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موجز المستجدات 
السودان: نزاع في والية شمال دارفور. تحديث عاجل رقم 01 (14 يونيو 2022)

أبرز التطورات

نزح ما يقرب من 19,000 شخص � والية شمال دارفور - النزاع الذي امتد إ� والية شمال دارفور من محلية كلبس بوالية غرب دارفور.

معظم الوافدين الجدد � محليتي سرف عمرة والس�يف من النساء واألطفال.

سيجرى تقييم س�يع متعدد القطاعات لالحتياجات لتقييم احتياجات الوافدين الجدد.

سترسل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالوالية إمدادات طبية إ� مستشفى سرف عمرة.

لمحة عامة على الوضع

أفادت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية � والية شمال دارفور عن نزوح ما يقدر بـعدد 19 ألف شخص � الوالية مع انتشار النزاع القبلي بين قبائل
الِقِمر والقبائل الع�بية � محلية كُلُبس بوالية غرب دارفور إ� شمال دارفور.

بين 7-10 يونيو هوجمت 13 ق�ية من قرى الِقِمر � والية شمال دارفور (تسع � محلية سرف عمرة وأ�بع � محلية الس�يف) - الواقعة على الحدود
مع والية غرب دارفور، مما أدى إ� حرق ق�يتين بالكامل، وحرق سبع قرى جزئًيا، ونهب أ�بع قرى أخرى. وتشمل القرى التسع المتضررة � سرف عمرة
أبو رميلة ، وِعد قمر، وصنقر فوت، وبِقلي، وجميزة، وهشابة، وِدبِس، وِقليالت، وأبو جوخا و� محلية الس�يف تضررت قرى ك�يكر وصفرا جامع والجهير

وخوران.

وفر� المتأثرون إ� محليات سرف عمرة والس�يف، حيث لجأ ما يقدر بـ 15,570 شخًصا إ� مدينة سرف عمرة (معظمهم مع األصدقاء واألقارب) و 2,500
الذوا بقرى الجهير وأم جروة وأم كترة � محلية الس�يف ( � الغالب � المناطق المفتوحة). ومعظم النازحين هم من النساء واألطفال الذين فقدوا معظم

ممتلكاتهم ومخزونهم الغذا� وماشيتهم. وهذه األرقام لم يجر التحقق منها بعد. كما وردت تقا�ير عن نزوح بعض المستوطنات الع�بية ولكن لم ترد
معلومات أخرى حول هذا الموضوع. وبدأ الشركاء اإلنسانيون � سرف عمرة تقييم احتياجات الوافدين الجدد. االحتياجات الرئيسية التي جرى تحديدها

هي الغذاء والمواد غير الغذائية وكذلك مرافق الصرف الصحي (المراحيض).

كما وصل األشخاص من قرى الِقِمر � واليتي وسط وغرب دارفور. وصل حوا� 500 شخص (100 عائلة) إ� سرف عمرة من ق�ية دامبر � والية وسط
دارفور بينما وصل 300 شخص آخر (57 عائلة) من ق�يتهم �يليته وفجُر غرب � والية غرب دارفور عندما هاجم رجال القبائل الع�بية قراهم.

االستجابة

بدأت وزارة الصحة الوالئية فحص محيط منتصف العضد لألطفال � سرف عمرة.

يخطط الشركاء � المجال اإلنسا� إلجراء تقييم س�يع متعدد القطاعات لالحتياجات � األيام المقبلة. وتخطط منظمة الصحة العالمية ووزارة
الصحة االتحادية إلرسال إمدادات طبية إ� مستشفى سرف عمرة.

(١٥ يونيو ٢٠٢٢)
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