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اقتطاع  	 )بعد   2021 عام  الحبوب  إنتاج  صايف  يقدر 
كبذور(  املستخدمة  والحبوب  الحصاد  بعد  ما  خسائر 
الصغرية  الحيازات  ألصحاب  التقليدي  القطاع  لدى 
بنحو 500 839 طن، أي أقل بنسبة أربعة يف املائة من 
إنتاج عام 2020، وأدىن بأشواط من مستويات اإلنتاج 
املسجلة خالل الفرتة السابقة الندالع النزاعات. ويعزى 
بالدرجة األوىل  الحبوب  إنتاج  السنوي يف  الرتاجع  هذا 
املديدة  الجفاف  تأثرت مبوجات  التي  الغالل  تدين  إىل 
والفيضانات التي رضبت مناطق شاسعة، لتطغى بذلك 
عىل الزيادة الطفيفة التي أحرزتها املنطقة املحصودة. 
كام لحقت خسائر فادحة يف املحاصيل بفعل الفيضانات 
التي رضبت واليتي واراب وجونقيل اللتني سجل فيهام 

إنتاج الحبوب انخفاضاً كبرياً باألصل عام 2020.

	  995  000 بنحو   2021 عام  املحصودة  املساحة  تقدر 
هكتار، أي بزيادة طفيفة عن نظريتها لعام 2020، وأعىل 
بنحو مثانية يف املائة عن معدل الفرتة 2016-2020، إال 
النزاعات.  اندالع  قبل  مستوياتها  من  أدىن  التزال  أنها 
بعض  شهدته  الذي  األمني  الوضع  تحسن  عمل  وقد 
وتشجيع  النازحة  األرس  عودة  تحفيز  عىل  املناطق 
املزارعني عىل توسيع نطاق زراعتهم إىل حقول بعيدة 

عن منازلهم. 

ومع التوقعات بوصول عدد سكان البالد إىل قرابة 12.5  	
مليون نسمة خالل منتصف عام 2022، سيصل إجاميل 
العجز يف إنتاج الحبوب بحسب التقديرات خالل السنة 
التسويقية لعام 2022 )يناير/كانون الثاين – ديسمرب/

بذلك  متجاوزاً  نحو 000 541 طن،  إىل  األول(  كانون 
العجز املتوقع لعام 2021 بزهاء 16 يف املائة. 

املستوى  	 عىل  النزاعات  حدة  بقيت   ،2021 عام  ويف 
الوطني عند مستويات متدنية مع االلتزام باتفاق وقف 
سبتمرب/أيلول  يف  إليه  التوصل  تم  الذي  النار  إطالق 
عىل  وهناك  هنا  املنظم  العنف  حاالت  أن  إال   ،2018
املستوى دون الوطني تشهد زيادة منذ 2020، مهددة 

بذلك االستقرار واألمن الغذايئ يف البالد. 

يف  	 السيام  األنهار،  وفيضان  الغزيرة  األمطار  تسببت 
يف  وروافده،  النيل  نهر  طول  عىل  املمتدة  املناطق 
بحر  وشامل  واراب  واليات  فيضانات رضبت  إحداث 
والوحدة  والبحريات  النيل  وأعايل  وجونقيل  الغزال 
ووسط االستوائية، حيث طالت أرضارها نحو 000 835 
شخص مسفرة عن خسائر فادحة يف املحاصيل إضافة 

إىل نفوق الحيوانات. 

وقد لحق باملحاصيل خسائر محلية نتيجة إصابتها بدودة  	
الحشد الخريفية خالل املوسم األول يف املناطق الجنوبية 
الظروف  النموذج، حيث كانت  ثنائية  الهطوالت  ذات 
مؤاتية لتفيش اآلفات بفعل انخفاض الهطوالت املطرية 
عن املعدل خالل شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. بيد 
أن األمطار املوسمية الغزيرة التي هطلت يف يوليو/متوز 

وأغسطس/آب حيّدت اآلفة بشكل كبري. 

أرضار  	 يف  واسع  نطاق  عىل  األعشاب  انتشار  تسبب 
رضبتها  التي  املناطق  يف  املزروعة  املحاصيل  طالت 
الوصول  إمكانية  من  املياه  حيث حدت  الفيضانات، 

إىل الحقول وأعاقت بذلك عمليات التعشيب.  

للحيوانات  	 واملياه  املراعي  من  يكفي  ما  توافرت 
الحيوانات  من  اآلالف  عرشات  أن  إال  عامة.  بصورة 

أبرز النقاط  
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للفيضانات  تعرضت  التي  املناطق  معظم  يف  نفقت 
إثر  األمراض  تفيش  أو  الجوع  أو  الغرق  بسبب  إما 

غمر املراعي باملياه.

بصفة  	 والقمح  والذرة  الرفيعة  الذرة  أسعار  تراجعت 
إىل  األوىل  بالدرجة  تعزى  ألسباب   2021 عامة خالل 
تحسن قيمة العملة الوطنية يف السوق املوازية. ويف 
مستويات  عن  األسعار  انخفضت   2021 عام  أواخر 
نظريتها املسجلة قبل عام، إال أنها التزال عند مستويات 
رشيحة  حصول  إمكانية  يعيق  ما  استثنائية،  مرتفعة 

واسعة من السكان عىل األغذية. 

ويف ديسمرب/كانون األول 2021، وقف عدد النازحني  	
داخلياً يف البلد عند 1.62 مليون نازح، بينام قُدر عدد 
البلدان املجاورة بنحو  الالجئني الجنوب سودانيني يف 

2.19 مليون الجئ. 

