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34 ة,ساسألا ة,ئاذغلا ل,صاحملا راعسأ
داصحلا مسوم لالخ رمتسم عافترإ 5  

)ة,KLنجلا كمرك ةعطاقم ( قرزألا ل,نلا  

01 نويلحملا نا)سلا أد!
01 ةBCDنجلا كمرك ةعطاقم ءاجرأ ل3 2

 ةDعارزلا مهيضارأ ةفاظنو  زهجت 2
ادادعتسإ

S
اقWطو .مداقلا T2ارزلا مسوملل 

S
 عقوتملا ةحاسملا نإف ةعارزلا ة\راتركس لاوقأل 

01 اهتعارز
2 a01 مسوملا اذ

 لداعl ام يأ  نادف 360 لاوح! ردقت سوبا\و ا3دوو e2اش تاDلحم 2
2373.3 aح راتكDس ثDلا دحأ موقpq3ب ءاrسst1س ام3 نادف 360 لا نم ءزج عارDفوتب موقsw 
1{اعl .نادف 100 ددع عارst1سإل ةyأ 25 ددعل يواقتلا

2 aملا اذpqارزلا عوT2 لألا ةلق نمDتا 
 دق �w1عرازملا نإف يرخأ ةDحان نم .تاشاشحلاو سؤوفلاو ث\راحملاو تاstكstلا لثم ةDعارزلا
 – ةاجن – اW\رام – دمحأ دو �2و ضارمألاو فافجلل ةمواقملا ةرذلا نم عاونأ ةعCرأ اوراتخإ

.كمدق عفرأو  

اقفوو
S

 نإف قباسلا مسوملا جاتنإل هتنراقمو 2020�2021 ماعلل T2ارزلا مسوملل يذلا حسملل 
 %40 - %25 نم e2اوح! قباسلا مسوملا جاتنأ نم لقأ نا3  2020�2021 مسوملا جاتنإ

 نوزخملا نإف كلذل ةج�Dنو  .فافجلا تاstفو ةDعارزلا تافألا راش�نإ e2ا دوعl ب�سلاو
�{اذغلا

 جاتنإ فعضل ةWس�و .مداقلا ل\�بإ رهش نم ��sأ مهمعدت نل yألا نم %10 ةWس�ل 2
 �2ع لوصحلل قاوسألا �2ع نودمتعy lألا نم e2 90%اوح ةWس� نإف T2ارزلا مسوملا
01 ةDئاذغلا مهتاجاDتحإ

 ةDئاpqلا ةوقلا اهيدل yألا كلت نم %10 ةWس� e2اوح طقف نأ �w1ح 2
 تاDجDتاstسإ ضع! اون¦ت yألا نم swثك .ةBCلطملا تاDم¤لا! ةDئاذغلا مهتاجاDتحإ ءاpqل
01 لمعلا ق\�ط نع ةمواؤملا

 مهتاجاح ءاpqل لوخدلا ضع! �2ع لوصحلل ن\�خألا عرازم 2
01 لمعلا وحن اوهجتإ مهنم رخألا ضعWلا نأ ام3 ةDئاذغلا

 ضع! �2ع لوصحلل بaذلا مجانم 2
    .مهل دوقنلا

 فقموو ةولU سوبا]و ةل,لU قاوسأ ةصاخ ة,لاع ةءافكU لمعتو ةطشQ قاوسألا
 ةصاخ ةعفترم تلازام ة,ئاذغلا ل,صاحملا راعسأ نإف كلذ نم مغراLو كا_امو
 w5 700ا نادوس بونج ه,نج pq4 600ب ام ەرعس حواlmي يذلاو ءاض,بلا ةرذلا

اض_أ كان� . �ألا نم ��lل ة,ئا~{لا ةردقلا قوف_ هنأ ث,ح نادوس بونج ه,نج
�

 
34 حضاو عافترإ

 نوباصلاو )��5ويثأ رب w5 300ا ��5ويثأ رب 200 نم( دوقولا راعسأ 5
امامت سكعلاLو .ماعطلا ت]زو

�
34 حضاو ضافخنإ دهش ب�ذلا راعسأ نإف 

 قاوسأ 5
Uكويمو ةل,ل  

 

 

 

 

