
SUDAN
السودان: النزاع - تحديث عاجل رقم 14 والية غرب دارفور. حتى 13 أبريل 2021

أخر التحديثات: ١٤ أبريل ٢٠٢١

الصفحة 1 من 1

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/flash-update/5Evmrd17tR0dlqgCmIajgm/
تم التنزيل: ١٤ أبريل ٢٠٢١ 

 

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
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أبرز التطورات

بات الوضع أكثر هدوًءا، ولم ترد تقا�ير عن وقوع قتال خالل األيام الثالثة الماضية

تفيد التقا�ير بوجود 51 نقطة تجمع جديدة � مدينة الجنينة، ليصل العدد اإلجما� إ� 135 نقطة

استؤنفت الرحالت الجوية والشاحنات التجا�ية إ� الجنينة

وصل وفد برئاسة رئيس مجلس السيادة إ� الجنينة والتقى بزعماء قبائل المساليت والعشائر الع�بية

عاد التيار الكه�با� إ� بعض أجزاء المدينة ولكن شبكة مياه المدينة معطلة

الوضع

ال يزال الوضع هادئًا � بلدة الجنينة مع عدم ورود أنباء عن إطالق نار خالل األيام القليلة الماضية. ولجأ اآلالف من األشخاص إ� مواقع التجمع داخل
المدينة، والتي ورد أنها زادت من 83 إ� أكثر من 135 موقًعا بسبب النزاع األخير.

سافر رئيس مجلس السيادة السودا�، عبد الفتاح البرهان، من الخرطوم إ� الجنينة � 12 أب�يل برفقة و�ير الدفاع ومسؤولين آخ�ين رفيعي المستوى.
وتفقد الوفد الوضع األمني وشجع زعماء القبائل على تع�يز المصالحة والتعايش السلمي بين الجماعات العرقية المختلفة. والتقى الوفد بزعماء القبائل

من المساليت والعشائر الع�بية. وتتواصل المفاوضات من أجل وقف إطالق النار.

ال يزال العدد الدقيق لألشخاص المتأث�ين بالنزاع األخير غير واضح حيث لم تجر التقييمات بعد. وتشير التقا�ير إ� أن أكثر من 1,800 شخص فروا إ�
تشاد المجاورة، وبذلك وصل العدد اإلجما� إ� 5,000 بمن فيهم أولئك الذين فروا منذ يناير. وجرى حشد الموظفين والموارد اإلنسانية إ� زالنجي (والية

وسط دارفور)، وهم على أهبة االستعداد لالنتقال إ� الجنينة بمجرد أن يسمح الوضع األمني بذلك.

باء إ� بعض أجزاء المدينة، لكن مياه المدينة ال تزال مقطوعة. ووصل سعر برميل المياه الواحد إ� 2000 جنيه سودا� (5.24 دوالر وعادت الكه�
أم�يكي) بشكل غير مسبوق من حوا� 0.79 دوالر قبل بدء االشتباكات. وال تزال المرافق الصحية تمثل مشكلة مع محدودية المرافق المتاحة � مواقع

التجمع مما يثير مخاوًفا بشأن تفشي األمراض.

كما بدأت اإلمدادات واألدوية � النفاد من المرافق الصحية. واألسواق مفتوحة جزئًيا وأفادت التقا�ير بوجدود �يادات � األسعار لمعظم السلع. وحتى 12
أب�يل، بدأت الشاحنات التجا�ية � الوصول إ� الجنينة من زالنجي واستؤنفت الرحالت التجا�ية � نفس اليوم.
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