ومبوجب برنامج االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل  	
العيش، تخطط منظمة األغذية والزراعة لدعم  سبل 
والصيد  الزراعة  يف  العاملة  األرس  من  أرسة  مليون 
األمن  انعدام  تعيش  والتي  بالرعي  املقرتنة  والزراعة 
عيشها  لسبل  طارئ  دعم  تقديم  خالل  من  الغذايئ 
التي  األرس  ومنها  األضعف،  للرشيحة  أولوية  بإعطاء 
ترأسها النساء والنازحني داخلياً والعائدين واملجتمعات 

املضيفة. 

ووفق تحليل التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ  	
الذي أجري يف مارس/آذار 2022، قد يواجه نحو 7.74 
مليون شخص )أي 62.7 يف املائة من السكان( انعداماً 
حاداً يف األمن الغذايئ يصل إىل املرحلة الثالثة )أزمة( 
أو أعىل خالل املوسم األعجف املمتد بني أبريل/نيسان 
هنالك  املذكورة،  الفرتة  وخالل   .2022 ويوليو/متوز 

نحو  000 87 شخص يف املرحلة الخامسة )كارثة( تبعاً 
للتوقعات، بينام قد يعيش 2.9 مليون شخص انعداماً 
حاداً يف األمن الغذايئ ضمن املرحلة الرابعة )طوارئ(. 

تحت  	 مقاطعات  مثاين  سكان  يرزح  أن  املتوقع  من 
التصنيف  )كارثة( ووفق  الخامسة  املرحلة  مستويات 
انعداماً  الغذايئ، حيث تعيش  املتكامل ملراحل األمن 
حاداً يف األمن الغذايئ خالل املوسم األعجف املمتد بني 
أبريل/نيسان ويوليو/متوز، مبا فيها مقاطعات فانجاك، 
وكانال/بيجي وآيود يف والية جونقيل، ومقاطعة بيبور 
يف منطقة البيبور اإلدارية العظمى، وكويبت ورومبيك 
الشاملية يف والية البحريات ومقاطعتي لري ومايانديت 
مقاطعة  تقييم  باإلمكان  يكن  ومل  الوحدة.  والية  يف 
تونج الرشقية يف والية واراب، إال أن االحتامالت تشري 

إىل أنها تعيش حالة حرجة. 

الذي  	 الحاد  الغذايئ  األمن  انعدام  مستوى  يصل  قد 
يطال اثنني وخمسني مقاطعة، جلها يف واليات جونقيل 
النيل  وأعايل  الغزال  بحر  وشامل  وواراب  والوحدة 
والبحريات إىل املرحلة الرابعة )طوارئ( خالل املوسم 

األعجف. 

اليزال االنعدام الحاد يف األمن الغذايئ يعزى بالدرجة  	
ومنها  غالباً،  واملرتاكبة  املتعددة  الصدمات  إىل  األوىل 
وموجات  )كالفيضانات  باملناخ  املرتبطة  الصدمات 
)كالعنف  الغذايئ  األمن  وانعدام  والقحط(  الجفاف 
السكان  عىل مستويات دون وطنية ومحلية( ونزوح 
)النزوح الداخيل واللجوء(، وصدمات متعلقة باالقتصاد 
الشامل )كالتضخم وتقلبات سعر الرصف(. كام التزال 
محدودية الحصول عىل الخدمات األساسية والتأثريات 
الرتاكمية لسنوات طويلة من استنزاف األصول تنهك 

قدرات األرس عىل التأقلم. 
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األغذية  منظمة  بني  املشرتكة  السنوية  البعثة  نُفذت 
والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتقييم املحاصيل واألمن 
الغذايئ ’البعثة‘ خالل الفرتة ما بني 7 و17 ديسمرب/كانون 
السودان  جنوب  يف  الحبوب  إنتاج  لتقدير   2021 األول 
الغذايئ يف  العامة لألمن  الحالة  خالل عام 2021 وتقييم 
التي خلصت  النتائج  مبراجعة  البعثة  وقامت  البلد.  هذا 
نُفذت  التي  املحاصيل  تقييم  بعثات  من  العديد  إليها 
خالل فرتات الزراعة والحصاد املمتدة من يونيو/حزيران 
بيئية  زراعية  مناطق  يف   2021 األول  ديسمرب/كانون  إىل 
مختلفة من جنوب السودان. وقام بتنفيذ جميع البعثات 
يف  عاملني  من  مؤلف  الزراعة  يف  مختص  مهام  فريق 
الوطني لإلحصاء  الغذايئ، واملكتب  الزراعة واألمن  وزارة 
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ووزارة الزراعة، 
جائحة  من  للوقاية  الصحة  بربوتوكوالت  االلتزام  مع 
كوفيد-19. وقد تلقى أعضاء فريق املهام تدريبات خالل 
السابقة عىل إجراء تقييامت رسيعة باستخدام  السنوات 
أدوات وبروتوكوالت وتقنيات وضعتها البعثة مبا يف ذلك 
أخذ عينات من مقاطع عرضية سرياً عىل األقدام، واستخدام 
أداة التقييم التصويري إلعطاء درجات للمحاصيل القامئة 
وتسجيل مستويات الغالل والحالة الجسدية للحيوانات، 
بتقديم  املعنية  األساسية  األطراف  مع  لقاءات  وإجراء 

املعلومات، وتنفيذ دراسات حاالت خاصة باملزارعني. 

