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vi

مالحظات افتتاحية

تم إعداد هذا التقرير بناًء عىل املداخالت التي تم تلقيها خالل العديد من الجلسات التشاورية والزيارات الرسمية واملقابالت الفردية 

ومراجعات االعامل التي كتبت يف هذا الخصوص من قبل فريق عمل تحديد احتياجات ما بعد الكوارث. وعليه فان اي تناقضات تكون غري 

مقصودة و يتحمل معد التقرير املسئولية عنه .االتحاد األورويب غري مسؤول عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه. 

خالل األسابيع واألشهر املاضية ، شهد السودان أسوأ فيضانات منذ عقود وتأثرأكرثمن 875,000 شخص، وتويف 120 شخًصا ، وبلغت 

األرضار الناجمة عن الفيضانات أكرث من 3.34 مليار دوالر أمرييك.  إن حجم وتأثري الفيضانات املوسمية هذا العام كانت غري مسبوقة 

وأثرت عىل جميع الواليات الثامين عرشة يف البالد. تأثرت الواليات الواقعة عيل نهر النيل وتأثرت العاصمة الخرطوم الواقعة عند ملتقى 

النيلني األبيض واألزرق  بشكل خاص بفيضانات األنهار يف حوض النيل . كام أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات املفاجئة عىل الواليات غري 

النيلية ال سيام والية شامل دارفور حيث أدت االمطار إىل تفاقم الوضع اإلنساين املرتدي بالفعل وأثرت الفيضانات عمليا عىل كل قطاعات 

السودان وتسببت يف تدمرياآلالف من املباين مام أدي إيل ترشيد املواطنني وتعطيل األنشطة الصناعية والتجارية يف جميع أنحاء البالد كام 

ترضرت نسبة كبرية من السودانيني الذين يعيشون يف املناطق الريفية ويعتمدون عىل الزراعة وتربية الحيوانات والرعي ، وقد أثر تدمري 

املحاصيل والرثوة الحيوانية بشدة عىل سبل كسب العيش للمواطنني الذين يقطنون املناطق املترضرة من الفيضانات.

يف 4 سبتمرب 2020 م أعلن مجلس األمن والدفاع السوداين حالة الطوارئ عىل مستوى البالد ملدة ثالثة أشهر ، واعلن البالد منطقة 
كوارث طبيعية. وأنشأ مجلس السيادة لجنة عليا للتخفيف من آالثار الناجمة عن فيضانات العام 2020 م ومعالجة آثارها .  وترأس 

هذه اللجنة وزارة العمل والتنمية االجتامعية وتضم جميع الوزارات االتحادية ذات الصلة والحكومات املحلية بالواليات والجهات التنسيقية 

و املنظامت  املحلية وإالقليمية والدولية.

 يف األول من أكتوبر 2020 م ، بعد أن هدأت مياه الفيضانات واتضح حجم األرضار التي خلفتها قدمت وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية طلبًا إىل املدير االقليمي للبنك الدويل ، لطلب املساعدة من البنك الدويل واألمم املتحدة لتنفيذ تقييم األرضار الناتجة واآلثار 

الناجمة عن الفيضانات. كان هذا أول مترين من هذا النوع يتم إجراؤه يف السودان.كانت تجربة تعليمية ضخمة لشعبنا حيث كانت 

عملية تقييم األرضار وتحديد حجم الخسائر وتحديد احتياجات التعايف مكوناً قيامً لبناء قدرات القطاعات الرئيسية للمساعدة يف تطوير آلية 

أكرث فعالية إلدارة الكوارث يف الدولة .

يلخص هذا التقرير النتائج الرئيسية للتقييم ويحدد اإلجراءات الالزمة للتعايف الفوري والتعايف طويل األجل من كارثة الفيضانات. التقرير 

يوفر تقييامً لستة عرش من القطاعات ، ويوثق األرضار الهائلة للقطاعات املتاثرة بالفيضانات. كام يسلط الضوء عىل أهمية االستعداد الجاد 

للحد من آثار وأرضار الفيضانات يف املستقبل.  عىل هذا النحو ، يوفر التقييم مورداً مهامً لجميع الوكاالت الحكومية املشاركة يف االستجابة 

لتخفيف أثر الفيضانات الضارة عيل املواطن السوداين. اجتمعت الوكاالت الحكومية يف جهد كبري يف عملية إجراء التقييم لتوليد فهم مشرتك 

لتأثريات الفيضانات واحتياجات التعايف منه.  بالتنسيق الوثيق مع رشكاء التنمية يف السودان ، قدم التقييم تجربة قيمة لحكومة السودان. 

وقد أوضحت نقاط القوة ومجاالت تحسني الهيكل الحوكمي الشامل إلدارة الكوارث مع انتقال البالد نحو بناء مؤسسات أفضل.

املهمة الرئيسية لصانعي القرار هي التأكد من أن العمليات  املوىص بها متكننا من ارساء تدابري  فعالة للمقاومة والتخفيف من تأثري 

الكوارث املستقبلية. لقد وضعنا إطاًرا للتعايف من الكوارث و إلعادة البناء بشكل أفضل وإلبقاء السودان عىل املسار الصحيح لتحقيق 

أهداف النمو والتنمية الوطنية. نحن ندفع بشدة إلضفاء الطابع املؤسيس عىل نهجنا إلدارة الكوارث ، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات قوية 

نحو إنشاء هيئة وطنية إلدارة الكوارث .

نيابة عن حكومة السودان ، أود أن أعرب عن خالص تقديري لجميع الرشكاء الذين ساعدوا يف العملية وساعدوا يف إعداد هذا التقرير يف 

ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة ، خاصة البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف السودان. . نتطلع إىل العمل بشكل وثيق مع 

جميع الرشكاء وأصحاب املصلحة لتنفيذ مهام التعايف التي تهدف إىل تعزيز قدرة البالد عىل الصمود يف مواجهة الكوارث.

لينا الشيخ 
رئيس اللجنة العليا للتخفيف من حدة السيول



vii

مقدمة

خالل أواخر الصيف والخريف يف عام  2020 م تأثر السودان بالفيضانات املدمرة يف حوض نهر النيل ، مصحوبة بأمطار غزيرة 

وفيضانات مفاجئة يف الواليات غري النيلية . إن حجم ومدى الفيضانات املوسمية يف العام املايض كان هائالً -  وقد ورد أنها األسوأ منذ 

أكرث من ثالثة عقود. مع ترضر أكرث من 875000 شخص يف جميع الواليات الثامين عرشة يف البالد ، أثرت الفيضانات عىل كل قطاع من 

قطاعات االقتصاد بينام عطلت حياة وسبل عيش املواطن السوداين يف املناطق الريفية والحرضية عىل السواء . 

أثرت الفيضانات عىل السودان يف وقت أزمة اقتصادية وانتقال سيايس. وأوضحت الفيضانات أن السودان شديد التأثر بالتغريات املناخية 

املائية الحادة. وأكد هذا الفيضان عىل أهمية تعزيز قدرات البالد عىل التصدي للكوارث و االستعداد الجاد لها.  يف وقت ازمات متعددة 

وصعوبات اقتصادية  تفاقمت بسبب جائحة Covid-19 و االرتفاع املتزايد يف عدد  السكان النازحني قرساً ، فإن املوارد املتوفره 

الصالح حال السكان بعد التأثري األويل املبارش للفيضانات مل تكن تكفي وكانت الحاجة اكرب بكثري مام هو متاح .

 
بناًء عىل طلب من حكومة السودان ، يقوم البنك الدويل واألمم املتحدة بدعم السودان يف جهود مكافحة ارضار الفيضانات. ميثل هذا 

التقييم الرسيع لالحتياجات والتعايف بعد الكوارث )RPDNRA( خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة البلد عىل الصمود يف مواجهة الكوارث 

عىل أساس مبدأ »إعادة بناء مجتمعات اقوي وأفضل« . رشع فريق عمل تحديد احتياجات ما بعد الكارثة RPDNRA يف تقييم 

مدى تأثريات الفيضانات عىل السودان ، وبناء عيل النتائج  ، انتاج اسرتاتيجية إنعاش مستدامة و قابلة للتنفيذ و لالستفادة من خطة 

تعايف تستهدف و تنفذ خطوات مرتبة مسبقا   ، مبا يف ذلك حشد الدعم و التقنية الفنية الرضورية . يوفر  فريق عمل تحديد احتياجات 

ما بعد الكارثة RPDNRA األساس لالستجابة املتكاملة للتعايف من ارضار الفيضانات باالضافة و متاشيًا مع العون الجاري حالياً من 
قبل حكومة السودان ورشكائها يف التنمية ، فإنها تهدف ليس فقط إىل تلبية االحتياجات الفورية للمترضرين من الفيضانات ولكن لدعم 

واستصحاب عملية انعاش موجهة نحو التنمية وتعزيز قدرة البلد عىل الصمود يف مواجهة الكوارث.

