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موجز المستجدات 
السودان: نزاع في محلية ُكلُبس بوالية غرب دارفور.

تحديث عاجل رقم 01 (14 يونيو 2022)

أبرز التطورات

� أعقاب القتال بين 6 و11 يونيو � محلية كُلُبس بغرب دارفور ورد أن ما
يقدر بنحو 50,000 شخص قد نزحوا داخل محلية كُلُبس و� المحليات

با وجبل مون)، ومحليات سرف عمرة المجاورة � والية غرب دارفور (س�
والس�يف � والية شمال دارفور.

ُقتل أكثر من 125 شخًصا وأصيب كثيرون آخرون بسبب النزاع.

ورد أن 25 ق�ية � الِقِمر � محلية كُلُبس تعرضت للهجوم والنهب والحرق.
بينما قلل أمير عر� رئيسي من التقا�ير التي تفيد بإحراق ثالث مستوطنات

ع�بية.

هذه النزاعات لها تداعيات إنسانية خطيرة حيث إن عدم استتباب األمن
يجعل من الصعب إتاحة الوصول إ� السكان المحتاجين سواء بالنسبة

للبرامج اإلنسانية الجا�ية أو للنازحين حديًثا.

لمحة عامة على الوضع

أدى النزاع بين 6 و11 يونيو � محلية كُلُبس بوالية غرب دارفور إ� نزوح آالف األشخاص وتدمير العديد من المنازل ونهب الماشية والمنازل. وقد أخرت
با وكِرِنِك بسبب عدم استتباب األمن. هذه النزاعات التقييم اإلنسا� وبعثات االستجابة المخطط لها إ� محليات كُلُبس وجبل مون وِس�

وكانت االشتباكات قد اندلعت � 6 يونيو بين مجتمعات الِقِمر والر�يقات � ق�ية أم ح�يز بمحلية كُلُبس بوالية غرب دارفور. ونشب النزاع بعد خالف على
ملكية األرض بين رجلين أحدهما من الِقِمر واآلخر عر�. وُقتل كال الرجلين أثناء تبادل إطالق النيران كما قتل الم�يد من األشخاص عندما امتدت

االشتباكات إ� نقطة مياه (دونكي) للماشية وق�ية أم طيور. وأفادت جماعة الِقِمر بمقتل 101 من أفرادها وإصابة 117 آخ�ين، فيما صرح أمير عر�
بًيا وإصابة 16 آخ�ين خالل االشتباكات. وباإلضافة إ� ذلك اختطف تسعة أشخاص من الِقِمر أثناء وجودهم � قافلة مسافرة بين سرف بمقتل 25 ع�

عمرة وكُلُبس وما زالوا � عداد المفقودين. وبسبب النزاع جرى إحراق ونهب 25 ق�ية للِقِمر كلًيا أو جزئًيا بما � ذلك أم ح�يص، وهشاب، وبيد�يا،
وصافاال، وماالليص، وكديدة، وأم رامراحيك، وبيوت أ�بعا، وأم ركينة، وويري ويري، وخير واجد، وحلة راشد، وحلة آدم، وجخجاخ، وسلمان، وويكلي،

وصفرا. وأشارت تقا�ير أولية إ� إحراق ثالثة دامرات ع�بية هي أم شيكينا وأب جيفان وبورونق � محلية كُلُبس، لكن أمير العرب المذكور أعاله نفى هذه
التقا�ير.

وتشير التقا�ير إ� أن ما يقدر بنحو 50,000 شخص من محلية كُلُبس قد نزحوا إ� قرى أدوي، وكُلُبس، وويري ويري، وجوخا � محلية كُلُبس؛ والجرف
با؛ وقوز ِمنو وِصليعه وآرو شارو � محلية جبل مون؛ وسرف عمرة � والية شمال دارفور حسب المعلومات التي قدمها وفد نائب سلطان � محلية س�

الِقِمر � كُلُبس خالل اجتماع مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين � 12 يونيو �
الجنينة.

با، وجالتا وفجارة وسانيدادي � وامتدت االشتباكات إ� قرى حسكنيتة ومست�يحة وقوز قيجي وأم ض�يسه بمحلية جبل مون، وكفا� � محلية س�
محلية كرنك. واستشهد ثالثة اشخاص بينهم طفل وأصيب ثالثة اخرون � ق�ية كفا� وأفادت التقا�ير باحتراق جز� � الق�ية. � جبل مون، كانت ق�يتا

با. حسكنيتة ومست�يحه أفادت التقا�ير عن إحراقهما ونهب ق�ية قوز قيجي، وتهجير سكانها إ� ق�ية جروف � ِس�

وبسبب النزاع تحرك البدو العرب مع مواشيهم وتركزوا � الوحدة اإلدا�ية � مست�يحه � جبل مون، ومناطق سانيدادي ومرابيك � كرنك.

(١٤ يونيو ٢٠٢٢)
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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

وناقش زعماء القبائل الع�بية و الِقِمر الحاجة إ� منع الم�يد من تصعيد النزاع. وقد جرى تشكيل لجنة وهي تقوم ب�يارة المواقع المتضررة � كُلُبس
لحث أهلها على وقف الم�يد من األعمال العدائية.

االستجابة اإلنسانية

� 12 يونيو أرسلت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية شاحنة طعام لـ 1,000 أسرة وأرسلت وزارة الصحة بالوالية إمدادات طبية مع قافلة
مفوضية العون اإلنسا� إ� ويري ويري.

يخطط مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) وشركاؤه لتقييم االحتياجات المشتركة بين القطاعات للمناطق المتضررة � 14
يونيو استناًدا إ� الوضع األمني.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) على اتصال مع مفوضية العون اإلنسا� الحكومية والمدير التنفيذي � كُلُبس بشأن
التسجيل األو� لألشخاص المتأث�ين بالنزاع.

معلومات أساسية

يحتاج ما يقدر بنحو 15,000 شخص إ� المساعدات اإلنسانية � محلية كُلُبس، وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2022.
ويعا� حوا� 5,000 شخص � كُلُبس من أزمة ومستويات أعلى من مستوى األزمة � األمن الغذا� بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وفًقا

لتق�ير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

تتمثل األنشطة الرئيسية لوسائل العيش للِقِمر � كُلُبس � الزراعة والتجارة وت�بية المواشي، بينما يعمل الر�يقات / األبالة رعاة لإلبل
وبعضهم من الرعاة الزراعيين.

تشترك 71 كم من محلية كُلُبس � الحدود مع تشاد وتحدها منطقتان � والية شمال دارفور هما سرف عمرة والس�يف، و� والية غرب
دارفور (جبل مون وكِرِنِك). وهناك أ�بعة مسارات للتراحيل العابرة لرعي الماشية � كُلُبس يسافر عبرها حوا� 80 � المائة من الماشية

التي ترتحل شماًال خالل موسم األمطار.
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