تم منذ عام 2016 تشكيل 64 لجنة لرصد املحاصيل عىل 
عىل  املحليني  قدرة  تحسني  بهدف  املقاطعة1  مستوى 
وظفت  ذلك،  جانب  إىل  ودقيقة.  موثوقة  بيانات  جمع 
منظمة األغذية والزراعة 34 مساعداً يف اإلرشاد الزراعي 
عن  للعمل  للمنظمة  الفرعية  املكاتب  توزيعهم عىل  تم 
عىل  وجودهم  وتعزيز  املحاصيل  رصد  لجان  مع  كثب 
تطور  حول  معلومات  لتوفري  ضامناً  الحقل  مستوى 
فقد  األورويب،  االتحاد  أما  املناسب.  الوقت  يف  املحصول 
جنوب  يف  املنظمة  ممثلية  خالل  من  مالياً  دعامً  قدم 

السودان لتغطية جميع تكاليف عمليات التقييم وأنشطة 
طريق  خارطة   2021 عام  البعثة  اتبعت  كام  التدريب. 
السابقة.  السنوات  شأن  ذلك  يف  شأنها  العام،  مدى  عىل 
الكامل  التنفيذ  عملية  يعيق  زال  فام  األمن  انعدام  أما 
امليداين  العمل  أنشطة  تنفيذ  إىل  األولية، ما دفع  للخطة 
العرش.  الواليات  يف  إليها  الوصول  التي ميكن  املناطق  يف 
وكام كانت عليه الحال يف السنوات السابقة، ُمنعت فرق 
العمل من الدخول إىل بعض املناطق يف واليات الوحدة 
ويف  والغربية.  والرشقية  الوسطى  واالستوائية  وجونقيل 
جميع املناطق التي متت زيارتها، منعت املخاوف األمنية 
إجراء  لينحرص  بالسيارة،  أخذ عينات مقاطع عرضية  من 
عىل  سرياً  عينات  أخذ  طريق  عن  الغالل  تقييم  عمليات 
من  املحاصيل  من  عينات  وأخذ  األوىل  بالدرجة  األقدام 
مستوى  عىل  املحاصيل  رصد  ولجان  العمل  فرق  جانب 
الزراعة  لتقييم  بعثة   36 نفذت  باملجمل،  املقاطعة. 
والحصاد بني يونيو/حزيران وديسمرب/كانون األول 2021، 
 4  157 وأجروا  مقاطعة   43 البعثات  أعضاء  زار  حيث 
لقاًء )025 4  دراسة حالة لألرس الزراعية و132 لقاًء مع 

األطراف األساسية املعنية بتقديم املعلومات(. 
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فرق  قامت  قياسية،  البعثة إلجراءات  اعتامد  ومن خالل 
املتعلقة  للمعلومات  الثانوية  املصادر  مبراجعة  العمل 
بالعوامل األساسية التي أثرت يف إنتاجية املحاصيل خالل 
املوسم الزراعي لعام 2021، وقدمت تقديرات عن إجاميل 
اإلنتاج الوطني من الحبوب، إضافة إىل تقييم حالة األمن 
الغذايئ ككل. وعندما مل تتمكن فرق العمل من الوصول إىل 
املواقع خالل األوقات الحاسمة بسبب املخاطر الشديدة 
عىل سالمتهم وانعدام األمن، أجريت لقاءات عرب الهاتف 
الستقاء  املعلومات  بتقديم  معنية  أساسية  أطراف  مع 
التقديرات املطلوبة. كام أرسلت املعلومات التي جمعتها 
يف  العاملة  املقاطعة  مستوى  عىل  املحاصيل  رصد  لجان 
الوصول  العمل  لفرق  ميكن  ال  والتي  اآلمنة  غري  املناطق 
إليها إىل فريق تقييم املحاصيل يف جوبا عن طريق وسائل 

مختلفة منها تسليم التقارير باليد. 

الوضع  تحسن  إثر  البالد  إىل  الجئ   270  000 قرابة  عاد 
مواقع  داخل  الالجئني  أعداد  ليرتاجع   ،2021 عام  األمني 
جنوب  يف  املتحدة  األمم  لبعثة  التابعة  املدنيني  حامية 
السودان من 000 125 يف نهاية 2020 إىل 000 34 الجئ 
واليات  رضبت  التي  الفيضانات  أن  بيد   .2021 نهاية  يف 
واراب وشامل بحر الغزال وجونقيل وأعايل النيل والبحريات 
والوحدة ووسط االستوائية وحوادث العنف الطائفي التي 
شهدتها واليات جونقيل والبحريات والوحدة وأعايل النيل 
وواراب وغرب االستوائية تسببت يف موجات نزوح جديدة 

ملحوظة. 

قطاع  يف  الحبوب  من  املحصودة  املساحة  إجاميل  يقدر 
أي  بنحو 000 995 هكتار،  عام 2021  التقليدي  الزراعة 
عن عام 2020 ومثانية يف  تقريباً  املائة  بزيادة واحدة يف 
املائة عن معدل الفرتة ما بني 2016 و2020. وتُعزى هذه 
إىل  األول  باملقام  الفائت  بالعام  قياساً  الطفيفة  الزيادة 
عىل  حفز  الذي  املناطق  بعض  يف  األمني  الوضع  تحسن 
عودة األرس النازحة وشجع املزارعني عىل زراعة املحاصيل 
عدد  من  زاد  ما  منازلهم،  عن  البعيدة  الحقول  يف  حتى 
الزيادة  هذه  أن  إال  املائة.  يف   3.3 بنسبة  الزراعية  األرس 
املساحة  معدل  يف  املائة  يف   2.4 بنسبة  تراجع  عاوضها 
أسفر  طائفي محيل  عنف  بفعل حاالت  لألرسة  املزروعة 
عن اضطراب العمليات الزراعية وخسائر محلية يف اإلنتاج 
شهدتها بعض املناطق التي رضبتها الفيضانات. أما املساحة 
األخرية،  الخمس  السنوات  معدل  فتجاوزت  املحصودة 
اندالع  قبل  ما  مستواها  من  بأشواط  أدىن  التزال  لكنها 
الحقول  إىل  الوصول  معوقات  استمرار  بفعل  النزاعات 
وارتفاع أسعار املستلزمات. ورغم االتجاه التصاعدي الذي 

