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موجز المستجدات 
السودان: التحديث العاجل رقم 12 عن الفيضانات (9

سبتمبر 2021)

أبرز التطورات

أثرت األمطار الغ�يرة والفيضانات على أكثر من 102,000 شخص � جميع
أنحاء البالد منذ بداية موسم األمطار � يوليو، وفًقا لمفوضية العون

اإلنسا�.

تضرر ما يقرب من 150,00 منزل ودمر أكثر من 5,500 منزل.

من المتوقع هطول أمطار غ�يرة إ� غ�يرة جًدا � األجزاء الجنوبية
والوسطى من البالد بين 7 و 14 سبتمبر، وفًقا لمركز التنبؤ والتطبيقات

المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد).

بدأت الحكومة بقيادة مفوضية العون اإلنسا� والشركاء � المجال اإلنسا�
� تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمتأث�ين.

تستنفد مواد اإلغاثة مسبقة التخ�ين ومع �يادة عدد األشخاص المتأث�ين هناك حاجة ملحة لتجديد المخزونات.

لمحة عامة على الوضع

أفادت التقا�ير بهطول أمطار غ�يرة وسيول � 13 والية من أصل 18 والية � أنحاء البالد حتى اآلن. وتشمل الواليات المتضررة الج�يرة والنيل األزرق
والقضارف والخرطوم وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور وغرب كردفان والنيل األبيض. وحتى 9

سبتمبر فقد تأثر أكثر من 102,000 شخص � جميع أنحاء البالد باألمطار والفيضانات. ودمر ما مجموعه 5,500 منزل ، وتضرر 14,900 منزل وتأثر عدد
غير مؤكد من البنى التحتية العامة واألراضي الزراعية. وستجرى م�يد من التقييمات � واليتي النيل األزرق وسنار للتحقق من االحتياجات وعدد األشخاص

المتأث�ين.

ومن المتوقع هطول أمطار غ�يرة إ� غ�يرة جًدا � األجزاء الغ�بية والجنوبية والوسطى من البالد، وفًقا لتوقعات مركز التنبؤ والتطبيقات المناخية التابع
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) من 7 إ� 14 سبتمبر 2021 مما ي�يد من فرص حدوث فيضانات. ومن المتوقع هطول أمطار معتدلة

بين 50 و 100 ملم على األجزاء الجنوبية من البالد كما يتوقع هطول أمطار خفيفة على وسط السودان.

االستجابة

يواصل الشركاء � المجال اإلنسا� تقديم المواد الغذائية وغير الغذائية لألشخاص المتأث�ين بالفيضانات � واليات غرب دارفور وجنوب دارفور والقضارف
والخرطوم ونهر النيل. وتلقى حوا� 11,250 شخًصا حصًصا غذائية تكفي لشهر واحد، وحصل 1,350 طفل على جرعات عالية التغذية كما تلقى 10,000
شخص مواد غذائية تكميلية � واليات القضارف والج�يرة وشمال كردفان. وحصل أكثر من 34,000 شخص على المآوي والمواد غير الغذائية � الج�يرة

والقضارف وشمال كردفان والواليات الشمالية، وحوا� 1,000 أسرة تلقت مساعدات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية. و� والية النيل األزرق
جرى تو�يع 100 من حقائب اللوازم الصحية النسائية على النساء والفتيات المتأثرات � محلية ود الماحي. ويقوم القطاع الفرعي لمناهضة العنف القائم

على النوع االجتماعي بالتنسيق لتو�يع الم�يد من حقائب اللوازم الصحية النسائية ويعمل على تع�يز التدخالت المنقذة للحياة.

قام قطاع حماية السودان بمشاركة إرشادات االستجابة للفيضانات وتعميم الحماية لجميع الوكاالت والمنظمات اإلنسانية طالباً منهم النظر فيها أثناء
أنشطة التقييم واالستجابة.

وعلى الرغم من الجهود الجا�ية فقد تأخرت االستجابة للفيضانات � بعض الواليات المتضررة ألسباب مختلفة � حين أن عدد األشخاص المتأث�ين
باألمطار الغ�يرة والفيضانات آخذ � االزدياد. وهناك مخزون منخفض من إمدادات اإلغاثة � مجاالت المآوي والتعليم وحماية الطفل والعنف القائم على

النوع االجتماعي. ولدى قطاع المواد غير الغذائية مخزونًا من المواد غير الغذائية لحوا� 130,000 شخص وقطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة
الصحية لحوا� 100,000 شخص. وإذا استمرت الفيضانات فسيلزم تجديد المخزونات المتاحة لتكون قادرة على االستجابة ألنشطة االستجابة اإلنسانية