صخلملا   
 

 ةذ,ملتو ذ,ملت 46554 ددع سولج
 نادوسلا بونج ةداهش تاناحتمإل
 اعلل يوناثلا يوتسملل

2020�2021  
 
 دوقولاو ة,ئاذغلا داوملا راعسأ عافترإ

 ة]رو4 لا عئاض�لاو علسلا ضعLو
يرخألا  
 
 مسوملا داصح تا,لمع ة]رارمتسإ
 نم مغرلاU 2020�2021 5¢ارزلا

  مسوملا جاتنإ فعض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)2021 سرام( قرزألا لینلا سوبای قوس  
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نافدرك بونج  

01 ةرذلاو اBCDللا لوصحم ة\رزت تاDلمع
01 م¬نملا سرام رهش لالخ ةرمتسم تلاز ام ةDلألا ةعارزلا عــــ\راشمو ةدDعWلا لوقحلا 2

 نم ل3 2
�w1 01عرازملا نأ دجن ام3 .ب وBCثو أ وBCث t2عطاقم

01 اوأد! دق ة�CDغلا �2قودا3و ن\رود مأو ناWيa تاعطاقم 2
ادادعتسإ مهعرازم sw1هجت 2

S
 

.مداقلا مسوملل  

01
 رمألا ةDئاذغلا مهتاجاDتحإ �2ع لوصحلل قاوسألا �2ع نودمتعl ةyأ e2 15%اوح! ةدا\ز كانa ن\رود مأو ناWيaو 2±الد تاعطاقم 2
1{ادوسلا لوفلاو اBCDللاو ةرذلا ةصاخ ةDئاذغلا لDصاحملا  راعسأ عافترإ e2ا يدأ يذلا

مسمسلاو 2  

ة,L¤غلا لا�جلا  

T2 01ارزلا مسوملا فعضو ءوس نم مغرلا!
 ەذa .ةDلحملا مهتاجوتنم مهجاتنإ �2ع نودمتعl كانy aألا مظعم نإف ة�CDغلا لاWجلا 2

01 اهيلع لوصحلا مت تامولعملا
e2 – 3�2 01او – يرام3 – ن\رادنم :ةDلاتلا قاوسألا تلمش t2لاو اaوحسم مت t2لا قاوسألا 2

 جنلدلا 2
01 ةعمجلا قوسو

.yألا ضعWل تمت t2لا تءاءاقللا e2ا ةفاضإلا! ةواقل 2  

1{ادوسلا هDنجلا ةمDق ضافخنإل ةWس�
 داوملا راعسأ نإف كالهتسإلا قطانم e2ا جاتنإلا قطانم نم علسلاو داوملا لDحرت ةفل)ت عافتر¸و 2

اعافترإ تدهش دق ةDئاذغ swغلا داوملاو ةDئاذغلا
S

اظوحلم 
S

 نا)سلاو yألا نم swث«ل ةDئاpqلا تارادقلا �2ع swثأتلا يدأ يذلا رمألا 
01 ةDئاذغ ةوجف وأ ةمزأ كانa نوكت نأ عقوتملا نم هنإف لمعلا صرف فعضو ةلقل ةWس�و �w1يلحملا

ب\�قلا لWقتسملا 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seasonal calendar for South Kordofan and the Blue Nile 
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 انوروكلا ةحئاج ةحفاكمل ةباجتسإلاو دادعتسإلا
 

ا\Bس نولمعl اولاز ام  ءاpq3لاو ةحصلا ة\راتركس عم نواعتلاCو لaDأتلا ةداع¸و ةثاغإلل ةDنادوسلا ةلا3ولا نإف ةلثاملا تاlدحتلا نم مغرلا!
S

 01
2 

01 انورو«لا ةحئاج ةروطخل �w1يلحملا نا)سلا T2و عفر
   �w1تقطنملا 2

تاجا-تحإلا  

 نیتقطنملا يف انوروكلا ةحئاج ةحفاكمل ةیبطلا تانیعملا نم ةبولطملا تاجایتحإلا

 
 ةماعلا ناكمألا يف ةصاخ هایملا رداصمو يدیألا لیسغ تانیعو نوباصلا عطق تایمك ةدایز §
 ھھجولا تایقاوو تامامكلاو ةیقاولا سبالملاو سفنتلا ةزھجأو تانیعلل تاظافحو ةیصیخشتلا تارابتخإلل ةیبطلا تادعملاو ةزھجألا ریفوت §

