األغذية والزراعة
 واالتحاد األورويب بعنوان »تعزيز قدرة املجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية عىل التأقلم يف مناطق حدودية من جنوب السودان متاخمة للسودان وإثيوبيا

.)OSRO/SSD/703/EU( ”وكينيا وأوغندا
5



6  تقرير خاص – موجز: البعثة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي إىل جمهورية جنوب السودان  |  13 مايو/أيار 2021

املخاوف  تسببت  الفريق  زارها  التي  املناطق  جميع  ويف 
مقطعية  عينات  أخذ  منع  يف  األمنية  بالناحية  املرتبطة 
بالسيارة، لتقترص عمليات تقييم الغالل بالدرجة األوىل عىل 
املحاصيل  من  وعينات  األقدام  عىل  سرياً  مقطعية  عينات 
مستوى  عىل  املحاصيل  رصد  ولجان  املهام  فرق  نفذتها 
املقاطعة. وباملجمل، أجري 075 1 لقاًء )992 دراسة أمثلة 
أساسيني(  معلومات  مقدمي  مع  لقاًء  و83  املزارعني  من 
خالل الفرتة بني أغسطس/آب وديسمرب/كانون األول 2020، 
كام زارت فرق املهام 40 مقاطعة )من أصل 78 مقاطعة( 

عام 2020. 

الخاصة  القياسية  اإلجراءات  مطبقاً  املهام،  فريق  قام 
مصادر  مبراجعة  الغذايئ،  واألمن  املحاصيل  تقييم  ببعثة 
املعلومات الثانوية املتعلقة بالعوامل املؤثر بشكل رئيس 
كام   ،2020 الزراعي  املوسم  خالل  املحاصيل  إنتاجية  يف 
وعمل  الوطني  املستوى  عىل  الحبوب  إنتاج  إجاميل  قّدر 
كانت  وعندما  الغذايئ.  لألمن  العامة  الحالة  تقييم  عىل 
من  ومنعته  الفريق  سالمة  عىل  كبرية  األمنية  املخاطر 
الحاسمة،  األوقات  املستهدفة خالل  املناطق  إىل  الوصول 
معلومات  مقدمي  مع  الهاتف  عرب  لقاءات  إجراء  تم 
أساسيني للتوصل إىل التقديرات املنشودة. أما املعلومات 
التي تقدمها لجان رصد املحاصيل عىل مستوى املقاطعة 
املهام  فرق  إىل  سبيل  ال  آمنة  غري  مناطق  تعمل يف  التي 
املحاصيل يف  تقييم  فريق  إىل  أرسلت  إليها فقد  للوصول 
التقارير  تسليم  بينها  من  كان  مختلفة  وسائل  عرب  جوبا 

باليد عندما تم رفع القيود عىل التنقل. 

القطاع  الحبوب يف  املحصودة من  املساحة  يقدر إجاميل 
التقليدي عام 2020 بنحو 400 987 هكتار، أي  الزراعي 
بزيادة هذا اإلجاميل عىل نظريه املسجل عام 2019 بنسبة 
ستة يف املائة، وعن معدل السنوات الخمس األخرية بنسبة 
ُسجلت  الوطني،  دون  املستوى  وعىل  املائة.  يف  سبعة 
أكرب الزيادات يف املساحة املحصودة قياساً بعام 2019 يف 
واليات غرب بحر الغزال )18.8 يف املائة( ووسط االستوائية 
بحر  وشامل  املائة(  يف   16.4( والوحدة  املائة(  يف   16.9(
الغزال )10.4 يف املائة( والبحريات )7.3 يف املائة( وغرب 

االستوائية )6.1 يف املائة(. 

املحصودة  املساحة  يف  الطفيف  االتساع  هذا  ويعزى 
بحسبام جاء يف التقارير إىل زيادة عدد األرس الزراعية )4.7 
بعض  شهدته  الذي  األمني  الوضع  تحسن  إثر  املائة(  يف 
إىل  العودة  عىل  الجئ   122  000 نحو  شجع  ما  املناطق 
البلد عىل مدى العام وعودة نحو 000 175 نازح داخيل 

الثاين وسبتمرب/أيلول 2020.  يناير/كانون  بني  ديارهم  إىل 
غري أن املستوى غري املسبوق للفيضانات خالل الفرتة بني 
يوليو/متوز وأكتوبر/ترشين األول 2020 تسببت يف موجة 
نزوح كبرية لنحو 000 504 شخص، ناهيك عن نقل قطعان 
فتبقى   2020 عام  خالل  املحصودة  املساحة  أما  األبقار. 
اندالع  قبل  املسجلة  بأشواط من مستويات نظريتها  أدىن 
األنشطة  يف  تؤثر  املديدة  تبعاتها  تزال  ال  التي  النزاعات 

الزراعية. 