عىل هذا النحو ، فإن الفيضانات املدمرة هي فرصة لتقييم القدرات وبنائها عىل تقييم األرضار ألول مرة يف السودان باستخدام منهجية 

PDNA املعرتف بها  دوليا لكونه متريناً تقوده الحكومة ، فإن التقييم يوفر فرصة للحكومة االنتقالية يف السودان بقيادة اللجنة العليا 
للفيضانات لاللتقاء مع مختلف القطاعات و يف املستويات اإلدارية  املختلفة يف نهج يشمل الحكومة بكاملها يف مشاركة مع الرشكاء 

الدوليني و منظامت املجتمع املدين لدعم أجندة تنمية اوسع للبلد. تم تطوير RPDNRA احتياجات ما بعد الكوارث وتقييم التعايف يف 

ظل ظروف اجتامعية واقتصادية وسياسية صعبة ، وميثل إنجازًا هائالً لحكومة السودان ووزارة العمل والتنمية االجتامعية كمؤسسة رائدة 

معينة للتقييم. كام انه يجب اإلشادة عىل وجه الخصوص مبركز عمليات تنسيق الطوارئ )EOC( الذي تم إنشاؤه مؤخراً لدوره املحوري 

يف تنسيق جهود جمع املعلومات و البيانات والجمع بني مختلف أصحاب املصلحة من أجل التقييم.
بناء عىل رشاكة طويلة األمد مع حكومة السودان ، يسعى البنك الدويل واألمم املتحدة يف السودان لدعم الحكومة يف التخطيط الفعال 

لجهود اإلنعاش وتنسيقها وتنفيذها. جنبا إىل جنب مع حكومة السودان وبالتنسيق مع أصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين ، 

سنقوم بتوسيع هذه الرشاكة لتلبية احتياجات التعايف للمواطنني األكرث ترضرا ، ولدعم عملية التعايف وتعزيز القدرة عىل الصمود يف وجه 

الكوارث يف السودان.

يوري افاناسيف املنسق املقيم لألمم املتحدة

 ميلينا برتوفا استيفانوفا مدير مكتب البنك الدويل ، السودان
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شكر وتقدير

تم إعداد التقييم الرسيع لالحتياجات 

والتعايف بعد الكوارث )RPDNRA( لفيضانات السودان 2020 م من قبل الحكومة االنتقالية يف السودان TGoS تحت قيادة لينا 

الشيخ وزيرة العمل والتنمية االجتامعية السابقة بالتعاون جوش دي ال هاي نائب املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف السودان 

وميلينا بيرتوفا ستيفانوفا مدير مكتب البنك الدويل يف السودان. قاد مركز عمليات تنسيق الطوارئ )EOC( ، بصفته الوكيل املحوري لـ 

RPDNRA التقييم الرسيع لالحتياجات والتعايف بعد الكوارث ، انشا التقييم بالتنسيق مع البنك الدويل  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
)UNDP( اللذان قدما االستشارات الفنية. يتألف فريق التنسيق ، برئاسة مازن أبوسني من مركز عمليات تنسيق الطوارئ EOC من 
روان محمود مأمون )EOC( وهبة عمر الفاروق أحمد بني )EOC( وكو تاكيوتيش )البنك الدويل( وتاريرو تسريي   )البنك الدويل( 

وآشا كامبون)برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( ، أسامة تاج الدين )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( وجوانا سامباينو )برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ( وصمويل أكريا )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( .

كان RPDNA التقييم الرسيع لالحتياجات والتعايف بعد الكوارث جهًدا تعاونيًا من قبل حكومة السودان االنتقالية)TGoS(  يشمل 

الكيانات الحكومية التالية )مع العلم ان املذكورة هي أسامء الوزارات يف وقت التقييم(: وزارة الداخلية ، وزارة الحكومة االتحادية ، وزارة 

الزراعة ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة الطاقة والتعدين ، وزارة الري وإدارة املوارد املائية ، وزارة الرثوة الحيوانية ، وزارة البنية التحتية 

والنقل ، وزارة التعليم العايل ، وزارة الرتبية والتعليم ، وزارة الصحة ، وزارة العمل والتنمية االجتامعية )قيادة( ، وزارة الشؤون الدينية 

، وزارة الثقافة واإلعالم ، ووزارة الشباب والرياضة ، وكذلك هيئة العون اإلنساين )HAC( ، واملجلس األعىل للبيئة واملوارد الطبيعية ، 
واملجلس الوطني للدفاع املدين )NCCD( ، وهيئة االتصاالت والربيد )TEPRA( ، املجلس القومي للتخطيط العمراين

 وهيئة األرصاد الجوية السودانية. وشاركت الوكاالت الحكومية من جميع الواليات الثامين عرشة وكذلك الحكومات املحلية من املناطق 
املترضرة من الفيضانات يف جمع البيانات و  املعلومات.

قدم رشكاء التنمية والوكاالت التالية يف السودان مدخالت ودعامً قيّمني إىل RPDNRA التقييم الرسيع لالحتياجات والتعايف بعد 

الكوارث : منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( ، منظمة العمل الدولية )ILO( ، املنظمة الدولية للهجرة )IOM( ، برنامج 

األمم املتحدة للبيئة )UNEP(. ( ، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( ، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

البرشية )موئل األمم املتحدة( ، منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( ، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

)UNOCHA( ، كيان األمم املتحدة املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( ، وجمعية الهالل األحمر السوداين 
)SRCS( ، ومنظمة الصحة العاملية  )WHO(  . يف املجموع ، تعاونت فرق من ستة عرش قطاعا مع خرباء من حكومة السودان 

ووكاالت التنمية يف جمع البيانات وتحليلها وتجميع تقارير القطاع:

القطاعات االجتامعية
ترأس قطاع اإلسكان فداء الدسوقي )املجلس القومي للتخطيط العمراين( ، مها الطاهر )والية الخرطوم( ، جيونغشيم آن )البنك   •

الدويل( وعبد الرحمن مصطفى )موئل األمم املتحدة ( .

قادت رزان عبد الله )وزارة الصحة( وبيتيقل هابتيولد )منظمة الصحة العاملية( قطاع الصحة والتغذية .   •
ترأس قطاع التعليم الدكتور لواحظ عوض محمد )وزارة الرتبية والتعليم( والدكتور بدر الدين طه )وزارة التعليم العايل( وعبد   •

الرحمن الدود )يونيسف( . 

ترأس قطاع الثقافة أمل حسن )وزارة الثقافة واإلعالم( ومحمد يوسف )وزارة الشؤون الدينية( وعبد القادر صالح )اليونسكو( .  •
قاد قطاع الرياضة نادية محجوب الحاج )وزارة الشباب والرياضة( وعبد القادر صالح )اليونسكو( .  •

القطاعات املنتجة
قاد قطاع التصنيع عزة بدري عبد الله )وزارة الصناعة والتجارة( ، إسالم صديق )وزارة الصناعة والتجارة( ، ميزون بدوي )البنك   •

الدويل( ، بابكر عبد الله إبراهيم حمد )البنك الدويل( ، تاريرو تسريي )البنك الدويل( فرناندا سيرنا )البنك الدويل( . 

قاد قطاع الزراعة والرثوة السمكية والرثوة الحيوانية إلهام عز الدين محمد )وزارة الزراعة( وخالد عثامن )وزارة الرثوة الحيوانية(   •
وإبراهيم املريض )منظمة األغذية والزراعة( وحباب طيفور )البنك الدويل( .

قطاعات البنية التحتية
ترأس قطاع النقل واالتصاالت إرساء عثامن القايض )وزارة البني التحتية والنقل( ، ونورا عبد الله حسن بشري )هيئة تنظيم االتصاالت   •

والربيد( ، وروبرت مطيبة )البنك الدويل( ، وبابكر عبد الله إبراهيم حمد )البنك الدويل( وتسريي تاريرو )البنك الدويل( .