شهدته املساحة املزرعة ما بني 2018 و2021، إال أن هذه 
املساحة التزال صغرية يف جل املناطق املنتجة الرئيسة يف 
الحزام األخرض )واليتي وسط االستوائية وغرب االستوائية( 
النزوح  بفعل موجات  الغزال  بحر  وكذلك يف والية غرب 
الكبرية التي شهدتها تلك الواليات يف أواخر 2016 و2017. 

عام  التقليدي  القطاع  من  الحبوب  إنتاج  صايف  ويقدر 
واستخدام  الحصاد  بعد  ما  خسائر  اقتطاع  بعد   ،2021
اإلنتاج كبذور، بنحو 000 840 طن، أي أدىن بنسبة أربعة 
يف املائة عن إنتاج 2020، وأعىل بنسبة 4.2 يف املائة عن 
معدل السنوات الخمس األخرية، إال أن هذا اإلنتاج يبقى 
دون مستوياته املسجلة قبل اندالع النزاعات. ويعزى هذا 
الرتاجع السنوي يف اإلنتاج إىل انخفاض معدل الغلة بنسبة 
ترضر  إىل  األوىل  بالدرجة  ترجع  ألسباب  املائة،  يف   4.7
التي  والفيضانات  املطرية  الهطوالت  بتقلبات  املحاصيل 
الخسائر عىل  رضبت مناطق عديدة، حيث تطغى هذه 

الزيادة الطفيفة التي شهدتها املساحة املحصودة. 

تسببت األمطار الغزيرة وفيضان األنهار، السيام يف املناطق 
املمتدة عىل طول نهر النيل وروافده يف إحداث فيضانات 
شهدتها واليات واراب وشامل بحر الغزال وجونقيل وأعايل 
النيل والبحريات والوحدة ووسط االستوائية، حيث طالت 
أرضارها نحو 000 835 شخص مسفرة عن خسائر فادحة 
يف املحاصيل ونفوق الحيوانات. ويف املناطق التي مل تتأثر 
بالفيضانات، حملت موجات الجفاف املديدة التي رضبت 
أرضاراً  ويونيو/حزيران  مايو/أيار  أواخر  خالل  املناطق 
تحسن  أن  إال  وتأسيسها.  املحاصيل  إنبات  مستوى  عىل 
لكن  املحاصيل،  آفاق  من  رفع  يوليو/متوز  منذ  األمطار 
التعايف  بعض األرضار كان غري عكوس ومل ميكن باإلمكان 
منها، ما أسفر عن تدين الغالل واإلنتاج. أضف إىل ذلك أن 
محاصيل املوسم الثاين يف مناطق ذات الهطوالت املطرية 
ثنائية النموذج تأثرت بسبب تدين الهطوالت املطرية عن 
املعدل خالل الفرتة املمتدة من أكتوبر/ترشين األول إىل 

ديسمرب/كانون األول ما شكل عامالً آخر أعاق الغالل. 

شهدت بعض الواليات عجزاً كبرياً يف إنتاج املحاصيل بسبب 
األرضار  فيها  طالت  التي  واراب  والية  ففي  الفيضانات. 
عام  اإلنتاج  تراجع  هكتار،   28  500 بنحو  تقدر  مساحة 
2021 بأكرث من 20 يف املائة قياساً بعام 2020، ليصل بذلك 
عام 2014. ويف واليات  منذ  له  أدىن مستوى مسجل  إىل 
الحبوب  إنتاج  انخفض  والوحدة،  النيل  وأعايل  البحريات 
التوايل  عىل  املائة  يف  و15  و12   10.5 بنسبة   2021 عام 
جونقيل،  والية  يف  أما   .2021 عام  املسجل  بنظريه  قياساً 



 ،2020 عام  يف  كام  جداً  ضعيفاً  الحبوب  إنتاج  كان  فقد 
حيث ترضرت الغالل بشكل هائل بالفيضانات، ما أوصل 
له منذ عام 2016. يف حني كان  اإلنتاج إىل أدىن مستوى 
االستوائية  غرب  والية  نصيب  من  اإلنتاج  يف  تراجع  أدىن 
تقلبات  إىل  األول  املقام  ترجع يف  املائة(، ألسباب  )-2 يف 
الهطوالت املطرية. لكن باملقابل، ُسجلت زيادات يف إنتاج 
الحبوب لعام 2021 قياساً بعام 2020 يف واليات غرب بحر 
يف   2.9+( الغزال  بحر  وشامل  املائة(  يف   12.4+( الغزال 
املائة( ووسط االستوائية )+4.1 يف املائة( ورشق االستوائية 
)+2.5 يف املائة(، وذلك ألسباب ترجع بالدرجة األوىل إىل 
اتساع الزراعات، بينام مل تشهد الغالل تغرياً يذكر بالنسبة 
املسجلة  قيمها  عن  تراجعت  أو  االستوائية  رشق  لوالية 

العام الفائت بفعل موجات الجفاف املديدة. 