عام  الحبوب  من  التقليدي  القطاع  إنتاج  صايف  يقدر 
املوحد  الطرح  بعد  وذلك  طن،   874  400 بنحو   2020
كبذور،  الحبوب  واستخدام  الحصاد  بعد  ما  لفاقد 
عام  إنتاج  عن  املائة  يف  سبعة  بنسبة  تزيد  بكمية  أي 
إال   ،2019-2015 للفرتة ما بني  السنوي  2019 واملعدل 
كانت  التي  املستويات  دون  تزال  ال  الكمية  هذه  أن 
الزراعية  اإلنتاجية  وتشهد  النزاعات.  اندالع  قبل  تنتج 
هائل  بشكل  تنخفض  حيث  الواليات،  بني  كبرياً  تبايناً 
يف  اإلنتاج  يسجل  بينام  الكربى،  النيل  أعايل  منطقة  يف 
بعام 2019.   قياساً  الحزام األخرض واملمر الغريب تحسناً 

بالعام الفائت إىل  تعزى الزيادة يف إنتاج الحبوب قياساً 
اتسمت  التي  األمطار  ووفرة  املحصودة  املساحة  اتساع 
التي  املطرية  الهطوالت  كميات  أن  جيد. صحيح  بتوزع 
إال  الغالل،  عىل  بالنفع  عادت  بأشواط  املعدل  تجاوزت 
املناطق  يف  السيام  األنهار،  وفيض  الغزيرة  األمطار  أن 
قد  للفيضانات،  املعرضة  وروافده  النيل  لنهر  املحاذية 
أسفرت عن فيضانات السيام يف واليات جونقيل والبحريات 
 800  000 عىل  يربو  مبا  أرضاراً  ألحق  ما  النيل،  وأعايل 
يف  وتسببت  املحاصيل  طالت  جسيمة  وخسائر  شخص 
نصيب  كان  حيث  مختلفة،  بقاع  يف  الحيوانات  نفوق 
عن  الناجمة  املحاصيل  من خسائر  األكرب  جونقيل  والية 
هو  فيها  الغذايئ  األمن  انعدام  كان  وبالتايل  الفيضانات، 
األعىل. وعىل املستوى دون الوطني، سجل إنتاج الحبوب 
عام 2020 زيادة عن العام السابق يف واليات غرب بحر 
الغزال )28.9 يف املائة( والوحدة )20.7 يف املائة( ووسط 
 12.8( الغزال  بحر  وشامل  املائة(  يف   13.6( االستوائية 
النيل  املائة( وأعايل  االستوائية )8.4 يف  املائة( وغرب  يف 
)6.7 يف املائة( والبحريات )4.5 يف املائة( وواراب )4.3 يف 
الحبوب يف والية جونقيل  إنتاج  تراجع  باملقابل،  املائة(. 
املتدين أصالً عام 2019،  اإلنتاج  املائة عن  بنسبة 13 يف 
ألسباب  التقديرات  وفق   2016 عام  منذ  األدىن  ليكون 
سلباً  أثرت  التي  الفيضانات  إىل  األوىل  بالدرجة  ترجع 

أيضاً يف الرثوة الحيوانية. 



تراوح تفيش اآلفات واألمراض بني طفيف ومعتدل عموماً، 
بينام كان انتشار األعشاب كبرياً يف جّل املناطق املزروعة 
التي  املناطق  يف  األمطار، السيام  وفرة  بسبب  باملحاصيل 
الحشد  دودة  عن  الناجمة  األرضار  أما  للغمر.  تعرضت 
الخريفية فكانت محدودة نظراً لتحييد األمطار املوسمية 
الغزيرة لهذه اآلفة بشكل كبري. وباملثل، وردت تقارير عن 
انتشار الجراد الصحراوي يف بقاع من والية رشق االستوائية 

لكن أرضاره يف املحاصيل واملراعي بقيت محدودة. 

فيه  السكان  عدد  سيصل  الذي   2021 عام  منتصف  ويف 
يستهلك  نسمة،  مليون  نحو 12.2  إىل  التوقعات  بحسب 
الفرد منهم وسطي قرابة 110 كغ حبوب /العام، ستكون 
الكمية املطلوبة من الحبوب عام 2021 وفق التقديرات 
1.34 مليون طن. وعليه، يُقدر إجاميل العجز املدّور بكمية 
خالل  التقليدي  القطاع  يف  الحبوب  من  طن   465  600
الثاين-ديسمرب/كانون  يناير/كانون  بني  التسويقية  السنة 
األول 2021، أي أدىن بنسبة 3.5 يف املائة عن العجز الذي 
تم تقديره لعام 2020، لكن أعىل بنسبة خمسة يف املائة 

عن معدل الفرتة 2020-2016. 

