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أبرز التطورات

تحسن الوضع األمني � مدينة الجنينة حيث لم يبلغ عن إطالق نار منذ 8 أب�يل.

االحتياجات األساسية هي المآوي والمواد غير الغذائية والمياه والمرافق والنظافة الصحية والصحة والغذاء والحماية بما � ذلك الدعم
النفسي واالجتماعي.

استمر انقطاع التيار الكه�با� ونقص الوقود � التأثير على سكان الجنينة مما يؤثر على شبكة المياه.

ارتفعت أسعار الغذاء والماء واألدوية والوقود والسلع األساسية األخرى.

الوضع

أفادت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية � والية غرب دارفور أن الوضع األمني � مدينة الجنينة آخذ � التحسن لكنه ال يزال متقلًبا. وأفادت مفوضية
العون اإلنسا� كذلك بأن المساعدات لم تصل بعد إ� المحتاجين بسبب الوضع األمني. والشركاء � المجال اإلنسا� مستعدون لتقديم الدعم بمجرد

ضمان سالمة وأمن عمال اإلغاثة. وأكدت مفوضية العون اإلنسا� أن المصالحة بين المجتمعات هي أولوية.

يؤثر انقطاع التيار الكه�با� ونقص الوقود على تشغيل شبكة المياه وأصبح الحصول على المياه أمرًا حرجًا. وبعض األسواق مفتوحة جزئًيا مع وجود
نقاط تفتيش أمنية عند مداخلها. و� الوقت نفسه، هناك تقا�ير عن ارتفاع أسعار الغذاء والمياه واألدوية والوقود والسلع األساسية األخرى. فعلى سبيل

المثال، زادت تكلفة المياه عشرة أضعاف � بعض المواقع منذ بدء القتال من 200 جنيه سودا� إ� 2000 جنيه سودا�.

وذكرت لجنة أطباء والية غرب دارفور أن عدد القتلى بلغ 144 قتيال و 232 ج�يحا. وذكرت اللجنة أن عمليات إجالء الجرحى إ� الخرطوم جا�ية لتلقي
المساعدة الطبية. وأجلت ثالث رحالت جوية لليوناميد 53 شخًصا � حالة حرجة.

ووفًقا لمكتب وا� والية غرب دارفور، فإن المآوي واللوازم المنزلية والمياه والمرافق والنظافة الصحية والصحة والغذاء والدعم النفسي واالجتماعي هي
االحتياجات الرئيسية ذات األولوية. كما تشير المنظمات اإلنسانية أيًضا إ� أن الحماية، بما � ذلك الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي هي

أيًضا احتياجات ذات أولوية. والمطلوب إجراء تقييم س�يع لالحتياجات للتأكد من االحتياجات الدقيقة، ومن ثم تبدأ التو�يعات. والحصول على المياه
الصالحة للشرب والمرافق والنظافة الصحية هو قضية رئيسية. ونصف مواقع التجمع � المدينة ال يمكن الوصول إليها وهناك تدهور ملحوظ � حالة
النظافة � المواقع بسبب �يادة االكتظاظ. وقد تأثرت الخدمات الصحية � المدينة، مع اإلبالغ عن نقص � المعدات الطبية واألدوية. وهناك حاجة إ�

الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص المتأث�ين.

ويؤثر االنفتاح الجز� لألسواق وانخفاض اإلمدادات الغذائية و�يادة األسعار على إمكانية الحصول على الغذاء. وهناك حاجة للغذاء واإلمدادات الغذائية
لألطفال ودعم الحوامل والمرضعات وكبار السن.

وال زالت العمليات اإلنسانية والرحالت الجوية معلقة. كما قام الشركاء � المجال اإلنسا� بحشد العاملين وبتعبئة موارد إضافية لالستجابة لالحتياجات
الجديدة بمجرد أن يسمح الوضع األمني بذلك. وسيصبح عدد األشخاص المحتاجين والفجوات � الموارد أكثر وضوحًا بمجرد أن يتمكن الشركاء من

التحرك بأمان، والبدء � إجراء تقييم ألعداد السكان المتأث�ين ومن ثم تقديم المساعدات لهم.

(١١ أبريل ٢٠٢١)
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