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أبرز التطورات
أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات على أكثر من  288,000شخص يف  13والية يف
جميع أنحاء البالد منذ بداية موسم األمطار يف يوليو.
تضرر ما يقرب من  13,400منزل وُد ِّم ر أكثر من  43,700منزل.
من المتوقع هطول أمطار معتدلة  -بين  50و 100ملم  -يف جمهورية جنوب السودان
واألجزاء الغربية من إثيوبيا بين  15و 22سبتمبر ،وفًق ا لمركز الهيئة الدولية الحكومية
للتنمية المعني بالتنبؤات المناخية وتطبيقاتها.
تقدم الحكومة بقيادة مفوضية العون اإلنساين والشركاء يف المجال اإلنساين
المساعدات المنقذة للحياة لألشخاص المتأثرين.
يجري استنفاد مواد اإلغاثة مسبقة التخزين ومع زيادة عدد األشخاص المتأثرين تحتاج المخزونات إىل تجديد عاجل.
لمحة عامة على الوضع
أفادت التقارير بهطول أمطار غزيرة وسيول حتى اآلن يف  13والية من أصل  18والية يف جميع أنحاء البالد .وتشمل الواليات المتضررة الجزيرة والنيل
األزرق والقضارف والخرطوم وشمال كردفان والوالية الشمالية ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور وغرب كردفان والنيل
األبيض .وحتى  16سبتمبر تأثر أكثر من  288,000شخص (ارتفاًع ا من  61,000يف نهاية أغسطس) مع تدمير أكثر من  13,000منزل وتضرر 43,700
منزل .كما تأثر عدد غير مؤكد من البنية التحتية العامة واألراضي الزراعية .وستجرى مزيد من التقييمات يف واليتي النيل األزرق والنيل األبيض للتحقق من
االحتياجات وعدد األشخاص المتأثرين.
ارتفع منسوب مياه نهر النيل عن مستويات مخاطر الفيضانات يف محطات الخرطوم وعطبرة وشندي والديم وذلك بحسب وزارة الري والموارد المائية.
وبلغ منسوب المياه بمحطة الخرطوم  17متر بارتفاع  50سنتيمترًا عن مستوى مخاطر الفيضانات البالغ  16.5متر .وال تزال مخاطر فيضانات األنهار على
طول نهر النيل عالية .حيث تتخذ السلطات المحلية والشركاء التدابير المناسبة لتجنب التأثير المحتمل الفيضانات على حياة األشخاص ووسائل عيشهم يف
هذه المناطق .وينتهي موسم هطول األمطار يف السودان عادًة يف نهاية سبتمبر .ووفًق ا لتوقعات مركز الهيئة الدولية الحكومية للتنمية المعني بالتنبؤات
المناخية وتطبيقاتها للمدة من  15إىل  22سبتمبر من المتوقع هطول أمطار خفيفة على جمهورية جنوب السودان واألجزاء الغربية من إثيوبيا (جزء من
مستجمعات النيل األزرق).
االستجابة
تلقى األشخاص المتأثرون باألمطار الغزيرة والفيضانات يف واليات غرب دارفور وجنوب دارفور والقضارف والخرطوم ونهر النيل مساعدات غذائية ومواًدا
غير غذائية .حيث تلقى أكثر من  52,600شخص مساعدات غذائية .وتلقى حوايل  6,300شخص حصًص ا غذائية تكفي لشهر واحد ،بينما تلقى 35,000
شخص حصًص ا غذائية تتراوح مدتها بين  3و 15يوًم ا .كما جرى توزيع مساعدات غذائية يف واليات الجزيرة والقضارف وشمال كردفان ونهر النيل .وحصل
أكثر من  65,000شخص على مساعدات المآوي والمواد غير الغذائية يف واليات الجزيرة ،والقضارف ،والخرطوم ،وشمال كردفان ،وجنوب دارفور ،وغرب
دارفور ،والواليات الشمالية ،بينما تلقى حوايل  3,200شخص المساعدات يف مجاالت المياه والمرافق الصحية والنظافة .وتسلمت جمعية الهالل األحمر
السوداين  4,000مجموعة من المواد غير الغذائية لدعم المتأثرين بالفيضانات والمجموعات األخرى ذات األولوية يف البالد .وهناك مخزون محدود من
إمدادات اإلغاثة يف قطاعات المآوي والتعليم وحماية الطفل ومناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي .وإذا استمرت الفيضانات ،فسيلزم تجديد
المخزونات المتاحة لتكون قادرة على االستجابة ألنشطة االستجابة اإلنسانية الجارية األخرى .يف الوالية الشمالية ،تلقت  390أسرة مواًدا غير غذائية وأكثر
من  1,800أسرة بحاجة إىل مساعدات عاجلة من قطاع مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية.
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وعلى الرغم من األنشطة الجارية ،هناك بعض التحديات يف بعض المجتمعات المتأثرة التي تؤثر على إيصال المساعدات يف الوقت المناسب .وتتراوح
التحديات من محدودية وجود شركاء إنسانيين (نهر النيل والوالية الشمالية) إىل الصعوبات يف الوصول إىل المجتمعات المتأثرة بسبب مياه الفيضانات
والتحديات األمنية يف والية غرب كردفان.