تعرض البلد، الذي يواجه االقتصاد الشامل فيه باألصل أزمة 
جائحة  بفعل  اقتصادية جسيمة  أرضار  إىل  األمد،  طويلة 
كوفيد-19. فمن املتوقع أن يرتاجع إجاميل عائدات النفط 
سوداين(  جنوب  جنيه  مليار   34.4( املائة  يف   15 بنسبة 
والسنة   20/2019 املالية  السنة  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
املالية 21/2020 نتيجة هبوط أسعار النفط وخفض اإلنتاج 
)أوبك(.  للنفط  املصدرة  البلدان  منظمة  فرضته  الذي 
ونظراً إلسهام إنتاج النفط بأكرث من نصف إجاميل الناتج 
املحيل، فمن املتوقع أن يؤدي انخفاض أسعاره إىل تراجع 
يف إجاميل الناتج املحيل بنسبة 3.4 يف املائة خالل السنة 
مصادر  عىل  سلباً  ينعكس  الذي  األمر   ،21/2020 املالية 
معيشة الشعب يف جنوب السودان. وعىل اعتبار أن إسهام 
عائدات النفط يزيد عىل 90 يف املائة من مجمل العائدات 
مالياً  السلطات عام 2020 عجزاً  الحكومية، فقد واجهت 
هذا  تنقيد  إىل  للعودة  دفعها  ما  بالحسبان  يكن  مل  أكرب 
السودان  جنوب  بنك  من  االقرتاض  طريق  عن  العجز 
إىل  أدى  النقدية  القاعدة  يف  التوسع  هذا  ولعل  املركزي. 
كام  االقتصادي،  االستقرار  مبدى  املستثمرين  ثقة  زعزعة 
املحلية يف  العملة  تراجع ملحوظ يف سعر رصف  إىل  قاد 
السوق املوازية. باملقابل، أسفر تراجع سعر الرصف نتيجة 
اعتامد البلد بشكل كبري عىل الواردات إىل ضغط تضخمي 
مستويات  إىل  مفاجئاً  ارتفاعاً  إثره  األسعار  لتشهد  كبري، 
استثنائية. ولعل ما دعم ارتفاع األسعار أيضاً خالل النصف 

األول من عام 2020 يرجع إىل تطبيق تدابري فحص مرتبطة 
تعد  التي  أوغندا،  مع  الحدود  عىل  كوفيد-19  بجائحة 
التدفقات  إعاقة  يف  تسبب  ما  للواردات،  الرئيس  املصدر 
التجارية. أما النتيجة فكانت بوصول أسعار الذرة الرفيعة 
والذرة الصفراء والقمح إىل ثالثة أضعاف قيمها قبل عام 
يف العاصمة جوبا خالل ديسمرب/كانون األول 2020، بينام 
أضعاف  خمسة  قرابة  املستورد  القمح  أسعار  سجلت 
قيم نظريتها قبل عام. وكان ارتفاع األسعار إىل مستويات 
السكان  من  واسعة  رشائح  حصول  أعاق  سبباً  استثنائية 

عىل الغذاء وذلك رغم الزيادة الطفيفة يف الرواتب.

يف مطلع عام 2021 )موسم ما بعد الحصاد(، ُصنف 48 يف 
املائة من السكان )أي نحو 5.8 مليون نسمة( يف املرحلة 
»كارثة«  والخامسة  »طوارئ«،  والرابعة  »أزمة«،  الثالثة: 
الغذايئ، أي  املتكامل لتصنيف مراحل األمن  النظام  وفق 
مثة تراجع موسمي طفيف عن مستويات الذروة املسجلة 
الغذايئ  أما تردي األمن  العجفاء عام 2020.  الفرتة  خالل 
بالفرتة عينها عام 2020 )5.3 مليون،  بصورة عامة قياساً 
45 يف املائة من السكان( فيشري عىل تدهور حالة انعدام 

األمن الغذايئ. 

السكان  أعداد  زيادة يف  تسجيل  تم  أنه  ذلك  إىل  أضف 
والخامسة:  »طوارئ«  الرابعة:  املرحلتني  املصنفني ضمن 
األمن  مراحل  لتصنيف  املتكامل  النظام  وفق  »كارثة« 
بني  ما  الفرتة  خالل  األرقام  هذه  وصلت  فقد  الغذايئ. 
إىل   2021 ومارس/آذار   2020 األول  ديسمرب/كانون 
من  املائة  يف   15 نحو  )أي  شخص  مليون   1.8 من  أكرث 
ضمن  املصنفني  للسكان  املتوقع  العدد  أما  السكان(. 
واليات جونقيل  فنجدهم يف  »كارثة«  الخامسة:  املرحلة 
وشامل بحر الغزال وواراب، وذلك نتيجة اجتامع تأثريات 
الفيضانات التي رضبت مناطق واسعة مع انعدام األمن 

والنزاعات الدائرة عىل نطاق واسع.

