
 

قرزألا لینلا/نافدرك بونج قیسنت ةدحو   
ة2ناس/إلا لاوحألا ةع&اتملا  

  

2019 '&مفون  
 
  

ةعارزلاو يئاذغلا نمألا  

  

 

 
 

 

34اذغلا نمألا
  يداعلا ةOا'&جلا جاتنإ نع فJفطلا لHشF هضافخنإ نم مغرلا= >ارقتسم لظ 5

34
34 ة2بعشلا ةكرحلا ةرط2س تحت ةعقاولا قطانملا 5

 ل2صاحم نأ دجن نافدرك بونج 5
 ةد2عOلا مهلوقح 5\ا نوهجتQو نوزكري نوعرازملا نألاو  اVداصح T5تنإ دق كQراOجلا
34 .اVداصحل

34 ةد2عOلا لوقحلا ل2صاحم داصح أدOي قرزألا ل2نلا 5
 رمتسfو deمسcد رهش 5

ghح
 ةعارزلا ةQراتركس ه& تماق يذلا يداصح لOقلا م2يقتلا رmQقتل lادانkس .2020 رياdeف 5
34
34 فعض دوجو نع حضتإ deمفون رهش 5

34 جاتنإلاو داصحلا 5
 �5قودا~و و{|ث تاما2ب 5

34 �5الدو ةm}2غلا
ةجk2ن نافدرك بونج 5

ً
34 امأ  تاناض2فلاو لويسلاو راطمألا ةرازغل 

 ل2نلا 5
 ة2س�ئرلا باOسألا نم deتعت ضارمألاو ة2عارزلا تافألا  نإف قبس امل ةفاضإلاOف قرزألا
�4دتل

34 جاتنإلاو داصحلا 5
  ��4يلحملا نا�سلا deجأ يذلا رمألا اd44قومقو سوبا� تاما2ب 5

34 كامسألا .ةد�ارلا ەا2ملا نم كامسألا د2ص �5ع دامتعإلل
 مدختس� قرزألا ل2نلا 5

ghح .لخدلا ةداQزو كالهتسإلل ��4ضرغلل
O�hتم لص� مل رmQقتلا اذV ة&اتك ةظحل 5

5 
34 ةدوجوملا ة2ناس/إلا تادعاسملا

34 نQر�4تملا 5\ا نا&املا 5
 وV ب�سلاو ةكدو 5

تاناض2فلاو راطمألا ةرازغ بس� ةk2سجوللا تا{|عصلا . 

 قفدتو ج|م ن¡ل اهتطش/أ لما~ ةسرامم 5\ا قاوسألا تداع راطمألا لصف ءاهتنإ دع&
34 ة2ساسألا ة2ئاذغلا علسلا راعسأ عافترإ 5\ا يدأ نيدئاعلا

 ةm}2غلا �5قودا~و �5الد تاما2ب 5
¥�اذغلا لوصحملا deتع� يذلا ةرذلا لوصحم ًالثمف

 40 ��4ب نألا ەرعس نأ دجن 5¦اسألا 5
34 نمزلا سفنب  ةنراقم ةولملل ه2نج 60 5\ا

 40 ��4ب ةرذلا رعس نا~ ث2ح م�نملا  ماعلا 5
�4ادوس ه2نج 60 5\ا

5.  

 نم مغرلاف(   reportFSMU quarterly latest  لل _&خألا يونس عــ]Yلا رYZقتلل >ادانVسإ
�4دتلا

34 ةداحلاو ةطسوتملا ةعاجملا ضافخن¬و جاتنإلل ف2فطلا 5
ghلا قطانملا ل~ 5

 تحت 5
ةنراقمو ةOقارملا

ً
34 مسوملا سفنب 

34 كلذ سكعنإ دقف 2018 ماعلا نم ر{|ت�إ 5
 ةاناعم 5

ghلاو ةداحلا ةعاجملا نم نا�سلا
34 52,420 نم تضفخنإ 5

 5\ا 2019 ماعلا نم ويلوي 5
15,562 34
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صخلم   

st ةرqZغلا راطمألا
5 

st ترثأ u_tتقطنملا
5 

لJصاحملا جاتنإ  
 

 :حوtt&لاو ةدوعلا دا|دزإ
 ةJئاودلا تادادمإلا ةلق
 ةهجاومل ةJجالعلاو
د|ا�t&ملا بلطلا  
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Seasonal calendar for South Kordofan and Blue Nile 

