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صحفيتصریح   
ن األشخاص حیث تواجھ البالد أسوأ السودان: العاملون في المجال اإلنساني یقدمون المساعدات إلى مئات اآلالف م

 فیضانات منذ عقود
 
 

المساعدات المنقذة ألف شخص ب 350وصلت المنظمات اإلنسانیة في السودان إلى أكثر من  .2020سبتمبر   21، الخرطوم
للحیاة حیث تھدد األمطار الغزیرة المستمرة بمزید من األضرار في أسوأ فیضانات تضرب البالد منذ ثالثة عقود. لقد فقد 

شخص وذلك وفقًا لمفوضیة العون   770,000شخًصا حیاتھم وتجاوز عدد األشخاص المتأثرین بشكل خطیر  120أكثر من 
 .الحكومة قبل أسبوعین حالة الطوارئ في البالد بسبب الفیضانات غیر المسبوقةاإلنساني الحكومیة. وأعلنت 

 
وصرحت باوال إیِمرسون، رئیسة مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) في السودان قائلة، "نحن في الواقع 

عندما تضرر أو دمر ملیون منزل. ونحن نقدم المساعدات آلالف   1988نتحدث عن واحدة من أسوأ الفیضانات منذ عام  
 .“ وقد یزداد عدد األشخاص المتأثرین خالل األیام المقبلة األشخاص، ولكن من المحتمل أن تستمر األمطار،

 
ومنذ بدایة الموسم في یولیو قدمت منظمات اإلغاثة دعماً للحكومة المدنیة االنتقالیة في السودان شمل المآوي الطارئة 

أو جرفتھا السیول  شخص فقدوا كل شيء عندما انھارت منازلھم 150,000واألدوات المنزلیة مثل أواني المطبخ ألكثر من  
شخص تأثروا بالعواصف،  200,000ومیاه الفیضانات. كما قدم العاملون في المجال اإلنساني خدمات صحیة إلى أكثر من 

 .شخص 350,000ودعًما مھًما للمیاه والمرافق الصحیة ألكثر من 
 

من المانحین، قد قاموا بتخزین  وكانت االستجابة السریعة ممكنة حیث كانت وكاالت األمم المتحدة وشركاؤھا، بدعم
شخص قبل بدء ھطول األمطار. ولكن تجاوزت األعداد كل  250,000اإلمدادات مسبقًا لتلبیة االحتیاجات العاجلة لعدد 

التوقعات، والحكومة والعاملون في المجال اإلنساني اآلن في سباق مع الزمن لحشد المزید من األموال واإلمدادات لمواصلة 
وقالت السیدة إیمرسون، "الحكومة تستجیب والمانحون یتقدمون. كما تدعم منظمات المجتمع المدني األشخاص  العملیة. 

الذین ھم في أمس الحاجة إلى المساعدات. لكن السودان كان یواجھ بالفعل وضعاً صعباً للغایة قبل ھطول األمطار 
 ".والفیضانات مما زاد من الحاجة إلى المساعدات

 
ألزمة عندما تتوقف األمطار، وسیظھر التأثیر الكامل للدمار في األشھر المقبلة. حیث تضررت آالف المزارع  ولن تنتھي ا

في منتصف الموسم الزراعي، مما أضر بالمحصول واألمن الغذائي آلالف العائالت. كما تعرضت إتاحة الحصول على 
ستجد. وحذرت رئیسة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  المیاه النظیفة لألضرار، في خضم ووسط جائحة فیروس كورونا الم

 100,000مرحاض قد دمرت وانھار سد بوط مما یعوق حصول أكثر من  16,000في السودان من أن، "ما یقرب من 
 ."شخص على المیاه في والیة النیل األزرق وحدھا

 
المنطقة وتؤثر على السودان عاًما بعد عام. ومضت السیدة إیمرسون قائلة، "إن الظواھر الجویة القاسیة حقیقة واقعة في 

ولكن ھذه الصدمات أصبحت أكثر تواتًرا وال یمكن التنبؤ بھا. ونحن نربط الجفاف بالفیضانات وھذا العام كان لدینا غزو 
 ".  اللجراد في العدید من البلدان في شرق إفریقی

 
أن الدعم المقدم من المانحین مثیر لإلعجاب. ولكن خطة  وتعمل المنظمات اإلنسانیة في السودان على زیادة عملیاتھا كما

 110في المائة فقط من   15االستجابة اإلنسانیة ال تزال تعاني من نقص التمویل. حیث قالت السیدة إیمرسون، "لقد تلقینا 



ماضي، عندما لم مالیین دوالر أمریكي مطلوبة للخدمات الصحیة. ھذا ھو أقل من نصف اإلجمالي الذي جرى تلقیھ العام ال
 د".جتكن لدینا جائحة فیروس كورونا المس

 
كما أن تمویل خدمات المیاه والمرافق الصحیة والنظافة منخفض للغایة، مع أنھ أمر بالغ األھمیة الستجابة فیروس كورونا 

ا، "إذا لم نتلق ٪ من اإلجمالي المطلوب.  وختمت السیدة باوال إیِمرسون بقولھ22المستجد والفیضانات، حیث یقل عن 
المزید من الدعم قریبًا  فلن نتمكن من مواصلة عملنا. وھذا یعني أن عددًا أقل من الناس سیحصلون على رعایة طبیة أو 

یحصلون على المیاه النظیفة وخدمات المرافق الصحیة للوقایة من األمراض. ومخزوننا ینفد. وھناك حاجة ماسة إلى المزید 
 ھذه اللحظة الحرجة لشعب السودان ".لضمان عدم تقصیرنا في 

 
 

*** 
 

 :مالحظة للمحررین

 .اـنھیمكن الحصول على معلومات إضافیة حول العواقب اإلنسانیة للفیضانات في السودان 

 

 ن اإلنسانیة في السودان: لمزید من المعلومات وطلبات المقابالت، یرجى االتصال بمكتب تنسیق الشؤو
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