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الملخص

جرى اإلبالغ عن هطول أمطار غ�يرة وسيول حتى اآلن � 12 والية من أصل 18 والية
� أنحاء البالد كافة. وتشمل الواليات المتضررة: الج�يرة والنيل األزرق والقضارف

والخرطوم وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان
وغرب دارفور والنيل األبيض.

وتأثر أكثر من 55,700 شخص � جميع أنحاء البالد باألمطار الغ�يرة والفيضانات
وذلك حتى 18 أغسطس 2021. وتعرض ما مجموعه 3,650 منزًال للدمار، وتضرر

7,500 منزل، وتأثر عدد غير مؤكد من البنى التحتية العامة واألراضي الزراعية.
وستجرى الم�يد من التقييمات � واليتي النيل األزرق والخرطوم للتحقق من

االحتياجات وعدد األشخاص المتأث�ين.

والية النيل األزرق

تأثر أكثر من 1,820 شخًصا (364 أسرة) باألمطار الغ�يرة والفيضانات المفاجئة � مدينة الدما�ين عاصمة والية النيل األزرق وذلك حتى 17 أغسطس.
وبحسب مصادر محلية، فقد تضرر أو دمر عدد غير مؤكد من المراحيض بسبب الفيضانات. وخططت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية والشركاء �

المجال اإلنسا� إلجراء تقييم مشترك بين الوكاالت للمناطق المتضررة � 19 أغسطس.

وبحسب وزارة الري والموارد المائية فقد بلغ منسوب مياه النيل بمحطة الديم بوالية النيل األزرق حتى 18 أغسطس 12.78 مترًا، وهو أعلى من مستوى
مخاطر الفيضانات البالغ 12.3 مترًا. وتظهر تنبؤات مركز إيقاد للتنبؤات المناخية والتطبيقات أنه من المتوقع حدوث هطول أمطار غ�يرة إ� غ�يرة جًدا �

المدة بين 17 و24 أغسطس � شرق السودان وغرب إثيوبيا مما قد يتسبب � حدوث فيضانات نه�ية وسيول � والية النيل األزرق.

ويعيش أكثر من 298,377 شخًصا � محلية الدما�ين ويحتاج أكثر من 18 � المائة منهم إ� المساعدات اإلنسانية وفًقا لوثيقة اللمحة العامة
لالحتياجات اإلنسانية � السودان لعام 2021. كما أن أكثر من 46,000 شخص � أزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021

وذلك وفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

والية الخرطوم

� 17 أغسطس تأثر أكثر من 1,585 شخًصا (150 عائلة) باألمطار الغ�يرة والفيضانات النه�ية � محليات أم درمان وجبل أولياء وشرق النيل وكرري
بوالية الخرطوم. وسيجرى تقييم مشترك بين الوكاالت للمناطق المتضررة � محلية أم درمان � 22 أغسطس. وستجرى تقييمات االحتياجات الخاصة

بالقطاعات � محليات جبل أولياء وشرق النيل وكرري لتحديد االحتياجات ذات األولوية.

ووفًقا لوزارة الري والموارد المائية بلغ منسوب مياه النيل � والية الخرطوم حتى 18 أغسطس 17.14 مترًا، وهو أعلى من مستوى مخاطر الفيضانات
البالغ 16.50 مترًا.

ومنذ بداية موسم الفيضانات تأثر أكثر من 4,100 شخص (317 عائلة) باألمطار الغ�يرة والفيضانات � محليات أم درمان وجبل أولياء وشرق النيل
وكرري. حيث يعيش ما يقدر بنحو 8.4 مليون شخص � والية الخرطوم من بينهم حوا� 19 � المائة بحاجة إ� مساعدات إنسانية وفًقا لوثيقة اللمحة

العامة لالحتياجات اإلنسانية � السودان لعام 2021. أي أن حوا� 1.7 مليون شخص � أزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر
2021 وفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

التمويل واإلمدادات

نفد مخزون إمدادات اإلغاثة � مجاالت المياه والمرافق الصحية والنظافة؛ والمآوي والمواد غير الغذائية؛ والتعليم؛ وحماية الطفولة والحماية من العنف
القائم على النوع االجتماعي. وهناك مخزون من المواد غير الغذائية لعدد 130,000 شخص.

(٢١ أغسطس ٢٠٢١)
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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

خصص صندوق السودان اإلنسا� 3.1 مليون دوالر أم�يكي � إطار دعمه لالستجابة للفيضانات لعشر منظمات غير حكومية � عشر واليات لتمويل
استجابة إنسانية عاجلة. وباإلضافة إ� ذلك جرى تخصيص ما يقرب من 7 ماليين دوالر أل�بع وكاالت تابعة لألمم المتحدة لشراء مخزونات الطوارئ.

وهناك 3.5 مليون دوالر أخرى متاحة لالستجابة العاجلة للفيضانات. وصندوق السودان اإلنسا� هو صندوق متعدد المانحين على أساس البلدان يديره �
السودان مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية. وهو يتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين � صندوق واحد

يستخدم للعمليات اإلنسانية الجا�ية واالستجابة لحاالت الطوارئ الجديدة. ويسمح الصرف الفوري ألموال صندوق السودان اإلنسا� للشركاء التشغيليين
بالعمل بسرعة وبط�يقة فعالة و� الوقت المناسب لتوفير المساعدات العاجلة المنقذة للحياة ألولئك األشخاص األكثر عرضة للمخاطر.

وقد جرى تقديم ما مجموعه 614 مليون دوالر للعمل اإلنسا� � السودان. ويشمل ذلك 466 مليون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية � السودان لعام
2021 والتي أطلقت نداء لتقديم 1.9 مليار دوالر.
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