أما يف والية النيل األبيض فتشير التقارير األولية إىل تأثر أكثر من  94,000شخص بالفيضانات يف محليتي ُق لي والجبلين .وبحسب ما ورد هناك ما بين
 12,000و 16,000شخص تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات والذين يحتاجون إىل إجالء عاجل إىل مناطق مرتفعة .وقد خصصت مفوضية العون
اإلنساين وجمعية الهالل األحمر الصومايل سبعة قوارب لهذا اإلخالء ولكن بسبب القدرة االستيعابية المحدودة ،فإن العملية بطيئة وهناك حاجة إىل دعم
عاجل.
االستجابة حسب الوالية
والية النيل األزرق
أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات على أكثر من  1,834شخًص ا يف والية النيل األزرق وفًق ا لتقييم مشترك بين الوكاالت أجري يف أغسطس .وقد أثرت
األمطار الغزيرة والفيضانات على عدد غير مؤكد من األشخاص يف المناطق الواقعة شمال مدينة الروصيرص والدمازين ،ومن المقرر إجراء تقييم مشترك
بين الوكاالت لتحديد االحتياجات ذات األولوية لألشخاص المتأثرين يف محلية الروصيرص.
جرى الوصول إىل  1,834شخًص ا يف مدينة الدمازين بمساعدات غذائية تكفي لمدة شهر واحد .وقام شركاء المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية،
بالتعاون مع وزارة الصحة بالوالية بحمالت تعزيز النظافة يف األحياء المتضررة يف مدينتي الدمازين والروصيرص .كما جرى الوصول إىل حوايل  364أسرة
بمجموعات المياه والمرافق الصحية غير الغذائية بما يف ذلك مواد النظافة غير الغذائية (الصابون والكلور ومستلزمات النظافة) وجرى الوصول إىل 344
أسرة بألواح (مدادات) المراحيض ومشمعات بالستيكية لدعم بناء المراحيض يف مدينتي الدمازين والروصيرص .باإلضافة إىل ذلك تتواصل أنشطة
مكافحة النواقل ومراقبة جودة المياه والمعالجة بالكلور.
وقد دمرت األمطار الغزيرة والفيضانات جسرين على طول طريق سنجة الدمازين .وبدأت السلطات المحلية يف إعادة تأهيل الجسرين .وقطع الطريق مرتين
يف شهري يوليو وأغسطس ،مما أثر على إيصال اإلمدادات اإلنسانية من الخرطوم إىل والية النيل األزرق.
والية القضارف
وقد تأثر أكثر من  47,000شخص باألمطار الغزيرة والفيضانات يف محليات الفاو والمفازة والرهد وباسوندا بوالية القضارف .وتوفر السلطات المحلية
والشركاء يف المجال اإلنساين الغذاء ومواد المآوي  /والمواد غير الغذائية باإلضافة إىل المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية والمساعدات الصحية.
والية الخرطوم
أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات على أكثر من  4,180شخًص ا يف محليات جبل أولياء وشرق النيل وأمبده وأمدرمان بوالية الخرطوم.
يف مناطق غابة السنط والمنارة ومايو بوالية الخرطوم ،تلقت  915عائلة الجئة من جمهورية جنوب السودان مجموعات من المواد غير الغذائية .وقام
الشركاء بتجفيف وتنظيف وصيانة أنظمة المرافق الصحية يف مناطق أنقوال ومانديال واليرموك بمحلية الخرطوم.
والية سنار
بحسب التقارير األولية تأثر أكثر من  19,700شخص ( 3,947أسرة) باألمطار الغزيرة والفيضانات يف سبع محليات بوالية سنار .وتضرر حوايل  415مرحاضًا
ومدرستان و 3غرف صفية.
وجرى توزيع مواد المآوي والمواد غير الغذائية على  172أسرة يف محلية السوكي .حيث يؤثر عدم وجود شركاء يف المجال اإلنساين يف الوالية على
االستجابة.
والية جنوب دارفور
تأثر أكثر من  9,400شخص باألمطار الغزيرة والفيضانات يف محليات ِبليل ،وِع د الفرسان ،وقريضة ،ونياال جنوب ونياال شمال بوالية جنوب دارفور .أكثر من
 94يف المائة من العائالت المتأثرة هم من النازحين يف معسكرات كلما وعطاش ودريج والسريف وسكلي وموسيي .وتلقت  766عائلة نازحة يف معسكر
كلما للنازحين مواد إيواء للطوارئ  /مواد غير غذائية.
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والية النيل األبيض
بحسب التقارير األولية للتقييم المشترك بين الوكاالت الذي أجري يف المدة من  8إىل  9سبتمبر فقد تأثر أكثر من  94ألف شخص بالفيضانات يف محليتي
ُق لي والجبلين بوالية النيل األبيض.
وبحسب ما ورد أجلي أكثر من  20ألف شخص يف منطقة الجبلين إىل مناطق مرتفعة وفًق ا للسلطات المحلية .وخصصت مفوضية العون اإلنساين
وجمعية الهالل األحمر السوداين سبعة قوارب لإلجالء .وتلقت  500عائلة مواًدا غير غذائية للمآوي يف القنا وجرى الوصول إىل  1500أسرة أخرى
بمشمعات بالستيكية يف الكيلو  .4وتلوذ العائالت المتأثرة بالفيضانات إىل ثماِن مدارس يف مناطق جودة وكيلو  4وكيلو  .8كما أن التحقق والتسجيل
مستمران يف محليتي ُق لي والجبلين.
لمزيد من البيانات حول الفيضانات يف السودان يرجى مراجعة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف السودان ،فيضانات السودان :األشخاص والمناطق
المتضررة.

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
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اتفاقية الخصوصية
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