
 

قرزألا ل7نلا نافدرك بونج قيس'ت ةدحو  
ة7ناسDإلا لاوحألا ةع?اتم  

  

2019 ريا$#ف  
   

IJاذغلا نمألا
K ةعارزلاو  

 

  

IJاذغلا نمألا روNدت
K سPQو ءاذغلا ةردن هTراعسألا عافتر  

]Z ارمتسم داصحلا لازام 
K حتل ة7بعشلا ةكرحلا ةرط7س تحت ةعقاولا قطانملاbcنادوسلا ر –

]Z لامشلا عاطق
K 7لقإgK ارزلا جاتنإلا فعض نم مغرلا? قرزألا ل7نلاو نافدرك بونجmK ث7ح 

]Z ل7صاحملا رفوت مدعل ةQسDو .عقوتملا نم لقأ ناp هنأ
K عافترإ دوجو ظحالت دقف قاوسألا 

]Z داح
K عأ ة7ئاذغلا داوملا راعسأyK 7بطلا لدعملا نمzK. ةرذلا لوصحم  راعسأ نأ دجن ث7ح 

|K اعافترإ �~{ألا
�

]Z ەرعس ناp ث7ح 
K مس�د رهش~�]Iادوس ة7نج 35  

K  ا ەرعس عفترإ مث طقف�K 
]Iادوس ة7نج 60

K Z[
K رياني رهش  Z[

K جلاQغلا لاb�7ف ة7ماشلا ةرذلاو حمقلا ل7صاحم امأ ة�K غ~� 
امامت ةرفوتم

�
 Z[

K اذغلا نمألا عضو رثأت .ة7لحملا قاوسألاIJ
K يداصتقإلا عضولا لاح? حضاو ل�ش� 

Z[
K ?و .نادوسلا ءاحنأ ة7قTادان�س

�
     ةمظنم نع ردص� يذلا رياني رهش نع يرودلا رbcقتلا �Kا 

FewsNet  وصحم راعسأ نإف نادوسلا نع�K نخدلاو ةرذلا Z[
K و د�ازتTرمتسم عافتر Z[

K pنم ل 
 لدعملا نع تداز دق ل7صاحملا كلت راعسأ نأ ث7ح ذاش رمأ وNو ريانcو �~مس�د يرهش

]Z اNراعسأ? ةنراقم %150 ةQس'ب 7zKبطلا
K عأو قباسلا ماعلاyK س'بQلدعملا نع %270 ة 

]Z داصحلاو جاتنإلا رخأت �Kا ب¤سلا عجرcو ةق?اسلا تاونس ةسمخلل 7zKبطلا
K ش قطانملاQه 

 K̈§لا ة7فشقتلا تاءارجإلاو ةد7شر �~غلا ة�داصتقإلا تاسا7سلا �Kا ةفاضإل¦ب ة7لألا ةعارزلا
]Z ة7نادوسلا ةموكحلا اهتنلعأ

K وقلا مخضتلا لدعم عفترإ( ث7ح 2018 ماعلاK ا�K 73%  
IJاذغلا مخضتلا لدعمو

K ا�K 87%(1 ?ا ةفاضإلا�K لا داصتقإلا راثأ¯yK عyK جاتنإلا ف7لا�ت 
 .ل7ح̈~لاو

]Z ة7ئاذغلا داوملا راعسأ عفترت نأ عقوتملا نم
K نادوسلا Z[

K ع بعص7س ث7ح ماعلاyK ألا° 
IJاذغلا نمألا عضو روNدتي نأ عقوتملا نم هنإف ه7لعو ة7ئاذغلا داوملا yKع لوصحلا ةف7عضلا

K 
Z[
K لا قطانملا§̈K لامش ة7بعشلا ةكرحلا ةرط7سل عضخت. pلا قاوسألا ل§̈K اهتبقارم مت Z[

K م7لقإ 
]Z داصحلا ن±ل ةد7ج ةروص? لمعت قرزألا ل7نلا

K يلحم§̈K ةكدو pكلذو قلقمو ف7عض ا]]~قوم 
ادان�سإ

�
]Z ]�²عرازملل يواقتلا رفوت مدع وأ ةلقل ةQسD .قيس'تلا ةدحو رbcقتل 

K قباسلا مسوملا  
اف7عض ناp ة7ئاذغلا لصاحملا جاتنإ نإف راطمألا بذ?ذتو حش �Kا ةفاضإلا?

�
.  

