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 النيل األزرق

   األشخاص المتضررين  األسر المتضررة  منازل تضررت      بيوت مدمرة

    6.517 10.808 17.325 86.625 

     

  المنظمات المستجيبة   

11 

 

 

 نظرة عامة على الوضع

موقعًا على  52شخص بالفيضانات األخيرة في  86600تأثر أكثر من 

األقل عبر النيل األزرق ، وهي إحدى الواليات األكثر تضرًرا من 

 العواصف. أدى موسم األمطار إلى دمار هائل في المنازل

 3000والبنية التحتية الرئيسية األخرى ، بما في ذلك أكثر من 

. كما أفاد الشركاء مرحاض ، وفقًا لمفوضية العون اإلنسانية الحكومية

مصدًرا للمياه تضررت أو  218اإلنسانيون في الميدان أن حوالي 

تلوثت ، مما يزيد من خطر تفشي األمراض. كما تسببت العواصف 

في المائة من  14في فقدان سبل العيش ، وتسببت في غمر أكثر من 

  .المزارع، وفقًا لبرنامج األغذية العالمي

 

ئة من العائالت المتضررة على دعم   في في الما 20حصل أكثر من 

حاالت الطوارئ وفي مجال اإليواء والمواد غير الغذائية ، وفقًا 

 .لمركز المساعدة اإلنسانية

 تقوم مجموعة األمن الغذائي بتنظيم المساعدات الغذائية لـ

ثالثة أشهر للمتضررين من الفيضانات في محليات الدمازين وباو 

 .وقيسان

ء بقيادة صندوق األمم المتحدة للسكان إعادة تأهيل  أكمل الشركا

مستشفى المدينة الريفي في محلية قيسان لتقديم خدمات الطوارئ الشاملة 

واألساسية بما في ذلك رعاية التوليد للمجتمعات المحلية في منطقتي 

   .قيسان وود الماحي

 

المتضررة قامت العيادات المتنقلة بسبع جوالت على األقل في المناطق 

 650من الفيضانات في الدمازين والرصيرص، ووصلت إلى أكثر من 

 .شخًصا

 الفجوات والتحديات

في  80هناك حاجة ملحة لزيادة االستجابة للمياه والصرف الصحي والنظافة ، باإلضافة إلى سد الفجوات للوصول إلى نسبة 

 الجتماعي / المواد غير الغذائية.المائة المتبقية من األشخاص المحتاجين إلى الدعم البيئي وا

 

 

 

 وسط  دارفور
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   25,580األشخاص المتأثرين: 

 5,116األسر المتأثرة: 

 2,241المنازل المتضررة 

 2,875المنازل المدمرة: 

 7المنظمات المستجيبة: 

 لمحة عامة عن الوضع

أسفرت األمطار الغزيرة في السودان على مدى األسابيع 

الفيضانات والخسائر في األرواح كما  الماضية  إلى مزيد من

ألحقت أضراًرا بالمنازل في أجزاء عديدة في والية وسط 

 دارفور باألخص في مستوطنات النازحين داخلياً.

 ووفقاً لمفوضية العون اإلنساني دمرت الفيضانات واالنهيارات 

منزل, ووفقاَ   25,000األرضية أو ألحقت ضراراً  بأكثر من 

شخص   7,000لمجال اإلنساني تأثُر ما ال يقل عن   للعاملين في ا

 في أمس الحاجة الي المساعدات.

يعيشون في  10,000معظم األشخاص المتأثرين أي أكثر من 

معسكرات النازحين داخلياً كمعسكر الحميدة للنازحين بمدينة 

 زالنجي ومدينة زالنجي.

 االستجابة

التقييمات والتحاليل يقوم الشركاء في المجال اإلنساني بإجراء 

 في مناطق مختلفة في مدينة زالنجي بما في ذلك منطقة أباتا.

كما أن مجموعة الحماية تقوم بتنظيمات محددة في والية وسط 

 دارفور  بينما تتواصل االستجابة اإلنسانية في الوالية.

 

 الفجوات والتحديات

ية وقد أثرت األمطار الغزيرة سلباً على أحوال الطرق في وال

وسط دارفور، مما أدى الي تأخير وصول المساعدات  المنتظمة الي محلية أم دخن ومحلية مكجر ومحلية بندسي ومحاية 

 غرب جبل مرة )نِرتتي( ومحلية شمال جبل مرة ومحلية وادي صالح.

