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منازل دمرت وممتلكات تضررت جراء الفيضانات والمياه
الراكدة والملوثة التي شوهدت � ق�ية ود مختار � 3 سبتمبر

2020. تصوير: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية/محمد علي

موجز المستجدات 
السودان: تحديث عاجل عن الفيضانات رقم 6

أبرز التطورات

تزايدت األمطار الغ�يرة � السودان خالل األسبوع الماضي، مما تسبب �
الم�يد من الفيضانات والنزوح والوفيات، ودفع الحكومة إ� إعالن حالة

الطوارئ لمدة ثالثة أشهر � البالد.

تأثر أكثر من 506 آالف شخص منذ بدء هطول األمطار � منتصف يوليو،
أكثر من 110 آالف منهم � األسبوع األول من سبتمبر وحده، وفًقا

لمفوضية العون اإلنسانية الحكومية.

نزح آالف األشخاص ، ولجأ الكثير منهم إ� المدارس، مما خلق الم�يد من
التحديات للحكومة والمعلمين قبل إعادة فتح المدارس مباشرة

تقوم الحكومة والعاملون � المجال اإلنسا� بتقديم المساعدات لآلالف من
األشخاص � جميع المناطق المتأثرة. لكن الفيضانات غير المسبوقة تجاوزت

التوقعات بينما تنفد إمدادات الشركاء لمواصلة االستجابة.

قد يتدهور الوضع خالل األيام المقبلة، حيث من المرجح أن تتسبب األمطار
الغ�يرة المتوقعة � إثيوبيا وأجزاء عديدة من السودان � �يادة مستويات المياه � النيل األزرق، مما يؤدي إ� م�يد من الفيضانات والدمار.

لمحة عامة عن األوضاع

تسببت األمطار الغ�يرة والفيضانات � معظم أنحاء السودان � سلسلة من الدمار، بما � ذلك األضرار التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية واألراضي
الزراعية ووسائل العيش األخرى. ويبدو أن أكثر من 500 كيلومتر م�بع من األراضي قد غمرت � واليات الخرطوم والج�يرة والنيل األبيض وحدها، وفًقا

لصور األقمار الصناعية. و� الوقت نفسه تستمر مناسيب مياه األنهار � االرتفاع، وقد تأثر بالفعل أكثر من 506,000 شخص � 17 والية من أصل 18
والية � البالد، وفًقا لبيانات من مفوضية العون اإلنسا� الحكومية. ولقى ما يقرب من 100 شخص مصرعهم بسبب الفيضانات واالنهيارات األرضية،

وأصيب 46 آخرون.

وأدى هذا الوضع إ� إعالن الحكومة االنتقالية � الرابع من سبتمبر الحا� لحالة الطوارئ القومية لألشهر الثالثة القادمة � السودان وهو قرار سيعزز
جهود جميع المؤسسات التي ستعمل مًعا لالستجابة لالحتياجات األكثر إلحاحًا للمتأث�ين. وقد أثرت العواصف والفيضانات غير المسبوقة بشكل خاص
على واليات الخرطوم وشمال دارفور وسنار. كما فاض نهر النيل على ضفافه � عدة مناطق � واليتي نهر النيل والشمالية، مما أدى إ� النزوح و�يادة
االحتياجات اإلنسانية. كما جرى تدمير أو إتالف أكثر من 100,000 منزل � جميع أنحاء البالد جراء الفيضانات مما ترك اآلالف من األشخاص بال مأوى

وأجبرهم على البحث عن مالجئ مع األقارب أو � المدارس. من المرجح أن يؤثر الوضع على بداية العام الدراسي � منتصف سبتمبر.

و� الخرطوم الوالية التي بها أكبر عدد من المتأث�ين خلفت السيول وفيضانات األنهار أكثر من 100,000 شخص بحاجة إ� مآوي عاجلة ومستلزمات
منزلية ومياه نظيفة وصرف صحي وخدمات صحية � شرق النيل وجبل أولياء وكرري وأم درمان - ومحليات أم بده والخرطوم وبحري - الخرطوم بحري

بحسب ما أوردته مفوضية العون اإلنسا�. وقد أثرت العواصف على الالجئين الذين يعيشون � موقع "المناطق المفتوحة" � الخرطوم، ووفًقا
للمفوضية مات تسعة أشخاص على األقل، من بينهم رضيعة تبلغ من العمر 18 شهرًا غرقت � مرحاض منهار، وثمانية الجئين آخ�ين - اثنان منهم من

األطفال - جرفهم النيل.

و� محلية أم درمان، تعرض أكثر من 762 منزالً للتدمير، وأتلفت 1,273 منزالً إثر هطول أمطار غ�يرة وفيضانات منذ نهاية شهر أغسطس وفًقا للحكومة.
وال تزال المياه تغمر العديد من األحياء والطرق، وفقد حوا� 90 � المائة من المتأث�ين جميع ممتلكاتهم مثل المراتب والبطانيات وأوعية تخ�ين المياه

وأدوات المطبخ. وتحتاج معظم العائالت التي دمرت منازلها إ� الدعم من خالل توفير مآوي للطوارئ.