قاد قطاع الطاقة والكهرباء سارة توفيق )وزارة الطاقة والتعدين( وعيل حبيب )وزارة الطاقة والتعدين( والهادي جمعة )وزارة   •
الطاقة والتعدين( وكنتا أوسوي )البنك الدويل( وتاريغ تاجاالسفيا )البنك الدويل( وأمني صربي )البنك الدويل( وكوثر عيل أحمد برمية 

)البنك الدويل(.
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قطاعات القضايا املتقاطعة 
قاد قطاع الحد من مخاطر الكوارث أسامء عدالن عبد الله عدالن )HAC( ، مجد الدين أحمد )HAC( ، إبراهيم تاج الرس   •

إبراهيم )HAC( ، حسام متوكل )الدفاع املدين( ، لوكاس لوشرن )البنك الدويل( ، محمد عبد الحميد )برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ( ، دعاء عبد الحميد )الهالل األحمر السوداين( وهويدة الخري )الهالل األحمر السوداين( .

قاد قطاع سبل العيش والحامية االجتامعية سعاد الطيب )وزارة العمل والتنمية االجتامعية( ، بارثا ساريث )برنامج األمم املتحدة   •
اإلمنايئ( وشون دونالد باترسون )منظمة العمل الدولية( .

ترأس قطاع النوع االجتامعي منازل الرشيف )وزارة العمل والتنمية االجتامعية( وصال حسني )املجلس القومي للسكان( ونادية عبد   •
الرحيم )املجلس القومي للسكان( وماري مبيو )هيئة األمم املتحدة للمرأة( .

ترأس قطاع الحكم كل من أزهري أحمد طه )وزارة الحكومة االتحادية( ومحمد عبد الحميد )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ( .  •
ترأس قطاع البيئة إميان الطيب عبد الكريم محمد )املجلس األعىل للبيئة واملوارد الطبيعية( وأتيال أوراس )برنامج األمم املتحدة   •

للبيئة( وبابكر عبد الله إبراهيم حمد )البنك الدويل( وأحمد عيل صالح )برنامج األمم املتحدة للبيئة( .

قاد قطاع تقييم األثر البرشي أسامء عدالن عبد الله عدالن )HAC( والخرض األمني محمد )القطاع الخاص( وغارميا جني )برنامج   •
األمم املتحدة اإلمنايئ(.

الدعم اللوجستي واإلداري

تم تقديم دعم نظم املعلومات الجغرافية من قبل بريير الحاج اظن االسم غري صحيح )وزارة البنية التحتية والنقل( وطه الزايك   •
)وزارة البنيى التحتية والنقل( ورنا عطا )البنك الدويل( ويوكيو تاناكا )البنك الدويل( .

تم تقديم الدعم اإلداري من قبل محمود معتصم )وزارة العمل والتنمية االجتامعية( ، ولينا هبة )وزارة العمل والتنمية االجتامعية(   •
..)EOC( ومحمد يوسف )EOC( والء املريض ،

تم تقديم الدعم باملعلومة من قبل صالح كوكو حسن )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( .  •
أعد التقرير النهايئ لوكاس لوشرن )البنك الدويل( .  •

تم تخطيط وتصميم التقرير من قبل ديانا دي ليون )مستشارة( .  •
استفاد هذا التقرير ~note GRADE~ التي طورها فريق البنك الدويل لتحليالت وحلول القدرة عىل مواجهة الكوارث   •

)D-RAS( بقيادة راشمني جوناسيكريا وأوسكار إيه إيشيزاوا ويتألف من جيمس دانييل وأنطونيو بومونيس وجوش ماكابواج 
وكريي ديون كوكس وجواكني مونيوز دياز ولوك بونافوس .

أصبح التقييم الرسيع الحتياجات ما بعد الكوارث والتعايف من فيضانات السودان 2020 م ممكناً بفضل الدعم السخي املقدم من   •
برنامج الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية الذي ميوله ويديره املرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف منها.
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UN-Habitat United Nations Human Settlements 
Programme 

UNICEF  United Workforce Participation Rate

WRM  Water Resources Management 



xii

1. ملخص تنفيذي
يف عام 2020 م ، بعد شهور من األمطار الغزيرة غري املعتادة يف وسط وشامل رشق إفريقيا ، تأثر السودان بأسوأ فيضانات منذ أكرث 

من ثالثة عقود. منذ بداية موسم األمطار يف يوليو ، تم تسجيل فائض كبري يف هطول األمطار يف جميع أنحاء القرن األفريقي . أدت 

األمطار الغزيرة يف مستجمعات مياه النيل األزرق )إثيوبيا( والنيل األبيض )جنوب السودان( إىل زيادة كبرية يف مستويات مياه النيل. أثرت 

الفيضانات عىل جميع واليات السودان البالغ عددها 18 والية. وقد غمرت الفيضانات بشدة املناطق الواقعة عىل طول النيل األزرق 

واألبيض وكذلك العاصمة الخرطوم ، بينام تأثرت الواليات غري التابعة للنيل ، ال سيام شامل دارفور ، باألمطار املحلية الغزيرة والفيضانات 

املفاجئة.

بدأت اآلثار الكبرية للفيضانات يف منتصف يوليو 2020 م عندما أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات املفاجئة عىل ثالثة مخيامت للنازحني 

يف مدينة نياال بوالية جنوب دارفور. يف 29 يوليو / متوز ، تجاوز سد بوط أريض ، يف محلية التضامن بوالية النيل األزرق ، طاقته الكاملة 
وانهار ، مام أثر بشكل خطري عىل بلدة بوط ، ودمر أكرث من 1200 منزل ، وعرّض للخطر أكرث من 100 ألف شخص بوصول املياه 

إليهم  . ثم من 31 يوليو إىل 1 أغسطس ، تسببت األمطار الغزيرة يف الخرطوم يف املزيد من الفيضانات والدمار. وبحلول 12 أغسطس 

/ آب ، تجاوز عدد املترضرين 185000 مع ترضر جميع الواليات باستثناء وسط دارفور. استمر الوضع يف التدهور يف النصف الثاين 
من شهر أغسطس ، حيث وصل عدد السكان املترضرين إىل 506000 بحلول نهاية األسبوع األول من سبتمرب وبلغ ذروته بوصول عدد 

املترضرين اىل  875000 بحلول نهاية سبتمرب.

يف 4 سبتمرب أعلن مجلس األمن والدفاع السوداين حالة الطوارئ عىل مستوى البالد ملدة ثالثة أشهر ، وحدد البالد منطقة كوارث طبيعية. 
وجاء إعالن الطوارئ يف اجتامع ملجلس األمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح الربهان رئيس مجلس السيادة االنتقايل . أنشأ مجلس السيادة 

  )MoLSD( لجنة تنسيق عليا للتخفيف من آثار فيضانات عام 2020 م ومعالجتها. وترأس اللجنة وزارة العمل والتنمية االجتامعية

وتضم جميع الوزارات ذات الصلة والواليات وهيئات التنسيق وكذلك منظامت االستجابة املحلية وإالقليمية والدولية . قامت مفوضية 

العون اإلنساين )HAC( التابعة للحكومة بتنشيط وقيادة فريق عمل وطني ملكافحة الفيضانات  وتنسيق االستجابة مع جميع الرشكاء 

. تقوم املؤسسات الحكومية ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الرشيكة والقطاع الخاص باملساعدة املنقذة للحياة لألشخاص 
املترضرين. عالوة عىل ذلك ، تم إنشاء مركز عمليات تنسيق الطوارئ )EOC(  يف سبتمرب لتحسني إدارة االستجابة لحوادث الطوارئ من 

خالل التنسيق الفعال بني الكيانات الرئيسية ذات الصلة.

يتبع هذا التقييم الرسيع لالحتياجات والتعايف بعد الكوارث )RPDNRA( لفيضانات السودان لعام 2020 م »طلب دعم من 

حكومة السودان لالستجابة لحاالت الطوارئ الناجمة عن الفيضانات«. صدر الطلب من قبل وزارة العمل والتنمية االجتامعية إىل املدير 

القطري للبنك الدويل يف 1 أكتوبر ، لطلب املساعدة يف إجراء تقييم األرضار الناتجة واآلثار الناجمة عن الفيضانات. الهدف هو تقييم مدى 

تأثري الفيضانات عىل السودان ، وعىل أساس النتائج ، يتم إنتاج إسرتاتيجية تعايف قابلة للتنفيذ ومستدامة لالستفادة القصوى من سياسة 

التعايف والتخطيط املستهدفة لالستجابة للفيضانات ، مبا يف ذلك تعبئة املوارد املالية والتقنية . 