 النيل األزرق، المتضررين من الفيضانات حسب العام 

(2013-2020) 

 المنظمات المستجيبة

والهيئة الطبية الدولية ومنظمة أطباء بال حدود ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  لجنة الالجئين األمريكية والعمل ضد الجوع   

 )اليونيسيف( ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اإلغاثة العالمية
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 شرق دارفوروالية 

__________________________________________________________ 

                 28,555األشخاص المتأثرين 

 5,711المنازل المتأثرة  

 4,853المنازل المتضررة 

 858المنازل المدمرة 

 7عدد المنظمات المستجيبة 

 :-لمحة عامة عن الوضع

خلفت األمطار الغزيرة والفيضانات 

 28500أثرها على أكثر من الحالية 

شخص في جميع أنحاء شرق دارفور ، 

منهم في محلية  23000وكان ما يقارب 

الفردوس على حدة. كما أُجبرت العديد 

من العائالت على النزوح إلى المناطق 

مرتفعة ، حيث منعتهم األضرار التي 

لحقت ببيوتهم من العودة إلى ديارهم. كما 

ير البنية تسببت األمطار أيضا في تدم

 التحتية الرئيسة األخرى ،

 1200والتي تشمل انهيار أكثر من 

مرحاض ، وذلك وفقًا لما أفادو به 

الشركاء اإلنسانيين في الميدان. كما 

أفادت منظمات اإلغاثة بوجود خسائر 

أخرى وفقدان لوسائل العيش، حيث فقدت 

العائالت المواشي والمحاصيل من جراء 

 .تلك الفيضانات

 -:جابةاالست

شخص مساعدات  13665تلقى أكثر من 

غذائية لمدة ثالثة أشهر في محلية 

  .الفردوس

شخص مواد  16200تلقى أكثر من  

أخري ضرورية غير غذائية ، بما في 

ذلك أواني المطبخ واألغطية البالستيكية 

والناموسيات ومنتجات النظافة األخرى 

 .مثل: الصابون وصفائح المياه والدالء

كحد أدنى من  185والي حصلت ح

النساء والفتيات في سن اإلنجاب على 

حقيبة  تحتوي على اللوازم الصحية 

النسائية، بما في ذلك الفوط الصحية 

ومواد النظافة األخرى والتي تغطي 

 .احتياجاتهن مدة شهرين

 -:الفجوات والتحديات

أسرة في حاجة ماسة إلى أدوات المطبخ  900حوالي  أفاد الشركاء بوجود فجوات كبيرة في المواد غير الغذائية ، فهناك

 .شخص آخرون يحتاجون إلى بطانيات 2900و

______________________ 

 -:المنظمات المستجيبة

 منظمة األمم المتحدة للطفولة منظمة الحلف السوداني للسالم والتنمية اإلغاثة الدوليةو لجنة الالجئين األمريكية

 منظمة زد أو أي الهولندية منظمة الصحة العالمية لخدمات المشاريعمكتب األمم المتحدة 
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 والية شمال دارفور

 124،935األشخاص  المتأثرين : 

 24987األسر  المتأثرة : 

 14766المنازل المتأثرة : 

 10221المنازل المدمرة: 

 12المنظمات المستجيبة:  

 لمحة عامة على الوضع

أكبر عدد من المتضررين من شهدت والية شمال دارفور 

رت  الفيضانات األخيرة في السودان، إذ تَضررت أو دُم ِ

ألف شخص منذ أن بداية الفيضانات  125منازل ما يقرب من 

في الوالية في  أوائل أغسطس. كما تسببت األمطار في تدمير 

الطرق والبنية التحتية الحيوية األخرى، بما في ذلك أكثر من 

يزيد من خطر تفشي األمراض. وقد مرحاض، مما  7000

ارتفعت حاالت اإلصابة بالمالريا في سبع محليات شمال 

 دارفور في خالل األسبوع األول من أكتوبر.

 االستجابة

استطاع قطاع مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية أن • 

شخص في مدينة كبكابية بالمواد  33400يزود ما يقرب من 

األغطية البالستيكية والبطانيات الحيوية، بما في ذلك 

 والناموسيات وعلب جيري والصابون.

