
 

قرزألا ل7نلا نافدرك بونج قيس'ت ةدحو     
ة7ناسCإلا ةع?اتملا                 

 
 

 

 

 

 

 

2019 وينوي  
  

  

*(اذغلا نمألا
ةعارزلاو +  

 

  

QRاذغلا نوزخملا ضافخنإ
S  

?< نسحتلاو د:جلا داصحلا نم مغرلا1
*(اذغلا نمألا تاABؤم +

 لاوحألا فعض نأ الإ +
?< حش نم _ادج ة[عص ةYZف +Wا دوقP فوس نمألا با:غو ة:لQلا ةPداصتقإلا

?< ءاذغلا +
 اذه +

   .ماعلا

*(اذغلا نمألا ة[قارم ةدحو تدروأ
+ >?

Z(ألا Yoخألا يونسلا عــgiلا اهرghقت +
امامت رك[ملا نم" +

_
 

?< ماظتنxو ةرفو كانه نوكتس ناv اذإ ام دtأتلا وأ ةفرعم
?< راطمألا لوطه +

 مسوملا اذه +
?< +�ا:سلا عضولا رارقتسإ مدع .قباسلا +�ارزلا مسوملا لثم حجان +�ارز مسوم قيقحتل

+ 
?< ?�oيلحملا نا�سلا عضت دق +�Zلاو اهب ءوب�تلا ة[عص لاوحأو فورظ قلخP دق نادوسلا

+ 
?< ة[قارملا تحت +�Zلا قطانملا

 ةPدؤملا قرطلا تلطعت ام اذإ .رطاخملا نم Yoث�لا ه:ف عضو +
 فوس اذهف ًالثم ةد:ع[لا مهلوقح +Wا لوصولا نم نوعرازملا لشف وأ ة:لحملا قاوسألا +Wا
امتح رثؤي

_
*(اذغلا نمألا عضو +�ع 

*(اذغلا نمألا ة[قارم ةدحو تدروأ ."Yoبك ل�ش� +
+ >?

+ 
اضPأ  اهرghقت

_
Z(ألا 

*(اذغلا نوزخملا يوتسم نأ" +
*(اذغلا نمألا تا�hتسم زواجت دق +

 ?�oماعلل +
 ةد:ع[لا مهلوقحل ?�oعرازملا لوصو ةلوهسو نسحت ه[¡س وأ ەادأم اذهو 2018و 2017

?< مت يذلا حسملا بسح +�ع -  داصحلا ةYZف لالخ
?<" و "ر�iتtا رهش +

 ةدح تلصو لghبأ +
?< .2018 ماع مسوم جاتنإ ةرازغ ب¦س� كلذو اهتاجرد لقأ ة:ئاذغلا ةمزألا

 2019 لghبأ +
?< +�ªس© نسحت  أرط

*(اذغلا ع�نتلا +
 لق امv 2018 ماعلا نم لghبأ رهش� ةنراقم Aألل +

?< اهنوع[ي اونا�Z+ vلا ةماؤملا تا:جتاYZسإ +�ع Aألا ەذه دامتعإ
?®املا +

 +Wا ب¦سلا عجرhو +
 رhراقتلا .1"كhرا[جلا جاتنإ نسحت +Wا ةفاضإلا1 2018 ماعلل +�ارزلا مسوملا جاتنإ نسحت
?< ةPداصتقإلا فورظلا ة�iعص +Wا Yoش¯ ةدراولا قيس�تلا ةدحول ة:ناد:ملا

 لا[جلا ةقطنم +
 ةجاح ب¦س� كلذو ةYoبك تا:م�1 مهيشاوم عي¡ب نويلحملا نا�سلا موقP ث:ح ة:giغلا
 تاودأو يواقتلل ةسام ةجاح كانه ماع ل�ش� .ة:ئاذغلا مهتاجاح ءاB±ل لاملا +Wا Aألا
?< لمعلا

 اهمادختسإ فدهب كلذو لامش ة:بعشلا ةكرحلا ةرط:س تحت ةعقاولا قطانملا +
?< +Wاثم ل�ش�

?< .ةعارزلل ضرألا ?Yoهجت +
*(اذغلا نوزخملا راطإ +

 ةدحول Yoخألا رghقتلا Yoش³ +
*(اذغلا نمألا ة[قارم

Z(ألا +Wا +
*(اذغلا نوزخملا" +

+ >?
 Yoثك1 لقأ ماع ل�ش� 2019 ماعلل لghبأ +

*(اذغلا نوزخملا نع
 نوزخم اهيدل Aألا نم %33 طقف .2018 ماعلا نم لghبأ رهشل +

*(اذغ
*(اذغلا نوزخملا كلتمت +�Zلا Aألا ددع نأ ث:ح +

ا:فاv نوك:س يذلا +
_

 جاتنإ +�Zح مهل 
?< كhرا[جلا

 نم نوح??Yي وأد�o? 1نطاوملا نم ةYoبك دادعأ ."_ادج ل:لق مهددع سطسغأ رهش +
 ةرط:س تحت ةعقاولا قطانملا +Wا ة:نادوسلا ةموكحلا ةرط:س تحت ةعقاولا قطانملا
 و�iث ةظفام لثم قطانم نأ تاءارقلا Yoش¯ .لامش – نادوسلا رghحتل ة:بعشلا ةكرحلا

?< حشو ة[ºصع ةYZف دهش¯ فوس ة:giغلا +�قداvو +¹الدو
 ة:حان نم .ة:ئاذغلا داوملا +

?< راعسألا
?< درو دقف قاوسألا +

*(اذغلا نمألا ة[قارم ةدحول Yoخألا رghقتلا +
Z(ألا +

+ ">?
+ 

?(ادوسلا ه:نجلا – ة:نادوسلا ةلمعلا اهيف مدختس¯ +�Zلا تا:لحملا
اPدحتو – +

_
  +�قداvو +¹الد 

 

 

 

صخلم   

 وحن حوUVVلا دTازت
V\]تقطنملا  

 

 

 علسلا عافترإ رارمتسإ
 ضافخنbو ة7ئاذغلا داوملاو
QRاذغلا نوزخملا

S يدل 
  قرزألا ل7نلا ناdس

 

 

 راق?ألا بهن ثادحأ دTازت

 

 

  

 

                                                   
يئاذغلا نمألا ةبقارم ةدحول 1   2019 –  لیربأ   ریاربف يونسلا عبرلا ریرقتلا
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?< راعسألا نإف ة:giغلا
 ەدرم اذهو .نادوسلا بونج ه:نج – نادوسلا بونج ةلمع1 لماعتت +�Zلا قطانملا1 ةنراقم  _ادج ةعفترم اهقاوسأ +

?(ادوسلا ه:نجلا ةلمع نأ ه[¡س وأ
?< ة:سا:سلا تارتوتلا .+¾ghمإلا رالودلا مامأ اهتوقو اهتيفاع دYZس¯ تأد1 +

?< تأد�Z+ 1لاو نادوسلا +
 رهش +

 ل _ادانسxو ."ةPدودحلا قاوسألا ?�oب ةراجتلا صوصخلا هجو +�عو ة:لحملا ةراجتلا +�ع بلاس ل�ش� ترثأ 2018 ماعلا نم Yªمس³د
FEWS NET KET Message Update ألا ركذ نادوسلا لوح)Z

  +Ð:بطلا لدعملا نم +�عأ ةنسلا ەذهل *(اذغلا نمألا تاجا:تحإ نأ" +
?(ونج ل�ش� ة:ئاذغلا علسلا  راعسأ1 عفدت +�Zلا +�Qلا داصتقإلا فورظ مقافت ب¦س� كلذو

?< ةYoقفلا Aألا . +
 روفراد قطانم مظعم +

 ةمزأ هجاوت نأ عقوتملا نم Aألا ەذه رمحألا رح[لا تاPالوو السك لامشو قرزألا ل:نلا بونجو نافدرك بونجو نافدرك لامشو ي�Yªلا
?< Yªمت¡س رهش لالخ كلذو )IPC Phase 3( ثلاثلا يوتسملا نم ة:ئاذغ

 رghحتل ة:بعشلا ةكرحلا قطانم لخاد ?�oحزانلا نأ ?�oح +
?< لامش نادوسلا

?< دحاولاد[ع حانج نادوسلا رghحت س×ج ةرط:س تحت +�Zلا قطانملاو نافدرك بونج +
 عقوتملا نم ةرم ل[ج قطانم +