التي  العجفاء  الفرتة  وهي   ،2021 منتصف  وخالل 
حبوب  من  خزنته  ما  جّل  خاللها  األرس  استنفذت 
تشرتيه  ما  عىل  كبرياً  اعتامداً  تعتمد  وباتت  أنتجتها، 
أن تصل نسبة  املتوقع  باهظة، من  بأسعار  األسواق  من 
السكان املصنفني ضمن املراحل الثالثة: »أزمة« والرابعة: 
املائة من عدد  60 يف  إىل  »كارثة«  والخامسة  »طوارئ« 
السكان خالل الفرتة املمتدة من أبريل/نيسان إىل يوليو/
متوز 2021 )7.19 مليون شخص(، منهم نحو 000 108 يف 
املرحلة الخامسة: »كارثة« وفق النظام املتكامل لتصنيف 
مراحل األمن الغذايئ. أما نسبة األشخاص الذين يعيشون 

7استعراض عام
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أسوأ  مستويات  يف  أو  »طوارئ«  الرابعة:  املرحلة  ضمن 
منها من انعدام األمن الغذايئ فمن املتوقع أن تصل إىل 
21 يف املائة من إجاميل عدد السكان خالل الفرتة عينها. 
الفائت  بالعام  قياساً  وهو ما ميثل زيادة 000 760 فرد 
املتزامنة  الصدمات  إىل  األوىل  بالدرجة  ترجع  ألسباب 

وارتفاع أسعار األغذية إىل مستويات قياسية.

صحيح أن النزاعات بقيت مبستويات منخفضة عىل املستوى 
الوطني عام 2020 مع استمرار االلتزام باتفاق وقف إطالق 
النار الذي تم التوصل إليه يف سبتمرب/أيلول 2018، إال أن 
حاالت العنف املنظم عىل املستوى دون الوطني شهدت 
تزايداً عام 2020 السيام يف والية جونقيل، ليبقى االستقرار 
واألمن الغذايئ يف البلد رهن تهديدات كبرية. ورغم الزيادة 
يف إنتاج املحاصيل بنسبة سبعة يف املائة وتراجع العجز يف 
الحبوب بنسبة أربعة يف املائة، سجل عدد األشخاص املصنفني 
ضمن املرحلة الرابعة: »طوارئ« والخامسة »كارثة« ارتفاعاً 
وجائحة  والفيضانات  األمن  انعدام  تأثري  بفعل  ملحوظاً 
كوفيد-19. أما املناطق التي كان لها اإلسهام األكرب يف زيادة 
الكربى  النيل  أعايل  منطقة  فكانت  الغذايئ  األمن  انعدام 
)واليات جونقيل وأعايل النيل والوحدة( فهي املسؤولة عن 
48 يف املائة من هذه الزيادة، إىل جانب إسهامات ملحوظة 
عن  معاً  املسؤولتني  االستوائية،  ووسط  واراب  واليتي  من 
نحو 20 يف املائة من تردي انعدام األمن الغذايئ، إذ توصف 
جميع هذه املناطق آنفة الذكر بعجز غذايئ هيكيل كبري 

وبنزاعات طائفية. 

 لعل استمرار وجود املعوقات أمام تدفق السلع، وارتفاع 
املديدة  النزاعات  تبعات  تأثري  جانب  إىل  السوق،  أسعار 
املرتقبة يف  التحسينات  أن  ينّم عىل  الهائلة،  والفيضانات 
إنتاج املحاصيل ال تكفي لتغيري الصورة السوداوية عموماً، 

مع احتامل زيادة عدد السكان املترضرين بانعدام األمن 
الغذايئ الحاد والشديد.

صحيح أن تغيرياً كبرياً مل يطرأ عىل عدد األرس املعتمدة عىل 
ثالثة  بنسبة  طفيفة  زيادة  باستثناء   ،2020 عام  األسواق 
باملائة قياساً بعام 2019، قد تعزى إىل بعض املساعدات 
النيل  التي كانت معنوية فقط يف منطقة أعايل  الغذائية 
الكربى، إال أن هذه األرس باتت أرسع تأثراً بارتفاع أسعار 

األغذية إىل مستويات غري مسبوقة عىل امتداد البلد. 

