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أبرز التطورات

أثرت األمطار الغ�يرة والفيضانات على أكثر من 380 ألف شخص � السودان منذ
بداية موسم األمطار � يوليو وذلك وفًقا للبيانات األولية الصادرة عن مفوضية العون

اإلنسا� الحكومية.

وقد تعرض أكثر من 37,000 منزل للتدمير مما أجبر معظم العائالت المتأثرة على
البحث عن مأوى مع األقارب والمجتمعات المضيفة.

وتقدم الحكومة بقيادة مفوضية العون اإلنسا� ومنظمات اإلغاثة المساعدات المنقذة
للحياة للمتأث�ين. ويواجه الشركاء بعض التحديات حيث أصبحت الطرق غير سالكة �

العديد من المناطق وإمدادات الطوارئ المخزنة مسبًقا تنضب بسرعة.

لمحة عامة عن الوضع

أثرت األمطار الغ�يرة والسيول منذ منتصف شهر يوليو على أكثر من 380,000 شخص وقتلت ما يقرب من 90 � 17 والية � السودان وذلك حتى 25
أغسطس وفًقا للبيانات األولية الصادرة عن مفوضية العون اإلنسا� الحكومية. كما تتسبب العواصف والفيضانات المستمرة � إلحاق أضرار بالمنازل

والمدارس ونقاط المياه والبنية التحتية الحيوية األخرى، وتعتبر واليات شمال دارفور وسنار وغرب كردفان من بين األكثر تأثرًا.

وتعرض أكثر من 37,000 منزل للتدمير مما أجبر معظم العائالت المتأثرة على البحث عن مأوى مع األقارب والمجتمعات المضيفة. وتضرر 39 ألف
منزل آخر و34 مدرسة و2,671 مرفقا صحياً، وفقاً لمفوضية العون اإلنسا�. وقد يكون األمن الغذا� قد تعرض للخطر حيث مات ما يقرب من 1,300

رأس من الماشية وفقدت آالف األفدنة من المحاصيل أو لن تجري زراعتها.

وتأثرت إمكانية الحصول على المياه النظيفة � خضم جائحة فيروس كورونا المستجد. حيث هناك حوا� 2,000 مصدر للمياه ملوث أو غير صالح للعمل،
كما أن انهيار سد بوط الترا� � والية النيل األزرق � 29 يوليو بدوره يهدد إتاحة حصول على المياه ألكثر من 100,000 شخص بما � ذلك النازحين

والالجئين الذين يعتمدون عليه بوصفه مصدراً أساسياً للمياه.

أما � والية كسال فيتعذر الوصول إ� بعض أجزاء من محليات �يفي أروما وهمشكو�يب حيث أن الطرق غير سالكة وأصبحت بعض المناطق جزراً داخليًة
محاطًة بالمياه. وتأثرت إمدادات المياه بسبب انقطاع التيار الكه�با� ونقص الوقود لتشغيل محطات المياه.

� والية النيل األبيض أدت جهود التخفيف التي بذلتها منظمات الدفاع المد� والمنظمات الشعبية إ� حماية األشخاص الذين لوال ذلك كان من الممكن
أن يتأثروا بارتفاع مياه الفيضانات على ضفاف النيل األبيض. ومع ذلك تأثر أكثر من 10,000 شخص بالسيول � أنحاء الوالية كافة.

وأفادت السلطات المحلية بوالية جنوب دارفور أن هناك تقا�ير عن أشخاص تأثروا � معسكرات النازحين � كلما والسلطان، وكذلك � محليتي جنوب
وشمال نياال.

وي�يد موسم األمطار من احتماالت تفشي األمراض � السودان، بما � ذلك �يادة مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد بين السكان النازحين. ومع
محدودية إتاحة الحصول على المياه وعدم توفر المرافق والخدمات الصحية أصبحت العديد من المجتمعات اآلن أكثر عرضة لألمراض المنقولة بالمياه

والنواقل مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع وداء الشيكونغونيا - وكلها أمراض مستوطنة � السودان.

ومن المتوقع أن يتدهور الوضع خالل األسابيع المقبلة، حيث من المتوقع هطول أمطار بمعدل فوق المتوسط حتى نهاية سبتمبر. وأفادت وزارة الري
والموارد المائية أنه وفًقا للقياسات � محطة الديم، فإن مناسيب مياه النيل األزرق أعلى من مستويات فيضان عام 1906 وق�يبة من مستويات عام

1988. وعلى مدى السنوات الماضية أثرت الفيضانات على ما يقرب من 100,000 شخص � عام 2017، وحوا� 220,000 � عام 2018، وأكثر من
420,000 � عام 2019.

(٣١ 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

كما أدت األمطار الغ�يرة والفيضانات إ� تفاقم وتزايد االحتياجات اإلنسانية � السودان، حيث تتعامل البالد مع واحدة من أسوأ أزماتها الغذائية � هذا
العقد، وتعا� من االنكماش االقتصادي الحاد، وتصاعد وتيرة العنف � إقليم دارفور، وواليتي كسال والبحر األحمر، عالوة على جائحة فيروس كورونا

المستجد وتفشي شلل األطفال المعلن عنه مؤخرًا.

االستجابة

قامت مفوضية العون اإلنسا� التابعة للحكومة بتنشيط ف�يق العمل الوطني المعني بمكافحة الفيضانات والمنوط بقيادة جهود تنسيق االستجابة مع
جميع الشركاء. وتشمل االحتياجات التي جرى تحديدها من خالل التقييمات: المآوي لحاالت الطوارئ، واللوازم المنزلية، والمياه والمرافق الصحية والنظافة

الشخصية، والمساعدات الغذائية والزراعية، والصحة، ومكافحة ناقالت األمراض. كانت االستجابة الس�يعة ممكنة حيث قامت الحكومة ووكاالت األمم
المتحدة والشركاء بتخ�ين اإلمدادات مسبًقا لتلبية احتياجات 250 ألف شخص قبل بدء هطول األمطار.

لكن المخزونات تستنفد بسرعة وهناك حاجة ماسة إ� م�يد من الدعم، بما � ذلك من الجهات المانحة.

و� والية النيل األبيض يجري توفير المآوي لحاالت الطوارئ واللوازم المنزلية ومواد المياه والمرافق الصحية والغذاء. وقد أفاد العاملون � المجال
اإلنسا� بوجود تحديات � إتاحة الوصول إ� محليات السالم وتندلتي، باإلضافة إ� وجود فجوات � المآوي واللوازم المنزلية.

و� والية شمال دارفور ال تزال االستجابة جا�ية � محليتي كبكابية واللعيت بما � ذلك إمدادات الغذاء والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية. أما �
والية جنوب دارفور فيستمر تو�يع المآوي لحاالت الطوارئ واللوازم المنزلية � معسكرات النازحين ومنها موسي وعطاش ود�يج من قبل الجهات

اإلنسانية التي تطلب الدعم من الخرطوم لسد الثغرات � المآوي والمواد غير الغذائية واإلمدادات.

وستكون هناك حاجة إ� تجديد مواد الطوارئ لتلبية احتياجات عدد متزايد من األشخاص المتأث�ين بالفيضانات وكذلك للحفاظ على االستجابة اإلنسانية
المنتظمة � جميع أنحاء البالد. أما خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2020، التي تسعى للحصول على 1.6 مليار دوالر أم�يكي، فهي أقل من 44

� المائة من التمويل.
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