34 ظوحلم ل�ش� ضفخنت راعسألا تأد&
34  قاوسألا نم �dثك 5

34 ظوحلم ضافخنإ عم ةقطنملا 5
34 تا2لوقOلا راعسأ 5

 لاOجلا 5
 دادزي أد&  ةد2عOلا لوقحلاو كQراOجلا داصح نم دراولا ¹ألل e5·2تاdhسإلا نوزخملا .5¶2بطلا اهعضو 5\ا دوعت تأد& ث2ح ةm}2غلا
g4ع� يذلا رمألا قاوسألا �5ع ��4يلحملا نا�سلا دامتعإ ةOس/ ضفخنت نأ عقوتملا نم هنأ ام~ ظوحلم ل�ش�

 نمألا تاQ|تسم نأ 5
¥�اذغلا

34 عفترت فوس 5
34 ظحالت .مداقلا ماعلا نم لوألا عــ{mلا 5

ghلا ةقطنملا ءازجأ نم �dثك 5
 دق ةرذلا لوصحم راعسأ نأ اهتبقارم مت 5

34 ل2ثم هل قبسc مل �dبك ل�ش� تضفخنإ
ghلاو ل2صاحملل ةعفترملا راعسألاو مخضتلا نأ سكع� اذVو ةقطنملا 5

 اهتظحالم مت 5
ghلا قطانملا �5ع رثأ يأ اهل تس�ل

ghح اهتبقارم مت 5
5 34

ghلا تاعطاقملا 5
�4ادوسلا ه2نجلا& لماعتت 5

5.  

ةیساسألا ةیودألا تادادمإ يف ةلق :نیدئاعلا نم دیزمةیذغتلاو ةحصلا  
 راشkنإ ضارمألا ¾�dأ نم ناdeتع� امVو ةداحلا ة2ئاملا تالاهسإلاو اQرالملا ضرم& ة&اصإ تالاح روهظ نع رQراقت نافدرك بونج نم تدرو
Vرالملا ضرم يدأ ث2ح كانQاض�أ درو .تاونس 5 نم لقأ رمع لفط 14 ددع ةافو 5\ا  ا

l
34 ناقرQو ةQ|ئر تا&اهتلإ تالاح روهظ نع 

 لاOجلا 5
34 .ةm}2غلا

اد�دحت اQرالملا ضرم& ة&اصإ ةلاح 66 ترهظ قرزألا ل2نلا 5
l

 34
34 نومأ لالت 5

.ناس�ق ةعطاقم ة2{|نجلا كمر¡لا 5  

اض�أ كانV نإف ةحصلا ةQراتركس رQراقت بسح �5عو
l

34 ضارمألا نم تالاحلا ضع& 
 لثم ظوحلم ل�ش� ترهظ قرزألا ل2نلا 5

  .ةQ|ئرلا تا&اهتلإلا& ة&اصإ ةلاح 15 ددع دصر مت ام~ لافطألا طسو نويعلا دمرو نويعلا تا&اهتلاو نذألا تا&اهتلإ

34 لافطألا عرذأل �5عألا ءزجلا ط2حم سا2ق جمانرب ذ2فنت مت دق هنأ ةحصلا ةQراتركس نم ةدراولا رQراقتلا �dش�
 ز�ارم نم 5 ددع 5

34 ة�ذغتلا
34 ةطسوتم ة�ذغت ءوس نم نوناع� مهعرذأ سا2ق مت لفط 1,185 5\امجإ نم لفط 904 نأ دجو ث2ح ةm}2غلا لاOجلا 5

5 
  ةداح ة�ذغت ءوس نم نوناع� 5\امجإلا سفن نم لفط 271 ددع نأ ��4ح

�4شkسم
ghلا قطانملا نم ��4مداق ضmQم 172 ددع تلجس ناOيV ةعطاقم& ةم2حرلا مألل ل�دق 5

 ث2ح ةموكحلا ةرط2س تحت 5
 ب�س( بلطلا ةداQز ةل&اقمل اQرالملا ةQودأ بضن 5\ا يدأ يذلا رمألا Å�5لا ددعلا 5\امجإ نم %13 لا 5\اوح& ءاسÂلا ددع ردق�
ghلا قطانم نم ءالوg�¥ Vجم

34 مهتبغر وV ةموكحلا ةرط2س تحت 5
�4اجملاو د2جلا جالعلاو ة2حصلا ة�اعرلا �5ع لوصحلا 5