ويف أواخر عام 2020، كان إنفاق 37 يف املائة من األرس 
مرتفعاً  أو  مرتفعاً  األغذية  عىل  السودان  جنوب  يف 
يف  منخفضة  جّد  مستويات  من  تراوح  حيث  جداً، 
إىل  اإلنتاج  بفائض  تنعم  التي  األخرض  الحزام  مناطق 
الغزال وواراب،  بحر  قيم جّد مرتفعة يف واليتي شامل 
اعتامد موسمي كبري عىل  االنفاق مع  اقرتن هذا  حيث 
األسواق. ومن املتوقع أن تشهد هذه النسب زيادة إبان 
اعتامداً  األرس  ستعتمد  حيث  القادمة،  العجفاء  الفرتة 
شبه كيل عىل األسواق لتأمني غذائها، ما يجعلها عرضة 
التأثر  ورسيعة  األسواق  بإمداد  املرتبطة  للمشكالت 

فيها. األسعار  بارتفاع 

السرتاتيجيات  البلد  اعتامد  ازداد   ،2020 عام  أواخر  ويف 
تتسبب غالباً يف أذى غري عكوس بغرض التأقلم مع نقص 
الغذاء. واليوم وصل اعتامد مثل هذه االسرتاتيجيات إىل 
بعضها،  اعتامد  بينام وصل   .2015 منذ  له  مستوى  أعىل 
ومنها خفض استهالك الكبار للغذاء، إىل مستويات قياسية 
اليوم. وسجلت منطقة بحر الغزال الكربى زيادة هائلة يف 
اعتامد اسرتاتيجيات التأقلم، بينام كانت الزيادة طفيفة يف 

والية وسط االستوائية. 
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جمهورية  يف  النزاع  لتسوية  املنشط  االتفاق  توقيع  بعد 
الوضع  شهد   ،2018 سبتمرب/أيلول  يف  السودان  جنوب 
الزراعية  األرس  عودة  عىل  شجع  ملحوظاً  تحسناً  األمني 
وعليه،  اإلنتاج.  زيادة  يف  مؤكدة  بصورة  وأسهم  النازحة، 
السالم  اتفاق  وتطبيق  العدائية  األعامل  كافة  توقف  فإن 
التنمية  التوصية األوىل عىل طريق إحراز تقدم يف  يشكل 
البلد.  يف  الغذايئ  األمن  حالة  تحسني  وبالتايل  الزراعية 
صحيح أن التعقيد الذي يلف عملية املصالحة وبناء السالم 
يبقى جانباً مفهوماً، إال أن البعثة أوصت باتخاذ اإلجراءات 

التالية من منظور استمرار رسيان اتفاق السالم الوطني. 

 الزراعة

لتعزيز إنتاج الغذاء عىل املستوى املحيل وتقليص الفجوة 
بني اإلنتاج والطلب خالل املوسم 2021، يوىص مبا ييل: 

توفري  ¾ خالل  من   2021 لعام  الزراعي  املوسم  دعم 
املستلزمات الزراعية من بذور وأدوات وإقامة أنشطة 
لتدريب املزارعني وتوجيههم، إىل جانب تنظيم معارض 
البذور. ويف هذا املقام يجب إعطاء األولوية للمناطق 
يتح  مل  املحاصيل  فإخفاق  بالفيضانات،  املترضرة 
للمزارعني االحتفاظ مبا يكفي منها الستخدامه كبذور. 

املنتجني  ¾ صغار  إىل  الالزم  الدعم  تقديم  يف  االستمرار 
الرعوية والزراعية  املناطق  الكفاف يف  املعتمدين عىل 
الرعوية من خالل حامية سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم 
خالل  من  واملجتمع  األرسة  مستوى  عىل  التأقلم  عىل 
توفري املستلزمات الزراعية والتدريب عىل إيجاد فرص 
سبل عيش بديلة ومنها تربية النحل وإنتاج الخرضوات 
عىل نطاق ضيق، وكذلك زراعة الحدائق املنزلية وتسمني 
للدخل  مدرّة  تطبيق حزم  عن  ناهيك  واملاعز،  األغنام 

اعتامداً عىل إمكانية املوارد املتاحة يف مناطق معينة. 

تطبيق  ¾ من  ميكنهم  مبا  املستهدفني  املزارعني  دعم 
املامرسات الزراعية املحسنة، ومنها إعداد األرض بالشكل 
املالئم والتعشيب الصحيح - السيام تدريبهم عىل إدارة 
واإلدارة  وأساليب مكافحتها –   )Striga( العدار  عشبة 

املستدامة لآلفات والحفاظ عىل خصوبة الرتبة.  

تدريب املزارعني وإمدادهم باملعدات الالزمة لتمكينهم  ¾
من إدارة الخسائر التي تلحق باملحاصيل أثناء تخزينها 

نتيجة إصابتها بآفات متعددة. 

