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Map of Ag Geneina and population movement

موجز المستجدات 
نزاع في الجنينة عاصمة والية غرب دارفور

النقاط الرئيسية

بدأت االشتباكات المسلحة � وحول مدينة الجنينة عاصمة والية غرب
دارفور � 15 يناير بين أفراد من قبائل المساليت وقبائل ع�بية

نزوح حوا� 50 ألف شخص (المصدر: مفوضية العون اإلنسا�).

قتل ما ال يقل عن 83 شخًصا وجرح 170 آخرون. (المصدر: وزارة الصحة)

أهم االحتياجات: المآوي، والمياه والمرافق الصحية والنظافة، والغذاء.

ُسمح لقوات األمن باستخدام كل القوة الالزمة إلعادة بسط القانون والنظام.

فرض حظر تجول � والية غرب دارفور.

يصل وفد رفيع المستوى من حكومة السودان إ� الجنينة � 18 يناير ويزور معسكرات ك�يندينق.

لمحة عامة على الوضع

بدأت االشتباكات المسلحة � 15 يناير، حيث ورد أن عدة مجموعات هاجمت بلدة الجنينة من عدة اتجاهات. وورد أن هذا كان انتقاًما لمقتل رجل عر�
ُطعن � سوق روقوروقو � معسكر ك�يندينق للنازحين � 15 يناير 2021.

وقد تلقى مفوض مفوضية العون اإلنسا� تقا�يراً تفيد بأن 50 ألف شخص قد نزحوا إ� المدينة. ويشمل ذلك 32 ألف نازح من معسكرات ك�يندينق
الثالثة (ك�يندينق1 وك�يندينق2 ودار أندوكا/السلطان)، وحوا� 8 آالف شخص من المناطق المجاورة لمعسكرات ك�يندينق (دار السالم ودار النعيم وباب

الجنان) وحوا� 10 آالف شخص من القرى المحيطة بالجنينة. وتأوي العائالت النازحة إ� المدارس ومبا� الوزارة (مدرسة اإلمام الكاظم ومدرسة الزهراء
ومدرسة صالح الدين ومدرسة القديمة).

أصدر وا� غرب دارفور مرسومين، حظر األول التجول � جميع أنحاء دارفور، وشمل اآلخر تفويًضا للشرطة باستخدام القوة للحفاظ على القانون والنظام.

وتأ� هذه الحادثة بعد عام من أعمال العنف � ديسمبر 2019، يناير 2020 � الجنينة والتي أدت إ� نزوح حوا� 32 ألف نازح إ� الجنينة من
معسكرات النازحين والقرى المجاورة. كما شهد يوليو 2020 موجة أخرى من العنف الطائفي � مستيري أجبرت 40 ألف شخص على الفرار والبحث عن

مأوى � الجنينة.

االستجابة والفجوات

تقف الوكاالت اإلنسانية على أهبة االستعداد لالستجابة. وتقوم المنظمات بالتحقق من توفر المخزونات والقدرات والخدمات اللوجستية، مع بدء االستجابة
األولية فورًا وحال تحسن الوضع األمني يمكن لعمال اإلغاثة التحرك والبدء � تقديم المساعدة األولية. وتو� صندوق السودان اإلنسا� تنشيط آلية

االستجابة للطوارئ لتس�يع االستجابة.

وتخطط المنظمة الدولية للهجرة إلجراء تقييم س�يع لمصفوفة تتبع النزوح اآلن بعد أن أصبح الوصول ممكًنا. وسيوفر هذا صورة أوضح عن أعداد
النازحين.

قطاع األمن الغذا�: يمتلك برنامج الغذاء العالمي 10 آالف طن متري من المواد الغذائية � مستودعات � والية غرب دارفور لدعم 50 ألف شخص
بتو�يع أغذية الطوارئ.

قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة: يخطط القطاع الستجابة لتغطية احتياجات 35 ألف شخص لكنه يحتاج إ� 500 ألف دوالر.

قطاع الصحة: هناك مركزان للرعاية الصحية األولية يعمالن ولكن بعمالة منخفضة. وتفيد السلطات الصحية بأنه ال يوجد نقص � اإلمدادات الطبية داخل
هذه المرافق. وتتو� جمعية الهالل األحمر السودا� جمع رفات المتوفين وتنقل الجرحى إ� المرافق الصحية.

(١٩ يناير ٢٠٢١)
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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

قطاع الحماية : تحشد السلطات قوات أمنية إضافية إلعادة إرساء القانون والنظام. كما أفاد المدير العام للرعاية االجتماعية والتنمية ال�يفية بوزارة العمل
والتنمية االجتماعية أنه جرى نشر 6 آالف جندي مسلح منذ أغسطس الماضي، وأن 6 آالف جندي آخ�ين يجري تجنيدهم من قبل الحركات المسلحة
األطراف الموقعة منها على اتفاقية جوبا للسالم. ويجري التجنيد بشكل أساسي � معسكرات النازحين. وتعمل اليونيسيف مع مجلس الوالية لرعاية

الطفولة. كما تقوم منظمة طفل الحرب الكندية بإدارة الحاالت، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي، وإدارة المساحات الصديقة لألطفال، وتتبع األسر ولم
شملها.

قطاع المآوي / المواد غير الغذائية: يخطط القطاع لتو�يع المواد غير الغذائية على 1,500 أسرة (حوا� 7,500 شخص تق�يًبا). حيث ستحصل كل أسرة
على وعاء سوائل بالستيكي (جركانة) سعة 20 لترًا وحصائر للنوم وبطانية حرا�ية متوسطة مقاس 1.5 × 2 متر وطقم مطبخ من النوع (ب) ومشمعات

بالستيكية وناموسية. ويسعى القطاع لتلقى التمويل لسد الفجوات الكبيرة. لم�يد من المعلومات، يرجى االتصال بأوتشا - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
steel@un.org ،التابع لألمم المتحدة - السودان: جيمس ستيل
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