 ةنراقم 5
34 ة2حصلا تامدخلا&

ghلا قطانملا 5
 فوس ةحصلا ةQراتركس عم قيسÂتلاو نواعتلا& قيسÂتلا ةدحو .)ةموكحلا ةرط2س تحت 5

.نيدئاعلا دادعتو ةكرحو ءاصحإ عبتkب نوموق�  

34 ة2حصلا ة�اعرلا  يوتسم
34 ظوحلم ل�ش� نسحت دق  قرزألا ل2نلا 5

 كلذ عجرQو ةكدوو 2�5شو سوباQو اd44قوم~ Æ5 تاما2ب 4 5
ghلا ةQودألا تادادمإلل

ةطساوب اVرفوت مت 5  

34 ة2ئاود تادادمإ دجوت ال ��4حف .)
34 ومانب و  وياتنوقأ 5

   (P1 P8 to 23 PHCUs and 5 PHCUs  .سوبا� ما2ب 5
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ناویحلا ةحص  
م2عطتلل ةساملا ةجوحلا  

ghلا ةmQط2بلا ةQودألا دافن نع تنلعأ ناويحلا ةحص ةQراتركس
ghلا ةmQط2بلا ةQودألا نأ ام~ اهيدل تنا~ 5

 نم بلجتس� تنا~ 5
Ñ¦اوملا م2عطت .¹ألا ةقاط قوف Æ5و راعسألا ة2لاعو ة2لاغ ة�دودحلا قاوسألا

 بولطمو يروÒ4 رمأ  راطمألا لصف ة�اهن دنع 5
 ةmQط2بلا تادادمإلا نم دÔQملا  اVءا~¹Ñ  لالخ نم دشانت ناويحلا ةحص ةQراتركس  .ة2شاملا طسو ضارمألا ÓÑ5فت عنمل كلذو
34 ��4يحصلا نيدشرملا نم دÔQمو بQردتلاو

Õ5 34ارملاو ەا2ملا رداصم .ناويحلا ةحص لاجم 5
 بضنت تأد& ةm}2غلا لاOجلا 5

    .حش�و

Vنإ نم فواخم كانkلا ة&ا&ذ راشkÓ5 ت�Ó5 34
34 سوبا� روخ يداو 5

�4الوفلا ةل2بق ةدوع ب�س� كلذو قرزألا ل2نلا 5
5Öةاعرلا ةتالف 

ghلا مهيشاوم عم ةقطنملا 5\ا
اض�أ كان�Ó5. Vت �Ó5تلا ة&ا&ذ& ة{|حصم ةداع نوكت 5

l
34 تدرو رQراقت 

 ÓÑ5فت 5\ا �dش� deمفون رهش 5
   نجاودلا ةداع ب�ص� يذلا �dمس ضرم

  

ةئیبلا حاحصإو هایملا  
ة¹ألل ةف2ظن �dغ ەا2م  

V34 ةلطعتم ةخضم 48 5\اوح كان
34 و{|ث ةعطاقم 5

 ل�شc ةف2ظنلا ەا2ملا �5ع لوصحلا لازام .حالصإلا 5\ا ةسامو ةلجاع ةجاح 5
ا�دحت

l
l 34ا�dبك 

34 دمتعت كانV ة2لحملا تاعمتجملا تلازام ث2ح ��4تقطنملا 5
5 ¹Ñ}ةضرع مهلعج� يذلا رمألا ةثولملا ەا2ملا �5ع اهــ

ً
 

   ەا2ملا ةطساوب ةلوقنملا ضارمألا& ة&اصإلل
 

میلعتلا  
ا�ددحت ل�شc م2لعتلا لازام

l
ا�dبك 

l
 34

قرزألا ل2نلا 5  
34 سرادملا تحتف

 اوسلج نيذلا ساسألا تاOلاطو بالط ددع غل& .�Ù5 2019Ö2020داØألا ماعلل اهباوبأ نافدرك بونج 5
34 ةOلاطو بلاط 2,415 مVددع غل& نادوسلا بونج جهنم& ة2ئاهنلا تاناحتمإلل

 بالطل ة2ئاهنلا تاناحتمإلا دقعنت مل ��4ح 5
34 ساسألا تاOلاطو

 نويلحملا نا�سلا لازام ث2ح قاروألا رفوت مدع ب�س� كلذو  �Ù5 2019Ö2020داØألا ماعلل قرزألا ل2نلا 5
Vو نورباثي كانQ34 ةرمتسمو ةلعاف سرادملا �5ع ءاق&إلل نودهتج

