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أبرز التطورات

تواصلت األمطار الموسمية � معظم أنحاء السودان خالل األسبوع الماضي، مما أدى
إ� سيول وفيضانات نه�ية وخسائر � األرواح وأضرار بالمنازل والمدارس ومراكز

تو�يع المياه والبنى التحتية الرئيسية األخرى � 17 من 18 والية � البالد.

تأثر أكثر من 185,000 شخص وذلك حتى 12 أغسطس، وفًقا للبيانات األولية
الصادرة عن مفوضية العون اإلنسا� الحكومية.

يهدد انهيار سد بوط الترا� بوالية النيل األزرق � 29 يوليو باإلخالل بإمكانية حصول
أكثر من 100,000 شخص ممن يعيشون � المناطق المجاورة لها على المياه.

تقوم الحكومة بقيادة مفوضية العون اإلنسا� ومنظمات اإلغاثة بمراقبة الوضع عن
كثب وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لألشخاص المتأث�ين.

لمحة عامة عن الوضع

استمرت األمطار الغ�يرة � معظم أنحاء السودان خالل األيام الماضية مما أدى إ� م�يد من الفيضانات والخسائر � األرواح كما ألحقت أضرارًا بالمنازل
والبنية التحتية الرئيسية األخرى. وذلك حتى 12 أغسطس ، مع تأثر أكثر من 185,000 شخص � 17 والية، ب�يادة حوا� 135,000 شخص خالل

األسبوع وفًقا للبيانات األولية من مفوضية العون اإلنسا� الحكومية. وتعد واليتي الج�يرة وكسال أكثر الواليات تأثرًا حتى اآلن، حيث تأثر ما يقرب من
28,000 شخص وحوا� 27,000 شخص على التوا�، تليهما واليات البحر األحمر وشمال كردفان وجنوب دارفور وغرب كردفان والوالية الشمالية وذلك

وفًقا لمفوضية العون اإلنسا�.

و� جميع أنحاء البالد تأثرت 14 مدرسة على األقل وأصبح أكثر من 1,600 مصدر للمياه غير صالح للعمل أو ملوثاً اآلن. كما أثرت العواصف على
وسائل العيش حيث فقدت أكثر من 1,200 رأس من الماشية وتأثرت اآلف األفدنة من المحاصيل � منتصف الموسم الزراعي.

و� والية النيل األزرق أثرت األمطار الغ�يرة والسيول � محليات التضامن، وباو، والرصيرص على 57,00 شخص تق�يًبا وفقا لمفوضية العون اإلنسا�. أما
� بلدة بوط بمحلية التضامن فقد اجتاح خور نهر الِدلد الموسمي ضفتيه مما تسبب � م�يد من األضرار � منطقة كانت قد تأثرت بالفعل بانهيار سد

بوط � نهاية شهر يوليو. واألضرار الجسيمة التي لحقت بمنطقتين مختلفتين من ضفتيه تسببت � تسرب 5 ماليين متر مكعب من المياه التي غمرت ما
ال يقل عن 13 حًيا � بلدة بوط. ملحقة أضراراً أو دماراً بقرابة 800 منزل وثالث مدارس.

وإ� جانب اآلثار الفو�ية والطوارئ الناجمة فمن المرجح أن يكون النهيار السد عواقب وخيمة طويلة المدى على أكثر من 100,000 شخص بما � ذلك
النازحين والالجئين، الذين يعتمدون عليه بوصفه مصدراً رئيسياً للمياه. ووفًقا للعاملين � المجال اإلنسا� � بوط فإن السكان يستخدمون بالفعل المياه

من المصادر المفتوحة التي إ� جانب أوضاع المرافق الصحية السيئة وممارسات التغوط � العراء تؤدي إ� �يادة خطر تفشي األمراض.

وأفادت التقا�ير الواردة من إقليم دارفور أن السيول أسفرت عن مقتل 16 شخًصا، من بينهم نازحون من مستوطنة عطاش بوالية جنوب دارفور، وثالثة
أشخاص آخ�ين يعيشون � معسكرات للنازحين � محلية كبكابية بوالية شمال دارفور، وفًقا لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين. و� والية شرق

دارفور دمرت السيول واألمطار الغ�يرة بين 1 و5 أغسطس حوا� 800 ملجًأ وأكثر من 720 مرحاًضا ومدرستين � منطقة الضعين مما أثر على أكثر من
2,000 أسرة وفًقا للبيانات األولية من العاملين � المجال اإلنسا�. وكثير من النازحين اآلن يبحثون عن مأوى عند الجيران أو األقارب.

و� والية جنوب كردفان يعا� ما ال يقل عن 3,200 شخص من عواقب السيول التي أوردت التقا�ير أنها اجتاحت محليتي ابو كرشوال وهبيال. ولقد تركت
األمطار الطرق غير سالكة مما أعاق وصول العائالت المحتاجة إ� المساعدات.