وفر قطاع المياه والصحة العامة والنظافة منتجات تنقية • 

المياه لجميع األسر المتأثرة   بالفيضانات األخيرة في شنقل 

 طوباي  بمحلية دار السالم وقرى كتم وكساب في محلية كتم.

ت األمراض والرش في جميع استمرار أنشطة مكافحة ناقال• 

 أنحاء الوالية، بعد زيادة حاالت المالريا.

 الفجوات والتحديات

ً أمام العمليات  تُشكل األوضاع المتدهورة لعدة طرق عائقا

اإلنسانية وتتسبب في تأخير المساعدة. وهناك نقص حرج في 

أدوية عالج المالريا والناموسيات اإلضافية لتغطية حاجيات 

 دينة كبكابية.جميع سكان م

 المنظمات المستجيبة

التعاون الدولي، منظمة اإلعمار الخيرية للتنمية، المنظمة 

الدولية للهجرة، منظمة أطباء بال حدود، اإلغاثة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، منظمة األمم المتحدة للطفولة 

المنظمة المتحدة للسالم، العمل الزراعي األلماني، منظمة الصحة  )اليونيسيف(، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،

 العالمية، زوا للعناية بالالجئين
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 جنوب دارفور

 17.435األشخاص المتأثرين  

 3.487األسر المتضررة    

 3.463المنازل المتضررة  

 24المنازل التي تدمرت  

 9#عدد المنظمات المستجيبة 

 الوضع نظرة عامة على

تركت األمطار الغزيرة والفيضانات الالحقة التي أثرت 

مؤخًرا  على جنوب دارفور ، خاصة بين األسابيع األخيرة 

من أغسطس واألسابيع األولى من سبتمبر ، طريقًا للدمار ، 

منزل. وفقًا للبيانات األولية  3.500مع تضرر ما يقرب من 

لحكومية ، تأثر الصادرة عن مفوضية المساعدات اإلنسانية ا

شخص وتزايدت االحتياجات اإلنسانية  17.400أكثر من 

بسرعة ، خاصة بين األطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات 

األكثر عرضة للمخاطر ، وفقًا للعاملين في المجال اإلنساني 

في هذا المجال. يمكن أن تزداد األعداد بشكل أكبر ، حيث 

ألشخاص المتضررين أجرى الشركاء التقييمات وتسجيل ا

أسرة أخرى تعيش في معسكر كالما  2.300وأبلغوا أن 

 للنازحين داخليًا في محلية   نياال  جنوب قد تأثرت أيًضا.

مرحاض ، إلى جانب صعوبة  400أدى انهيار ما يقرب من 

الوصول إلى خدمات المياه والمرافق الصحية  في جنوب 

 ة.دارفور ، إلى زيادة مخاطر الطوارئ الصحي

 االستجابات

 2.300قامت المنظمة الدولية للهجرة بتسجيل أكثر من • 

شخص تأثروا من الفيضانات في  11.500أسرة ، حوالي 

 معسكر كالما للنازحين داخليًا في نياال.

جرى توزيع المأوى في حاالت الطوارئ واللوازم المنزلية • 

 في معسكرات  موسي وأطاش وِدريج للنازحين.

 

 لتحدياتالفجوات وا

تعد المياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى في حاالت 

الطوارئ والمواد غير الغذائية من بين الفجوات الرئيسية 

 لالستجابة لالحتياجات ودعم العائالت النازحة التي فقدت ممتلكاتها أثناء الفيضانات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المستجيبةالمنظمات 

، خدمات المساعدات الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة األمم المتحدة للطفولة لجنة الالجئين األمريكية

)اليونيسف(، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة السالم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، المنظمة الدولية للرؤية 

 زوا لرعاية الالجئين.  العالمية، منظمة 
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  والية غرب دارفور

 
 

 األشخاص المتضررون

 األسر

 المتضررة

المنازل 

 المتضررة

المنازل 

 المدمرة

المنظمات   #

 المستجيبة

 

68,770 

 

13,754 

 

8,095 

 

5,659 

 

8 

 

 

