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ر
منذ بداية يونيو  2019بدأ موسم الخريف وهطول األمطار رف السودان والذي صاحبته ر
اضار متفرقة  1يف
ي
ر
ر
ر
ر
الالجئي
مناطق مختلفة يف السودان عىل األخص يف منطقة رشق جبل مرة يف والية جنوب دارفور ومعسكرات
ر
ر
ر
واالضار الناتجة عنها يف أغسطس
يف طويلة – شمال دارفور .تزايدت وتية هطول األمطار ورقعة انتشارها
ال تزايد مخاطر الفيضانات الناتجة
 ،2019لتشمل واليات الخرطوم ،دارفور ،سنار والنيل األبيض باإلضافة ي
ر
عن سيول المجاري الطبيعية رف اإلقليم ر
الش يف وباألخص يف منطقة طوكر – والية كسال .وترجح توقعات
ي
األرصاد الجوي لألسابيع القادمة 2استمرار هطول األمطار بمعدل غذير (أك ري من  7.6مل رف ساعة او ر
أكي
ي
من  100مل خالل  24ساعة) ر يف واليات:
 نهر النيل ،الشمالية ،البحر األحمر ،مناطق سهول البطانة والية القضارف ،الجزيرة ،النيل
األبيض ،شمال دارفور ،جنوب كردفان ،شمال كردفان والخرطوم.
ر
ال  7.6مل ر يف الساعة) ر يف واليات:
ال متوسط (بي  2.5مل ي
بينما يتوقع هطول االمطار بشكل غذير ي
 كسال ،سنار ،وسط كردفان ،سنار ،رشق وغرب دارفور.
بينما يتوقع هطول االمطار بمعدل متوسط ر يف المناطق المتاخمة للحدود االثيوبية.
ر
هذه المعدالت تهدد بمخاطر لسيول فيضانية مفاجئة يف واليات :نهر النيل ،القضارف ،البحر األحمر،
ال واليات دارفور الخمسة .وكذلك والية
الجزيرة ،النيل األبيض ،شمال كردفان ،غرب كردفان ،باإلضافة ي
ر
ر
والت بدأت فيها مخاطر السيول بالظهور يف مناطق جنوب
الخرطوم ذات الكثافة السكانية األعىل يف البالد ي
ر
رر ر
الخرطوم الذي شهد انهيار ر
ميل يف يوم واحد يف مطلع أغسطس ويرجح انها ستستمر وتصل
أكي من 1300
ال مناطق غرب أمدرمان وبحري ر
وشق النيل .كما ان هناك مخاطر النقطاع طرق السفر الشيعة ر
بي العاصمة
ي
ً
الت قد يصبح الوصول اليها برا
وواليات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والقضارف والجزيرة والنيل األبيض ي
اليية .بالنسبة
ال مخاطر فقدان األرواح نتيجة للحوداث المرورية وانجراف المركبات ر
غي ممكن باإلضافة ي

OCHA, 9 Jun 2019: https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-civil-unrest-flash-update-no-3-9-june-2019
Early Warning Center for Multi-Hazard Flood Watch Update- Sudan -2019, HAC, 19 August 2019.
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1
2

ر
النازحي ذات الكثافة السكانية العالية
لواليات دارفور ستكون هناك مخاطر عالية للسيول عىل معسكرات
ر
الت انهارت
وغي المجهزة جيدا يف واليات شمال وغرب ووسط دارفور تحديدا .حت االن بلغ عدد المنازل ي
ر
ر
حوال  10,000ر ر
(حوال  50,000مواطن متأثر) بينما بلغت الخسائر يف األرواح  46مواطنا يف كل انحاء
ميل
ي
ي
ر
البالد منذ بداية أغسطس حسب االحصائيات الرسمية .3أغلب المتأثرين يعيشون يف مناطق ذات أوضاع
ر
وتعان من ضعف او انعدام كامل للبنية التحتية وهو ما يجعلهم ر
أكي عرضة ألثار
اجتماعية واقتصادية متدنية
ي
ً
االمطار والسيول والفيضانات ر
وأكي تأثرا بمخاطرها عىل المدى القصي والمتوسط ،كما انه يزيد من المخاطر
البيئية والصحية الناتجة عنها.
حكوم وقوي قادر عىل التصدي
الت تمر بها البالد ،وعدم وجود نظام اداري
كذلك فإن حالة االنتقال
ي
السياس ي
ي
ر
بشكل فاعل لهذه الكارثة المتوقعة يفاقم المخاطر المتوقعة واالثار الناتجة عنها يف هذه المرحلة بما يتطلب
تضافر الجهود الشعبية والمدنية والمهنية المختلفة للتصدي لها .هذه الخطة تطرحها نقابة أطباء السودان
عىل جميع ر
ر
والمتطوعي للعمل عىل تنفيذها بما يضمن الحد للدرجة القصوى من االثار الكارثية للسيول
الشكاء
واالمطار ر يف السودان ر يف عام .2019