يحدد التقييم عىل وجه التحديد ما ييل:

 
)i(دعم التقييامت التي تقودها البلد والبدء يف عمليات التخطيط للتعايف من خالل نهج التنسيق بني االقسام و  املؤسسات )ii(تقييم تأثري 

الفيضانات عىل البنية التحتية واألصول ، و الخدمات ، و الحكم  والعمليات االجتامعية .)iii(قييم االحتياجات للتصدي للمخاطر ونقاط الضعف 

األساسية لتقليل هذه املخاطر وإعادة البناء بشكل أفضل )iv(تقدير األرضار والخسائر التي سببتها الفيضانات.)v(تحديد احتياجات التعايف وإعادة 

اإلعامر )vi( تطوير اسرتاتيجية التعايف)vii( .تعبئة املوارد من أجل التعايف وإعادة اإلعامر من خالل املصادر املحلية والوطنية والدوليز.

تم تكييف RPNRA من منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث )PDNA( إىل سياق التنمية األوسع يف السودان بطريقة متكن 

من إجراء تقييم رسيع مخترص يرتبط بتقييامت االحتياجات الحالية ويوجه جدول أعامل التنمية يف البالد. يتم تنظيم التقييم عىل أسس 

القطاعات. نظرا للنطاق الواسع والرضر البالغ للفيضان .يشتمل التقييم عىل أربعة مجاالت مواضيعية )قطاعات( يف داخل كل من الستة 

عرش قطاًعا فرعياً. قاد كل تقييم فريق قطاعي يتكون من متخصصني من السلطات الحكومية والوكاالت الرشيكة يف التنمية .

ملخص األرضار والخسائ*

تقدر القيمة االقتصادية اإلجاملية آلثار الفيضانات بنحو 243.4 مليار جنيه سوداين )4.4 مليار دوالر أمرييك( يلخص الجدول 11 و 

الشكل 11 اآلثار داخل القطاعات املختلفة: تم تكبد أكرب التأثريات اإلجاملية يف قطاع اإلسكان )67.5٪( ، قطاع الزراعة )٪13.1( ، 

قطاع التصنيع )7.9٪( وقطاع إدارة املياه والرصف الصحي وموارد املياه )7.4٪(. من حيث األرضار وحدها  كان قطاع اإلسكان األكرث 

ترضراً إىل حد بعيد حيث قدرت األرضار بنحو 160.6 مليار جنيه سوداين )2.9 مليار دوالر أمرييك( ، وهو ما ميثل 87.4٪ من 

إجاميل األرضار. عىل الرغم من تحديات جمع وتقدير قيمة الخسارة )أو التغيري يف التدفقات االقتصادية( ، يسلط التقييم الضوء عىل أن 
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الخسائر كانت أكرب يف القطاعات اإلنتاجية. وسجلت أعىل الخسائر يف قطاع الزراعة )30.1 مليار جنيه سوداين / 546 مليون دوالر 

أمرييك( وقطاع التصنيع )19.2 مليار جنيه سوداين / 348 مليون دوالر أمرييك( ميثل هذان القطاعان أكرث من 82٪ من إجاميل 

الخسائر.

 املاء ، الترصيف الصحي
الطاقةو&موارد املياه

املواصالت

الصناعة

الزراعة

الرياضة

الصحة

التعليم

االسكان

الشكل رقم 1- 1: التحمل الكيل للرضر والخسائر بالقطاع
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الجدول 1-1: األرضار والخسائر املقدرة حسب القطاع

بليون ,اآلثار الكلية CEF*/مليار ,خسائر  مليار ,أرضار
قطاع جانبي دوالرالقطاع جنيه دوالر جنيه دوالر جنيه

2.987 164.351 0.067 3.707 2.920 160.644 السكن

0.014اجتامعي 0.767 0.009 0.478 0.005 0.289 الصحة

0.046 2.538 0.006 0.331 0.040 2.207 التعليم

0.003 0.146 0.001 0.026 0.002 0.120 الرياضة

0.579 31.820 0.546 30.051 0.032 1.769 الزراعة
إنتاجي

0.351 19.308 0.348 19.158 0.003 0.150 التصنيع

0.092 5.044 0.001 0.045 0.091 4.999 املواصالت

بنية تحتية
0.026 1.408 0.019 1.021 0.007 0.387 الطاقة

0.328 18.013 0.088 4.813 0.240 13.200
 املاء والرصف الصحي وإدارة موارد

املياه

4.425 243.395 1.085 59.630 3.340 183.765 إجاميل

سعر الرصف املطبق:1 دوالر امرييك =55 جنيه سوداين

التغريات يف التدفقات االقتصادية *

 flexible managed( »يف 21 فرباير 2021 ، نفذت الحكومة السودانية إصالحاً للعملة من خالل »تعويم مرن و ُمدار
float setting( ، حيث حددت سعر رصف إرشادي للدوالر يبلغ 375 جنيًها سودانياً. يف التقرير ، تم حساب األرضار والخسائر 

واحتياجات اسرتداد الخسائر باستخدام سعر الرصف السابق البالغ 55 جنيهاً سودانياً للدوالر. نظراً الرتفاع معدالت التضخم وارتفاع 

أسعار مواد البناء ، تم حساب بعض القطاعات مبا يف ذلك اإلسكان - الذي ميثل أكرب حصة من األرضار - باستخدام قيمة الدوالر األمرييك 

الحايل البالغ 379 جنيه سوداين )1 مارس 2021 م ( وبذلك تتكون األرقام اإلجاملية املعدلة كام ييل:األرضار: 3.2 مليار دوالر 

أمرييك )1،211.6جنيه سوداين (;الخسائر: 0.313 مليار دوالر أمرييك )118.6 مليار جنيه سوداين( ;التعايف: 5.2 مليار دوالر 

)1,968.9 مليار جنيه سوداين(.
النتائج الرئيسية من التقارير القطاعية هي كام ييل:

السكن

يف املجموع ، تم اإلبالغ عن 82،618 منزالً تم تدمريها بالكامل وتدمري 93406 منزالً جزئياً بسبب الفيضانات. واليات شامل دارفور 
والخرطوم وسنار والنيل األزرق وغرب دارفور هي الواليات األكرث ترضراً من حيث اآلثار السكنية. يسود السكن العشوايئ يف السودان ، 

حتي  يف املناطق الحرضية. تتكون العديد من املنازل ، خاصة يف املناطق الريفية ، من طابق واحد ، مبنية بجدران مصنوعة من خليط 

من الطوب الطيني أو الطني املضغوطة والعنارص الخشبية ، وهي معرضة بشكل خاص ملياه الفيضانات الرسيعة التدفق أو مياه الفيضانات 

النهرية العالقة. قُدرت القيمة االقتصادية اإلجاملية لألرضار التي لحقت باملنازل املدمرة كليًا واملترضرة جزئيًا بنحو 2.92 مليار دوالر 

أمرييك )160.64 مليار جنيه سوداين( ، مبا يف ذلك السلع املنزلية التالفة. وقدرت القيمة االقتصادية اإلجاملية للخسائر مبا يف ذلك 

الهدم وإزالة األنقاض وخسائر اإليجار واإلقامة املؤقتة مببلغ 67.4 مليون دوالر أمرييك )3.71 مليار جنيه سوداين(.