الجا�ية األخرى. وأفادت بعض الواليات عن محدودية إتاحة الوصول إ� األشخاص � المناطق المتضررة و� واليات مثل غرب كردفان حيث تأخرت

(١٣ سبتمبر ٢٠٢١)
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المساعدات اإلنسانية بسبب التحديات األمنية المستمرة. كما تأخرت االستجابة � النيل األبيض بسبب عمليات التحقق المطولة والوصول إ� األشخاص
المتأث�ين بالفيضانات � محلية الجبلين ال يمكن القيام به إال عن ط�يق القوارب. أما � والية جنوب دارفور فقد أثرت القدرة المحدودة للشركاء اإلنسانيين

واألولويات اإلنسانية المتنافسة ال سيما � االستجابة للنزوح المرتبط بالنزاع على االستجابة � حالة الفيضانات. والمساعدات اإلنسانية � والوالية الشمالية
ووالية الج�يرة محدودة بسبب عدم وجود شركاء إنسانيين.

ودعماً لالستجابة للفيضانات خصص صندوق السودان اإلنسا� 7.7 مليون دوالر أم�يكي لـعدد 14 منظمة غير حكومية � 15 والية لتمويل االستجابة
اإلنسانية الس�يعة عند الحاجة. وباإلضافة إ� ذلك جرى تخصيص حوا� 7 ماليين دوالر أل�بع وكاالت تابعة لألمم المتحدة لعمليات شراء مخزونات

الطوارئ. وهناك 3.5 مليون دوالر أخرى متاحة ألنشطة االستجابة العاجلة للفيضانات.

االستجابة حسب الوالية

والية الج�يرة

تأثر أكثر من 3,700 شخص بالسيول � ق�ية الصفا بمحلية أم القرى بوالية الج�يرة بتا�يخ 1 سبتمبر. وشرع ف�يق تقييم يتألف من مفوضية العون
اإلنسا� والدفاع المد� وجمعية الهالل األحمر السودا� ومنظمة إنقاذ الطفولة وشركاء آخ�ين � إجراء تقييم � الق�ية � 8 سبتمبر. وتلقت حوا� 700

أسرة (3,500 شخص) � محلية أم القرى حصًصا غذائية تكفي لمدة 20 يوًما بينما يحتاج حوا� 10,000 شخص إ� مساعدات غذائية فو�ية ومواد غير
غذائية. لذا فالمساعدات اإلنسانية � الج�يرة تحتاج إ� التوسع نظرًا لوجود عدد قليل من الشركاء اإلنسانيين � الوالية.

والية القضارف

وفًقا للنتائج األولية لتقييم مشترك بين الوكاالت تأثر أكثر من 47,000 شخص باألمطار الغ�يرة والفيضانات � والية القضارف. وقد قدمت السلطات
المحلية والشركاء � المجال اإلنسا� الغذاء والمواد غير الغذائية والمياه والمرافق الصحية والمساعدات الصحية لألسر المتأثرة � محليات الفاو والمفازة

وباسندة.

وتلقى حوا� 11,250 شخص � منطقتي المفازة والفاو مساعدات غذائية من بينهم 2,134 شخًصا تلقوا حصًصا غذائية جافة من قطاع األمن الغذا�
� مدينة المفازة. كما تلقت 400 عائلة أخرى � المدينة سالًال غذائية تكميلية تضمنت 10 كجم من الدقيق، و5 كجم من السكر، و 2 كجم من األرز، و 2

كجم من العدس، و 2 لتر من ال�يت، و 2 ناموسية، و1 مشمع بالستيكي لكل أسرة.

و� محلية الفاو استلمت حوا� 500 أسرة مجموعات من المواد غير الغذائية تحتوي على أوعية سوائل بالستيكية (جراكن) و3 بطانيات و3 حصائر
للنوم و2 مالءة بالستيكية وطقم مطبخ واحد. ومن بين 500 مجموعة وزعت 200 مجموعة على النازحين � المعسكر الموحد. كما جرى بناء 20 مرحاًضا

و10 حمامات � المعسكر الموحد، وجرى تو�يع 64 خيمة و160 مشمع بالستيكي. كما وزعت 18 خيمة و300 مشمع بالستيكي و40 عبوة صابون
و3,000 ناموسية على 300 أسرة.

وقد بدأت عيادة متنقلة العمل � منطقة الحواتة بمحلية الرهد مستهدفة 8,000 شخص بما � ذلك المتأث�ين بالفيضانات. وعقدت اجتماعات استشا�ية
بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالوالية والمنظمة الدولية للهجرة لالتفاق على نشر الطاقم الطبي وتخصيص اإلمدادات الطبية.وعلى الرغم من
التأثير الكبير للفيضانات � خمس محليات بوالية القضارف إال أن االستجابة منخفضة. وتشير الدالئل المروية إ� أنه 50 � المائة من االحتياجات الغذائية

لألشخاص المتأث�ين بالفيضانات تجد تلبية ولكن االستجابة منخفضة � المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية والمواد الغذائية / غير الغذائية
والمساعدات الصحية. علًما بأن األشخاص المتأث�ين بالفيضانات � منطقة الحواتة لم يتلقوا المساعدات بعد.

