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موجز المستجدات 
السودان: سرتوني (شمال دارفور) تحديث عاجل رقم

01 (4 أغسطس 2021)

النزاع � سورتو�

اندلعت اشتباكات � سورتو� � 15 يوليو بين القوات المسلحة السودانية وجيش
تح�ير السودان / فصيل الفوكا ضد جيش تح�ير السودان / فصيل عبد الواحد -

الذين سيطروا على المنطقة من جيش تح�ير السودان / الفوكا بعد انسحاب بعثة
األمم المتحدة - االتحاد األف�يقي � دارفور (يوناميد) � أب�يل 2021. وأفادت التقا�ير
عن مقتل خمسة نازحين وإصابة عدد غير معروف وإحراق حوا� 65 منزالً للنازحين.

وقد سيطرت القوات المسلحة السودانية على سورتو� � 18 يوليو.

وأفادت مصادر محلية أن معظم النازحين � سرتو� فروا إ� الجبال المحيطة فيما فر
البعض إ� محليات وسط وشمال جبل مرة بوالية وسط دارفور تاركين وراءهم مرضى

وكبار السن. وهناك تقا�ير عن عودة نساء وأطفال إ� موقع تجمع النازحين.

كما أن خدمات الصحة والتغذية والمرافق الصحية والنظافة غير متوفرة حالًيا. ويستخدم األشخاص مياه األمطار أو المياه من بئر مفتوح بالقرب من
المعسكر بعد سرقة مولد يستخدم لضخ المياه من كو� التي هي مصدر المياه الرئيسي لسرتو�. وتخطط جمعية الهالل األحمر السودا� لتو�يع المواد

الغذائية � سورتو� � 5 أغسطس. وخالل االشتباكات التي وقعت بين 15 و19 يوليو أصيب مستودع (� شكل) خيمة مطاطية تابعة لبرنامج الغذاء
العالمي � سورتو� بالرصاص بينما نُهبت مواد غير غذائية ومساعدات غذائية من خيمة مستودع أخرى. كما لم يجر بعد إصدار تص�يح للبعثة المشتركة

بين الوكاالت إ� سورتو�.

وصول النازحين من سورتو� إ� والية وسط دارفور

بدأ النازحون من سورتو� بالوصول إ� والية وسط دارفور. كما زارت بعثة مشتركة بين الوكاالت قولو وسبنقا � محلية شمال جبل مرة بوالية وسط
دارفور لتقييم احتياجات النازحين.

ووفًقا لقادة المجتمع فقد وصل بين 17 يوليو و 1 أغسطس ما مجموعه 616 عائلة من سورتو� (حوا� 3,500 شخص) � سبنقا (227 عائلة) و�
دنقال (35 عائلة) وكامبوقارنا (17 عائلة) وديانكيرو (33 عائلة) وكامبو زغاوا (27 عائلة) ، وكورمي (53 عائلة) ، وتوجا (17 عائلة) ، وبواالي (207

عائلة). كما قالوا إن 584 أسرة أخرى � ط�يقهم إ� والية وسط دارفور. وبحسب ما ورد يختبئ معظمهم � كهوف � الجبال ومن المتوقع أن يصلوا إ�
سبنقا أو قولو � األيام المقبلة. واالحتياجات اإلنسانية ذات األولوية هي الغذاء والمآوي والمواد غير الغذائية والمساعدات الصحية. وستعيق األمطار حركة

القوافل اإلنسانية لذا يجب تقديم أي مساعدات � سبنقا على الفور. كما هناك حاجة إ� تدخالت الحماية والعنف القائم على النوع االجتماعي. وأفاد
مجتمع النازحين أن 105 أطفال من سورتو� � عداد المفقودين / المنفصلين عن عائالتهم. كما أن الشباب معرضون لخطر القتل أو االعتقال أو االحتجاز

من قبل الجماعات المسلحة المختلفة � المنطقة.

وكان النزاع المسلح بين مارس ومايو قد أدى إ� نزوح 2,000 أسرة � جبل مرة. و� أواخر مارس أدى هجوم � ق�ية برقو إ� نزوح األشخاص مؤقًتا
إ� فنقاسوق بوالية وسط دارفور. و� نفس المدة أدى هجوم شمال روكيرو � محلية شمال جبل مرة إ� نزوح قصير المدى. وبحسب ما ورد عادت هذه

العائالت إ� مزارعها. و� مايو أدى هجوم على ق�يتي روفوتا وبرقو إ� موجة نزوح أخرى حول فنقاسوق.

خلفية عن موقع تجمع النازحين � سورتو�

يقع موقع تجمع سرتو� للنازحين � منطقة مجاورة داخل منطقة كبكابية � والية شمال دارفور (حوا� 52 كيلومترًا جنوب شرق كبكابية) حيث فر
األشخاص من النزاع � عام 2016 بين القوات الحكومية والجيش الشعبي لتح�ير السودان / فصيل عبد الواحد � منطقة جبل مرة بوسط دارفور.

واستقر األشخاص حول موقع ف�يق اليوناميد. � ذلك الوقت لم تكن هناك مرافق وخدمات موجودة � المنطقة أو مجتمع مضيف يمكن للنازحين
االعتماد عليه للحصول على الدعم.

(٤ أغسطس 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

نزح النازحون � موقع تجمع سورتو� مبدئًيا � عامي 2003/2004 من قرى خارج سرتو� وأجزاء من والية شمال دارفور إ� جبل مرة � والية وسط
دارفور حيث استقروا لسنوات عديدة. وبين مطلع يناير 2015 وبداية موسم األمطار � يونيو 2015 تصاعد هجوم عسكري حول جبل مرة � والية وسط

دارفور بقيادة قوات الدعم الس�يع بهدف اقتالع جيش تح�ير السودان / عبد الواحد مما أدى إ� نزوح ثان للنازحين من 91 ق�ية � أنحاء منطقة جبل
مرة بواليتي جنوب ووسط دارفور.

ويقدر عدد سكان موقع تجمع النازحين الذي يضم 21 ق�ية مجاورة بحوا� 30,200 شخص (برنامج الغذاء العالمي) ينتمون أساًسا إ� مجموعتين
عرقيتين رئيسيتين: مجتمع المزارعين من الفور ويشكلون 75 � المائة، والبدو الرحل (بما � ذلك النوايبة والر�يقات والِقلول � المناطق المحيطة)

يشكلون 25 � المائة من مجموع السكان.

هذا المشهد األمني � منطقة سورتو� معقد مع وجود جيش تح�ير السودان / فصيل عبد الواحد، والقوات المسلحة السودانية، وجيش تح�ير السودان
/ الفوكا - الذين وقعوا اتفاق سالم مع حكومة السودان � عام 2016 - والبدو المسلحين. هذه الشبكة المعقدة من الجماعات المسلحة والمجتمعات

والجيش جعلت الوضع األمني � سورتو� متقلًبا للغاية حيث يسود مناخ من الخوف وعدم اليقين. ومنذ يناير 2016 وفر موقع ف�يق اليوناميد الحماية
للمدنيين المقيمين � سورتو� ولكن منذ تسليم الموقع إ� السلطات � أب�يل 2021 كانت هناك مخاوف كبيرة تتعلق بالحماية بين مجتمع النازحين.

حيث ال توجد مؤسسات سيادة القانون � سورتو� مع وجود أقرب تلكم المؤسسات � كبكابية على بعد 52 كم.
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