تشمل تدابري اإلنعاش قصرية ومتوسطة وطويلة األجل مسح ميداين مفصل عن آثار الفيضانات عىل اإلسكان ، واسرتاتيجية استعادة اإلسكان 

، واملشاورات املجتمعية ، وإرشادات وتدريب إصالح وإعادة بناء املساكن ، وإعادة البناء ، ونظام إدارة بيانات و معلومات اإلسكان ، 
وتخطيط استخدام األرايض ، و إدارة اسرتداد املساكن واملراقبة والتقييم.
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الصحة

ترضر مجموع 44 مرفًقا صحيًا ، منها 6 مستشفيات ريفية و 22 مركزًا للرعاية الصحية األولية و 16 وحدة رعاية صحية أولية 

، مام أدى إىل تعطيل الخدمات الصحية األساسية املنقذة للحياة يف 16 والية من واليات السودان. جميع املرافق الصحية املترضرة 
تابعة للحكومة. ومل ترد أنباء عن ترضر أي منشأة صحية خاصة. ويشكل الرضر 0.7٪ )44 من 5،997( من إجاميل البنية التحتية 

الصحية يف الدولة. ُحرم ما ال يقل عن 362،975 من السكان الذين يشكلون 1.96٪ من السكان الذين كان لديهم إمكانية الوصول 

إىل الخدمات الصحية يف السودان ، من الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية بسبب األرضار. وبلغت التكلفة اإلجاملية لألرضار التي 

لحقت بالبنية التحتية 5.2 مليون دوالر أمرييك )289 مليون جنيه سوداين(. قُدرت األرضار التي لحقت مبعدات طبية وأثاث بقيمة 

99000 دوالر أمرييك بسبب الفيضان. تكلفة الخسارة هي االستجابة للفيضانات بقيمة 8.7 مليون دوالر أمرييك )478 مليون جنيه 
سوداين( املستخدمة إلنشاء عيادة متنقلة واالستجابة لتفيش األمراض.

تأخذ خطة اإلنعاش يف االعتبار التدخالت التي تهدف إىل االستجابة للفيضانات والعواقب الصحية العامة الالحقة. حددت األولويات 

املواضيعية ركائز التدخالت ذات الصلة بالتأهب للفيضانات واالستجابة لها مثل تعزيز مراقبة تفيش األمراض والتحقيق يف اإلنذارات الوبائية 

، أو دعم العيادات املتنقلة للوصول إىل املجتمعات املترضرة من الفيضانات بالخدمات الصحية األساسية. سيتم إعطاء األولوية لتلك 
الواليات التي تأثرت بشكل متكرر بالفيضانات وعواقبها من باب اعطائها االولويه يف التخظيظ  و االستعداد  و التاهب و تفعيل مبادرات 

االستجابة للحد من االرضار.

التعليم

شهد قطاع التعليم أرضاراً وخسائر يف العديد من البنى التحتية واملمتلكات املادية وأثرت عىل كل من الطالب واملعلمني. وقد أدى الرضر 

يف قطاعات أخرى مثل الزراعة والرثوة الحيوانية والبيئة والعاملة وسبل العيش والنقل والصحة وما إىل ذلك إىل تفاقم الوضع يف املؤسسات 
التعليمية. التكلفة عالية ،  و كانت تقديرية  لألرضار الكاملة والجزئية. يقدر إجاميل األرضار والخسائر التي لحقت بقطاع التعليم بنحو 

2.54 مليار جنيه سوداين ، أي ما يعادل 46.1 مليون دوالر أمرييك.
تقدر احتياجات التعايف وإعادة اإلعامر لقطاع التعليم للسنوات 3-5 القادمة تقدر بحوايل 7.51 مليار جنيه سوداين )136.5 مليون 

دوالر أمرييك(. تشمل تدابري التعايف الرئيسية : إعادة بناء املدارس باستخدام تقنيات مقاومة الكوارث ؛ إعادة التأهيل والتعديل والتحديث 

للمدارس مبا يف ذلك مرافق الرصف الصحي والبيئة املدرسية ؛ استبدال املعدات واألثاث التالف يف جميع املؤسسات التعليمية.

الرياضة

تأثر القطاع الفرعي الريايض بشكل كبري بفيضانات عام 2020. وأفادت 110 نوادي رياضية بتعطيل أنشطتها الرياضية نتيجة 

الفيضانات. تم تدمري تسع عرشة منشأة بالكامل ، مبا يف ذلك املالعب الوطنية ، واالستاد األوملبي ، وغريها من املرافق الحكومية الرياضيه 

الرئيسية. ومن بني الدول الثامين عرشة ، وقت إجراء التقييم ، وردت تقارير من 12 دولة. جميع املرافق مملوكة ملكية عامة. بلغ األثر 

اإلجاميل عىل القطاع الفرعي الريايض 146.0 مليون جنيه سوداين أو 2.7 مليون دوالر أمرييك ، وقدرت تكلفة االسرتداد و التعايف مببلغ 

170.0 مليون جنيه سوداين أو 3.1 مليون دوالر 

أمرييك

باإلضافة إىل إعادة إعامر وإصالح املرافق املدمرة ، تم االعرتاف برضورة النظر بجدية يف إجراء عملية إعادة اإلعامر هذه مع الرتكيز عىل 

البناء بامكانية مقاومة الفيضانات )buildings resilient to floods ( و له القدرة عيل مواجهة الفيضانات يف املستقبل. 
كام تم االتفاق عىل أنه كجزء من بناء القدرة عىل الصمود ، سيتم أيضاً تعزيز قدرة الشباب من خالل الدورات التدريبية حتى يكونوا أكرث 

قدرة عىل التعامل مع أحداث الفيضانات املستقبلية.

التصنيع

يف حني أن املؤسسات الصناعية الرئيسية يف البالد قد نجت إىل حد كبري ، فقد ألحقت الفيضانات أرضاًرا جسيمة باملؤسسات الصغرى 
ر إجاميل األرضار املبارشة وغري املبارشة التي لحقت  والصغرية واملتوسطة يف قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات يف الواليات املترضرة. قُدِّ

باملؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة بحوايل 150.0 مليون جنيه سوداين ، أي ما يعادل 2.7 مليون دوالر أمرييك. وكانت الحصة 

األكرب من األرضار التي لحقت مبحالت التصنيع واإلصالح الخفيفة ، تليها خدمات التجزئة الصغرية والتجارة. يشمل التأثري عىل مستوى 

االقتصاد الكيل انخفاض يف اإلنتاج اإلجاميل للسلع والخدمات ، وانخفاض النمو االقتصادي ، وإن كان هامشياً. الخسائر املتوقعة يف اإلنتاج 

الصناعي واملبيعات التجارية ستعني انخفاضاً يف عائدات رضيبة القيمة املضافة ، مام سيكون له تأثري سلبي عىل القطاع املايل الحكومي.

سيتطلب استبدال البضائع واألصول املدمرة استرياد جزء كبري من قيمة البضائع من الخارج ؛ وبالتايل ، سيكون إلعادة اإلعامر تأثري سلبي 

عىل ميزان املدفوعات )balance of payments( للبلد. سيشعر بعض العامل )سواء املوظفني الرسميني أو العاملني لحسابهم 
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الخاص( بتأثري إضايف يف كل من القطاعات الفرعية ، حيث ستؤدي خسائر اإلنتاج إىل خسائر توظيف مكافئة ، حتى يتم تحقيق االسرتداد 

الكامل ألنشطة اإلنتاج. وتشمل االحتياجات رأس املال العامل لضامن استعادة سلسة لإلنتاج. إن إعادة متويل أو إعادة جدولة القروض 

القدمية املتعرثة بسبب الكارثة ستكون رضورية أيًضا للتعايف.

الزراعة والرثوة السمكية والرثوة الحيوانية

تم اإلبالغ عن تعرض ما يقرب من 2،216،362 هكتاراً من األرايض الزراعية للتلف يف 15 والية تم تقييمها ، وال سيام يف القضارف 

والنيل األزرق وسنار وكسال ، حيث غمر ما يقرب من 1،906،767 هكتاراً من املساحة املزروعة. كام تأثر قطاع الرثوة الحيوانية بشدة 

بفقدان أكرث من 107000 رأس من املاشية ، خاصة األغنام واملاعز والدواجن واملاشية ، التي تعود إىل حوايل 20521 أرسة.

بلغ إجاميل الخسائر املقدرة بسبب الفيضانات 30.05 مليار جنيه سوداين )546.4 مليون دوالر أمرييك( ، ويقدر إجاميل األرضار 

الناجمة عن تأثري الفيضانات عىل الرثوة الحيوانية بنحو 1.77 مليار جنيه سوداين )32.2 مليون دوالر أمرييك(. تقدر تكلفة االسرتداد 

اإلجاملية ، بعد تعديلها بنسبة 15٪ من التضخم ، بنحو 2.55 مليار جنيه سوداين )46.4 مليون دوالر أمرييك( يجب أن تعالج 

تدخالت اإلنعاش قصرية األجل حاجة املزارعني إىل استعادة خسارة املحاصيل وملكية الرثوة الحيوانية. وهذا يشمل i.a. يجب إعادة 

تربية األغنام واملاعز والدجاج يف أرسع وقت ممكن لتجنب حدوث انخفاض حاد يف دخل األرسة. عىل املدى املتوسط ، يجب أن تضمن 

التدخالت لالصالح إعادة تأهيل شبكات الري حتى يتمكن السكان املترضرون من مواصلة األنشطة الزراعية يف املواسم القادمة. عىل املدى 

الطويل ، لضامن األمن الغذايئ ، ورفاهية األرسة ، وعائدات التصدير ، ينبغي زيادة اهتامم الحكومة وإنفاقها يف هذا القطاع.