كانت األرضار الناجمة عن اآلفات ضمن النطاق الطبيعي. 
وحدثت خسائر يف املحاصيل بفعل دودة الحشد الخريفي 
الهطوالت  ذات  الجنوبية  املناطق  يف  األول  املوسم  خالل 
املطرية ثنائية النموذج، حيث تسبب انخفاض الهطوالت 
بيئة  ويونيو/حزيران يف خلق  مايو/أيار  املعدل خالل  عن 
مناسبة النتشار هذه الحرشة، إال أن األمطار املوسمية الغزيرة 
التي هطلت الحقاً خالل يوليو/متوز وأغسطس/آب حيّدت 
اآلفة. كام أثر انتشار األعشاب الضارة عىل نطاق واسع يف 
للفيضانات،  تعرضت  التي  املناطق  يف  املزروعة  املحاصيل 
حيث حدت املياه من إمكانية الوصول إىل الحقول معيقة 

بذلك عمليات التعشيب.  

منتصف  خالل  السكان  عدد  بوصول  التوقعات  ومع 
واستهالكهم  نسمة،  مليون   12.5 نحو  إىل   2022 عام 
وسطياً لقرابة 110 كغ من الحبوب للفرد يف العام، تقدر 
 1.38 بنحو   2022 عام  خالل  الحبوب  من  االحتياجات 
املدور  العجز  حجم  إجاميل  يُقدر  وعليه،  طن.  مليون 
التقليدي  القطاع  يف  طن   541  000 بنحو  الحبوب  من 
خالل السنة التسويقية لعام 2022 )يناير/كانون الثاين – 
املائة من  بنسبة 16 يف  األول(، أي أعىل  ديسمرب/كانون 
العجز املقدر لعام 2021 و17 يف املائة من معدل الفرتة 

ما بني 2021-2017. 

وهنالك توقعات بزيادة طفيفة عىل إجاميل الناتج املحيل 
بنسبة 1.2 يف املائة خالل السنة املالية 22/2021، وذلك 
تراجعه  عقب  النفطي  غري  القطاع  تحسن  خلفية  عىل 
إثر   21/2020 املالية  السنة  خالل  املائة  يف   5.4 بنسبة 

طالت  سلبية  تأثريات  من  كوفيد-19  جائحة  أحدثته  ما 
إيرادات النفط بالدرجة األوىل. 

ويف أعقاب تحرير سعر الرصف الرسمي يف أبريل/نيسان 
يف  السودان  جنوب  جنيه  رصف  سعر  تحسن   ،2021
السودان/الدوالر  جنوب  جنيه   620 من  املوازية  السوق 
األمرييك الواحد يف مارس/آذار 2021 إىل 418 جنيه جنوب 
السودان/الدوالر األمرييك الواحد يف نوفمرب/ترشين الثاين 
الرصف  سعر  بني  الفجوة  افرتاضياً  تالشت  حيث   ،2021

الرسمي وسعره يف السوق املوازية.

وعقب االتجاه التصاعدي املستمر لألسعار منذ عام 2015 
االقتصادي  والركود  املحلية،  العملة  قيمة  تراجع  بفعل 
أسعار  تراجعت  واسع،  نطاق  عىل  األمن  وانعدام  العام 
فيها  مبا  أسواق عديدة،  والقمح يف  والذرة  الرفيعة  الذرة 
أسواق العاصمة جوبا عام 2021 وذلك يعزى باملقام األول 
إىل تحسن قيمة العملة الوطنية يف السوق املوازية. ويف 
أواخر 2021، كانت األسعار أدىن من نظريتها قبل عام، إال 
أنها التزال عند مستويات مرتفعة استثنائية تعيق حصول 

رشائح واسعة من السكان عىل الغذاء.

ووفق التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ الذي أجري 
يف مارس/آذار 2022، قد يتدهور األمن الغذايئ خالل املوسم 
األعجف املمتد بني أبريل/نيسان ويوليو/متوز 2022 ليطال 
انعدام األمن الغذايئ نحو 7.74 مليون شخص )أي 62.7 
يف املائة من السكان(، حيث يصل االنعدام الحاد يف األمن 
الغذايئ إىل املرحلة الثالثة )أزمة( أو أعىل. ويف املقاطعات 
التي ترضرت باألصل من الفيضانات عام 2021، قد ترتدى 
بانتشار  التنبؤات  بفعل  أكرب  بشكل  الغذايئ  األمن  حالة 
املاطر لعام 2022، ما يحد من  الفيضانات خالل املوسم 
إمكانية الوصول إىل األسواق والحصول عىل فرص كسب 
العيش. وهذا الجانب يعد مبعث قلق نظراً للحالة األشبه 
اليوم،  املقاطعات  سكان  بعض  يعيشها  التي  باملجاعة 
جونقيل،  والية  يف  وآيود  وكانال/بيجي  فانجاك  يف  السيام 
ومقاطعتي  اإلدارية،  بيبور  منطقة  يف  بيبور  ومقاطعة 
وكويبت ورومبيك الشاملية يف والية البحريات، ومقاطعتي 
لري وماينديت يف والية الوحدة. ومل يكن باإلمكان تقييم 
مقاطعة تونج الرشقية يف والية واراب، إال أن االحتامالت 

تشري إىل أنها تعيش حالة حرجة. 
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جنوب  يف  النزاع  لتسوية  املنشط  االتفاق  توقيع  بعد 
البلد عودة أعداد  السودان يف سبتمرب/أيلول 2018، شهد 
كبرية من األرس الزراعية النازحة، ما أسهم بدوره يف زيادة 
اإلنتاج. وعليه، فإن وقف األعامل العدائية بجميع أشكالها 
لتحقيق  األوىل  األساسية  التوصية  يبقى  االتفاق  وتنفيذ 
التقدم عىل مستوى التنمية الزراعية بهدف تحسني حالة 
تعقيد  مدى  نتفهم  أننا  صحيح  البلد.  يف  الغذايئ  األمن 
عملية الصلح وبناء السالم، إال أن التوصيات التالية أعدت 
بفرض استمرار تطبيق اتفاق السالم الوطني يك ينعم شعب 

جنوب السودان مبستقبل أفضل.  