 ةیبتكملا تاودألاو تاینوجلاو
 اھدیعاوم يف ریراقتلا عفرو لصاوتلا ةردق نیسحت §
 رطاخملل ًءارد لصاوتلل ةبسنلاب ةیطغتلا ةرئاد عیسوت §
 نیتقطنملا يف ةیعوتلا تالمح ذیفنتل دوقولاو تابكرملا ةدایز §
 ةكرحلا ةرطیس تحت يتلا قطانملا يف ةیبطلا تادادمإلاو ةیودألا تایوتسم نیسحت §
 دوجوملا ریبكلا غارفلاو ةوجفلا ةیطغت فدھب ةئیبلا حاحصإو ةحصلا عاطقل يلاملا معدلا يوتسم عفر §

 

 

م&لعتلا  

  نادوسلا بونجل ة\Bناثلا ةداهشلا تاناحتمإل ةWلاطو بلاط 465 ددع سولج

34 اهباوبأ سرادملا حتفت فوس
 ةمظنو فس§نويلا ةمظنم تماق .pq4عوبسإ ةدمل تدتمإ ةزاجإ ةlmف دعU ل]¤بأ رهش 5

 – حلم – ا,لوصاف لاوج 84 – ةرذ لاوش 458( ةسردم 12 ددعل ة,©تكم تاودأو ة,ئاذغ داوم عــــ]زوتب ة,ملاعلا ة_ذغإلا
�4اوأ – مونلل تاداجس – ماعط ت]ز

34 )ةخا�ط 5
34 عقت m5لا سرادملاو – ا¬دو – w5اش تاما,ب 5

 m5لا ةد,ع�لا قطانملا 5
كسوزو ورومأ لا�ج لثم اهيلإ لوصولا بعص_  

نافدرك بونج  
 – ذ,ملت 254( 2020�2021 ماعلل  نادوسلا بونجل ة]Kناثلا ةداهشلا تاناحتمإل ةذ,ملتو ذ,ملت 42,154 ددع سولج

)ةذ,ملت 167  
 

ة-56غلا لا2جلا  
2020�2021 ماعلل  نادوسلا بونجل ة]Kناثلا ةداهشلا تاناحتمإل ةذ,ملتو ذ,ملت 44 ددع سولج  
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ة>ذغتلاو ةحصلا  
34 ة,ساسألا ة]ودألل با,غ

pq4تقطنملا 5  
 
)ة,KLنجلا كمر�لا ةعطاقم( قرزألا ل,نلا  
 

23اعت ة.حصلا ز*ارملا تلاز ام
83 حش نم 4

83 ة>رو3=لا ة>ودألا 4
83 أدRت فوس ة>ودألا عــــ>زوت نأ ءا?KLلا لوقG .قرزألا ل.نلا ءاجرأ ل? 4

 يذلا رمألا ويام رهش 4
23اعG عاطقلا اذ` نأل حضاو ل^ش\ ةحصلا عاطق ر3=ت يدؤي فوس

افلس 4
c

83 حش نم 
 اهمالتسإ نع تنلعأ ةحصلا ة>راتركس نإف يرخأ ة.حان نم .ءاودلا 4

83 ة.لاردفلا ةحصلا ةرازو نم ماذجلا ضرمq ةصاخلا ة>ودألل
موطرخلا 4  

 
Southern Kordofan 

ادان�سإ
S

01 ةحصلا ءاردم ر\راقتل 
اراش�نإ ا�s�aأ �2 ةDلاتلا ضارمألا نإف تاعطاقملا ل3 2

S
  01

 رهش لالخ كلذو نافدرك بونج مDلقإ ءاجرأ ل3 2
الثمف ةDئاملا تالاهسإلاو ةح«لاو ا\رالملا �2 ضارمألاو سرام

ً
 01

 11 ددع ةاDح! تدوأ دق ةداحلا ةDئاملا تالاهسإلا نإف وBCث ةعطاقم 2
اصخش

S
  )لافطأ 5و راWك 6( 

 
ة,L¤غلا لا�جلا  
Î1ش�سملا

01 دوجوملا دDحولا 2
 177و ةDئاوهلا ةWصقلا تا!اهتلإ ةصاخ ة\ردصلا تا!اهتلإلا! ة!اصإ ةلاح 359 ددع لجس ة�CDغلا لاWجلا 2

01 تا!اهتلإ ةلاح 98و ا\رالملا ضرم! ة!اصإ ةلاح
 ةDلوبلا يراجملا تا!اهتلrب ة!اصإ ةلاح 56و ةlدلجلا ضارمألا! ة!اصإ ةلاح 55و نويعلا 2