املواصالت

ترضرت البنية التحتية للنقل واملوصالت يف السودان بشكل مبارش وغري مبارش ، مام شكل تهديداً لسالمة اإلنسان ، وتسبب يف اضطراب 

كبري وما يرتبط به من آثار اقتصادية واجتامعية. جرفت الطرق ، وأغرقت مرافق املوانئ ، وغمرت املياه مباين املطارات ، وقوضت سالمة 

أرصفة املدارج  ) )runway safety affected وترضرت البنية التحتية للسكك الحديدية. بلغ إجاميل األرضار التي لحقت 

بالطرق والسكك الحديدية والطريان والنقل النهري 90.9 مليون دوالر أمرييك )5.0 مليار جنيه سوداين(. تضمنت اآلثار غري املبارشة 

لكارثة الفيضانات زيادة تكاليف استخدام املركبات والطرق ، وأوقات الرحالت ، وخسارة األعامل بسبب فشل املزارعني واملنتجني يف نقل 

البضائع واملاشية إىل األسواق. عىل مستوى االقتصاد الكيل ، عطلت كارثة الفيضان سالسل التوريد واإلنتاج وحركة السلع والخدمات 

وخفضت اإليرادات الرضيبية.

تشمل احتياجات التعايف عىل املدى القصري تقييامً مفصالً لألثر ، وفتحاً مؤقتاً للطرق ، وإزالة الحطام ، واختيار مناذج الرشاء املناسبة ، 

وإعداد طلب إبداء االهتامم ، وطلب العروض ووثائق العطاء. تشمل التدابري متوسطة األجل تنفيذ تصميامت هندسية مفصلة ، ومراجعات 

تفصيلية للتصميامت الهندسية ، ورشاء خدمات اإلرشاف. عىل املدى الطويل ، سيكون من الرضوري إطالق األعامل املدنية مع إعادة البناء 

عيل نهج اعادة البناء بشكل أفضل ، وإجراء مراجعة مؤسسية وتنظيمية للعميل ، وإجراء تدريب وبناء قدرات أصحاب املصلحة يف إدارة 

املناخ وإدارة مخاطر الكوارث ، ومراجعة وتحديث أدلة ومعايري التصميم الحالية لتضمينها التغريات يف بارومرتات املناخ ، وإجراء مراجعة 

للمناخ والكوارث لجميع البنية التحتية للنقل.

الطاقة والكهرباء

أثر فيضان نهر النيل عىل شبكات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يف السودان. عىل مستوى الشبكة الوطنية ، ترضر جزئياً مستوى التوليد 

يف محطات قري 1 و 2 و 3 و 4. باإلضافة إىل ذلك ، بعض محطات توليد الطاقة خارج الشبكة ، عىل سبيل املثال وتأثرت النهود 
مبنطقة غرب كردفان. إجاميل األرضار املقدرة 7.0 مليون دوالر أمرييك )387 مليون جنيه سوداين(. تبلغ الخسائر عىل مستوى التوليد 

18.5 مليون دوالر أمرييك )1.02 مليار جنيه سوداين( باإلضافة إىل خسائر مبيعات الكهرباء ملختلف فئات املستهلكني ، أي السكنية 
والتجارية والحكومية والزراعية والصناعية ، والتي مل يتم تقديرها بدقة حتى اآلن.

تشمل احتياجات اإلنعاش إعادة تأهيل جميع محطات توليد الطاقة الحرارية املوجودة يف قري والخرطوم بحري وكوستي عىل مستوى 

الشبكة الوطنية ، ومحطة طاقة معزولة خارج الشبكة وكذلك استكامل قري 3 وتوربينات غاز بورتسودان أيضاً. عىل املدى الطويل ، سيتم 

تحويل توليد الطاقة املخطط له يف توربينات قري 3 وبورتسودان الغازية إىل محطات الدورة املركبة.

املياه والرصف الصحي وإدارة املوارد املائية

أثرت الفيضانات بشكل مبارش عىل ما يقدر بـ 594،676 شخًصا بسبب األرضار والخسائر املتعلقة بالبنية التحتية للمياه )كل من 

املياه والرصف الصحي وإدارة املوارد املائية )WRM(( عرب واليات السودان البالغ عددها 18 والية. وشملت األرضار والخسائر األرضار 

التي لحقت بالبنية التحتية إلمدادات املياه ، والرصف الصحي )خزانات الرصف الصحي ، واملراحيض ، إلخ( والنظافة )مرافق غسل 

اليدين ، ومرافق االغتسال و الوضوء ، إلخ(. بالنسبة إىل WRM ، تضمنت األرضار تدمري أنواع مختلفة من محطات ومعدات املراقبة 

الهيدرولوجية. كام تضمنت األرضار والتدمري للجسور والسدود والسدود الصغرية ومنشآت حصاد املياه )الحفائر(. مل يتسبب خرق السدود 
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والسدود الصغرية يف تدمري العديد من سبل العيش التي أثرت عىل األصول الشخصية واألرايض الزراعية واملاشية وما إىل ذلك.

تقدر التكلفة اإلجاملية لألرضار بـ 240 مليون دوالر أمرييك )13.2 مليار جنيه سوداين( وتقدر الخسائر يف جميع البنية التحتية 

املتعلقة باملياه مببلغ 87.5 مليون دوالر أمرييك )4.81 مليار جنيه سوداين(. هناك حاجة إىل ما يقدر بـ 359 مليون دوالر أمرييك 

)19.7 مليار جنيه سوداين( الستعادة البنية التحتية املترضرة ، واستعادة الخدمات ، وضامن إعادة بناء البنية التحتية لتكون أكرث قدرة 
عىل الصمود أمام كوارث الفيضانات يف املستقبل. تهدف جهود اإلنعاش إىل تدخالت قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وتشمل إنشاء بنية 

تحتية للمياه أكرث مرونة ، وزيادة مراقبة موارد املياه ، فضالً عن التدابري املؤسسية. هناك حاجة إىل تدابري استباقية مثل التنبوء بالفيضانات 

واإلنذار املبكر وتشغيل وصيانة البنية التحتية القامئة وتدابري السياسة لضامن وضع تدابري التخفيف الفعالة بدالً من االستجابة لحاالت 

الطوارئ املتأخرة.

الحد من مخاطر الكوارث

يف حني أن التقييم مل يجد أي آثار مبارشة عىل DRR البنية التحتية واألصول املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث مثل املستودعات 
ومحطات اإلطفاء حيث كانت تقع خارج املنطقة املترضرة من الفيضانات ، تعرضت مضخات املياه وغريها من املعدات للتلف أو التدمري 

بشكل يتعذر إصالحه يف سياق االستجابة للفيضانات للمجتمعات املترضرة. أظهر التحليل بوضوح أن الوكاالت املكلفة باالستجابة الفورية 

للفيضانات كانت يف كثري من الحاالت غري مجهزة مبا يكفي لتقديم املساعدة الالزمة للمجتمعات املترضرة. ميكن للسودان أن يستفيد 

بشكل كبري من تحسني هيكله املؤسيس للحد من مخاطر الكوارث ، والذي يتسم حاليًا بالتشظي مع املسؤوليات املتداخلة جزئياً بني 

الكيانات الحكومية املكلفة بالدفاع املدين وتلك التي تقود االستجابة اإلنسانية.

فيام يتعلق باحتياجات التعايف ، يشري تحليل تقييم القطاع الشامل للحد من مخاطر الكوارث إىل تبني نهج إعادة البناء بشكل أفضل 

لتعزيز قدرة املجتمعات املترضرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث. للتخفيف من اآلثار والخسائر الناجمة عن أحداث الفيضانات 

املستقبلية ، يجب وضع كل من التدابري الهيكلية وغري الهيكلية كجزء من جهود التعايف الشاملة. يجب إعادة تأهيل السدود حول املناطق 

املعرضة للخطر ، وخاصة منطقة الخرطوم الكربى ، وجعلها أكرث قوة ملقاومة الفيضانات يف املستقبل. حيثام كان ذلك ممكًنا .