وقد أدت األمطار الغ�يرة والفيضانات إ� تفاقم وتزايد االحتياجات اإلنسانية � السودان حيث تتعامل البالد مع واحدة من أسوأ أزماتها الغذائية � العقد
الماضي عالوة على االنكماش االقتصادي الحاد وتصاعد وتيرة العنف � دارفور ووالية البحر األحمر وجائحة فيروس كورونا المستجد وتفشي شلل

األطفال المعلن عنه مؤخرًا. وحذرت هيئة اإلرصاد الجوية السودانية من أنه من المتوقع هطول الم�يد من األمطار الغ�يرة خالل شهري أغسطس وسبتمبر
� معظم أنحاء البالد مما قد يؤدي إ� م�يد من الفيضانات والنزوح.

(١٦ أغسطس ٢٠٢٠)
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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

االستجابة

تقوم الحكومة بقيادة مفوضية العون اإلنسا� والشركاء � المجال اإلنسا� بمراقبة الوضع عن كثب وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لألشخاص الذين
فقدوا منازلهم وطعامهم ووسائل عيشهم. ويستخدم الشركاء اإلمدادات التي جرى تخ�ينها مسبًقا ويحددون الفجوات المحتملة باإلضافة إ� الحاجة إ�

تجديد مواد االستجابة التي جرى تو�يعها.

وقد بدأت التقييمات � والية غرب كردفان 12 أغسطس � الفولة، ويقوم الشركاء بتعبئة الجهود بالفعل لتقديم المساعدات لألشخاص � مناطق الفولة،
والبجا، والسنط ، وأبو �بد، واألضية، والنهود � الوالية.

و� والية النيل األزرق تجري تعبئة مآوي للطوارئ � بلدة بوط، بما � ذلك حوا� 123 قطعة من األغطية البالستيكية و25 خيمة. كما جرى بالفعل نقل
جوي لألدوية ومستلزمات النظافة ومنتجات تنقية المياه والناموسيات وغيرها من المواد غير الغذائية إ� المنطقة بعد وقت قصير من انهيار سد بوط.

وينظم شركاء من قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش تو�يع البذور على 200 مزارع، باإلضافة إ� قروض الماعز لنحو 200 أسرة فقدت حيواناتها.

و� والية جنوب دارفور يواصل النازحون الذين يعيشون � المعسكرات المتأثرة بالفيضانات � دي�يج وعطاش وموسيي الحصول على الخدمات
األساسية العادية المتوفرة بانتظام � تلك المستوطنات، بما � ذلك الصحة والتغذية والمياه والمرافق والنظافة الصحية. و� موسيي يعمل الشركاء على

سد الفجوة � خدمات المياه والمرافق والنظافة الصحية بسبب االحتياجات المتزايدة. ويقوم شركاء المآوي لحاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية بتعبئة
الموارد لتجديد وسد الفجوات � إمدادات المواد غير الغذائية المقترحة لمساعدة األسر � معسكري دي�يج وموسيي. ويجري تنظيم الشحنات الجوية

إلمدادات الطوارئ لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لألشخاص � مستوطنة الردوم، حيث ال تزال الطرق المؤدية إ� المنطقة تغمرها المياه.

و� والية شمال دارفور قدم العاملون � المجال اإلنسا� 1 مليون جنيه سودا� (حوا� 18,200 دوالر أم�يكي) � شكل مساعدات غذائية من السوق
المحلية إ� حوا� 600 أسرة متأثرة بالفيضانات � اللعيت. كما يعمل شركاء األمن الغذا� ووسائل العيش ومآوي الطوارئ على إرسال الم�يد من المواد

الغذائية وإمدادات المواد غير الغذائية إ� المنطقة ق�يًبا. و� كبكابية قدم شركاء الصحة مجموعات استجابة لتغطية شهر واحد من الخدمات الصحية
لعدد 18,000 شخص لمدة شهر واحد. كما جرى توفير إمدادات الصحة اإلنجابية بما � ذلك مجموعات أدوات الوالدة ومستلزمات اإلدارة الس�ي�ية
للعنف الجنسي إ� المراكز المحلية. وأجرى شركاء المياه والمرافق والنظافة الصحية معالجة المياه بالكلور لجميع مصادر المياه وأعادوا تأهيل بئ�ين

يعمالن اآلن. وينتظر قطاعا األغذية والمواد غير الغذائية التقييم النها� لدعم االستجابة إذا لزم األمر.

و� والية شرق دارفور جرى بالفعل إضافة ما ال يقل عن 35 مرحاضاً متـأثراً � معسكر النمر لالجئين، بينما يحشد الشركاء الم�يد من الدعم لمنطقة
الضعين .
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