ضربت األمطار الغزيرة والفيضانات األخيرة في السودان 

شخص  69000ما يقرب من  والية غرب دارفور  تاركةً 

 .متضرراً أكثرهم من العائالت النازحة

منزل كما دُمر ما يقرب من  8.000تضرر أكثر من 

 .في محليات الجنينة وفور برنقا وكرينك 5700

  االستجابة

شخص دعم مآوي الطوارئ  5400تلقى أكثر من  •

والمواد غير الغذائية في مستوطنات مختلفة للنازحين في 

عائلة في معسكر  كرن  455جنينة بما في ذلك محلية ال

عائلة في معسكر  بيت السلطان  من بين مناطق  210دنق و

 .أخرى

كما بدأ التوزيع بعد عمليات التسجيل في معسكرات  •

أسرة( ،  190النازحين في الجنينة ، بما في ذلك دورتي )

( ، 444( ، رياض )1044) 2( ، كرن دنق 31الحجاج )

 .أسرة( 75، والجماعة )( 62أبو زر )

 فجوات والتحديات

في المائة من األشخاص المتضررين دعم  10تلقى أقل من 

مأوى الطوارئ والمواد غير الغذائية   وفقًا للشركاء في 

شخص  36000المجال اإلنساني  يحتاج ما يقرب إلى 

 لمساعدة عاجلة بشأن المواد المنزلية الضرورية.
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 القضارف

 33,860األفراد المتضررون  

 6,772األسر المتضررة 

 4,461المنازل المتضررة  

 2,311منازل تدمرت 

 5عدد المنظمات المستجيبة 

 نظرة عامة على الوضع 

شخًصا من األمطار الغزيرة،  33,860تضرر حوالي 

والفيضانات في جميع المحليات االثنتي عشرة في والية 

ملون في المجال اإلنساني في الميدان القضارف. أفاد العا

مرحاض قد انهار، وتضرر ثالثة  1,100أن أكثر من 

على األقل من المرافق الصحية في محليات المفازة 

 .والفاو

كما تعرض األمن الغذائي للخطر؛ حيث ورد أنه جرى 

رأس من الماشية، وغمرت المياه  500جرف أكثر من 

يل، وذلك وفقًا في المائة على األقل من المحاص 5

 450,000لبرنامج الغذاء العالمي. يُقدر أن أكثر من 

شخص في القضارف يعانون من عدم األمن الغذائي 

 .الحاد

 استجابة

، اليةولالصحة في م من وزارة اعدب، لصحةم قطاع اقا

في جميع ه لمياودة اجد صل ورقوالناة مکافحة طبأنش

 .ررةلمتضت المحلياا

شخص مستلزمات النظافة  23,600تلقى أكثر من 

والمرافق الصحية الضرورية، بما في ذلك أوعية المياه، 

والصابون، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه في جميع 

 .المناطق

 

 

 الفجوات والتحديات 

 .ال يزال المأوى يمثل فجوة كبيرة لتغطية االحتياجات الفورية للسكان المتضررين

 

  المنظمات المستجيبة

 

حلف السودانية للسالم والتنمية، واليونيسيف، منظمة مكافحة الجوع األلمانية  ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة  منظمة

 الصهيونية األمريكية.
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 شمال كردفان

 23,555األشخاص المتأثرون 

 4,711األسر المتأثرة 

 3,838المنازل المتأثرة 

 873المنازل المدمرة 

 2المستجيبة عدد المنظمات 

 

 نظرة عامة على الوضع

شخًصا باألمطار الغزيرة  23,555تأثر ما ال يقل عن 

والفيضانات في شمال كردفان، وفقًا لمفوضية العون 

اإلنسانية الحكومية. ومن المتوقع أن ترتفع األرقام مع 

توفر نتائج المزيد من التقييمات. وفقًا للعاملين في المجال 

، يعيش آالف األشخاص من المناطق اإلنساني في الميدان

 الريفية بالوالية في خيام بعد أن تدمرت منازلهم.

دمرت األمطار الغزيرة البنية التحتية الرئيسية، بما في 

مدرسة، ودمرت عدة آالف من  20ذلك ما يقرب من 

 األراضي الزراعية.

 

 االستجابة

بدأ شركاء المواد غير الغذائية في األول من أكتوبر 

ع المستلزمات المنزلية الضرورية لألشخاص توزي

 المتأثرين في محليات شيكان وأم روابة وغرب براء.

تقوم مجموعة األمن الغذائي بتنظيم المساعدات الغذائية 

في المناطق المتأثرة، محليات شيكان وأم روابة وغرب 

 براء.

 

 الفجوات والتحديات

تقديم  تعيق قيود الوصول قدرة المنظمات اإلنسانية على

 المساعدة، ال سيما في محلية أم روابة.

