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موجز المستجدات 
السودان: النزاع - التحديث العاجل رقم 4، واليتي غرب

دارفور وجنوب دارفور وذلك حتى 26 يناير 2021

النقاط الرئيسية

فرّ حوا� 117,100 شخص من مناطق اشتباكات المجتمعات � واليتي غرب دارفور
وجنوب دارفور (المصدر: المنظمة الدولية للهجرة). كما عبر 3,500 شخص إضا�

الحدود إ� تشاد (مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين).

ما ال يقل عن 200 قتيل و300 ج�يح إثر اشتباكات المجتمعات األسبوع الماضي �
الجنينة بوالية غرب دارفور وق�يضه بوالية جنوب دارفور (المصدر: وزارة الصحة الوالئية ومفوضية العون اإلنسا�)

جرى نشر قوات األمن � المناطق المتضررة إلعادة بسط القانون والنظام. وال يزال الوضع األمني متقلًبا � والية غرب دارفور ويتعذر التنبؤ به.

والية غرب دارفور

تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 97,825 شخصاً (19,554 أسرة) قد نزحوا إ� أنحاء مدينة الجنينة والقرى المحيطة بها. حيث يحتمي حوا� 57,800
نازح � 55 مدرسة ومبا� عامة أخرى منتشرة � أنحاء مدينة الجنينة باإلضافة إ� ق�يتي مستِري ومو� ومعسكر السيسي. ويتجمع النازحون المتبقون

البالغ عددهم 40 ألف شخص � مناطق مفتوحة � ق�يتي السالم وأم شجرة.

األولويات العليا هي الحماية والمآوي والمواد غير الغذائية والمياه والغذاء والخدمات الصحية (المصدر: والية الصحة الوالئية، ومفوضية العون اإلنسا�،
والهالل األحمر السودا�، وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للهجرة). وال تزال رحالت خدمات النقل الجوي التابعة لألمم المتحدة إ� الجنينة

معلقة حيث أغلق المحتجون الط�يق من مطار الجنينة إ� المدينة.

ُفرض حظر التجول من الساعة 18:00 حتى الساعة 07:00 وهو ساري المفعول � والية غرب دارفور كافة، مع إعفاء المنظمات اإلنسانية.

وتأثرت ما ال يقل عن 38 مدرسة، وهناك 26 مدرسة يشغلها النازحون (وفقاً لوزارة الت�بية والتعليم الوالئية). وباإلضافة إ� ذلك مدارس بلدة مستِري �
محلية بيضة ليست مفتوحة بسبب عدم استتباب األمن وإيواء النازحين بالمدارس.

والية جنوب دارفور

نزح ما يقدر بنحو 19,300 شخص من ق�يضه (المصدر: المنظمة الدولية للهجرة) وتخطط المنظمات اإلنسانية لتقديم المساعدات إ� 15,000 من
األشخاص األكثر عرضة للمخاطر.

األولويات القصوى هي الحماية والمآوي والغذاء والماء والخدمات الصحية.

جرى نشر لقوات أمنية مشتركة وإنشاء لمناطق عازلة بين القبائل � المناطق الرئيسية.

تحسن الوضع األمني حول مناطق ق�يضه مما سمح بإجراء تقييم س�يع مشترك بين الوكاالت � المدة من 27 إ� 30 يناير 2021 لتقييم الوضع
اإلنسا� � منطقة طويل.

لم�يد من التفاصيل والمعلومات، يرجى االطالع على نسخة PDF للتحديث العاجل رقم 4

(٢٦ يناير ٢٠٢١)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SUDAN_20210126_West%20%20South%20Darfur_FlashUpdate%234.pdf
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