?< نوكت نأ
?< كلذو )IPC Phase 4( عبارلا يوتسملا نم ئراوط ةلاح +

 اهيف لقت +�Zلا رهشألا +Ûو Yªمت¡س رهش +Wا سطسغأ رهش لالخ +
 "ة:ئاذغلا داوملا

 

Seasonal calendar for South Kordofan and Blue Nile 

>?
?< ةرÜhغ راطمأ تلطه قرزألا ل:نلا +

?< تا:لحملا ضع1 +
 ەذه ت?Yoمت.راطمألا نم ب×صنلا سفنب تا:لحملا ضع1 ظحت مل ?�oح +

?< ثدح امv ماظتنإلا مدع1 راطمألا
?< .2018 ماعلا +

?< .كلذ نم ققحتلا متي مل ن�ل ?�oنطاوملل حوزنو كرحت كانه نأ درو قرزألا ل:نلا +
+ 

*(اذغلا نمألا ة[قارم ةدحول Yoخألا يونسلا عــgiلا رghقتلا
Z(ألا درو +

+ ">?
?< ة:ئاذغلا ةمزألا ةدح نأ ظحالت 2019 ماعلا نم لghبأ +

 ة:لحم +
?< اهل:ثم نم لقأ +Û ة:giغلا كمرك

?< اهن�ل مàنملا ماعلا +
اضPأ  .Yoخألا عــgiلا1 ةنراقم دPازت ةلاح +

_
*(اذغلا نوزخملا تا�hتسم 

 Yoثك1 لقأ +
?< اهتق1اس نع

*(اذغلا نمألا ".قباسلا ماعلا +
+ >?

?< تا:لحملا ?�oب ةحضاو تاقورف كانهو شه ةقطنملا +
 كلذ نم مغرلا1 .قرزألا ل:نلا +

*(اذغلا نوزخملا نإف
 .ة:ناس©إ تادعاسمو ةرمتسم ةع1اتم +Wا ةقطنملا ەذه جاتحتو ضفخنم ماع ل�ش� +

                                

Severely food insecure households and populations in need – April 2019 Source: FSMU Quarterly Report  

5 February – April 2019 FSMU Quarterly Report for Blue Nile and South Kordofan States 

Figure 2: Severely and moderately food insecure households, Central Region 

 
 

 
Figure 3: Severely food insecure households and populations in need, April 2019 
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ةحصلا  
?< م:عطتلا ةلمح ءد1

2011 ماعلا ذنم ةرم لوأل ة:giغلا لا[جلا ةقطنم +  
>?
?< ة:giغلا لا[جلا +

?< حضاو ضافخنإ دصر مت دقف دراولا +�حملا رghقتلا بسح +�عو نافدرك بونج +
 .كانه ةPذغتلا ءوس تالاح لدعم +

 ءوس تالاح ه:ف عفترتو ة:ئاذغلا داوملا ه:ف لقت يذلاو مهمامأ لازام طحقلا رهش نأ ةصاخ ةتقؤم ةلاح هنأ +�ع ه:لإ رظني ضافخنإلا اذه
 .يرخأ ةرم ةPذغتلا

âBفت تالاح يأ دصر متي مل ةمظتنملا ةhرودلا ةع1اتملا بسح +�ع
?< ضارمألل +

?< نونطاوملاو نا�سلا .?�oتقطنملا +
 قرزألا ل:نلا +

امامت نوعطقنم
_

?< .tYªأ ل�ش� لاوحألا ءوس¯ فوس قghخلا لصف مودق عمو ة:حصلا تامدخلا نع 
 بtارملا مادختسإ مت تا:لحملا ضع1 +

?< ةدعاسملا فدهب
?®رملا لقن +

?< ة:حصلا رداو�لا تاردق عفرل اهذ:فنت مت +�Zلا بhردتلا شرول ةج:ن .ة:حصلا تامدخلا عقاوم +Wا +
+ 

?< مهدعاس¯ +�Zلا تاراهملاو ةفرعملا نم ردق ةحصلا1 نولماعلا كلتمإ دقف ةررحملا قطانملا
 ة:بطلا ةPاعرلاو ةhودألا تادادمإ .مهلمع ءادأ +

?< ةئºسلا قرطلا ةلاح ب¦س� عورم ل�ش� تمقافت دق ةدقعملاو ةجرحلا تالاحلل
 .فghخلا ةYZف +

  

ناويحلا ةحص  
م:عطتلا ةلمح ةPدودحم  

>?
اPدحتو نافدرك بونج +

_
 >?