 الزراعة

لخفض  وسعياً   2022 عام  املحيل  الغذايئ  لإلنتاج  تعزيزاً 
استرياد األغذية والحاجة إىل املساعدات عام 2023، يوىص 

مبا ييل:
  
توفري  	 خالل  من   2022 لعام  الزراعي  املوسم  دعم 

اإلرشادية  الخدمات  وتقديم  واألدوات،  البذور 
معينة  أنواع  استخدام  كيفية  عىل  الالزم  والتدريب 

من البذور التي يحصل عليها املزارعون من أجل:

العدار  	 عشبة  تأثري  من  للحد  اسرتاتيجية  رسم 
)Striga( ذات التأثري الكبري يف غالل الذرة الرفيعة، 

مع توزيع حزمة إلدارة هذه العشبة ومكافحتها. 

تعزيز مصلحة وقاية املحاصيل التابعة لوزارة الزراعة  	
عمل  خطة  إعداد  من  لتمكينها  الغذايئ  واألمن 
وتنفيذها للحد من تأثري اآلفات يف إنتاجية املحاصيل. 

دعم تنويع املحاصيل عن طريق إمداد املزارعني مبواد  	
فيها  مبا  عديدة  نجيلية  غري  محاصيل  لزراعة  الزمة 
املحاصيل الجذرية واملحاصيل الدرنية والبقولية وأشجار 

الفاكهة وذلك من خالل تأسيس مراكز إلكثار النبات. 

توفري التدريب والتجهيزات الالزمة لتمكني املزارعني  	
املحاصيل  تصيب  التي  الخسائر  حجم  تقليص  من 

بفعل إصابتها بآفات مختلفة عند تخزينها. 

الحشد  	 لدودة  ومتكاملة  مستدامة  إدارة  توفري 
املعارف  الوقاية منها وتقاسم  الخريفي، مبا يف ذلك 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة انتشار هذه اآلفة. 

تعزيز نظام مراقبة اآلفات املهاجرة مبا يف ذلك طيور  	
الزرزور والجراء الصحراوي ودودة الحشد الخريفي 
الوقت  ملكافحتها يف  الالزمة  التدابري  اتخاذ  يتيح  مبا 

التوصيات

©
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إىل  	 الوصول  بهدف  املحاصيل  إنتاج  زيادة 
اإلنتاج  يحققها  كان  الذي  الفائض  مستويات 
واملقاطعات  الواليات  يف  النزاعات  اندالع  قبل 

املستقرة األكرث إنتاجية.

حامية سبل العيش لدى صغار منتجي الكفاف  	
بالرعي  املقرتنة  والزراعية  الرعوية  املناطق  يف 
ذات اإلنتاجية األقل وكذلك يف املناطق املترضرة 
بالفيضانات التي مل يعِط إخفاق املحاصيل فيها 
املحاصيل  كافية من  بكميات  لالحتفاظ  فرصة 

الستخدامها كبذور. 

املزارعني  	 إىل  الهدف  ومحدد  مؤكد  دعم  تقديم 
يف  محسنة  زراعية  مامرسات  تطبيق  من  لتمكينهم 
املتكاملة  إعداد األرض والتعشيب واإلدارة  عمليات 

لآلفات والحفاظ عىل خصوبة الرتبة. 
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الجراء  ألرساب  مستمرة  مراقبة  وإجراء  املناسب. 
مع  بالتعاون  ومكافحتها  خاصة  بصفة  وتنقالتها 

منظمة مكافحة الجراء الصحراوي يف رشق أفريقيا.

تعزيز دور لجان رصد املحاصيل عىل مستوى املقاطعة  	
من خالل االستمرار يف برامج تدريب أعضائها. وهنا 
روابط  أسس  إلرساء  الزراعة  وزارة  إرشاك  يجب 
للتواصل ثنايئ االتجاه ما بني املقاطعات واملؤسسات 
عىل املستوى الوطني )وزارة الزراعة واألمن الغذايئ 
التقارير  جودة  لتحسني  لإلحصاء(  الوطني  واملكتب 
مستوى  عىل  املحاصيل  رصد  لجان  تعدها  التي 

املقاطعة قبل تقدميها إىل املؤسسات الوطنية. 

تعقب  	 عملية  يف  املحاصيل  رصد  لجان  إرشاك 
املقاطعة من خالل  السكان عىل مستوى  تحركات 
التي  السكان  بأعداد  املتعلقة  البيانات  مقاطعة 
تقدمها هيئات أخرى وتقييم مدى قدرة العائدين 
مؤخراً عىل االنخراط يف أنشطة زراعة املحاصيل، إذ 
املتعلقة  البيانات  دقة  من  العملية  هذه  ستحسن 
البعثة  تستخدمها  التي  الزراعية  األرس  بأعداد 

كمدخل لتقييم املساحة املزرعة سنوياً. 

الحيوانات

رسم اسرتاتيجية إلجراء إحصاء شامل ألعداد رؤوس  	
كامل  اإلحصاء  هذا  يغطي  بحيث  الحيوانات، 

املقاطعة باستخدام أساليب االستشعار عن بعد. 