 

 

 غرب كردفان
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 تأثر األسر المتضررة

 # منازل دمرت

 من المنظمات المساعدة

30،750 6،156 3،138 3،0188 

 نظرة عامة على الوضع

أدت األمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في أجزاء مختلفة من والية غرب كردفان 

التحتية الرئيسية ، وفقدان األرواح وسبل العيش ، مما أدى إلى ضرر إلى تدمير البنية 

شخص. أُجبر العديد من المتضررين عن البحث عن مأوى في المباني  30700أكثر من 

مدرسة ، مما زاد الضغط على نظام التعليم  70العامة أو األقارب. تضررت أكثر من 

 .الضعيف

صيل ، قبل الحصاد مباشرة ، مخاطر كبيرة تشكل األضرار الكبيرة التي لحقت بالمحا

حالة جوع شديد. وفقًا  318000على األمن الغذائي لدولة يعاني فيها بالفعل حوالي 

 للبيانات األولية من

فدان ، مع فقدان ما  75200العاملين في المجال اإلنساني في الحقل ، تضرر أكثر من 

ذلك ، هناك تقارير عن نفوق أكثر  طن من المحاصيل. باإلضافة إلى 5300يقدر بحوالي 

 .من الماشية 1،080من 

 استجابة

شخص إمدادات ضرورية ، بما في ذلك أواني المطبخ واألغطية  30.000تلقى حوالي  •

 .البالستيكية والصابون ومنتجات النظافة األخرى

نشطة المجموعة الصحية قامت بعمليات مراقبة لجودة المياه، و مراقبة النواقل  ، و أ  •

 .مكافحة النواقل  من خالل تفتيش المنازل  في جميع المحليات

 الثغرات والتحديات

هناك حاجة ماسة إلى تدخالت إضافية للمياه والصرف الصحي والنظافة ، باإلضافة إلى المزيد من الدعم بالمساعدات الغذائية 

 .والخدمات الصحية

 المنظمات المستجيبة

كونسيرن العالمية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية .منظمة الخدمات والمساعدات الدولية، جمعية منظمة : المنظمات المستجيبة

  منظمة الصحة العالمية، منظمة اإلغاثة العالمية   WC-CAالهالل األحمر السوداني، منظمة األمم المتحدة للطفولة،
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 المنطقة الشمالية

 األشخاص المتضررون

 المتضررة األسر

 المنازل المتضررة

 المنازل المدمرة

 عدد المنظمات التي استجابت

 لمحة عامة عن الحالة

شخص من العواصف األخيرة والفيضانات في  12500تأثر أكثر من 

الوالية الشمالية، حيث أُجبر معظمهم على البحث عن المأوى مع 

 .أقاربهم أو في المباني العامة

ات النظافة والصرف الصحي وتعرضت فرص الوصول لخدم 

المراحيض  1100الضعيفة بالفعل للخطر في أعقاب تدمير كثر من 

وتلويث العديد من مصادر المياه، وفقًا للعاملين بالمجال اإلنساني 

المجودين بالفعل في المنطقة. ومع انحسار مياه الفيضانات، أصبحت 

ض. وتواجه الدولة اآلن تنذر باالرتفاع الشديد لنسبة تفشي األمرا

 الوالية الشمالية بالفعل

حالة إصابة قد ذُكرت  100تفشي الحمى النزفية الفيروسية مع أكثر من 

 .في تقارير محليات مروي ودبة

فدانًا  20000واألضرار التي لحقت بالمحاصيل، والتي تشمل تدمير 

وفقًا للتقارير، تزيد من حدة التحديات التي يواجها السكان ومن 

 .اإلنسانية االحتياجات

 االستجابة  

بدأت أنشطة مكافحة ناقالت األمراض في منطقتي مروي والدبة  •

 لوقف تفشي حمى النزيف الفيروسي المستمر

تعمل وزارة الدولة للتخطيط الحضري على نقل المتضررين في  •

 األسابيع المقبلة

 الثغرات والتحديات

ألمراض. ولكن انخفاض عدد الشركاء في المجال اإلنساني في الدولة وهناك حاجة ماسة إلى دعم إضافي لمكافحة ناقالت ا

 .أثر على تحديد االحتياجات وتوفير الوقت المناسب لتوفير للعون اإلنساني

 المنظمات التي استجابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحمرالبحر 
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 لمحة عامة عن الوضع 

شخص متأثر معظمهم  50,000ترك هطول األمطار الغزيرة وتجاوز األنهار الموسمية في والية البحر األحمر أكثر من  

مدرسة. عشرات العائالت تؤوي  13في محلية  طوكر. وقد تضررت عشرات المرافق الصحية وتضررت ما ال يقل عن 

 في خمس مدارس على األقل في بور تسودان.

