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موجز المستجدات 
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دارفور. حتى 6 أبريل 2021

أبرز التطورات

مقتل 56 شخًصا � االشتباكات األخيرة بين قبائل المساليت والقبائل
الع�بية � مدينة الجنينة

إعالن حالة الطوارئ بوالية غرب دارفور

نشر للقوات � المدينة

استمرار القتال وسماع إطالق النار � الساعات األو� من يوم 6 أب�يل

تعليق تقديم مساعدات اإلغاثة وإلغاء الرحالت اإلنسانية

الوضع

باء المحلية الليلة الماضية وليس هناك إمداد كه�با�. وأفادت � 6 أب�يل استمر سماع أصوات إطالق نار � جميع أنحاء المدينة. وقد دمرت محطة الكه�
مفوضية العون اإلنسا� الحكومية � والية غرب دارفور أن األشخاص يفرون إ� تشاد المجاورة. وارتفع عدد الوفيات إ� 56 كما أصيب الم�يد.

وأعلن مجلس األمن والدفاع � 5 أب�يل حالة الطوارئ بوالية غرب دارفور. وجرى نشر إضا� للقوات المسلحة السودانية وتفويضها التخاذ جميع التدابير
الالزمة لحل النزاع القبلي ومصادرة األسلحة غير المشروعة. وأفاد األشخاص � الجنينة أن العديد من المستشفيات تضررت � القتال، بما � ذلك

مستشفى السلطان تاج الدين الذي أصيب بقذيفة صاروخية (آر � جي). وأرسلت الحكومة مروحيتين لنقل الجرحى إ� الخرطوم. كما سقطت قذيفة آر �
جي � مجمع لألمم المتحدة.

التأثير

علقت جميع العمليات اإلنسانية حتى يتحسن الوضع األمني. حيث ال تزال األسواق مغلقة وألغيت الرحالت الجوية اإلنسانية. ووفًقا للشركاء على األرض
أغلقت الطرق داخل وخارج الجنينة. والذ حوا� 3,800 شخص من أحياء حي الجبل والجمارك والثورة والتضامن بالمساجد والمبا� العامة الق�يبة.

وأدت الجولة األخيرة من العنف الطائفي إ� �يادة تدهور الوضع السيئ بالفعل لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر. ونظرًا ألن مدينة الجنينة هي مركز
إقليمي لتقديم المساعدات فإن تعليق العمليات اإلنسانية سيكون له تداعيات � جميع أنحاء الوالية.

الخلفية

بدأ النزاع بين مجتمعات المساليت والمجتمعات الع�بية � منتصف شهر يناير وأدى إ� نزوح أكثر من 109,000 شخص. ويحتمي معظم النازحين
بالمدارس والمرافق الصحية � مدينة الجنينة. كما نزح ما يقدر بعدد 10,000 نازح � أ�بع قرى خارج المدينة.
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