?< درو امvو .تاناويحلا م:عطت ةلمح حاجنiو تهتنإ +åسولا ةقطنملا +
 رهش نع  قيس�تلا ةدحول ةع1اتملا رghقت +

اضPأ نألا انيلإ درو امv ةلاقز وبأ ضرم و ممسلا ضرم1 تاناويحلا ة1اصإ نع سرام
_

?< تاناويحلل قوفن نع 
+ vظفاحم نم ل�Z+ vغلا +�قداgi:ة 

?< .ضارمألا كلت ب¦س� كلذو +¹الدو
 ةروصلل رظنإ(  كانه زعاملا عيطق _ادPدحت باصأ يذلاو تاناويحلا يردج ضرم رهظ قرزألا ل:نلا +

?< ةghط:بلا تامدخلا با:غ .)ەاندأ
امئاد _ارطخ لثم�o? Pتقطنملا +

_
 قطانملا +Wا لقت�ت نأ نكمP ضارمألا ەذه نأ امv كانه ضارمألا راشنإل 

 .نادوسلا ةموكح ةرط:س تحت عقت +�Zلا يرخألا

                                                      

                                                                                                     “Jethery or small fox-like disease” 
 

ةئmبلا حاحصbو ەا7ملا  
ەا:ملا ةطساوب ةلوقنملا ضارمألا دPازت رطاخم أد[ت فghخلا لصف ءد1 عم  

ا!دحت ةنمألا ةف/ظنلا ب23لا ەا/م -,ع لوصحلا لظ!
;

ا/ق/قح 
;

 >?
?< ناويحلاو ناسHإلا لازام .?CDتقطنملا -

 ەا/ملل دحاو ردصم نم ناCD? M23Nتقطنملا -
?< ناسHإلا ةحص لعج! يذلا رمألا

YZ/قح رطخ -
?< روdدت دصر مت امb هل ة/ناويحلا ضارمألا لاقتنإ لامتحإ ب\س] -

?< روdدتو ناسHإلا ةحص -
- 

  



 

SKBN Humanitarian Update, June 2019 
 

 
 4 
 

?< ةئgبلا حاحصإ
 ةجاحلا ءاضق دنع د/ج لiش]  مهيد!أ ل/سغk نومتهي ال مهنأ امb ض/حارملا رفحk نوموق! ال نويلحملا ناiسلا .?CDتقطنملا -

?< نويلحملا ناiسلا لاز ام .ض/حارملا برق ةzسانملا ل/سغلا تاودأ دوجو مدع ب\س]
 ةنمأ D}غلا ة/حطسلا نا/ملا نوCD? M23Nتقطنملا -

م7لعتلا  
وينوي رهش ة!اهنب أدzت رهشأ ةثالثلا ةزاجإ  

?< ةساردلا نع سرادملا مظعم فقوتس
?< سرادملا لافطأ موقP فوس +Wاتلاiو وينوي رهش ةPاهن +

 مهتالئاعو مهAأ عم ةمهاسملاو ةكراشملا +
>?
?< سرادملا ._ارخؤم ةقطنملا تحاتجإ +�Zلا حاghلا لعف1 اهYoمدت مت ادPإ سرادم .ةعارزلا تا:لمع +

?<و ?�oتقطنملا +
 ةPالوب ?�oئجاللا تاركسعم +

?< ةدحولا
اضPأ  نألا عساو ل�ش� مدختس¯ +�Zلاو نادوسلا بونج جهنمل ة:سردملا بت�لا .لقأ تاردق1 مهباعتسإ مت نادوسلا بونج +

