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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

تف�يغ اإلمدادات الغذائية � الجنينة، والية غرب دارفور 17 أب�يل
2021 - برنامج األغذية العالمي
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أبرز التطورات

يسود الهدوء الوضع األمني � مدينة الجنينة حيث لم ترد تقا�ير عن وقوع
قتال خالل األيام العشرة الماضية

حماية المدنيين أولوية قصوى إذ أفاد األشخاص أن األمن هو السبب
الرئيسي لعدم تمكنهم من العودة إ� ديارهم

تعمل المنظمات اإلنسانية على توسيع نطاق عملياتها، وتجديد المخزون،
ونشر الم�يد من الموظفين، وقد بدأ تو�يع الغذاء � 18 أب�يل

الوضع

يتسم الوضع األمني � الجنينة بالهدوء حيث لم ترد أنباء عن إطالق نار أو أي أعمال
عنف خالل عطلة نهاية األسبوع بحسب التقا�ير الواردة. وبدأت الحياة تعود إ� طبيعتها، ويتنقل األشخاص بح�ية � جميع أنحاء المدينة. وهناك تقا�ير

تفيد بعودة بعض األشخاص إ� أ�بعة أحياء حول منطقة حي الجبل، إال أن عدد األشخاص لم يتأكد بعد. ومعظم األسواق مفتوحة. ومع ذلك، فإن
باء وإمدادات المياه � المدينة. األسعار أعلى مما كانت عليه قبل موجة العنف األخيرة. ويجري تد�يجًيا استعادة شبكة الكه�

وأكد و�ير الداخلية مجدداً � اجتماع عقد � 15 أب�يل أن الحكومة ملتزمة بضمان األمن وتوفير الحماية للمتأث�ين وكذلك للشركاء � المجال اإلنسا�.
ودعا الشركاء � المجال اإلنسا� إ� االستجابة الفو�ية لحالة الطوارئ.

وكان القتال األخير البين المجتمعات قد أدى إ� نزوح 40,000 شخص، وبذلك يصل إجما� عدد النازحين � والية غرب دارفور هذا العام إ� أكثر من
149,000 شخص. وأكدت مفوضية العون اإلنسا� وجود 13 نقطة تجمع جديدة لجأ إليها نازحون، ليرتفع العدد اإلجما� إ�97 نقطة تجمع. وقتل �

االشتباكات األخيرة 117 شخًصا وأصيب 283 آخ�ين.

وقامت بعض المنظمات اإلنسانية بنشر الم�يد من الموظفين لدعم حالة الطوارئ � الجنينة. ويقوم هؤالء الموظفون بتقييم احتياجات النازحين الجدد كما
بدأوا � تقديم المساعدات المنقذة للحياة. و� 17 أب�يل وصلت شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية إ� الجنينة تحمل أكثر من 200 طن متري من

الحصص الغذائية الطارئة، بما � ذلك الحبوب والبقول وال�يت والملح. و� 17 أب�يل أيًضا أجرى شركاء قطاع األمن الغذا� عمليات تحقق أولية لتقييم
عدد األشخاص الذين يحتاجون إ� مساعدات غذائية عاجلة، للتحرك بسرعة لتزويدهم بالدعم المطلوب. كما بدأ تو�يع حصص غذائية تكفي لشهر واحد

على المتأث�ين � الجنينة � 18 أب�يل.

و� الوقت نفسه من المتوقع أن يجري � 19 أب�يل تقييم مشترك بين الوكاالت لالحتياجات لتحديد عدد المحتاجين و�يادة الدعم. وقد استأنفت بعض
المنظمات اإلنسانية خدمات المياه والمرافق والنظافة الصحية � ما ال يقل عن 15 نقطة تجمع � الجنينة.
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