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لمحة عامة

أفادت التقا�ير بهطول أمطار غ�يرة وسيول � 10 من أصل 18 والية � أنحاء البالد
حتى اآلن. وتأثر أكثر من 15,700 شخص حتى 8 أغسطس 2021. وقد تضرر أو دمر

أكثر من 3,100 منزل وعدد غير مؤكد من البنى التحتية العامة واألراضي الزراعية.
وتشمل الواليات المتضررة: الج�يرة والقضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل
وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل األبيض. وستجرى الم�يد

من التقييمات � المواقع الواردة أدناه � الخرطوم ونهر النيل وسنار للتحقق من
االحتياجات وعدد األشخاص المتأث�ين.

نفد مخزون إمدادات اإلغاثة � مجاالت المياه والمرافق الصحية والنظافة والمآوي
والمواد غير الغذائية والتعليم وحماية الطفولة والعنف القائم على النوع االجتماعي. وجرى تقديم ما مجموعه 614 مليون دوالر للعمل اإلنسا� �

السودان. ويشمل ذلك 466 مليون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية � السودان لعام 2021، والتي طالبت بتقديم 1.9 مليار دوالر.

والية الخرطوم

� 10 أغسطس تأثر أكثر من 600 شخص باألمطار الغ�يرة والفيضانات النه�ية والسيول � أ�بع محليات � والية الخرطوم. فوفًقا للتقا�ير األولية من
الشركاء � المجال اإلنسا� تأثر أكثر من 180 منزالً � جبل أولياء وأم بده وشرق النيل وأم درمان.

حيث يعيش ما يقدر بنحو 8.4 مليون شخص � والية الخرطوم وذلك وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية � السودان لعام 2021 من بينهم
أكثر من 1.6 مليون شخص � أزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021 وفًقا لما أورده أحدث تق�ير للتصنيف المتكامل

لمراحل األمن الغذا� .

والية نهر النيل

أفادت التقا�ير � المدة من 7 إ� 10 أغسطس بأن أكثر من 24,700 شخص قد تأثروا باألمطار الغ�يرة والفيضانات � ستة مواقع � والية نهر النيل.
وبحسب التقا�ير األولية فقد تأثر ما يقرب من 4,900 منزل � محليات عطبرة وشندي والمتمة وب�بر وأبو حمد والدامر. كما أفادت مفوضية العون

اإلنسا� الحكومية أن 13 مدرسة � محليات عطبرة والمتمة وب�بر قد تضررت أيًضا. وكذلك وردت تقا�ير عن عدد غير مؤكد من الوفيات واإلصابات.
وتخطط منظمة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع مفوضية العون اإلنسا� الحكومية فضًالعن الوزارات التنفيذية إلجراء تقييم س�يع لتحديد عدد األشخاص

المتأث�ين واحتياجاتهم ذات األولوية.

ووفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� يعيش ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص � والية نهر النيل. ووفًقا لوثيقة اللمحة العامة
لالحتياجات اإلنسانية � السودان لعام 2021 فإن من بينهم أكثر من 192,000 شخص � أزمة وما فوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو

وسبتمبر 2021.

والية سنار

أفادت التقا�ير � المدة من 6 إ� 11 أغسطس بأن أكثر من 2,100 شخص وأكثر من 430 منزل قد تأثروا بفيضانات األنهار والسيول � سنار � محليات
سنجة والسوكي وشرق سنار. وبحسب ما ورد فقد تضرر أكثر من 150 مرحاًضا وثالثة فصول دراسية � السوكي.

ووفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� يعيش ما يقدر بنحو مليو� شخص � والية سنار. ووفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات
اإلنسانية � السودان لعام 2021 فإن منهم حوا� 308,000 شخص � أزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021.

(١٣ أغسطس ٢٠٢١)
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