توسيع التدخالت املتعلقة بصحة الحيوان، منها عىل  	
وجه الخصوص: 

إىل  	 للوصول  الحيوانات  تربية  أنشطة  تطوير  دعم 
قطاع ثروة حيوانية حديث وموجه نحو االستخدام 

التجاري، السيام من خالل:

عىل  	 القيمة  إضافة  إىل  تقود  التي  األنشطة  دعم 
ماليك  تدريب  ذلك  يف  مبا  اإلمداد،  سلسلة  طول 
الحيوانات عىل اتباع طرق محسنة إلنتاج األعالف، 
الرثوة  وتحسني  تصنيعها وحفظها،  تقنيات  وتطوير 
الحيوانية وتسمني الحيوانات يف الحظائر، إضافة إىل 
تعزيز إنتاج الحليب لدى أصحاب الحيازات الصغرية 
يف املناطق شبه الحرضية، ودعم إنتاج الدواجن يف 

الحدائق املنزلية. 

 دعم الربامج املجتمعية لتحسني الرثوة الحيوانية من  	
خالل التدريب عىل اعتامد مامرسات محسنة لرعاية 
باستخدام  الحيوانات  تربية  ذلك  يف  مبا  الحيوانات، 
.)Kenanaو Botana سالالت أبقار سودانية )السيام

عىل  	 الحيوانية  الرثوة  القتصاد  شاملة  دراسة  إجراء 
املستوى الوطني لتقديم دليل عند رسم السياسات 

الالزمة.
 
تنظيم معارض للحيوانات )وتقديم مكافآت ألصحاب  	

الحيوانات ذات الجودة العالية(. 

دعم تنفيذ »خطة االستجابة االسرتاتيجية للحد من  	
األبقار  قطعان  تعدي  نتيجة  تنشب  التي  النزاعات 

عىل األرايض يف جنوب السودان )2025-2019(«. 

واملسارات  	 املناطق  إىل  الوصول  إمكانية  إتاحة 
أصابتها  التي  االضطرابات  بعد  املوسمية  الرعوية 
عملية  دعم  خالل  من  وذلك  النزاعات  اندالع  منذ 

التفاوض بني شتى املجتمعات الرعوية. 

الحيوانية  	 بالرثوة  املتعلقة  املعلومات  نظام  تعزيز 
بهدف رصد املؤرشات األساسية مبا فيها مؤرشات إنتاج 

الحيوانات وإنتاجيتها، وتسويقها وتنقالتها وصحتها. 

األسواق

األسواق من خالل  	 عىل  اعتامداً  العيش  دعم سبل 
يف  الراهنة  التسويق  مؤسسات  قدرات  تحسني 

البلد.

املجتمعي  	 املستوى  عىل  جدد  عامل  تدريب 
ليحلوا  الحيوان  بصحة  املتعلقة  الجانب  عىل 
محل املترسبني وتوسيع نطاق تقديم خدمات 

الصحة الحيوانية عىل املستوى املجتمعي.

التلقيح  	 برامج  تغطية  نطاق  يف  النظر  إعادة 
ومدى فعاليتها واعتامد نهج قائم عىل املخاطر. 

تحفيز العمليات املخصخصة لتقديم الخدمات  	
املرتبطة بالصحة الحيوانية واسرتداد التكاليف 
واملستلزمات  األدوية  عىل  الحصول  ودعم 

البيطرية.
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محلياً  	 واملحاصيل  البذور  رشاء  عمليات  تحفيز 
توزيعها  وتسهيل  بالفائض  تنعم  التي  املناطق  يف 
األخذ  مع  فيها،  عجز  من  تعاين  التي  املناطق  عىل 
والتدفقات  املحلية  السوق  ديناميات  االعتبار  بعني 
واإلنسانية  التجارية  املمرات  امتداد  عىل  التجارية 

الرئيسة. 

األسعار  	 ملراقبة  القامئة  األنشطة  عىل  الحفاظ 
توسيع  خالل  من  األنشطة  هذه  وتعزيز  واألسواق 
نطاق السلع الخاضعة للرصد وتحسني رصد األسعار 

عرب الحدود.
 
دعامً  	 النقدية  الحواالت  استخدام  نطاق  توسيع 

املحاصيل  إنتاج  بالتايل  يحفز  ما  املحيل،  للطلب 
املوجه إىل األسواق وتحسني استقرار إمداد األسواق 

باملنتجات. 

تحفيز تجارة الحيوانات وتحسني الوصول إىل أسواق  	
الحيوانات مبا يف ذلك األسواق املوجودة يف املناطق 
العابرة للحدود. وهذه العملية تتطلب التعاون مع 
مجلس الرثوة الحيوانية يف شامل رشق أفريقيا )فرع 

جنوب السودان(. 

األمن الغذايئ

للعجز  	 نظراً  املنشود.  األرسي  الغذايئ  األمن  توفري 
املتوقع يف املوارد، يجب توفري األمن الغذايئ األرسي 
بعد التمحيص يف خطة تحديد األولويات وتنفيذها 
بعناية اعتامداً عىل نتائج تحليل التنصيف املتكامل 
بأن  التأكد  مع   ،2022 لعام  الغذايئ  األمن  ملراحل 
األولوية يف تقديم املساعدة تعتمد عىل مدى شدة 
)املرحلة  مستواه  وارتفاع  الغذايئ  األمن  انعدام 
خاص  اهتامم  يوىل  أن  يجب  كام  وأعىل(.  الرابعة 
والنازحني  الالجئني  تستضيف  التي  للمقاطعات 
من  حرجة  مستويات  تعيش  التي  تلك  أو  داخلياً، 
األمن  ملرحل  املتكامل  التصنيف  بحسب  التغذية 
عىل  األرسي  الغذايئ  األمن  توفري  ويعتمد  الغذايئ. 
من  توليفة  استخدام  رشيطة  حدة  عىل  سياق  كل 

النامذج العينية والنقدية. 