 فقدان األرواح نتيجة النهيار المنازل او االنجراف ر يف السيول.
ال خطر انتشار الحميات
 انتشار الوبائيات (خصوصا المالريا والكوليا واالسهاالت المائية باإلضافة ي
ر
رر
اليفية واالمراض األخرى المنتقلة بواسطة الباعوض والذباب والنواقل األخرى المتوالدة يف المياه)
وذلك نتيجة لضعف البنية التحتية واخطار اختالط مياه ر
الصح وركود المسطحات
الشب والرصف
ي
المائية وغي ذلك.
ر
التشد وال ر ريوح وفقدان المأوى ،خصوصا مع وجود معضالت اجتماعية متعلقة بملكية المنازل

ر
ر
ر
المتأثرة يف المناطق الطرفية يف الواليات المركزية مثل مناطق جنوب الحزام يف الخرطوم ،باإلضافة
ر
ر
النازحي.
ال تزايد المعاناة يف معسكرات
ي
 زيادة معدل الحوادث المرورية وانقطاع الطرق الرابطة ب ر
ي الواليات.
الكهربان الناتجة عن انهيار شبكة توصيل الكهرباء.
 اخطار الصقع
ي

Sudan – Floods Leave Over 40 Dead and 10,000 Homes Damaged, 15 August 2019: http://floodlist.com/africa/sudan-floods-

3

august-2019
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 فجوة غذائية حادة نتيجة لفقدان وسائل كسب العيش لدى الفئات المتأثرة والت ر
تعان أصال من
ي
ي
االجتماع واالقتصادي.
ضعف شبكة الضمان
ي

نقاط القوة






الشعت بالمسئولية االجتماعية.
االهتمام
ري
الخيات السابقة القريبة (نفي ،2013
ر
حملة الكوليا ...الخ).
االلتفاف الموجود حول الكيانات النقابية.
وجود تنظيمات اجتماعية تطوعية قاعدية
فاعلة (لجان االحياء ولجان المقاومة).
ر
واإلقليم باألوضاع يف
الدول
االهتمام
ي
ي
السودان.

الفرص

نقاط الضعف






ر
الكاف ر
بي المبادرات.
عدم التنسيق
ي
ضعف البنية التحتية.
عدم وجود مصادر لتغطية الكلفة المالية.
حالة السيولة السياسية.
صعوبة الوصول للمناطق الريفية
واألطراف.

المخاطر

 وجود عدد من المبادرات العاملة للتصدي
للكارثة.
السياس الذي يسمح بالضغط عىل
 التغيي
ي
الجهات الرسمية للتصدي للكارثة.
عي
 إمكانية خلق منصة تنسيق واسعة ر
ر
المهنيي.
تجمع

 تأخر العمل ر يف التصدي للكارثة.
 ضعف ر
بي المبادرات المختلفة فيما بينها
ومع الجهات الحكومية.
الرسم.
الحكوم
 ضعف او انعدام الرد
ي
ي

تطرح نقابة أطباء السودان هذه الخطة بغرض تنظيم حملة شعبية تضم وتنسق ر
بي كافة المبادرات
ر
ر
وتغط كافة انحاء البالد يف العمل عىل التصدي للكارثة
والمتطوعي والجهات الرسمية والشعبية العاملة
ي
بتحقيق األهداف الرئيسية االتية:
ال الحد األدنى من الخسائر يف األرواح نتيجة السيول والفيضانات.
 التقليل ي
وبائ ألي من االمراض المتوقعة يف مثل هذه الظروف.
 الوقاية من أي انتشار ي
ر
الغذائ) وعىل
المباش (المأوى ،العالج ،والدعم
اجتماع للفئات المتأثرة عىل المدى
توفي دعم