 Highlights 
 

 تاعمتجملا نم ةف7عضلا حئا«ºلا
]Z ة7لحملا

K ةسام ةجاح 
.ة7ئاذغلا تادعاسملل  

]Z ة�ذغتلا ءوس تاc¼تسم
K دا�دزإ 

]Z لفط 65 ددع كانN :درطتم
K 

.ةجرح ةلاح  

  تا7لمعو ة7ناويحلا ضارمألا راش�نإ
«Àاوملا ةق°و بهن

K ش�اعم ددهت 
 نم دÂcتو ]�²يلحملا نا�سلا

  مهفواخم

 ةbcكسعلا تازÂcعتلاو دوشحلا
]§مألا عضولا yKع رثؤت ة�دودحلا

K 
  .]�²يندملل

 

 

 

  

 
                                                   
1 Sudan’s Central Bureau of Statistics as of December 2018. Report released on 11 Feb that inflation rate  
dropped to 43.5%. 
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Seasonal calendar for South Kordofan and Blue Nile 

ادان�سإ 
�

]Z نودمتع� ا]]~قاموكو ةكدو K̈§قطنم نا�سو تاعمتجم نإف قيس'تلا ةدحو عم ]�²لماعلا ]�²بقارملا رcراقت yKع 
K مهئاذغ 

 نم نوناع�  ا]]~قاموك نا�س .ماعط نود? ما�أ ةثالث وأ ]�²موي نوضق� °ألا نم �~ثك دجت ث7ح ة7باغلا رامثلا عمجو راجشألاو تاتاQنلا روذج yKع
]Z ءاهتنإلا yKع تفراش دق داصحلا ة̈~ف نأ نم مغرلا? .قاوسألا �Kا لوصولا ة�¼عص

K ةعقاولا  و�¼ث ة7لحم نإف نافدرك بونج Z[
K برغ pقداyK ام 

]Iاعت تلاز
K ةرذلا لوصحم راعسأ تأد? ث7ح جاتنإلا فعض نم Z[

K عافترإلا. Nإلا عضولا اذDاسI[
K الخدت بلطتي شهلا

ً
 °cاع

�
 تا�دحتلا ةجلاعمل 

IJاذغلا نمألا عضو هجاوت K̈§لا
K Z[

K دتلل ةج�7نو .قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج ]�²م7لقإلاNنأ دجن يداصتقإلا رو DسQلا ةº»نا�سلا نم ةف7عضلا حئا 
]Z ]�²يلحملا

K إلا ةثرا¯لا رطاخم نأو رمتسم دا�دزإDة7ناس Z[
K دا�دزإ.  

 
 

  

       Wild fruits are the only available food in Komo-Ganza in January 2019. 
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ةحصلا  
]Z ة�ذغتلا ءوس تاc¼تسم عافترإ

K جلاQغلا لاb�7ة  

  

]Z ةb�7غلا لاQجلا نم رمتسم ل�ش� درت تأد? ة7لاعلا ة�ذغتلا ءوس ماقرأ
K ا تلصو ث7ح نافدرك بونج م7لقإ�K ءوس ةلاح 65 ددع ة7حصلا تادحولا 

]Z كلذو لافطألا طسو ة�ذغت
K مهنم ةلاح 13 رياني رهش Z[

K ح عضوbةلاح 53و ج Z[
K و طسوتم عضوNاذ pترم هلQدتب طNاذغلا عضولا روIJ

K Z[
K 

]Z .ةقطنملا
K مت رياني رهش Æاملا لاهسإلل ةد�دع تالاح ل7جسIJ

K Z[
K سولا ةقطنملاÉK اد�دحتو نافدرك بونج م7لقإل

�
 Z[

K رود مأ ةقطنمcروهظو ن 
]Z يرخأ تالاح

K لا ةقطنم~�]Z يرخأ تالاح ترهظ .ما
K ²ئجاللا م7خم�[ Z[

K اد�إ Z[
K و نادوسلا بونجNدتو ةماعلا ةحصلا ءوسل «°ؤمو ةلالد اذNرو 

]Z ةئÌبلا ةحص
K غلا نم ج¼م ةل? ]�²طلا دازو قطانملا كلتQتألاو راbلا ةف7ث±لا ة�§̈K ف7صلا ة̈~ف لالخ قطانملا كلت ت?اصأ. pة7'يغلا ةدودلا ترهظ ام 

Z[
K اموسراد ةقطنم Z[

K ة7لحم pا]]~قوم Z[
K قارملا تحت نألا عضولاو قرزألا ل7نلاQق نم ةQتاطلسلا ل.  

ناويحلا ةحص  
راقبألا نم تائیملا قوفن يلا يدؤی ضرم  

 رمتو ةلوفقم قطانم ربتعت قطانملا هذھ .ةیشاملا نم سأر 200 ددع قوفن يلا يدأ امم ةیبرغلا لابجلا يف جنلدلاو الیبھ يتعطاقم يف ةلاقز مأ ضرم رھظ
«Àاوملا نم لقنت نأ نكمملا نم K̈§لا ضارمألا ەذN لثمل ةضرع �Kف �Kاتلا�و يشاوملا اھیلع ریست يتلا تاراسملا اھب

K ةرئاسلا  Z[
K Nتاراسملا ەذ.  