01 كلذ ل3و
  .سرام رهش 2

 
83 لفط 233 ددعل ةGذغتلا ءوس سا.ق راRتخإ لمع مت يرخأ ة.حان نم

�2ألا? ةج.�نلا تنا^ف طونسلاو ال.ب`و ةواقلو جنلدلا 4~ تاعطاقم 4 ددع 4
4: 

 452 ددع دصر مت .مم115 نم ربكأ مھتاسایق تناك لفط 117 نأو مم124و مم 115 نیب ام مھل )دضعلا( يلعألا عارذلا تاسایق تناك لفط 116
  كیلوفلا ضماح مھنم 366 ددع يقلت ثیح ةدالولا لبق تالاح

. 

ةئCبلا حاحص?و ەا-ملا  
�w1 01يلحملا نا)سلا نم قالأ

بpqلل ةحلاص swغ ەاDم نو�w1 ÑpqCتقطنملا 2  
 

)ة,KLنجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا ل,نلا  
اlدحت ل)شÒ ەاDملا ةل)شم تحWصأ

S
اswبك 

S
 01

01 ةصاخ قرزألا لDنلا ءاجرأ ل3 2
 داوملا رفوتت ال هنأ ام3 )ا3دو ماDب( كويامو روخ سار�الDجام روخ 2

 ثDح ضDحارم اهيدل رفوتت ال قاوسألاو سرادملاو yألا مظعم نإف كلذ e2ا ةفاضإ ەاDملا رتالفو رول¤لا لثم ةئÔبلا حاحصإ داومو ةDحصلا
lقÖ1

01 مهجئاوح سانلا 2
01 ةswبك ةمaاسم تمaاس ةئÔبلا حاحصإ تامدخو ةDحصلا تامدخلاو ةاDملا ةلق .ءارعلا 2

 ةصاخ ضارمألا راش�نإ 2
01 عــــ\pلا لخدتلل ةسام ةجوح كانa .تالاهسإلا

2 aق عاطقلا اذWف\�خلا لصف ل. 
 
 
 

نافدرك بونج  
اقWطو

S
 هجاوت t2لا ةDقDقحلا تاlدحتلا نم تحWصأ بpqلا ەاDم ةل)شم نإف ةDسدنهلا نؤئشلاو ةDئاملا دراوملا ة\راتركس نم ةدراولا تاناDبلل 

01 مهتاناويح نورطاشÑ نا)سلا مظعم نأ ثDح �w1يلحملا نا)سلا
 ة!اصإلا رطاخمل مهتاDح ضرعl يذلا رمألا ةرفوتملا ةلDلقلا ەاDملا رداصم 2

ەاDملا ةطساوب ةلوقنملا ضارمألا!  
 
ة,L¤غلا لا�جلا  
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lم ةخضم 154 ددع جاتحDم 2×نود 39 ددعو ەاDا ەاe2 صDملا .ةلجاع ةناDلل ةحلاصلا ەاpqصأ بWدحتلا نم تحlئرلا تاØسD01 ةصاخ ة
2 

اDشم ةل\Bط تافاسم تاماDبلا كلت نا)س عطقl ثDح جنلدلا ةعطاقمل ةع!اتلا  وكرا¤لاو ةlاشرفلاو ارالس تاماDب
S

 ەاDم �2ع لوصحلل مادقألا �2ع 
 بpqلا
 
 
 

ناويحلا ةحص  

34 ةلئا� تاوجف
ةرط,بلا عاطق 5  

)ة,KLنجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا ل,نلا  
�Ù2 ÒÙ2 01لا ة!ا!ذ دصر مت

 يداملا معدلا باDغ ب�سÚ كلذو تانÔس�اف ةقطنملل لصت مل 2019 ماع ذنم .ا3دو ماDبل ةع!اتلا فقمو كويام 2
Ûqاوملا ةحص تأد! ثDح ماهلا عاطقلا اذهل

2 01
01 دمتعت t2لا yألا يدل ةصاخ روaدتلا 2

Ûqاوملا كلت �2ع اهشاعم 2
 نوناعl فوس مهنأ ثDح 2

  مهيشاوم توم دنع ةDساسألا ةDئاذغلا مهتاجاح swفوتل تاناعملا رم

نافدرك بونج  

ادان�سإ
S

 تالاهسإلاو ة\Bئرلا تا!اهتلإلا تلاز ام ثDح )ةlدلجلا تاحوفطلاو روثCو تاDساسحو حورج( ناويحلا ةحص قس�م نم درو امل 
01 ةصاخ  راق!ألا بØصت t2لاو فالظألا ا!اهتل¸و ةثÔبخلا ةرمجلاو

