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موجز المستجدات 
السودان: نزاع بين المجتمعات المحلية - جبل مون

بغرب دارفور، التحديث العاجل رقم 02 (6 ديسمبر
(2021

أبرز التطورات

هناك نازحون عقب القتال الذي نشب بين البدو الرحل والمزارعين � محلية
جبل مون بوالية غرب دارفور.

فر األشخاص إ� الجبال � الواليات المجاورة كما عبروا الحدود إ� تشاد.

ُقتل ما ال يقل عن 50 شخًصا، ونزح 6,655 شخًصا، وفر 2,261 شخًصا إ�
تشاد، وأحرق ونهب 594 منزالً.

زارت الفرق المشتركة بين الوكاالت 32 ق�ية متضررة لتقييم االحتياجات.

تشمل األولويات التي جرى تحديدها التعليم والغذاء والصحة والمرافق الصحية والنظافة والمآوي والمواد غير الغذائية والحماية والمياه.

قام العاملون � المجال اإلنسا� بتو�يع المساعدات على المتأث�ين بالنزاع.

لمحة عامة على الوضع

تصاعدت االشتباكات الطائفية � 20 نوفمبر بين البدو والمزارعين من قبيلة المسي�ية جبل � ق�ية خزان كجوك (20 كم شرق صليعة) � محلية جبل
مون بوالية غرب دارفور. ووفًقا للبيانات التي جرى جمعها خالل التقييم المشترك بين الوكاالت ما بين 29 نوفمبر و 2 ديسمبر حيث هجر 6,655 شخًصا
با وسرف عمرة (1,331 أسرة) إ� ق�ية هجيليجة ومدينة صليعة � محلية جبل مون، وكذلك ق�ية ِو�يِوري � محلية كُلُبس، وق�ية ووروف بمحلية س�

بشمال دارفور فيما عبر آخرون الحدود إ� تشاد. وبحسب مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، فقد عبر 2,261 شخًصا الحدود إ� تشاد حتى 30
نوفمبر. وتجرى الم�يد من عمليات التحقق والمناقشات للتحقق من عدد األشخاص النازحين والمحتاجين إ� المساعدات اإلنسانية.

وال يزال الوضع � المنطقة متوترا ويتعذر التنبؤ به. فاألشخاص خارج صليعة، المدينة الرئيسية التي تقدم الخدمات األساسية للمنطقة بأكملها، ال يمكنهم
حالًيا الوصول إ� المدينة بسبب التوترات والمخاوف األمنية. وبالتا�، ال يستطيع األشخاص الوصول إ� الرعاية الصحية ألن المرافق المتنقلة التي تخدم

المناطق ال�يفية لم تعد تعمل. عالوة على ذلك، يفتقر األشخاص إ� الوصول إ� السوق األساسي � صليعة، المصدر الرئيسي لإلمدادات الحيوية �
جبل مون.

ويعيش ما يقدر بنحو 68,500 شخص � محلية جبل مون، وأكثر من 46,600 منهم بحاجة إ� مساعدات إنسانية، وفًقا لوثيقة اللمحة العامة
لالحتياجات اإلنسانية لعام 2022. كما يعيش أكثر من 6,800 شخص � جبل مون � أزمة ومستويات من األمن الغذا� تفوق األزمة بين أكتوبر 2021

وفبراير 2022 وفًقا لتق�ير التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

االستجابة

بعد مناقشات مع السلطات المحلية بين 29 نوفمبر و2 ديسمبر أجري تقييم مشترك بين الوكاالت � 32 ق�ية / دامرا (قرى رعوية صغيرة) لتحديد
االحتياجات وتو�يع اإلمدادات اإلنسانية على المجتمعات المتضررة من النزاع. وقام الف�يق بتقييم القرى والمناطق التي فر إليها األشخاص (بما � ذلك

المناطق الجبلية)، وقرى العودة، ومستوطنات البدو التي ورد أنها كانت تستضيف نازحين أو تأثرت بالنهب والحرق. حيث ناقشت فرق التقييم الوضع
واالحتياجات اإلنسانية مع النساء والرجال المأث�ين، وممثلي الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة واإلدارات الفنية للزراعة، والسلطات المحلية

واألهلية.

وكان التقييم يتألف من فرق تمثل المآوي / المواد غير الغذائية، والصحة والتغذية، واألمن الغذا� ووسائل العيش، والمياه والمرافق الصحية، والتعليم،
والحماية. وسلطت النتائج األولية للتقييم الضوء على احتياجات التعليم، والغذاء، والصحة، والمرافق الصحية والنظافة، والمواد الغذائية / غير الغذائية،

والحماية، والمياه - بما � ذلك الرصد - باعتبارها األكثر إلحاحًا.

(٧ ديسمبر 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

وأخذت بعثة تقييم االحتياجات إمدادات لتقديم استجابة إنسانية فو�ية. وجرى تو�يع ما مجموعه 1,600 مجموعة كاملة من المواد غير الغذائية على
األشخاص المتأث�ين � قوز منو وأم سياال وعمار جديد ومجتمعات النازحين � قرى نورا� وكنِدري وجوخانا. باإلضافة إ� ذلك، جرى تو�يع 2,000 حقيبة

كرامة، و200 ناموسية، وخمس مجموعات من أدوات معالجة األمراض المنقولة جنسياً إلدارة حاالت االغتصاب. باإلضافة إ� ذلك، جرى تسليم بعض
اإلمدادات الطبية والجراحية األساسية إ� صليعة. يخطط الشركاء � المجال اإلنسا� أيًضا لمساعدة األشخاص المتأث�ين � المناطق الواقعة خارج مدينة

صليعة ومنطقة جبل مون - بشكل أساسي من خالل دعم الصحة والمياه والمرافق الصحية والتعليم والحماية.
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