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أبرز التطورات

ُقتل 40 شخًصا � االشتباكات األخيرة بين قبائل المساليت والقبائل الع�بية
منذ الثالث من أب�يل.

ال يزال الوضع متوترًا � بلدة الجنينة حيث تحشد قبائل المساليت والقبائل
الع�بية قواتها.

سمع دوي إطالق نار � أحياء حي الجبل والجمارك � وقت متأخر من بعد
ظهر يوم 5 أب�يل 2021.

ُعلِقت العمليات اإلنسانية وألغيت الرحالت الجوية اإلنسانية إ� حين تحسن الوضع األمني.

ومعلوم أن المدينة تعمل بوصفها مركزًا إليصال المساعدات ويتأثر حالًيا أكثر من 700,000 شخص بهذا التدهور � الوضع األمني.

الوضع

أطلق مجهولون النار � مساء يوم 3 أب�يل على رجال من قبائل المساليت الذين كانوا يسحبون سيارتهم إ� مدينة الجنينة حيث قتل شخصان وأصيب
اثنان. وتصاعدت التوترات بين قبائل المساليت والقبائل الع�بية وحشدت الجماعتان قواتهما. ومنذ الرابع من أب�يل وردت أنباء عن إطالق نار � حي

الجبل وحي الجمارك. وأفادت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية أن 40 شخًصا قتلوا وأصيب 58.

التأثير

منذ بدء إطالق النار أغلقت األسواق المحلية وصدرت تعليمات لموظفي األمم المتحدة بالبقاء � منازلهم وألغيت الرحالت اإلنسانية. ووفًقا للشركاء على
األرض أغلقت جميع الطرق حول الجزء الجنو� من الجنينة كما علقت جميع األنشطة اإلنسانية. وفر سكان حي الجبل والجمارك من منازلهم ولجأوا إ�

المساجد والمبا� العامة المجاورة.

وكان النزاع بين مجتمعات المساليت والمجتمعات الع�بية � منتصف شهر يناير قد أدى إ� نزوح أكثر من 108,000 شخص. حيث يحتمي معظم هؤالء
النازحين بالمدارس والمرافق الصحية � مدينة الجنينة. كما نزح ما يقدر بـعدد 10,000 نازح � أ�بع قرى خارج المدينة. وقد جرى توفير الغذاء والمآوي

لحاالت الطوارئ واللوازم المنزلية والخدمات الصحية والمياه للفئات األكثر عرضة للمخاطر.

ويجدر ذكر أن مدينة الجنينة هي مركز لتوصيل المساعدات اإلنسانية وتنشط بها أكثر من 25 منظمة تنفذ مهامها اإلنسانية.
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