والية الخرطوم

� 3 سبتمبر تأثر أكثر من 6,000 شخص (1,507 أسرة) باألمطار الغ�يرة والفيضانات � محليات كرري (1,300 أسرة) وبحري (202 أسرة) وجبل أولياء
بوالية الخرطوم وفًقا للتقا�ير األولية. وقد أجري تقييم مشترك بين الوكاالت بقيادة مفوضية العون اإلنسا� ومنظمة إنقاذ الطفولة � 8 سبتمبر وسيتم

تبادل النتائج. حيث تلقت أكثر من 620 أسرة متأثرة بالفيضانات مجموعات المواد الغذائية / المواد غير الغذائية � منطقتي السنط والمنار ويدعم
الشركاء � المجال اإلنسا� الجهود لفتح وإعادة تأهيل أنظمة الصرف بوصفها جزء من أنشطة مكافحة ناقالت األمراض.

والية نهر النيل

تأثر أكثر من 720 شخًصا بالفيضانات � 2 سبتمبر � محليات البحيرة والمتمة � والية نهر النيل والتي تعد واحدة من أكثر الواليات تضررًا من
الفيضانات حيث تأثر أكثر من 39,000 شخص. وكانت المساعدات اإلنسانية محدودة بسبب نقص الشركاء اإلنسانيين � الوالية. وقدمت جمعية الهالل

األحمر السودا� ومنظمة إنقاذ الطفولة المساعدات الصحية ومساعدات المياه والمرافق الصحية والمواد غير الغذائية لألسر المتأثرة.
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وتلقت أكثر من 2,050 أسرة حصًصا غذائية تكفي لمدة 3 أيام � محليات المتمة (200 عائلة) وأبو حمد (200 عائلة) وب�بر (200 عائلة) وشندي
(200 عائلة) وعطبرة (200 عائلة) والبحيرة (200 عائلة). وتشمل الحصص األرز والسكر و�يت الطهي والملح. وتعمل حالًيا عيادة متنقلة للرعاية الصحية

األولية � خمس مناطق � محلية ب�بر.

والية سنار

� 2 سبتمبر تأثر أكثر من 4,600 شخص (983 أسرة) باألمطار الغ�يرة والفيضانات � سبع محليات بوالية سنار. وتشير التقا�ير األولية إ� تأثر أكثر من
11,300 شخص باألمطار الغ�يرة والفيضانات � محليات شرق سنار والسوكي والدندر وسنجه وأبو حجار والدا�. وستجرى تقييمات مشتركة بين

الوكاالت � المناطق المتضررة لتحديد االحتياجات ذات األولوية لألشخاص المتأث�ين.

والية غرب كردفان

� 5 سبتمبر تأثر أكثر من 595 شخًصا (139 أسرة) بالفيضانات � محليتي الخوي وود بنده بوالية غرب كردفان. وسيجرى تقييم مشترك بين الوكاالت
لتحديد االحتياجات ذات األولوية للمتأث�ين. وتأثر منذ بداية موسم األمطار أكثر من 4,500 شخص باألمطار الغ�يرة والسيول � ست محليات هي الخوي

والنهود والسالم والسنط وكيلك وود بنده � والية غرب كردفان.

والية النيل األبيض

بين 4 و 6 سبتمبر 2021 أفادت التقا�ير أن أكثر من 61,000 شخص (12,000 أسرة) قد تأثروا بالفيضانات � 53 ق�ية � منطقة الجبلين بوالية النيل
األبيض. وهذا يشمل 35,000 الجئ من جمهو�ية جنوب السودان � منطقة القنا وفًقا لنتائج تقييم االحتياجات متعدد القطاعات المشترك بين الوكاالت
الذي أجري � 8 سبتمبر 2021. وقد انتقل بعض الالجئين � معسكر القنا عالوة على المجتمع المضيف إ� األماكن المفتوحة الق�يبة ومعسكر آخر �
محلية الجبلين. وقد التمس المتأثرون اآلخرون المأوى � المدارس والمراكز الصحية. ويعتمد معظم األشخاص � المناطق المتضررة على زراعة الكفاف

لكسب عيشهم، وبحسب ما ورد تأثرت منطقة غير مؤمنة من األراضي الزراعية بالفيضانات.