Z[
K و قرزألا ل7نلاDسQاوملا نم د�دعلا تقفن دقف ضارمألا راش�نإل ةÀ»

K ?ا ةفاضإلا�K لا ة?ا?ذ راش�نأ�ÍK ÆÍK Z[
K ةقطنم pقوم~[[ Z[

K ةق?اسلا تاونسلا. 
]Z °ألل ةمهملا لخدلا رداصم يدحأ ة7شاملا �~تعت

K عا7ض نإف ه7لع ]�²تقطنملا Nا ةفاضإلا? لوصألا ەذ�K دتملا جاتنألا وأ داصحلاI[
K راثأ هل نوك� 

IJاذغلا نمألا عضو yKع ةQلاس
K.  

 

ةئÌبلا حاحصTو ەا7ملا  

ةئÌبلا ةحص ]�²سحت بولطم  
]Z رئافحلا وأ تاخضملا وأ ÐKناودلل ةنا7ص وأ ەا7ملل رفح يأ متي مل

K ا يدأ يذلا رمألا قباسلا تا̈~فلا�K لا�شإ قلخ Z[
K لا ەا7م ةرفوº»ب Z[

K ةقطنملا. 
Nولا عفر تالمحل ةسام ةجوح كانmK صلاÑK فدهب ة7لحملا تاعمتجملاو نا�سلا طسو Æولا ة7قرتو عيجشmK صلا كولسلاوÑK ة?اصإلا ل7لقتل 
]Z ز�~تلا ةفاقث نأ ث7ح مهتاجاح ءاضقل ض7حارملا نومدختس� ال ]�²يلحملا نا�سلاو تامعتجملا مظعم .ەا7ملا ةطساوب ةلوقنملا ضارمألا?

K ءارعلا 
|K ةدئاسلا. Z[

K و قرزألا ل7نلاZ[
K نويلحملا نا�سلا موق� سوبا� ةقطنم �º»م ەا7ملا بQا يدؤي يذلا رمألا سوبا� رهن نم ة«°ا�K نم د�دعلا? مهتباصإ 

  .ة7'يغلا ةدودلا ةصاخ ەا7ملا ةطساوب ةلوقنملا ضارمألا

م7لعتلا  

اQلس رثأ ]�²ملعملا ةلقو جNانملا نم د�دعلا قيبطت وأ مادختسإ
�

م7لعتلا   
]Z ةc¼ناثلاو ة7ساسألا سرادملا

K جلاQغلا لاb�7ة Z[
K نافدرك بونج Z[

K ةلصاومو داقعنإ ةلاح. Z[
K ترخأت سرادملا ضع? قرزألا ل7نلا Z[

K امأ اهباوبأ حتف 
]Z ةد�دجلا سرادملاأ

K لا قطانملا§̈K صأ جهنملا ةلأسم .اهباوبأ حتفت فوسف اهتبقارم تمتQعص ارمأ تحQا
�

ا�دحتو 
�

ا�~طخ 
�

 نأ ث7ح تاطلسلا هجاوي 
N²جهنم كان�[ Nفإ ق«° جهنم امbcطم نانثإلاو نادوسلا بونج جهنمو ا7قQناق Z[

K و ]�²م7لقإلاcع كلذ دمتعyK نم نومداقلا نوملعملاف ملعملا ة7فلخ 
اض�أ مهجهنم سÖردتب نوموق� نادوسلا بونج نم نومداقلاو مهجهنم سÖردتب نوموق� ا7قbcفإ ق«°

�
]Z م7لعتلا yKع يوضعو بلاس ل�ش� رثأ اذNو 

K 
]Z ةكدوو �Kاش K̈§قطنم �~تعت .]�²م7لقألا

K لا قطانملا نم قرزألا ل7نلا§̈K لقأ اهب DسQة Æتعت ]�²عوطتملا ]�²يملعملا ةلق .ذ7مالتلل ل7جس~� تا�دحتلا نم 
]Z ن{اسملاو يرقلا دعاQت .ةقطنملا هجاوت K̈§لا ي�~±لا

K ةقطنم pاس ا]]~قومNاسم مNة�~بك ةم Z[
K دتI[

K و م7لعتلاTعافتر DسQة7مألا ة Z[
K ةقطنملا.  
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ة�امحلاو نمألا  

«Àاوملا بهنو ةق° ثداوح راش�نإ
K  

]Z ةموكحلاو لامش ة7بعشلا ةكرحلا ةرط7س تحت عقت K̈§لا قطانملا  ]�²ب لصافلا طخلا لوط yKع ةف7ثك ةbcكسع دوشح دوجوو ددجت ظحالت
K pل 

اعون قلخ امم قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج نم
�

]Z علهلاو فوخلا نم 
K ة7مامألا طوطخلل ]�²مخاتملا ]�²يلحملا نا�سلا طاسوأ Z[

K نافدرك بونج.   