المجال اإلنساني في الميدان أن  أبلغ العاملون في

مرحاض انهار وأن عدة عشرات من  3,500حوالي 

اآلبار ملوثة اآلن مما أجبر العائالت على االعتماد 

 على مصادر غير آمنة للمياه

 

 :االستجابة

* دعمت مجموعة المياه والمرافق الصحية والنظافة 

ناموسة 7000وزارة الصحة بالوالية بتوزيع 

خزانات مياه لتوفير مياه الشرب اآلمنة  وتركيب ثالثة

 للسكان المتضررين من الفيضانات ..

اإلمدادات   مجموعة الصحة* في طوكر قدمت 

الطبية  بما  في ذلك مجموعات االستجابة السريعة 

موظفا طبيا على التعامل مع حاالت   17ودربت 

اإلسهال المائي الحاد والحمى النزفية في أربعة مراكز 

 تلفة.صحية مخ

 30 000* قدمت مجموعة األمن الغذائي ما يقارب 

 مساعدات  غذائية 

 

 :الثغرات والتحديات

صعوبة  الوصول إلى المياه والمرافق الصحية 

والنظافة بسبب األضرار التي لحقت بالطرق  مما 

شكل تحديا كبيرا للعاملين في المجال اإلنساني في 

 الوالية
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 النيلنهر 

   2عدد االستجابات من المنظمات 

   1,374عدد المنازل المتأثرة 

  5,271عدد المنازل المدمرة 

 33,225عدد األشخاص المتأثرين  

 -: نظرة عامة على الوضع

لن يتضح  المدى الكامل للفيضانات  التي عصفت بوالية نهر النيل إال 

 .في األشهر المقبلة

شخص ، كما   أثر  3300أكثر من حيث تأثرت  أو دمرت منازل  

هطول األمطار الغزيرة على العديد من المحاصيل. في جميع أنحاء 

في المائة من المزارع ، وفقًا  36الوالية ، فقد غمرت المياه حوالي 

لبرنامج الغذاء  العالمي. يمكن أن يمتد موسم العجاف أكثر  فالوضع 

شخص من عدم   120.000سيئ بالفعل في والية يعاني فيها ما يقارب 

توفرا األمن الغذائي الشامل ، وذلك وفقًا ألحدث تحليل فيما يتعلق 

 .بتصنيف مراحل األمن الغذائي المتكامل

مع انحسار مياه الفيضانات ، أصبح الناس اآلن في خطر متزايد من 

 5200اإلصابة باألمراض التي تنقلها المياه ، وذلك بعد تدمير أكثر من 

ا لما أفادت به  مفوضية العون اإلنساني. تعرضت بعض مرحاض ، وفق

، مثل قرية الفاضالب ، حيث فقدت   أكبرالمجتمعات للضرر  بشكل 

أسرة منازلها وتعيش اآلن في مالجئ مؤقتة أو مع أقاربها.  300حوالي 

منهم ليس لديه  والكثيرليس لديهم مرافق صحية أو غذائية  حولهم ، 

كيلومتًرا وهي المسافة التي تفصل قريتهم عن  19موارد للسفر لمسافة 

 .مدينة  الدامر للحصول على الرعاية الصحية

 -:االستجابة

تجري المناقشة بين حكومة الوالية والمجتمعات لدعم إعادة توطين  • 

 .األشخاص المتأثرين

جة ملحة للمأوى أجريت التقييمات ، حيث  أشارت إلى وجود حا• 

 .والمواد المنزلية والمياه والمرافق الصحية والنظافة

 -:الثغرات  والتحديات

شخص في حاجة ماسة إلى المأوى والمواد  22000هناك أكثر من  

والمرافق الصحية والنظافة  ، بما في ذلك  والمياهغير الغذائية 

عن قلقها الناموسيات وأقراص  تنقية المياه. وعبرت بعض المجتمعات 

  .بشأن خطط إعادة التوطين التي تجري مناقشتها مع حكومة الوالية

 المنظمات المستجيبة
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 والية سنار