اDلام ةرداقلا yألا موقت ة\�طDبلا ة\ودألا مادعنإ وأ حشل ةWس�و .2±الد ةعطاقم 2
S

 
Úpqتحإ ءاDبلا ة\ودألا نم اهتاجاDدودحلا قاوسألا نم ة\�طlة. aلا لخدتلل ةسام ةجاح كانp\نيدشرم ب\ردتل ةلصلا تاذ تاهجلا نم عــــ 
 .ةlداشرإلاو ةDجالعلا ة\�طDبلا تالمحلا e2ا ةفاضإلا! ناويحلا ةحصل

ة,L¤غلا لا�جلا  

Ûqاوملا بهن
2 01

01 ة�CDغلا لاWجلا 2
Ûqاوملا لوصو ةBCعص e2ا يدأ يذلا رمألا رمتسم دlازت 2

 ضرم روهظ نع درو هنأ امT2 3ارملاو ەاDملا رداصمل 2
01 ةلاقز مأ

.ةقطنملا ءاجرأ ل3 2  

 
نمألاو لوصولاو ة=امحلا  

)ة,KLنجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا ل,نلا  
01 تارتوت كانa تنا3

01 نا!املاو )ا3دو ماDب( هتفا�w1 lب ةlدودحلا ةقطنملا 2
الDتق فلخ يذلا رمألا نادوسلا بونج 2

ً
ادحاو 

S.  
01
Ü1ارألا نع ثحWلا وa نيدئاعلا تا3رحتل Û2اسألا عفادلاو نيدئاعلل ةDلخاد تا3رحت دصر مت سرام 2

الثمف اهعارst1سrب اوموقDل ةDعارزلا 2
ً

 01
2 

Ü1ارأ نع ثحWلا! ةدئاع ةyأ 70 ددع ماق e2اش ماDب
01 .ةعارزلل 2

01 ةلDل! سوبا\و فقمو نسح روخ�دlدج ةلح 2
 دlدعلا دصر مت سوباl ماDب 2

اBCDيثأ نم نيدئاعلا نم  
اضlأ 

S
 
 

نافدرك   بونج
 

- 01
 sÝم3 ماDبل ةع!اتلا ودرد مأ ة\�ق نم راق!ألا نم سأر 20 ددع بهن مت 26�3�2021 موي 2

- 01
 تاWس ماDبل ةغ!اتلا انورال3 ة\�ق نم مانغألا نم سأر 8 ددع بهن مت 13�3�2021 موي 2

- 01
 sÝم3 ماDبل ةع!اتلا ورال ة\�ق نم راق!ألا نم سأر 20 ددع بهن مت 10�3�2021 موي 2

- 01
 sÝم3 ماDبل ةع!اتلا ورال ة\�ق نم راق!ألا نم سأر 25 ددع بهن مت 1�3�2021 موي 2

 
 
 

³mتس² قرزألا ل,نلا�نافدرك بونج قيس±ت ةدحو
 ەذ� .ا�ر]راقت دادعإ فدهب m5ش رداصمو تاهج نم اهتامولعم 5

34 اوكراش نيذلا وأ رامدلا مجحل لماشلا ققحتلا µ5ع لمتش² ال تامولعملا
  رامدلا تا,لمع 5
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83 ة.ناس�إلا اGاضقلا لوح يرهشلا ر>�نتلا اذ`
 ل.نلاو نافدرك بونج قيس�تلا ةدحو هع.مجتب تماق يذلاو نافدرك بونجو قرزألا ل.نلا ��4يالو نم ل? 4

 4~و ة�انملاو قيس�تلاو تامولعملا 4~ ة.س�ئر فئاظو ةثالثب �34عت – ة.ناس�إلا لاوحألا ةعqاتم – قرزألا ل.نلاو نافدرك بونج قيس�ت ةدحو .قرزألا
23اس�إلا عضولا لوح مظتنم ل^ش�و ةقوثوم  تامولعم مGدقتو ضرعل �4س�

  2011 ماعلا ذنم عا=لاq ن>¤ثأتملا 3¢¡نطاوملل 4
advocacy@skbncu.org 

 