 �Kا ةفاضإلا? مهيدل تناK p̈§لا عئاضQلا yKع ءال�7سإلا متو ة7نادوسلا ةحلسملا تاوقلا ةطساوب جنلدلا ةقطنم نم ]�²يمداق ]�²يلحم راجت فاق�أ مت
]Z ةلثمتملاو  اهنومدختس� اوناK p̈§لا تاQكرملا ترداصم

K 8 pاوح? مهنم ةرداصملا داوملا مجح ردقتو �~مح ورا�K 200,000 ادوس ه7نجI[
K لداع�ام يأ 

.رالود 3,800  

Z[
K سولا ةقطنملاÉK وZ[

K جلاQغلا لاb�7لاو بهنلا تالاح نم د�دعلا دصر مت ةºتاق Z[
K لاو رياني رهش§̈K لملا ةطساوب تمتÛق نم ةدونسملا تا7شQل 

 تاقورخلا ەذN .هفاطتخإ متو عرازم دحاو ددع حbج امp راق?ألا نم سأر 100و زعاملا نم سأر 100 ددع بهن مت دقو ة7نادوسلا ةحلسملا تاوقلا
]Z ثدح تاÜاهتنإلاو

K لا ة̈~فلا§̈K pي نويلحملا نا�سلا اهيف ناP7ل مهتاناويح نوعº»اعون قلخ مئاهبلا ةق°و بهن .ة7ئاذغلا داوملا ءا
�

 عÂفلا نم 
 ةمئاوملا تا7ج7تا̈~سإ نونب�ي مهلعج امم  �~بك ل�ش� مهشاعم صرفو ة7ئا«ºلا مهتوق ضافخنTو رثأت �Kا ةفاضإلا? ]�²يلحملا نا�سلا طسو فوخلاو
]Z ةمراع تارNاظم تعلدنإ .ءاقQلاو شÛعلا لجأ نم ەا7ملاو mKرملا yKع لوصحلا فدهب

K ةفلتخملا نادوسلا ندم Z[
K رياني نم 28- 21 نم ة̈~فلا 

]Z تارNاظم جورخ عم كلذ نمازتو
K اد�أت ةررحملا قطانملا

�
ةßانمو 

ً
  .]�²ينادوسلا ]�²نطاوملل 

 

ثدحلا   خــــcراتلا   

رياني 17  تا7شÛلملا ةطساوب و�¼ث K̈§نوا�K pوباط نا7ب نم مهبهن مت زعاملا نم سأر 37  

]Z ةbcق تمجاN تا7شÛلم
K اق7ك ة�ا�?د ما7ب Z[

K و�¼ث pنوا§̈K Z[
K اوم بهنل اهنم ةلواحمÀ»

K جbعرازم دحاو ددع هلالخ ح 
]Z كل7ك �Kا هفاطتخإ متو

K نافدرك برغ  
رياني 18  

«Àاوم صوصل
K لا نم اوكرحت ة7نادوسلا ةحلسملا تاوقلا نم ]�²موعدم±¼cلاو ك~� ةbcق اومجاNو )ةbcكسع ةدعاق( ون

]Z ةعقاولا كQك
K راق?ألا نم سأر 72 ددع اوبهنو جنلدلا ةعطاقم التك ما7ب   

رياني 22  

]Z زعاملا نم سأر 27و راف?ألا نم سأر 34 ددع تQهن تا7شÛلم
K برغ pقداyK رياني 23   

«Àاوم بهن اولواح ةتالفلا نم ةاعر
K اموتال? ةقطنم نم Z[

K قرزألا ل7نلا م7لقإ رياني 25   

 

* The SKBN CU reports according to the information received from a variety of sources. This information does not include a 
comprehensive verification of perpetrators or damages. 
 

 
Nنتلا اذ¼cإلا ا�اضقلا لوح يرهشلا رDة7ناس Z[

K pيالو نم ل§̈K بونجل قيس'تلا ةدحو هع7مجتب ماق يذلاو نافدرك بونجو قرزألا ل7نلا 
]§عت – ة7ناسDإلا لاوحألا ةع?اتم – قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج قيس'ت ةدحو .قرزألا ل7نلاو نافدرك

K ئر فئاظو ةثلثبÛة7س |K 
]IاسDإلا عضولا لوح مظتنم ل�شãو ةقوثوم  تامولعم م�دقتو ضرعل zKسK Æ|و ةرظانملاو قيس'تلاو تامولعملا

K ²نطاوملل�[ 
.2011 ماعلا ذنم عäلا? نbcثأتملا  
�åريK ا م�تاق7لعت لاسرإ�K لا ناونعلا~�cەاندأ يد:  

coordination@skbncu.org 
 

 
 