التصدي لتحديات األرضار الناجمة عن اإلصابة بدودة  ¾
الحشد الخريفية من خالل إدارة مستدامة ومتكاملة 
وتقاسم  ومكافحتها  الحرشة  من  الوقاية  عىل  تشتمل 

املعارف واتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

مستوى  ¾ عىل  املحاصيل  برصد  املعنية  اللجان  دعم 
وأخرى  مكتبية  تجهيزات  توفري  خالل  من  املقاطعة 
ميدانية مع االستمرار بتنفيذ برامج التدريب. ويجب 
تشكيل  يف  بالواليات  الزراعة  وزارة  ممثيل  إرشاك 
روابط للتواصل باتجاهني بني املقاطعات واملؤسسات 
الغذايئ  واألمن  الزراعة  )وزارة  الوطني  املستوى  عىل 
جودة  لتحسني  وذلك  لإلحصاء(  الوطني  واملكتب 
مستوى  عىل  املحاصيل  برصد  املعنية  اللجان  تقارير 

الوالية قبل تقدميها إىل املؤسسات الوطنية. 

إرشاك اللجان املعنية برصد املحاصيل يف متابعة تنقالت  ¾
من  التأكد  خالل  من  املقاطعة  مستوى  عىل  السكان 
إن  التي تقدمها هيئات معنية أخرى وتقييم  األعداد 
كان العائدون متكنوا من االنخراط يف األنشطة الزراعية 
يف  الدقة  زيادة  عىل  ستساعد  الخطوة  وهذه  ال.  أم 

التوصيات
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البعثة كإحدى  التي تستخدمها  الزراعية  أعداد األرس 
املدخالت لتقييم املساحة املزروعة السنوية.

الصحراوي  ¾ الجراد  ألرساب  مستمرة  مراقبة  إجراء 
الصحراوي،  الجراد  مكافحة  منظمة  مع  بالتعاون 

واتخاذ التدابري الالزمة ملكافحتها. 

الحيوانات

شامل  ¾ إحصاء  إجراء  عملية  يف  تفيد  سياسة  رسم 
طريق  عن  البلد  كامل  يف  الحيوانات  ألعداد 

بعد.  عن  االستشعار 

توسيع نطاق التدخالت املعنية بصحة الحيوان، ونذكر  ¾
منها عىل وجه الخصوص: 

تدريب عامل جدد عىل مستوى املجتمع يف  ♦
ميدان الصحة الحيوانية ليحلوا محل املترسبني 

وتوسيع نطاق تقديم خدمات الصحة الحيوانية 
عىل املستوى املجتمعي. 

إعادة النظر يف برنامج التلقيح من حيث مدى  ♦
تغطيته وفعاليته، واعتامد نهج قائم عىل املخاطر. 

تحفيز تقديم خدمات الصحة الحيوانية  ♦
املخصخصة واسرتداد التكاليف إىل جانب دعم 

الحصول عىل األدوية واللوازم البيطرية. 

دعم عملية تطوير األنشطة املرتبطة برتبية الحيوانات  ¾
للوصول إىل قطاع ثروة حيوانية حديث موجه للتجارة، 

ونخص فيام ييل النقاط التالية:  

تعزيز األنشطة التي تساعد عىل إضافة القيمة  ♦
عىل امتداد سلسلة اإلمداد، مبا يف ذلك تدريب 

ماليك الحيوانات عىل تقنيات إنتاج األعالف 
املحسنة وتصنيعها وحفظها، وكذلك تدريبهم 
عىل تكييف الحيوانات وتسمينها يف الحظرية، 

مع تعزيز إنتاج الحليب من قبل أصحاب 
الحيازات الصغرية يف الضواحي ودعم إنتاج 

الدواجن يف الحدائق الخلفية للمنزل. 

 دعم الربامج املجتمعية املخصصة لتحسني  ♦
الحيوانات من خالل إقامة برامج تدريبية حول 

املامرسات املحسنة يف تربية الحيوان )مبا يف 
ذلك تربية الحيوانات باستخدام سالالت أبقار 

سودانية ومنها ساللتي البطانة والكنانة(. 

إجراء دراسة شاملة القتصاد الرثوة الحيوانية  ♦
الوطنية. 

إقامة معارض حيوانات )مع جائزة تشجيعية  ♦
مقابل جودة الحيوانات(. 

للتخفيف  ¾ االسرتاتيجية  االستجابة  “خطة  تنفيذ  دعم 
من النزاعات الناجمة عن السطو عىل قطعان األبقار 

يف جنوب السودان )2025-2019(”. 

إعادة فتح مناطق ومسارات الرعي املوسمي مجدداً  ¾
وذلك  النزاعات،  إثر  أصابتها  التي  االضطرابات  بعد 

بدعم التفاوض بني شتى املجتمعات الرعوية. 

لرصد  ¾ بالحيوانات  خاص  معلومات  نظام  إنشاء 
املؤرشات األساسية، ومنها إنتاج الحيوانات وإنتاجياتها 

وتسويقها وتنقالتها وصحتها. 