 يجب تثبيت تدابري احتباس الفيضانات الخاضعة للرقابة لتخزين مياه الفيضانات وإبطاء ترصيف الفيضانات. يجب وضع تدابري غري 
هيكلية ، مثل رسم خرائط مخاطر الفيضانات ، وتخطيط استخدام األرايض الواعية باملخاطر وأنظمة اإلنذار املبكر ملنع منو املستوطنات يف 

املناطق املعرضة للفيضانات وتحسني استعداد املجتمعات املعرضة للخطر. األهم من ذلك ، يجب إعادة النظر يف الهيكل املؤسيس الشامل 

وترتيبات الحوكمة للحد من مخاطر الكوارث لتوفري إطار عمل متكيني يدعم االنتقال نحو نهج أكرث وقائية واسترشافية إلدارة مخاطر 

الكوارث يف السودان .

العاملة وسبل العيش والحامية االجتامعية

أثرت الفيضانات بشدة عىل سوق العمل وسبل العيش للسكان السودانيني ؛ قدرت خسائر الدخل اإلجاملية بحوايل 6.05 مليار جنيه 

سوداين )108.93 مليون دوالر أمرييك(. وقد تأثر قطاع الرثوة الحيوانية بشدة جراء الفيضانات ، حيث خرست أكرث من 108000 

رأس من املاشية ، خاصة األغنام واملاعز والدواجن واملاشية ، التي تعود إىل حوايل 20،521 أرسة. كام أن البستنة والبذور واألدوات 

واملعدات واآلالت والزراعة والبنية التحتية املتعلقة بالري إما فقدت أو ترضرت يف الفيضانات. كام وجهت الفيضانات رضبة قاسية للتجارة 

املترضرة بالفعل من Covid 19  و الصناعات الصغري والصغرية MSMEs. ترضر حوايل 68 ألف مؤسسة بوالية الخرطوم من 

جراء الفيضانات. كام ينخرط عدد متزايد من العاملني يف االقتصاد الرسمي يف أعامل غري رسمية الستكامل مداخيلهم املتآكلة بسبب التضخم 

املتصاعد.

تشمل احتياجات استعادة سبل العيش ، املرتبطة بالقطاعات اإلنتاجية واالجتامعية ذات الصلة ، طرح الربنامج الرائد لدعم األرسة يف 

السودان )اآلن يف مرحلة تجريبية( أو مثارات - وهو برنامج للتحويالت النقدية تديره الحكومة االنتقالية يف السودان والرشكاء الدوليون - 

كاستجابة فورية. لألزمة التي كانت تتكشف يف البالد. تتضمن اقرتاحات االسرتداد طويلة األجل التنفيذ الفعال لربامج سوق العمل النشطة 

لتنمية املهارات ونقل التدريب املهني.

الحضارة

أثرت الفيضانات عىل العديد من مواقع الرتاث العاملي ومواقع الرتاث السوداين األخرى. وتشمل هذه املواقع األثرية للمدينة امللكية يف 

ممتلكات الرتاث العاملي يف جزيرة مروي ، ومسجد التسعني بالخرطوم ، ومتحف النيل بالخرطوم ، ومشكلة ارتفاع املياه الجوفية املالحة 

يف نوري وكرمة ، باإلضافة إىل مواقع أخرى وجدت أنها بحاجة إىل اهتامم ودعم عاجلني للحفظ. فقد السودان العديد من املواقع األثرية 
والرتاثية نتيجة بناء السدود يف نهر النيل.

لحامية املواقع الثقافية يف السودان بشكل أفضل من الكوارث ، يوىص بوضع سياسة وطنية إلدارة مخاطر الكوارث تغطي موارد الرتاث. 

ميكن بعد ذلك تدجني هذه السياسة عند االقتضاء من خالل تعميمها يف خطط اإلدارة للمواقع املختلفة. ملواجهة التحديات يف حامية 
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الرتاث ، هناك حاجة لدراسة وتحديد تأثري املياه الجوفية عىل املعامل واملواقع األثرية كأساس لتطوير اسرتاتيجيات وسياسات وقوانني منسقة 

إلدارة الفيضانات ، وحلول مبتكرة للفيضانات.

النـــــــوع

يعيش ما يقدر بنحو 206000 امرأة يف سن اإلنجاب يف مالجئ مؤقتة من الفيضانات مع الحد األدىن من الحامية. وتشري التقديرات 

إىل أن نحو 20 ألف امرأة حامل من بني املترضرين. ومن بني هؤالء ، هناك ما يقدر بنحو 3000 سيعانني من مضاعفات الحمل ، مام 

يتطلب خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية املنقذة للحياة. باإلضافة إىل االحتياجات الصحية العاجلة ، تواجه النساء النازحات خيارات 

توطني محدودة ، وصعوبات مالية نتيجة فقدان الوظيفة. كام أنهن يواجهن مخاطر متزايدة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ، مع 

محدودية الخدمات التي تهددها مرافق وشبكات مترضرة.

يجب أن تضمن جهود التعايف أن أنشطة الحد من مخاطر الكوارث املجتمعية حساسة وشاملة للنوع االجتامعي والتنوع ، مامثلة لتلك 

املطلوبة لالستجابة للكوارث وبرامج التعايف. من بني أمور أخرى ، يجب أن تؤخذ االحتياجات الخاصة بالنوع االجتامعي والثقافة بعني 

االعتبار عند تصميم حزم اإلغاثة. يحتاج تخطيط املأوى واملستوطنات البرشية إىل مراعاة االحتياجات االجتامعية والثقافية واالقتصادية 

وتفضيالت كل من الرجال والنساء ، فضالً عن اعتبارات السالمة. من األهمية مبكان أن يشارك النساء والرجال من جميع التجمعات 

االجتامعية واالقتصادية يف املجتمعات املترضرة من الفيضانات بنشاط يف تصميم وموقع املساكن الجديدة والبنية التحتية املجتمعية وكذلك 

إصالح الهياكل القامئة.

نظام الحكم

أدت الفيضانات إىل أرضار جسيمة يف املباين الحكومية الواقعة يف املناطق الريفية وبدرجة أقل يف املباين الحكومية املوجودة يف املناطق 

الحرضية حيث توجد املباين يف مناطق أكرث أماناً ومبنية مبواد أقوى. كام أثرت السيول عىل استمرارية الخدمات الحكومية بسبب تعطل 

الطرق والكهرباء والخسائر االقتصادية من حيث انخفاض اإليرادات املحلية وزيادة اإلنفاق عىل أنشطة اإلغاثة واإلنعاش.

حدد هذا التقييم i.a. أولويات التعايف التالية :ضامن انتقال املواطنني إىل مراكز الخدمة الحكومية ;توسيع شبكات االتصال وتقويتها 

لتشمل جميع أنحاء البالد; ضامن متتع السلطات املحلية بالسلطات واملوارد الكافية للتعامل برسعة مع الكوارث;رعاية منظامت املجتمع 

املدين وإرشاكها يف أعامل االستجابة للكوارث;سن الترشيعات والقوانني ملنع اإلسكان يف املناطق املهددة بالفيضانات والسيول.

 
البيئة

أدت الفيضانات إىل أرضار بيئية كبرية ، مام أثر عىل الغابات النهرية واألرايض الزراعية والتنوع البيولوجي ، مام أثر عىل حياة وسبل عيش 

املجتمعات املحلية. أثرت األمطار االستثنائية وفرتة الفيضان املطولة سلباً عىل الغابات النهرية من خالل تآكل ضفاف النهر عىل طول النيل 

الرئييس وتسببت يف تآكل شديد للرتبة يف مستجمعات مياه النيل األزرق ونهر عطربة والنيل الرئييس. يؤدي تآكل الرتبة إىل فقدان الخصوبة 

وتكوين أخاديد عميقة وزيادة كبرية يف مدخالت الرواسب يف نظام النهر ، مام يؤدي إىل مشاكل الرتسيب يف اتجاه مجرى النهر )املصب (. 

لذلك ، هناك رضر بيئي مهم آخر تسببت فيه فيضانات عام 2020 وهو تعرض الرتبة وغمر األرايض الزراعية بالطمي  ، مام يؤثر عىل 

مستجمعات املياه الطبيعية. لقد جرفت الفيضانات أراٍض شاسعة وكميات هائلة من الرمال والرواسب. كان لهذا تأثري سلبي عىل جودة 

املياه.