34 لمع ةشرو تدقعنإ .اهتلاسر ءادأ 5
 ةQ|قت ناونع& قرزألا ل2نلا 5

34 م2لعتلا
 مدعو ��4{ردم �dغ ��4ملعملا نم %50 نأ 5\ا ةفاضإلا& ة2سردملا داوملا با2غ .عمتجملا ةكراشم لالخ نم قرزألا ل2نلا 5

ا�دحت deتع� اذV ل~ ة2سردملا موسرلا عفد ءا&ألا ةردق
l

ا2ق2قح 
l

34 م2لعتلل 
قرزألا ل2نلا 5  

 

ةیامحلاو نمألا  
��4تقطنملا 5\ا ةعساو ةرجVو حوزن  

34 ة2ناس/إلا اهتادعاسم م�دقت ةدحتملا ممألل ةع&اتلا ة2ناس/إلا نوعلا ة2ضوفم فاق�إ دع&
Ü4املا deمتÛس رهش 5

 عقوتملا نم هنإف 5
ghلا مالسلا تا�ÞÑQ نأ ام~ نافدرك بونج ەاجت اد�إ ركسعم نم ةرجهلاو حوd44لا ��4ئجاللا نم �dبك ددع أدOي نأ

34 ح|لت تأد& 5
 قفألا 5

34 ة2لحملا تاطلسلا deج2س يذلا رمألا ��4تقطنملا 5\ا ة2سكعلا ةرجهلاو حوd44لا نم دÔQملا لامتحإ نم تداز
 بلط& ��4تقطنملا 5

34 ةلثمتملاو ة2ناس/إلا تامظنملا نم معدلاو تادعاسملا نم دÔQملا
 بلطلا .ة2حصلا ة�اعرلاو ة�ذغتلاو ةئßبلا حاحص¬و ەا2ملا 5

اطغض ل�ش ة2حصلا ة�اعرلاو ءاودلل ��4يلحملا نا�سلا لOق نم د�اdh4ملا
l

34 ة2بطلا تادادمإلا �5ع lا�dبك 
 رQراقت كانV .��4تقطنملا 5

ghلا تاناض2فلا ب�س� ةرمدم ن�اسم دوجو 5\ا �dش� ةدراو
 تادعاسملا 5\ا ةجوحلا لعج� يذلا رمألا lارخؤم ةقطنملا تحاتجإ 5

ا{|لطم lارمأ ة2ناس/إلا
l

احلمو 
l

.ةئßبلا حاحص¬و ة�ذغتلاو ة2حصلا ة�اعرلا ةصاخ   
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                       SUDAN: South Kordofan and Blue Nile (SPLM/A-N controlled areas) Snapshot (Dec 2019) 

 ةلماش _&غ تامولعملا ەذه نأو ةد|دع رداصم نم تامولعملا ەذه �5ع قرزألا لJنلاو نافدرك بونج قيس�ت ةدحو لصحتت •
 .ذJفنتلا= تماق ��5لا تاهجلا وأ رامدلاو _&مدتلا تاJلمع= ةقلعتملاو قيقد لHشF لJصافتلا ل�ل

 
st ةJناس�إلا ا|اضقلا لوح يرهشلا ر�Zنتلا اذه

 نافدرك بونج قيس�تلا ةدحو هعJمجتب تماق يذلاو نافدرك بونجو قرزألا لJنلا ��5يالو نم ل� 5
 قيس�تلاو تامولعملا 5¥ ةJس¤ئر فئاظو ةثالثب �t5عت – ةJناس�إلا لاوحألا ةع=اتم – قرزألا لJنلاو نافدرك بونج قيس�ت ةدحو .قرزألا لJنلاو
3tاس�إلا عضولا لوح مظتنم لHشªو ةقوثوم  تامولعم م|دقتو ضرعل 5̈س§ 5¥و ة¦انملاو

2011 ماعلا ذنم عا®لا= نYZثأتملا u_tنطاوملل 5  
ەاندأ يدZ'&لا ناونعلا ²5ا مHتاقJلعت لاسرإ 5'±ري : 

coordination@skbncu.orgPlease send your comments to advocacy@skbncu.org 
 
 

 

 

 


