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موجز المستجدات 
السودان: نزاع في محلية أبو جبيهة بوالية جنوب

كردفان. تحديث عاجل رقم 01 (14 يونيو 2022)

أبرز التطورات

تأثر حوا� 18,300 شخص بالنزاع بين قبيلتي كنانه والحوازمه � محلية أبو
جبيهة بوالية جنوب كردفان.

احترق 406 منازل � ستة أحياء � مدينة أبو جبيهة خالل النزاع.

انتشرت قوات األمن الحكومية � مناطق النزاع لكن الوضع ال يزال متوتراً.

بدأ الشركاء � المجال اإلنسا� � تقديم المساعدات الصحية والمياه
وقدمت الجمعيات الخي�ية مساعدات غذائية للمتأث�ين.

االحتياجات األساسية التي جرى تحديدها هي الغذاء والمآوي والمواد غير
الغذائية، وخدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة والتغذية،

فضالً عن الدعم النفسي واالجتماعي والحماية.

لمحة عامة على الوضع

اندلع نزاع بين قبيلتي الحوازمة والكنانة � مدينة أبو جبيهة، إثر قيام أفراد من قبيلة كنانة � 5 يونيو بالسرقة المسلحة لمركبة (توك توك) تابعة
للحوازمة. وقتل أحد رجال قبيلة الكنانة خالل عملية السطو. و� 6 يونيو تصاعد النزاع وانتشر القتال بين القبيلتين � أحياء أم عدارة، وف�يق القوز،

والُدخج، وأوالد غبوش، والقردود جنوب، وحلة برقو � مدينة أبو جبيهة. وأحرقت منازل وفر األشخاص، ومعظمهم من النساء واألطفال، إ� مناطق غرب
وجنوب مدينة أبو جبيهة مع متعلقاتهم، حيث لجأوا إ� األصدقاء واألقارب والمهنئين. واستمر القتال لمدة ثالثة أيام حتى وصول قوات األمن الحكومية
� 8 يونيو. ومع ذلك، ال يزال الوضع متوترا. ووردت تقا�ير عن مقتل 19 شخًصا وإصابة 54 آخ�ين بسبب القتال. � 8 يونيو فرضت السلطات المحلية

حظر تجول من الساعة 8:00 مساًء حتى الساعة 6:00 صباح اليوم التا�.

وجرى تشكيل ف�يق أبو جبيهة للطوارئ اإلنسانية � 7 يونيو لتقديم تحديثات يومية عن الوضع األمني واإلنسا� ولتحديد االستجابة المطلوبة من
الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية. حيث يتألف ف�يق االستجابة من ممثلين عن مفوضية العون اإلنسا� الحكومية، وممثل محلية أبو جبيهة، وإدارة

الصحة المحلية، ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية، وطبيب أبو جبيهة، وطبيب المستشفى العسكري، ومجموعة أبو جبيهة إلعادة تأهيل الشباب
ومعتمدية الالجئين الحكومية وممثل لجان المقاومة والشركاء اإلنسانيين العاملين � أبو جبيهة.

وقامت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية ووزارة الصحة بالوالية وجمعية الهالل األحمر السودا� وممثلو لجان المقاومة والشباب � أبو جبيهة بمهمة
تقييمية لألحياء المتضررة � 10 يونيو � مدينة أبو جبيهة. وتشير النتائج إ� أن حوا� 18,300 شخص قد تأثروا بالنزاع، منهم 15,150 نازح، و3,096

تأثروا لكنهم لم ينزحوا، وحرق 406 منازل. والحظ ف�يق التقييم الذخائر غير المنفجرة وأوصى باإلزالة الفو�ية وجلسات رفع الوعي حول الذخائر غير
المنفجرة للمجتمعات المحلية.

االحتياجات الرئيسية لألشخاص المتأث�ين هي الغذاء والمآوي والمواد غير الغذائية والمياه والمرافق الصحية ومساعدات المياه والصحة العامة والنظافة
وخدمات الصحة والتغذية، فضالً عن الدعم النفسي واالجتماعي والحماية.

االستجابة

يجري تقديم الخدمات الصحية للمتأث�ين بالنزاع من خالل عيادة متنقلة يديرها شركاء � المجال اإلنسا�.

يقوم الشركاء � المجال اإلنسا� بإعادة تأهيل نقطتين للمياه.

يجلب الدفاع المد� بالتعاون مع مجموعة شباب من أجل التأهيل صها�يج المياه للمتأث�ين � منطقتي ف�يق القوز والضغوط.

(١٥ 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

قدمت الجمعيات الخي�ية المحلية سالل غذائية للمتأث�ين � منطقة الضغوط.

معلومات خلفية أساسية

يعيش ما يقدر بنحو 211 ألف شخص � محلية أبو جبيهة، من بينهم 106 آالف يحتاجون إ� مساعدات إنسانية، وفًقا لوثيقة اللمحة العامة
لالحتياجات اإلنسانية لعام 2022. وعا� حوا� 19,600 شخص � أبو جبيهة من األزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين أكتوبر

2021 وفبراير 2022 وفًقا لتق�ير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

https://twitter.com/UNOCHA_Sudan
https://www.facebook.com/UNOCHASudan/
https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan
https://www.un.org/ar/about-us/copyright
https://www.un.org/ar/about-us/privacy-notice
https://www.un.org/ar/about-us/terms-of-use
https://reports.unocha.org/ar/about/
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-needs-overview-2022-december-2021
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_AcuteFoodInsecurity_2021Apr2022Feb_report.pdf

