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والية جنوب دارفور

بين 20 و24 يوليو 2021، ض�بت السيول معسكرات النازحين � كلما وعطاش
والس�يف وسكلي بمحلية نياال بوالية جنوب دارفور مما أثر على أكثر من 1,630 منزالً

(كلما 647، وعطاش 286، والس�يف 625، وسكلي 75). ولم ترد أنباء عن سقوط
قتلى أو جرحى حتى اآلن لكن ُدمرت بعض المنازل وتضررت أخرى. وتضررت مصادر

المياه � معسكر كلما للنازحين كما تضررت ثمانية من أصل 17 مدرسة � المنطقة.
وتعرضت العديد من المراحيض بالمنازل للتلف أو الدمار مما أدى إ� مخاطر عالية

لتلوث المياه وما يتبع ذلك من تفشي األمراض. وتفاقم تأثير الفيضانات بسبب عدم
صيانة قنوات تص�يف المياه الرئيسية ونقص الصرف � خط السكة حديد المشيد

حديًثا بالقرب من معسكر كلما. ويعيش أكثر من 128,000 شخص � معسكر كلما
للنازحين. ومن المقرر إجراء تقييم مشترك بين الوكاالت لجميع معسكرات النازحين المتأثرة لتحديد تأثير الفيضانات.

والية كسال

� 24 يوليو 2021 جرى اإلبالغ عن هطول أمطار غ�يرة وفيضانات � منطقة �يفي شمال الدلتا بوالية كسال. إن مفوضية العون اإلنسا� التابعة للحكومة
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية موجودان على األرض لتقييم تأثير الفيضانات والتحقق منها. ويعيش ما يقدر بنحو 134,700 شخص �

محلية �يفي شمال الدلتا منهم 35,000 شخص � مستوى األزمة و فوق مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021 ، وفًقا ألحدث تق�ير
للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� .

والية النيل األبيض

ورد � 25 يوليو أن محلية أم رمتة بوالية النيل األبيض تعرضت لفيضان ولم ترد أي تقا�ير عن أضرار لحقت بالمنازل أو بالبنية التحتية. وهناك تقا�ير غير
مؤكدة من مصادر محلية تفيد يتضرر بعض األراضي الزراعية. وكان قد تأثر أكثر من 10,000 فدان (4,200 هكتار) من األراضي الزراعية � عام 2020.
ويعد هذا ثا� فيضان يجري اإلبالغ عنه � أم رمتة خالل أسبوع واحد. حيث أثرت السيول � 21 يوليو على عدد غير معروف من األسر وقطع ط�يق

األبيض وهو الط�يق الرئيسي الذي ي�بط والية النيل األبيض بوالية شمال كردفان. ويُقدر عدد األشخاص الذين يعيشون � أم رمتة بنحو 176,000
شخص، منهم أكثر من 45,000 � مستوى األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) وفوق مستويات األمن الغذا� بين

يونيو وسبتمبر 2021، وفًقا للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

والية نهر النيل

أثرت السيول � 22 يوليو على أكثر من 43 منزالً � محلية المتمة. ووفقاً للتقا�ير الواردة فقد ُدمر13 منزالً وتضرر 30 منزالً وفصلين دراسيين.
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