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أبرز األحداث 
تأثر ما يقدر بنحو 346,300 شخص باألمطار الغ�يرة والسيول �

شتى أنحاء البالد

واليات النيل األبيض والخرطوم وكسال هي األكثر تأثراً بالفيضانات

خطر تفشي األمراض المنقولة عن ط�يق المياه مرتفع - ويعزى
ذلك بشكل رئيسي إ� وجود المياه الراكدة � العديد من المناطق

المتأثرة بالفيضانات

معظم االحتياجات تشمل المآوي لحاالت الطوارئ والمواد غير
الغذائية، والمياه، والمرافق الصحية والنظافة، والغذاء والمساعدات

الزراعية، والصحة، ومكافحة ناقالت األمراض

مياه راكدة خلفتها السيول والفيضانات بمعسكر زمزم � والية شمال دارفور
(أوتشا)

(منذ يوم)

األرقام الرئيسية

المنازل المدمرةمجموع السكان المتأث�ين

المنازل المتأثرة

346,30041,514

27,742

التمويل 

المستلماالحتياجات

FTS: https://fts.unocha.org/appeals/67
0/summary
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اتصال بنا
باوال ايمرسونباوال ايمرسون
رئيس المكتب

  emersonp@un.org
 

ماري كيلرماري كيلر
رئيس قسم الرصد وإعداد التقا�ير

  kellerm@un.org
 

االستجابة للطوارئ 
لمحة عامة عن الفيضانات

حتى الثا� من سبتمبر، تأثر ما يقدر بنحو 346,300 شخص باألمطار الغ�يرة والسيول � 16 والية و� منطقة أبيي*، وذلك وفقاً لمفوضية العون
اإلنسا� الحكومية والشركاء، ويتجاوز عدد المتأث�ين لهذا العام عدد المتأث�ين � عام2018 الذي كان قد بلغ 222,257 شخصاً. أبلغت مفوضية العون

باء. وإجماالً تعرض 41,514 منزالً اإلنسا� الحكومية عن 78 حالة وفاة مرتبطة باألمطار والفيضانات، ويرجع ذلك أساساً إ� انهيار األسطح والصعق بالكه�
للتدمير وأصاب التلف 27,742 منزالً. تشمل الواليات المتأثرة الخرطوم والنيل األزرق والج�يرة والقضارف وكسال وشمال دارفور وشمال كردفان والبحر

األحمر ونهر النيل وسنار والنيل األبيض وجنوب دارفور وغرب دارفور والشمالية وجنوب كردفان وشرق دارفور ومنطقة أبيي. ويحتاج غالبية األشخاص
المتأث�ين إ� المآوي لحاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية، وخدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة، والغذاء، والصحة، ومكافحة ناقالت وتص�يف

المياه الراكدة. وتستجيب مختلف السلطات الحكومية والشركاء � المجال اإلنسا� حالياً لالحتياجات. إن خطر تفشي األمراض المنقولة عن ط�يق المياه
كبير - ويرجع ذلك أساساً إ� وجود المياه الراكدة � العديد من المناطق المتأثرة بالفيضانات - لكن المنظمات اإلنسانية تقوم بأنشطة مكافحة ناقالت

(منذ يوم)
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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 اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

األمراض للحد من المخاطر. تقوم اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات، التي تترأسها مفوضية العون اإلنسا� الحكومية، بتنسيق وتسهيل جهود
التأهب للفيضانات واالستجابة لها. كما تعمل اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات على تحديد فجوات االستجابة والتأكد من معالجتها � الوقت

المناسب. وستبقى اللجنة منعقدة حتى نهاية موسم األمطار. وقد جرى توفير جميع المعلومات الواردة � هذا التحديث بواسطة مفوضية العون اإلنسا�
الحكومية والشركاء.

* لم يتحدد بعد الوضع النها� لمنطقة أبيي.
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