ر
ي
ي
المدى المتوسط مثل الدعم االقتصادي الستعادة وسائل كسب العيش لألش المتضرة.
عي السبل
 منع وقوع أي اضار اجتماعية طويلة األمد عىل االش المتضرة مثل نزع المنازل ر
السياس.
القانونية والضغط
ي
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تقيح نقابة أطباء السودان ان تتكون الحملة من لجنة تنسيق يعمل عىل التنسيق ر
بي ثالثة أقسام رئيسية:
 قسم التخطيط والرصد واملتابعة Planning, Monitoring and Evaluation قسم االعالم واالتصاالت وجمع التبرعات Communication and Fund Raising القسم التنفيذي Implementationر
يىل:
وتتقسم الواجبات والمهام بي األقسام المختلفة للحملة كما ي
التخطيط والرصد واملتابعة
 وضع خطة تفصيلية ومؤشرات عامة للتصدي للكارثة ومتابعة تنفيذها. متابعة المؤشرات المختلفة وإصدار تقارير أسبوعية بالوضع. -اصدار خطط أسبوعية تستوعب المتغيرات في الوضع.

 كتابة التقارير المختلفة الدورية والنهائية الخاصة بالحملة.االعالم واالتصاالت وجمع التبرعات
 -العمل على النشر اإلعالمي والتوعية فيما يتعلق بكارثة السيول واالمطار والفيضانات في السودان.

 نشاطات المناصرة واالتصال مع الجهات المختلفة (الرسمية الحكومية والعالمية) لحثهم والضغط عليهمللمشاركة في التصدي للكارثة.
 بناء شراكات فاعلة مع الجهات التي يمكنها المشاركة في التصدي للكارثة. توفير االحتياجات المادية والعينية لنشاطات الحملة.القسم التنفيذي
 ويتول هذا القسم تنفيذ كافة النشاطات العملية المتعلقة بالحملة بالتنسيق ما ربي جوانبها المختلفة
والت تشمل:
ي
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الوقان واصحاح البيئة.
الجانب
ي
العالج.
الجانب
ر ي
ر
الدعم المباش للمتأثرين.
عمليات اإلنقاذ والطوارئ.
ر
متابعة العمل يف الواليات المختلفة
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لجنة التنسيق
ر
ر
 التنسيق رالكىل عىل الحملة يف جوانبها اإلدارية والمالية
واالشاف
بي اعمال األقسام المختلفة
ي
ر
ر
ر
لممثلي
ممثلي للتنظيمات القاعدية يف المناطق المتأثرة باإلضافة
والعملياتية (اللوجستية) .وتضم
ر
للشكاء وكوادر متفرغة العمال التنسيق.












التنظيمات النقابية للمهن الصحية (تنسيقية الكوادر الطبية).
المكتب الموحد لألطباء.
ر
ر
السودانيي).
للمهندسي (مبادرة استعادة نقابة المهندسين ،وتجمع المهندسين
التنظيمات النقابية
المهنيي السودان ر
ر
يي.
تجمع
لجان االحياء ولجان المقاومة.
المبادرات العاملة للتصدي للكارثة (نفي ،صابنها  ...وغيهم).
ر
المدن الوطنية.
منظمات ومبادرات المجتمع
ي
المنظمات العالمية (الصحة العالمية ،اليونسيف ،وكالة األمم المتحدة لإلغاثة اإلنسانية OCHA
ومنظمات اإلغاثة األخرى مثل اوكسفام وأطباء بال حدود).
الجهات والوزرات الحكومية.
كافة الجهات والمنظومات السودانية التي تبدي استعدادها لالنخراط في هذه الحملة.

ر
والسع بشكل عاجل
 هناك رضورة قصوى العالن حالة الطوارئ اإلنسانية والصحية يف البالد،
ي
ر
والعيت ر
ر
ر
لتالف اثار كارثة السيول واالمطار والفيضانات الحالية
الرصوري
التقت
الستقطاب كل الدعم
ي
ي
ي
ر
والت شهد البالد انتشارها بشكل
يف السودان .هناك مخاطر ذات طبيعة محددة مثل انتشار الكوليا ي
وبائي ) (Epidemic Outbreakثالثة مرات خالل الثالثة أعوام الماضية وهو ما يجعلها أصبحت
مرض مستوطن) (Endemicفي السودان (يتم تعريف الكوليرا كمرض مستوطن اذا انتشرت بشكل
وبائي في المنطقة مرتين في ثالثة أعوام) .وهو ما يجعل احتماليات انتشارها مرة أخرى خالل هذه
الكارثة شبه مؤكدة .هذا االمر يتطلب تبليغ منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي من جهة رسمية
والضغط عليها للتدخل لتوزيع لقاح الكوليرا والتعامل مع السودان كمنطقة كوارث صحية وتسخير كافة
امكانياتها في الحملة.
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