فبعد ارتفاع منسوب نهر النيل بدأ إجالء حوا� 1,000 أسرة من المناطق المعرضة للفيضانات إ� مناطق مرتفعة � محلية ُقلي بدعم من السلطات
المحلية والمجتمع. كما جرى إنشاء أو تع�يز هياكل الوقاية من مياه الفيضانات لحماية بعض العائالت المقيمة � القرى المعرضة للفيضانات. وال يزال

الوصول إ� ق�يتي أم بطوطة والشرقية � محلية ُقلي صعًبا بسبب الفيضانات وال يمكن الوصول إليها إال باستخدام الجرارات والقوارب.

وبصرف النظر عن اإلجالء الفوري لألشخاص المتأث�ين إ� مناطق أعلى تشمل االحتياجات العاجلة األخرى المآوي والغذاء والمياه والمرافق الصحية
والنظافة والمساعدات الصحية. ويقوم الشركاء � المجال اإلنسا� � إطار دعمهم للحكومة بتعبئة الموارد من أجل االستجابة.

والية جنوب دارفور

منذ بداية موسم األمطار تأثر ما يقدر بنحو 9,400 شخص باألمطار الغ�يرة والفيضانات � خمس محليات هي بليل، وعد الفرسان، وق�يضة، ونياال
جنوب، ونياال شمال � والية جنوب دارفور.

حيث تلقت أكثر من 449 أسرة مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية � معسكر عطاش للنازحين � محلية نياال شمال. وتضمنت المجموعات
مشمعات بالستيكية وجراكن وأطقم مطبخ وبطانيات وحصائر بالستيكية. وخالل األسبوعين الماضيين تلقت 125 أسرة من أصل 1,878 أسرة متأثرة

بالفيضانات مساعدات المواد الغذائية / المواد غير الغذائية � والية جنوب دارفور. وهناك خطط لتقديم المواد غير الغذائية إ� 1,000 أسرة إضافية �
األسبوع الثا� من شهر سبتمبر.

والية غرب دارفور

منذ بداية موسم األمطار تأثر ما يقدر بنحو 5,600 شخص باألمطار الغ�يرة والفيضانات � محليات كلبس والجنينة � والية غرب دارفور. حيث تأثرت
أ�بعة مواقع لتجميع النازحين � الجنينة بشدة وأصبحت غير صالحة للسكن. وتجري المناقشات اآلن لنقل النازحين المتأث�ين. كما أوردت التقا�ير أضرارًا

جسيمة � تسعة مواقع تجميع نازحين أخرى ومعسكرات أردماتا وال�ياض للنازحين � محليات كلبس وجبل مون.

وأجرى شركاء الحماية �يارات لرصد الحماية لجميع المعسكرات ومواقع التجمع المتضررة � الجنينة. وبناًء على النتائج جرى تزويد العائالت المتأثرة �
الجنينة بالمواد غير الغذائية. كما يواصل شركاء الحماية المتابعة مع السلطات بشأن إعادة توطين / عودة العائالت المتأثرة. وقد فرغ من تحديد الحاالت

الفردية بما � ذلك أولئك الذين يحتاجون إ� الدعم النفسي واالجتماعي وأولئك الذين فقدوا وثائق التع�يف الخاصة بهم وإحالتهم للحصول على
المساعدات.
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الصفحة 4 من 4

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/flash-update/2bOYGBGXcQE6PUu39ZX21C/
تم التنزيل: ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ 

 

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

وحدد قطاع المآوي والمواد غير الغذائية 15 موقع تجميع للنازحين تأثرت بشدة باألمطار والفيضانات. وتلقت حوا� 965 أسرة نازحة � 13 موقع
تجميع مواد غير غذائية. وقد فرغ من التحقق من النازحين واستمر تو�يع المواد غير الغذائية � 13 موقًعا للتجمع. وتلقى ما مجموعه 38 أسرة �

موقعين للتجمع مجموعات أدوات المآوي � حاالت الطوارئ. كما يتواصل الدعم � معسكر ال�ياض حيث تضرر حوا� 600 مأوى، والتحقق مستمر.

كما بدأت عملية إعادة تأهيل المدارس المتضررة من األمطار الغ�يرة والفيضانات � محليات الجنينة وجبل مون والبيضا. ومع ذلك وبسبب نقص
التمويل والقدرة المحدودة على االستجابة لشركاء التعليم هناك حاجة إ� دعم عاجل. وقد أثرت األمطار والفيضانات الغ�يرة على أكثر من 88 مدرسة بما

� ذلك 156 فصالً دراسًيا تضررت وتسعة أخرى دمرت. وباإلضافة إ� ذلك تضرر 68 مرحاضا وانهارت ثالثة أسوار مدرسية. ولم�يد من المعلومات
ترجى مراجعة إصدارة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: لوحة متابعة فيضانات السودان: األشخاص والمناطق المتضررة.
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