الرامية  	 للجهود  الالزمة  الدعم  تقديم  يف  االستمرار 
نظم رصد  تحسني  املناخ من خالل  مع  التأقلم  إىل 
املناخ واإلنذار املبكر بشأنه، وإنشاء أصول مجتمعية 

وإعادة تأهيل املوجود منها للحامية من الصدمات 
املناخية )كالفيضانات والجفاف وما إىل ذلك(، إضافة 
إىل تأسيس أصول أرسية وإعادة تأهيلها للتأقلم مع 

الصدمات املناخية السابقة منها واملرتقبة. 

الطرقات  	 إلنشاء  الالزمة  الدعم  تقديم  مواصلة 
السدود  تأهيل  إعادة  وكذلك  تأهيلها  وإعادة 
وتحسني املطار وتنظيف النهر وتجريفه، إضافة إىل 
إعادة تأهيل مهابط الطائرات وبناء الجسور الالزمة 
العمليات اإلنسانية واملجتمعات املحلية من  لدعم 
وربط  األسواق  إىل  الوصول  إمكانية  توفري  خالل 
املجتمعات التي كانت معزولة ذات يوم بالخدمات 

االجتامعية. 

التنمية  	 اإلنسانية ما بني  الرابطة  االستمرار يف دعم 
اإلنسانية  الربامج  إطالق  تعزيز  خالل  من  والسالم 
املنظم  والعنف  الجوع  بؤر  يف  املرونة  وبرامج 
إليها، وبذلك تقديم  التي يصعب الوصول  واملواقع 
من  والتأكد  السالم.  لتحقيق  استباقية  إسهامات 
اتباع نهج متسق خالل التدخالت يركز عىل املقصد 

والتخطيط طويل األجل والتكامل والنطاق املحيل.

االستمرار بدعم جميع أشكال الحد من سوء التغذية  	
من خالل تدخالت تغذوية عالجية ووقائية شاملة. 
معالجة  عىل  تشتمل  التدخالت  هذه  بأن  والتأكد 
سوء التغذية الخفيفة لدى النساء الحوامل والفتيات 
واألمهات الجدد واألطفال دون الخامسة من العمر 
واملسنني واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة 
املكتسبة أو السل. كام يجب توفري الوقاية من سوء 
واألمهات  والفتيات  الحوامل  لدى  الحاد  التغذية 
املعرضني  العمر  السنتني من  الجدد واألطفال دون 
الالزم  التغذوي  الدعم  وتقديم  التغذية.  لسوء 
بحاالت  املصابني  املشايف  املقيمني يف  املرىض  لتعايف 
صحية أثرت يف تغذيتهم مثل فريوس نقص املناعة 
املكتسبة/اإليدز والسل وكاالزار )الحمى السوداء(. 
الحكومية  القدرات  ترسيخ  يجب  ذلك،  جانب  إىل 
الجودة  وعالية  فعالة  برامج  تنفيذ  من  ميكنها  مبا 
منها،  والوقاية  بالتغذية  املرتبطة  الحاالت  ملعالجة 
من  بالتغذية  املتعلقة  الوطنية  السياسات  ودعم 

خالل حركة ’تعزيز التغذية‘.

أمان  	 كشبكة  املدرسية  التغذية  دعم  يف  االستمرار 
التشجيع  بهدف  التأثر  رسيعة  األرس  ألطفال  مهمة 
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عىل تلقيهم التعليم وتقليص الفجوات يف استهالك 
الحريرات واملغذيات، وخفض مخاطر الحمل والزواج 
املبكرين. وعىل برامج التغذية املدرسية توفري الوجبات 
كحوافز تسهم يف تحسني األداء التعليمي )التسجيل 
والحضور واملواظبة( والتامسك االجتامعي واإلنتاجية 
مستقبالً. وإن أمكن، يجب اتباع نهج اإلنتاج املحيل 
يف التغذية املدرسية أي تقديم غذاء منتج محلياً من 
الصغرية عىل وجه  الحيازات  املزارعني أصحاب  قبل 
الخصوص وزيادة امللكية الوطنية واملجتمعية لعملية 

إدارة التغذية املدرسية. 

املناطق  	 يف  التأثر  رسيعة  األرس  بدعم  االستمرار 
مع  بالتزامن  نقدية  حواالت  خالل  من  الحرضية 
تتيح  مختلفة  أنشطة  أو  تدريبية  فعاليات  حضور 

إىل  تؤدي  مجاالت  يف  مهاراتها  تطوير  األرس  لتلك 
تنويعها، مبا يف ذلك  أو  لديهم  العيش  تعزيز سبل 
أنشطة الحدائق املنزلية والرتويج للجوانب الصحية 
والتدريب املهني، ناهيك عن أنشطة توليد الدخل. 
التأكد من قدرة األرس عىل  ويف حال توافر املوارد، 
عىل  تساعد  التي  العامة  األنشطة  يف  املشاركة 
أنشطة  قبيل  من  الخدمات،  الحصول عىل  تحسني 

إصالح الطرقات وتنظيف املصارف. 

والتغذية  	 الغذايئ  األمن  رصد  عمليات  مواصلة 
تحليل  عىل  القرار  صناع  لحصول  ضامناً  وتقييمها 
مفصل الحتياجات األرس يف الوقت املناسب، وبالتايل 
متكينهم من رسم خطط شاملة لالستجابة اإلنسانية 

وتنفذيها. 
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األغذية والزراعة 
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 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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