األسواق

من  ¾ ميكنها  مبا  القامئة  املؤسسات  قدرات  تنمية 
وتعزيز  األسواق  عىل  املعتمدة  العيش  سبل  دعم 
)من  املهارات  تنمية  وكذلك  النقدية،  التدخالت 
خدمات  عىل  والحصول  التدريبات  تلقي  خالل 
تحتية  بنى  وإنشاء  األصول  ونقل  األعامل(،  تنمية 
)ومنها مجففات األسامك، وساحات  النطاق  صغرية 
مسالخ،  الذبح/  وصبَات  املزادات،  لعقد  مخصصة 
إىل  وما  اللحوم/الحليب،  إلنتاج  صغرية  ومشاريع 
والحصول  املالية  املؤسسات  إىل  والوصول  ذلك(، 
عىل املعلومات والدعم من خالل منصات مخصصة 

املزارعني.  لجامعات 

تشجيع عمليات رشاء البذور واملحاصيل محلياً عن طريق  ¾
تسهيل توزيع البذور واألغذية من مناطق الفائض إىل 
مناطق العجز، مع األخذ بعني االعتبار ديناميات السوق 
املحلية والتدفقات التجارية عىل امتداد املعابر الرئيسية 

املخصصة للسلع التجارية واملساعدات اإلنسانية. 

تعزيز األنشطة القامئة املتعلقة برصد األسعار واألسواق  ¾
من خالل زيادة عدد السلع الخاضعة للرصد وتحسني 

املعلومات حول التجارة عرب الحدود. 

لدعم  ¾ النقدية  الحواالت  استخدام  نطاق  توسيع 
الطلب املحيل، وبالتايل تحفيز إنتاج املحاصيل املوجهة 

لألسواق وزيادة االستقرار يف إمداد األسواق. 
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تعزيز تجارة الحيوانات وتحسني القدرة عىل الدخول  ¾
وتشتمل  الحدودية.  املناطق  ذلك  يف  مبا  أسواقها  إىل 
رشق  شامل  مجلس  مع  التعاون  عىل  الجزئية  هذه 

أفريقيا للحيوانات )فرع جنوب السودان(.

األمن الغذايئ

نظراً لزيادة العجز يف الحبوب عىل مستوى البلد، وارتفاع  ¾
أسعارها إىل مستويات قياسية اقرتن مع خسائر فادحة 
يف الحيوانات وسبل العيش وانتشار العنف يف بقاع هنا 
وهناك، سيبقى انعدام األمن الغذايئ بني األرس مرتفعاً 
الذي سيبدأ  املوسم األعجف  عام 2021 السيام خالل 
زيادة  يستدعي  الذي  األمر  التوقعات.  بحسب  مبكراً 
املساعدات الغذائية اإلنسانية غري املرشوطة وتوفريها 
مبارشة وبصورة مستمرة إلنقاذ األرواح وسبل العيش 
التي  التغذية  سوء  أزمة  تجنب  مع  كلياً  انهارت  التي 

تلوح يف أفق معظم املقاطعات املترضرة طوال العام. 

األرس  ¾ لدعم  محددة  غذائية  مساعدات  بتقديم  يُوىص 
رسيعة التأثر إبان املوسم األعجف املديد، حيث ستضطر 
بشكل  االعتامد  إىل  املذكور  املوسم  خالل  األرس  هذه 
أكرب عىل األسواق التي تشهد ارتفاعاً استثنائياً يف أسعار 
األغذية، وبالتايل متكينها من تضييق الفجوات يف توافر 
الغذاء وتخفيف وطأة الجوع والحفاظ عىل سبل العيش. 

املساعدة وفق كل سياق عىل حدة،  ¾ تُحدد  أن  يجب 
بحيث يتم تقدميها باستخدام توليفة من توزيع مواد 
عينية مع مساعدات غذائية مخصصة لألصول حيثام 
أمكن: فالحواالت النقدية تنفذ يف املواقع ذات األسواق 
النشطة التي تشهد استقراراً نسبياً يف األسعار مع توافر 
فيها  األسواق  تكون  التي  واملواقع  لألغذية،  مضمون 
خاضعة لرصد دقيق مع تدخالت لدعم األسواق وسالسل 
األسواق  تكون  ال  التي  املواقع  أما  أمكن.  إن  اإلمداد 
نشطة فيها، فجيب أن يُنظر يف تقديم مساعدات عينية. 

أعقاب  ¾ يف  السالم  مستوى  عىل  اإليجايب  التطور  ومع 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف فرباير/شباط 2020، 
يجب إعطاء التدخالت التي تسهم يف بناء السالم وإعادة 
بناء سبل العيش أولوية قصوى وذلك بهدف الحّد من 
نهج  تطبيق  مع  يتامىش  مبا  واإلقصاء  املساواة  انعدام 

قوي يراعي حساسية النزاعات.

