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 مكتب المنسق المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في السودان 

S U D A N  ن ا د و س ل  ا
 

 بیان منسق الشؤون اإلنسانیة في السودان بشأن العنف في والیة النیل األزرق
 

إزاء مقتل عشرات    : 2022یولیو    19الخرطوم،   ندیاي عن قلقھا العمیق  لو  السودان، خردیاتا  الشؤون اإلنسانیة في  أعربت منسق 
مجتمعات في أجزاء من والیة النیل األزرق خالل األیام القلیلة الماضیة.  المدنیین ونزوح آالف النساء واألطفال بعد موجة عنف بین  

 .للمتأثرینوتقدم المنظمات اإلنسانیة المساعدات األولیة 

 

فقدت األرواح، واضطر آالف األشخاص إلى الفرار بحثًا عن األمان والمأوى،  إذ    وقالت منسق الشؤون اإلنسانیة، "نحن قلقون للغایة 
مع بعضھم البعض والبحث عن    تحاوروتعطلت حیاة الكثیرین غیرھم". وأضافت، "إنني أدعو جمیع األطراف إلى وقف العنف، وال

 ."فینحلول مقبولة للطر

 

شخص من محلیة الروصیرص بوالیة النیل األزرق في أعقاب موجة العنف بین المجتمعات التي    14,000یولیو نزح حوالي    19حتى  
شخص    1,000یولیو وفقًا للسلطات الحكومیة. وھناك تقاریر عن نزوح    15بدأت في مدینة قنیص وأجزاء أخرى من الروصیرص في  

ي للنازحین مع ورود معلومات من  كلومن المرجح أن یزداد العدد ال  .ارج مدینة الدمازینشخص خ  500إضافي في الروصیرص و
 .حالة وفاة مرتبطة بالعنف 97المجاورة. وسجلت وزارة الصحة االتحادیة حتى اآلن    یاتأجزاء أخرى من الوالیة والوال

 

آلالف األشخاص األكثر عرضة للمخاطر في أجزاء من  ومضت منسق الشؤون اإلنسانیة قائلة، "نحن نقدم المساعدات والدعم بالفعل  
  ."والیة النیل األزرق، ونحن نقف على أھبة االستعداد لدعم األشخاص المتأثرین بموجة العنف ھذه 

 

لـ   یكفي  بما  والطبیة  الصحیة  اإلمدادات  بإرسال  اإلنسانیة  المنظمات  ثالث مجموعات صحیة    30,000وتقوم  ذلك  في  بما  شخص، 
م ھذه  ی سلت یجري  . واتصدمتحت ال حالة    450األدویة ولوازم العالج)، ومستلزمات الصدمات واإلمدادات لما ال یقل عن  للطوارئ (

تلقى الشركاء في المجال اإلنساني طلبات    لرس ت   كياإلمدادات إلى وزارة الصحة االتحادیة ل   الرتقاء لإلى والیة النیل األزرق. كما 
للتعامل مع العدد    وذلك  العیادات الخارجیة)   ات قدرزیادة  جراحیة وإمدادات  أدویة وخیام ومن  القدرات المیدانیة لمستشفى الدمازین (ب 

 .نازح 4,500وجبات الطعام لنحو ومون أیًضا بتقدیم یقوالمتزاید من الحاالت.  

 

خالل المدة  شخص في والیة النیل األزرق بالمساعدات اإلنسانیة والدعم    563,000وكانت المنظمات اإلنسانیة قد وصلت إلى حوالي  
 .ملیون 1.3. ویقدر عدد سكان والیة النیل األزرق بنحو 2022من ینایر إلى مارس 

 

  14تحدث ھذه االشتباكات في وقت وصلت فیھ االحتیاجات اإلنسانیة في السودان إلى أعلى مستویاتھا بالفعل. حیث یحتاج أكثر من  
حیاة. ویزید تصاعد العنف من تفاقم الوضع اإلنساني في وقت یقف فیھ  ملیون شخص حالیًا إلى شكل من أشكال المساعدات المنقذة لل

 .أكثر من منتصف العام انقضاءفي المائة فقط برغم   20عند   2022تمویل خطة االستجابة اإلنسانیة للسودان لھذا العام 
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