أما � محلية جبل أولياء فقد تعرض أكثر من 1,500 منزل للدمار وتضرر 570 منزًال أخرا عندما فاض النيل األبيض على ضفتيه � 27 أغسطس مما
أدى إ� إغراق ما ال يقل عن خمس قرى مجاورة للنهر. وتأثر ما يقرب من 46,000 شخص معظمهم لجأوا ألقا�بهم � المنطقة. وي�يد تدمير أكثر من

2,000 مرحاض � المنطقة من خطر تفشي األمراض � نفس الوقت الذي يفتقر فيه المرفقان الصحيان � المنطقة إ� األدوية واإلمدادات الطبية.

(٨ سبتمبر 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

وقد زاد هطول األمطار الغ�يرة � جميع أنحاء السودان من خطر تفشي األمراض وعرقلة الجهود المبذولة الحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. كما أن
أنظمة الصرف الصحي الغير موثوقة والمياه الراكدة � مواقع مختلفة تخلق ظروًفا مواتية لألمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل الكوليرا، وحمى

الضنك، وحمى الوادي المتصدع، وداء الشيكونغونيا، � بالد به نظام صحي هش للغاية.

وقد تصاعدت األمطار الغ�يرة والفيضانات وتزايدت االحتياجات اإلنسانية الناشئة � السودان ومن غير المتوقع أن يتغير الوضع � األسابيع المقبلة. إذ
يستمر منسوب مياه نهر النيل � االرتفاع بعد أن وصل إ� 17.4 مترًا، وهو أعلى مستوى منذ 100 عام، بحسب الحكومة. ومن المرجح أن تتسبب
توقعات هطول أمطار غ�يرة � إثيوبيا وأجزاء عديدة من السودان � �يادة مناسيب المياه وتؤدي إ� الم�يد من فيضانات األنهار والسيول المفاجئة.

االستجابة

وتقدم الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص المساعدات المنقذة للحياة آلالف األشخاص � جميع المناطق المتأثرة.
ومع ذلك فقد تجاوز عدد األشخاص المتأث�ين بالفعل التوقعات األولية البالغة 250,000، ونفد ما لدى الشركاء من اإلمدادات، وخاصة المآوي والمواد
غير الغذائية (أوا� المطبخ ، وأوعية المياه، واألغطية البالستيكية، إلخ) ، والصحة، والمياه، ومواد النظافة والمرافق الصحية والصحة. وهناك حاجة إ�
دعم عاجل من الجهات المانحة والمجتمع الدو� لتجديد المخزونات ومواصلة االستجابة. حيث تلقت منظمات اإلغاثة � السودان � عام 2020 حتى

اآلن 44 � المائة من 1.6 مليار مطلوبة لالستجابة اإلنسانية.

ومع تفعيل حالة الطوارئ، أنشأت الحكومة االنتقالية لجنة عليا بقيادة وزارة العمل والتنمية االجتماعية، لتعبئة الموارد وتنسيق العملية التي تشمل اآلن
جميع الوزارات والواليات. وباإلضافة إ� ذلك، فإن ف�يق العمل المعني بالفيضانات الذي جرى تفعيله � يوليو برئاسة مفوضية العون اإلنسا�، يواصل

تنسيق استجابة جميع الشركاء اإلنسانيين � البالد الستكمال أنشطة الحكومة.

وقد وصلت إ� الخرطوم � الرابع من سبتمبر الحا� 100 طن إضافية من المآوي لحاالت الطوارئ واإلمدادات غير الغذائية، بما � ذلك األغطية
البالستيكية والبطانيات وغيرها من المواد التي قدمها الشركاء الدوليون. وستسد هذه المواد من الفجوات � االستجابة، وال سيما � منطقة دارفور.

أما � والية النيل األزرق حيث شكل انهيار سد بوط الترا� � 29 يوليو خطراً على إتاحة حصول أكثر من 100,000 شخص على المياه، فيتو� قطاعا
الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة العامة تنظيم حمالت لمكافحة ناقالت األمراض � محليات بلدة بوط والدما�ين والرصيرص. وتشمل هذه

القضاء على مواقع التكاثر ورش ناقالت األمراض. كما جرى توفير المواد الطبية للمستشفيات المحلية وتقوم العيادات المتنقلة بدعم االستجابة. وشرع
الشركاء أيًضا � تد�يب العاملين � البيئة على مراقبة جودة المياه، مع التركيز على البلدات والقرى التي يستوطن فيها وباء الكوليرا.

لم�يد من المعلومات ، يرجى االتصال بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان: رئيس قسم التقا�ير ، عالم بيك تشتانكولوف،
zarroug@un.org ،ومحلل التقا�ير، نهلة زروق tashtankulov@un.org
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