السياق  ¾ مع  يتناسب  نحو  املعيشة عىل  مصادر  دعم 
األسواق  إىل  الدخول  عىل  القدرة  تحسني  خالل  من 

املزرعة(  )مستلزمات  واألدوات  البذور  وتوفري 
الفائض  مستويات  إىل  به  والعودة  لإلنتاج  تشجيعاً 
فضالً  األعىل،  اإلنتاجية  ذات  املستقرة  املقاطعات  يف 
لهم  العيش  وسبل  الغذاء  بتوفري  العائدين  دعم  عن 
لتمكينهم من االندماج مع املجتمعات بصورة أفضل. 

متعددة  ¾ تدخالت  رسم  عمليات  إىل  أولوية  إعطاء 
بطرائق مرشوطة وغري  وتنفيذها ودعمها  القطاعات 

مرشوطة. 

رسيري  ¾ نهج  من  واالنتقال  التحول  عىل  التشجيع 
إىل  التغذية  سوء  مستويات  ارتفاع  أزمة  مع  يتعامل 
نُُهج وقائية ومجتمعية ومشرتكة بني القطاعات تشجع 
عىل اعتامد نظام غذايئ متنوع وتناول أغذية محلية 
من  والربوتينات  الصغرى  باملغذيات  غنية  اإلنتاج 
التشجيع عىل  خرضوات وأسامك وحليب، إىل جانب 

التعلم يف ميدان التغذية. 

ترتيب  ¾ إعادة  عىل  العمل  املوارد،  نقص  وملواجهة   
التي  املواقع  تحديد  بغرض  األولويات  مصفوفة 
تستدعي استجابة عىل مستوى األمن الغذايئ والتغذية 
واملحدودة  املتاحة  املوارد  استخدام  من  ميكن  مبا 

بكفاءة يف ضوء السياق املتغري. 

رصد ظروف األمن الغذايئ والتغذية بصورة متواصلة،  ¾
السيام ملواجهة ارتفاع أسعار األغذية إثر تفيش جائحة 
كوفيد-19 يف البلد، مبا يعطي القدرة عىل إجراء صقل 
يف  واالستجابة  املساعدات  تقديم  السرتاتيجية  دوري 
حاالت الطوارئ. هذا باإلضافة إىل زيادة عمليات رصد 

األمن الغذايئ داخل السياقات الحرضية. 

تعزيز نظم اإلنذار املبكر املشرتكة عن طريق تحسني  ¾
وأسعار  الصحراوي  والجراء  املطرية  الهطوالت  رصد 
اإلنسانية  املساعدات  الحصول عىل  السوق وظروف 
والتشجيع  املوسم.  امتداد  عىل  الزراعية  والظروف 
عىل تطبيق بيانات الساتل Sentinel-2 لرسم خرائط 
يجب  حيث  البلد،  مستوى  عىل  املحاصيل  أمناط 
الهطوالت  رصد   )1 عىل:  العملية  هذه  تشتمل  أن 
املطرية من خالل تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 
التنبؤ  جودة  تحسني  بهدف  الجغرافية  املعلومات 
التقييم؛  موثوقية  مستوى  رفع  وبالتايل  باملحاصيل 
بوساطة  ملتقطة  الدقة  عالية  صور  عن  البحث   )2
املزروعة  املساحة  تقدير  يف  الستخدامها  السواتل، 

والغالل واإلنتاج.  
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أعد هذا التقرير Alessandro Costantino و Wondimagegne Shiferaw )منظمة األغذية والزراعة( 
و Bonifácio Rogério )برنامج األغذية العاملي( عىل مسؤولية أمانتي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 

األغذية العاملي باستخدام معلومات مستمدة من مصادر رسمية ومصادر أخرى. 

يرجى التواصل مع املوقع أدناه إن اقتضت الحاجة للحصول عىل مزيد من املعلومات نظراً إلمكانية تغري 
الظروف بصورة رسيعة:

Michael Dunford
املدير اإلقليمي

املكتب اإلقليمي لرشق أفريقيا 

برنامج األغذية العاملي 
جادة األمم املتحدة

00621 نريويب، كينيا 
michael.dunford@wfp.org :بريد الكرتوين

Mario Zappacosta
كبري الخرباء االقتصاديني 

النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر عن 
األغذية والزراعة 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
Viale delle Terme di Caracalla

00153  روما، إيطاليا 
GIEWS1@fao.org :بريد الكرتوين

 www.fao.org/home/ar كام نحيطكم علامً بأن هذا التقرير الخاص متوافر عىل املوقع االلكرتوين للمنظمة
http://www.fao.org/giews/ar :عىل الرابط التايل

أعد النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة قامئة بالعناوين الربيدية بغرض نرش 
تقاريره. لالشرتاك يرجى تقديم استامرة التسجيل من خالل الرابط التايل:

http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world 
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