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ملخص
وردت تقاريرعن هطول أمطار غزيرة وسيول حتى اآلن يف  12والية من أصل  18والية
بما يف ذلك والية الجزيرة والنيل األزرق والقضارف والخرطوم وشمال كردفان والشمالية
ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل األبيض .وتأثر
أكثر من  61,800شخص حتى  22أغسطس  .2021وتعرض ما مجموعه  3,840منزاًل
للدمار ،وتأثر  8,160شخًص ا ،كما تضرر عدد غير مؤكد من منشآت البنية التحتية
العامة واألراضي الزراعية .وستجرى المزيد من التقييمات يف معسكر الرياض للنازحين
يف واليةغرب دارفور ويف والية القضارف للتحقق من االحتياجات وعدد األشخاص
المتأثرين.
والية غرب دارفور
يف  18و  19أغسطس تأثر 3,425شخًص ا باألمطار الغزيرة والسيول يف معسكر الرياض للنازحين يف محلية الجنينة بوالية غرب دارفور .ووفًق ا لقادة المجتمع
والمالحظات األولية فقد جرى تدمير أو إتالف عدد غير مؤكد من المراحيض .ومن المقرر إجراء تقييمات متعمقة لتأكيد عدد األشخاص المتأثرين
واالحتياجات ذات األولوية.
وتأثر أكثر من  5,640شخًص ا باألمطار الغزيرة والفيضانات يف والية غرب دارفور منذ يوليو  .2021وبدأ الشركاء اإلنسانيون توزيع المواد غير الغذائية
وقدموا مساعدات إنسانية أخرى للمتأثرين.
ويعيش أكثر من  627,000شخص يف محلية الجنينة أكثر من  30يف المائة منهم بحاجة إىل مساعدات إنسانية وفًق ا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات
اإلنسانية لعام  .* 2021حيث يواجه أكثر من  258ألف شخص يف محلية الجنينة حالًي ا مستويات األزمة يف األمن الغذايئ وفًق ا لتقرير التصنيف المتكامل
لمراحل األمن الغذايئ الذي يغطي المدة بين يونيو وسبتمبر .2021
والية القضارف
التقييمات المشتركة بين الوكاالت جارية يف القضارف لتأكيد عدد األشخاص الذين أوردت التقارير تأثرهم بالفيضانات يف  11أغسطس .كما تشير التقارير
األولية إىل تأثر أكثر من  4,715شخصًا جراء األمطار الغزيرة والسيول يف بلدة المفازة ومناطق أبو رخم وتنيضبة بمحلية المافزة .وبحسب مصادر محلية
فقد تضرر أكثر من  1,200فدان من األراضي الزراعية جراء الفيضانات .كما تضرر عدد غير مؤكد من المراحيض بما يف ذلك يف المرافق الصحية.
ويعيش حوايل  115,000شخص يف محلية المافزة يحتاج حوايل  23بالمائة منهم إىل المساعدات اإلنسانية وفًق ا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات
اإلنسانية يف السودان لعام  .2021كم أن أكثر من  30ألف شخص يف المفازة يعانون من األزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذايئ وفًق ا ألحدث تقرير
للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ .
التمويل واإلمدادات
هنالك نفاد للمخزون من إمدادات اإلغاثة يف مجاالت المياه والمرافق الصحية والنظافة والمآوي والتعليم وحماية الطفل والعنف القائم على النوع
االجتماعي .غير أن هناك مخزون من المواد غير الغذائية لعدد  130,000شخص.
ودعمًا لالستجابة للفيضانات خصص صندوق السودان اإلنساين  7.7مليون دوالر أمريكي لعدد  14منظمة غير حكومية يف  15والية لتمويل االستجابة
اإلنسانية العاجلة عند الحاجة .وباإلضافة إىل ذلك جرى تخصيص حوايل  7ماليين دوالر ألربع وكاالت تابعة لألمم المتحدة لشراء مخزونات الطوارئ.
وهناك  3.5مليون دوالر أخرى متاحة ألنشطة االستجابة العاجلة للفيضانات .طالع المزيد عن صندوق السودان اإلنساين هنا.
ولمزيد من المعلومات ترجى مراجعة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية فيضانات السودان :لوحة معلومات األشخاص المتأثرين والمناطق
المتضررة.
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*وللحصول على نسخة  PDFكاملة من وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام  ،2021يرجى النقر هنا،
وللحصول على نسخة  PDFكاملة من خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2021يرجى النقر هنا.
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