 لمحة عامة عن  الوضع 

أدت العواصف األخيرة في السودان إلى فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في والية سنار ، مما تسبب في خسائر كبيرة في 

 10.300األرواح ووسائل  العيش ، وألحقت أضراًرا بالمنازل والمدارس ونقاط المياه والبنية التحتية الرئيسية األخرى.  دُمر  أكثر من 

األرضية الي  تدمير أو إتالف عشرات  واالنهياراتمنزل.  أدت الفيضانات  2,687هناك تقارير عن تأثر  أكثر من منزل بشكل كامل و

مرحاض، وال يزال المرور غير سالك على  3,000المدارس،   ما يقرب  من 

 العديد من الطرق.

إلى إطالة موسم  وسائل العيشوفي والية سنار ، من المرجح أن يؤدي تدمير 

شخص يواجهون جوعاً  373.000اف المستمر الذي خلف أكثر من الجف

 شديدا.

تقييم أجرته منظمة األغذية والزراعة  الهياووفقاً للنتائج األولية التي توصل 

 فدان من المحاصيل. 298,000من  أكثرووزارة الزراعة في الدولة  تأثُر 

األمنة  مياهالكما تسببت الفيضانات في زيادة المخاطر للوصول الي نقاط 

 .  المياهوالمرافق الصحية ومخاطر األمراض التي تنقلها 

 االستجابة

عائلة  390سبتمبر في إعادة توطين ما يقرب من  26بدأ الشركاء في • 

 انهارت منازلها بعد االنهيارات األرضية في والية  سنار.

 ية.أيام وأواني منزلية ضرور 10كما تلقت العائالت مساعدات غذائية لمدة 

 أسرة أخرى في خالل األسابيع المقبلة. 1.000ومن المتوقع  نقل 

في مدينة سنجا، بدأ الشركاء في المجال اإلنساني توزيع المستلزمات • 

 2,500أسرة ، بينما جرى  االنتهاء من تسجيل  1,100المنزلية على أكثر من 

 أسرة إضافية وسيتلقون اآلن إمدادات الطوارئ.

المواد الغذائية في محلية  أبو حجار ووالية سنار ومحلية يجري توزيع • 

 الضالع ومحلية السوكي.

تخطط كتلة األمن الغذائي لمزيد من التوزيعات في محلية  سنار ومحلية شرق 

 سنار ومحلية الدندر.

 الفجوات  والتحديات 

أبلغ شركاء الصحة عن نقص حاد في األدوية المضادة للمالريا لالستجابة 

 المتزايد من الحاالت. للعدد

مزيد من الدعم لمأوى والمواد غير الغذائية لتسهيل  أيهناك حاجة ماسة   

 إعادة توطين العائالت التي تقيم  اآلن في المدارس في  المناطق المتأثرة.

بال حدود ، لجنة الخدمة المدنية  في جميع أنحاء  العالم ، منظمة أطباء اإلسالمية اإلغاثةالمنظمات المستجيبة الغذاء والدواء  ، منظمة 

الغذاء  الدولية ، منظمة الحلف السودانية للسالم والتنمية ، الهالل األحمر السوداني ، منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ، برنامج  

 العالمي ، منظمة الصحة العالمية. والية سنار  

 8,630أثرين: المت األشخاصقرية الشيخ ود هاشم )التور الضالع( 

  984المنازل التي دمرت:  732المنازل المتأثرة: 

 2.445المنازل التي دمرت:  -المنازل المتأثرة:  12،225المتأثرين :  األشخاص محلية أبو حجار

 محلية سنجة 

 4.708المنازل التي دمرت:     177  المنازل المتأثرة :   24,425المتأثرين :   األشخاص 

 محلية شرق سنار

 8.215المتضررين:  األشخاصوالية سنار    537عدد المنازل التي دمرت:     498المنازل المتأثرة :      5،75المتأثرين:  األشخاص 

 941المنازل المتأثرة : 

 945المنازل التي دمرت: 339المنازل المتأثرة: 6,425المتأثرين:  األشخاصمحلية السوكي :           702المنازل التي دمرت: 

 

 السوكي

 6425المتضررون: 

 339المنازل المتضررة: 

 946المنازل التي دمرت: 
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