_
 مت 

?< هلاخدإ
 قرزألا ل:نلا +

ةTامحلاو نمألا  
ناكسلا رارقتسإو نمأ ددھتو ةرمتسم تلازام ىشاوملا بھنو ةقرس  

>?
اق1اس ركذ امvو راق1ألا ةقAو بهنلا ثداوح نم دPدعلا دصر مت  ويام رهش +

_
?< B±نت ثداوحلا ەذه نإف 

  .+¹الدو و�iثو نا[يه تاظفاحم +

>?
?< كلذو راق1ألا نم سأر 34 ددع بهن مت امv  زعاملا نم سأر 100 نم tYêأ بهن مت نا[يه ةظفاحم +

 درو امv ةقرفتم ثادحأ ةسمخ ددع +
اضPأ

_
?< ?�oصخش ددع لتق نع 

?< _ادPدحت كلذو ثداوحلا ەذه نم ?�oنثإ +
 .ودرد مأ ما:ب +

>?
?< كلذو  زعاملا نم سأر 35 ددعو راق1ألا نم سأر 19 ددع بهن مت )ماYªلا( و�iث ةظفاحم +

 .?�oتقرفتم ?�oتثداح +

>?
?< ?�oصخش ددع ة1اصxو حgج مت +¹الد ةظفاحم +

 .راق1ألا نم سأر 60 ددعو زعاملا نم سأر 8 ددع بهن مت امv ةدحاو ةثداح +

?< ةعفترم راق1ألا بهنو ةقA لدعم وأ تالاح نإف ةدراولا رhراقتلا بسح +�عو
?< .جنلدلا ةظفاحم +

 بهن تالاح 4  ددع دصر مت ارالس ما:ب +
?< ةزكرمتم تناv ةق±لا نم تالاحلا ەذه .راق1ألل

 بعشلا تاوقل يركسعلا دوجولا اهيف لق�Z+ Pلا ة:مامألا طوطخلا وأ سامتلا قطانم +
 .كانه نوناقلا ةطلس با:غ +Wا عجري كلذ نأ دقتعhو ةحلسملا

>?
?< ةتالفلا ةاعرلا نم زعاملا نم سأر 5000 ددع بهن مت ويام 5 خــــhراتiو قرزألا ل:نلا +

 روخو روصنم مPد ?�oب عقت +�Zلاو وقونB±×بأ ةقطنم +
 ةحلسملا تاوقلل ةع1ات ة:ماح دجوت .بهنلا اذهب اوماق نيذلا مه مهنأ +�ع ة:نادوسلا ةحلسملا تاوقلا دونج +Wا ماهتإلا عبصأ Yoشïو .ةتوق1أ
?< ة:نادوسلا

?< عقhو روصنم مPد +
 ددع لتق ه:فو نادوسلا رghحتل ة:بعشلا ةكرحلا تاوقو ة:نادوسلا ةحلسملا تاوقلا ?�oب +¹امألا طخلا +

 .ةتالفلا نم ?�oصخش

 لQل ةلماش Yoغ تامولعملا ەذه نأو ةدPدع رداصم نم تامولعملا ەذه +�ع قرزألا ل:نلاو نافدرك بونج قيس�ت ةدحو لصحتت •
 .ذ:فنتلا1 تماق +�Zلا تاهجلا وأ رامدلاو Yoمدتلا تا:لمع1 ةقلعتملاو قيقد ل�ش� ل:صافتلا

 

 

rنتلا اذstاضقلا لوح يرهشلا رTإلا اCة7ناس xV
S yيالو نم ل{|

S بونجل قيس'تلا ةدحو هع7مجتب ماق يذلاو نافدرك بونجو قرزألا ل7نلا 
V}عت – ة7ناسCإلا لاوحألا ةع?اتم – قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج قيس'ت ةدحو .قرزألا ل7نلاو نافدرك

S ة7س�ئر فئاظو ةثالثب �S 
QVاسCإلا عضولا لوح مظتنم لdش�و ةقوثوم  تامولعم مTدقتو ضرعل �Sس� �Sو ة�انملاو قيس'تلاو تامولعملا

S نطاوملل[\V 
1120 ماعلا ذنم عا�لا? ن�tثأتملا  
:ەاندأ يدU�tلا ناونعلا �Sا مdتاق7لعت لاسرإ ��Sري  

coordination@skbncu.org 
 

 
 


