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موجز المستجدات 
السودان: التحديث العاجل رقم 05 عن الفيضانات (9

أغسطس 2021)

لمحة عامة

أثرت األمطار الغ�يرة حتى اآلن على ثما� واليات من أصل 18 � جميع أنحاء البالد
مما أثر على أكثر من 12,200 شخص. وقد تضررت أو دمرت المنازل والبنية التحتية
واألراضي الزراعية. وبحسب ما ورد تعرض أكثر من 800 منزل للدمار وتضرر أكثر من
4,400 بيت. وتشمل الواليات المتضررة: الج�يرة والقضارف وشمال كردفان ونهر النيل

وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل األبيض. وتجري اآلن عمليات
التقييم والتحقق هناك لتأكيد عدد األشخاص المتأث�ين وتحديد احتياجاتهم.

والية غرب دارفور

� 6 أغسطس تضرر 70 مأوى � موقع تجمع النازحين � نادي التضامن � محلية
الجنينة بالسيول بسبب األمطار الغ�يرة. وكان موقع التجمع يقع � منطقة منخفضة معرضة لخطر الفيضانات. وبحسب ما ورد تو� طفل � السادسة

من عمره وأصيب ثالث نساء. لذا حددت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية والمجتمع المحلي منطقة أكثر أمانًا على األراضي المرتفعة حيث يمكن نقل
النازحين من تجمع نادي التضامن.

أما � 7 أغسطس فقد جاءت تقا�ير عن هطول أمطار غ�يرة � معسكرات أردماتا وال�ياض ودور� للنازحين � محلية الجنينة. وتسببت األمطار الغ�يرة �
إلحاق أضرار بمالجئ النازحين � معسكر أرداماتا للنازحين كما أن بعض المالجئ معرضة لخطر االنهيار. ومن المعلوم أن النازحين معرضون بشكل كبير
لإلصابة باألمراض المنقولة بالنواقل مثل المال�يا بسبب ركود مياه األمطار � المعسكرات. و� معسكر ال�ياض للنازحين تضرر 85 نازحاً (17 منزالً) من

األمطار الغ�يرة والفيضانات. وهو معسكر للنازحين معرض لخطر الفيضانات حيث من المتوقع استمرار هطول األمطار � أغسطس. وبركة المياه الواقعة
شمال شرق المعسكر ممتلئة ويصاحبها نظام صرف سيئ يمكن أن يغرق معسكر النازحين.

كما أدت األمطار الغ�يرة إ� ركود المياه � منطقة النسيم بمحلية الجنينة مع ورود أنباء عن أضرار طفيفة � بعض المنازل. ويؤثر الفيضان على الحركة
� المنطقة. حيث يعيش ما يقدر بنحو 627,000 شخص � محلية الجنينة وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية � السودان لعام 2021 من

بينهم أكثر من 258,000 شخص � أزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021 وفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل
لمراحل األمن الغذا� .

الوالية الشمالية

تأثر 2,290 شخًصا (458 عائلة) باألمطار الغ�يرة � خمس محليات � الوالية الشمالية � 4 و 5 أغسطس. وبحسب التقييم الذي أجرته جمعية الهالل
بائية. وتشمل المناطق المتضررة دنقال (189 منزال) دلقو (30 منزال) الدبة (67 األحمر السودا�، أصيب 42 شخًصا من بينهم ستة أصيبوا بصدمة كه�
منزال) مروي (89 منزال) والقولد (83 منزال). كما ألحقت األمطار الغ�يرة وال�ياح العاتية أضرارا غير مؤكدة بعدد من المرافق الصحية واألراضي الزراعية

بائية. والمحاصيل فضال عن الخطوط واألعمدة الكه�

(٩ أغسطس ٢٠٢١)
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