يجب أن تعالج اسرتاتيجية اإلنعاش املشاكل األساسية للتدهور البيئي الذي أدى إىل تفاقم تأثري الفيضانات. تشمل تدابري االسرتداد املقرتحة : تقييم 

بيئي شامل ملا بعد الكارثة لتحديد الحلول الخاصة باملوقع والتي تكون صديقة للبيئة وتستند إىل نهج املناظر الطبيعية والنظام البيئي;إعادة 

تأهيل ضفاف األنهار من خالل مزيج من الحلول االصطناعية والبيولوجية ، اعتامًدا عىل مستويات املخاطر ;إعادة تأهيل الرتبة املتدهورة من 

خالل حرث سطح الرتبة لتحسني تركيبة الرتبة وكرس الطبقات املتامسكة واستصالح ملوحة الرتبة ;إعادة تأهيل املراعي من خالل توزيع البذور 

وإنشاء مناطق محمية.

تقييم األثر البرشي

الفيضانات هي أزمة إنسانية أوضحت وجود نقاط ضعف واضحة من قبل وساهمت يف نكسات شديدة يف التنمية البرشية. بسبب الصدمات 

والضغوط املركبة واملتتالية املتعلقة بالفيضانات ، فإن العديد من مكاسب التنمية التي تحققت عىل مدى العقدين املاضيني قد تكون يف خطر 

الضياع. تأثرت الظروف املعيشية ملا يقرب من 1.6-1.9 مليون أرسة بشدة بسبب انتشار األمراض الناجمة عن أرضار الرصف الصحي ومياه 

الرشب امللوثة ، وأيًضا بسبب املنازل املكسورة وفقدان األصول وفقدان أيام التعليم. تأثرت مداخيل ومدخرات ما يقرب من 1.7 مليون أرسة 

، وأكرثها ترضرا هم املزارعون )634.9 ألف أرسة( ، واألجراء اليومي )607.3 ألف أرسة( ، واألشخاص الذين يكسبون من املرشوعات 
متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )374.6 ألف أرسة(. تعاين ما يقرب من 2.2 مليون أرسة من انعدام األمن الغذايئ يف املناطق 
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املترضرة من الفيضانات بسبب ضعفها االقتصادي. تتأثر حوايل 2.9 مليون امرأة بشكل غري متناسب بني السكان ، ومن املتوقع أن تواجه 

أكرث من مليون امرأة العنف القائم عىل النوع االجتامعي بعد هذه األحداث األخرية ، بزيادة تزيد عن 70٪ عن السابق. النازحون والالجئون 

وطالبو اللجوء هم من بني الفئات األكرث ترضراً واستبعاداً بسبب عدم االندماج يف املجتمع. من املرجح أن يكونوا أفقر من أفراد املجتمع ، 

ولديهم أصول أقل )مبا يف ذلك األرايض( ، ويعيشون يف مخيامت ذات خدمات أساسية سيئة  ، ويعتمد الكثريون بشكل أسايس عىل املساعدة 

اإلنسانية. األطفال هم مجموعة أخرى تتأثر بشكل غري متناسب. قد يواجه حوايل 770.1 ألف طفل اعتداءات جسدية أو نفسية شديدة 

يف املنزل. ما يقرب من 122.7 ألف طفل ترتاوح أعامرهم بني 1 و 3 سنوات معرضون لفرصة فقدان التطعيامت والتعرض ألمراض ميكن 
الوقاية منها عىل املدى الطويل.

يوىص مبجاالت العمل التالية ذات األولوية: األولوية 1 - تعزيز التخفيف من حدة الفقر واألمن الغذايئ من خالل املنح النقدية والنقد 

مقابل العمل;األولوية 2 - تحسني الظروف املعيشية من خالل إعادة بناء مرافق الرصف الصحي ومياه الرشب;األولوية 3 - االستثامر يف 

بناء قدرات أعضاء املجتمع واملنظامت والحكومات املحلية لفهم حاالت الطوارئ املستقبلية واالستجابة لها بشكل أفضل.

اإلطار الوطني السوداين للصمود والتعايف

يقدر إجاميل تكاليف االسرتداد مببلغ 379.87 مليار جنيه سوداين ، أي ما يعادل 6.91 مليار دوالر أمرييك )انظر الشكل 12(. 

نظراً ألرضار الفيضانات واسعة النطاق التي لحقت بقطاع اإلسكان والحاجة إىل إعادة بناء املساكن وإعادة تأهيلها ، ميثل هذا القطاع 

وحده )57٪( أي أكرث من نصف  تكاليف االسرتداد اإلجاملية ، كام هو مبني يف الشكل 12. كام أن احتياجات التعايف كبرية بشكل 

خاص يف املنطقة. قطاع الطاقة )املقدر بـ 32.06 مليار جنيه سوداين / 583 مليون دوالر أمرييك( ، وقطاع املياه والرصف الصحي 

وإدارة املوارد املائية )املقدرة بـ 19.75 مليار جنيه سوداين / 359 مليون دوالر أمرييك( والتوظيف وسبل العيش والحامية االجتامعية 

)92.16 مليار ريال عامين / 1.68 دوالر أمرييك( مليار(.

التعليم املواصالت

االسكان

الطاقة

 املاء ، الترصيف الصحي
و&موارد املياه

آخر

،توظيف

سبل العيش و

حامية اجتامعية

الشكل رقم 1-2: ملخص تقدير تكاليف التعايف حسب القطاع



xx

االنتعاش ، مليار  
جنيه سوداينالقطاع القطاع الفرعي  دوالر امرييك

214.932 3.908  السكن

 االجتامعي 
 
 

2.560 0.047  الصحه
7.513 0.137  التعليم
0.170 0.003 الرياضة

2.551 0.046  االنتاج  الزراعة
 1.818 0.033  الصناعة

5.999 0.109  املوصالت
 البنيه التحتيه
 
 

32.059 0.583  الطاقة
19.745 0.359 املياه والرصف الصحي وإدارة املوارد املائية

287.347 5.225  االجاميل 
0.023 0.000  الثقافة

القضايا الشاملة 

 
 
 

0.275 0.005  البيئة
0.000 الحكم

0.039 0.001  النوع
92.161 1.676 العاملة وسبل العيش والحامية االجتامعية

0.022 0.000 الحد من مخاطر الكوارث

379.867 6.907 املجموع اإلجاميل

سعر الرصف املطبق = 1دوالر امرييك =55 جنيه سوداين

جدول 1-2: تقديرات التعايف حسب القطاع

تسرتشد اسرتاتيجية التعايف برؤية »بناء دولة دميقراطية قامئة عىل التنمية للجميع ، حيث يتمتع املواطنون جميعاً بالسالم والحرية والعدالة 

والرفاهية« ، عىل النحو املحدد يف اإلطار العام لربنامج الحكومة االنتقالية. باالتفاق مع قيادة اللجنة العليا للتخفيف من حدة الفيضانات ، 

ترتكز جهود التعايف يف السودان عىل املبادئ التوجيهية الخمسة التالية:

استعادة سبل العيش للحفاظ عىل األرواح.  •
تحسني املرونة لتقليل املخاطر.  •

إرشاك املجتمع لضامن االستدامة.  •
التوافق مع الحوكمة لتحقيق أقىص قدر من التنسيق. و  •

االستفادة من الجهود اإلنسانية لتجنب التكرار.  •
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 1 منظمة األغذية والزراعة ، 2015. املالمح القطرية - السودان.
2 منظمة األغذية والزراعة  , ، 2017. سبل عيش صغار الصيادين عىل طول نهر النيل يف السودان.

2. املقدمـــة
الخلفية والسياق

يقع السودان ، ثالث أكرب دولة يف إفريقيا ، جغرافياً عىل مفرتق طرق إفريقيا جنوب الصحراء والرشق األوسط. يقدر عدد سكان السودان 

بـ 43،849،260 نسمة )2019( ، السودان قليل الكثافة السكانية )25 نسمة / كيلومرت مربع( وعىل الرغم من معدالت النمو 
السكاين يف املناطق الحرضية التي يبلغ متوسطها 2.5-3٪ ، إال أن البالد ال تزال يف الغالب ريفية حيث يعيش حوايل 30٪ فقط من 

السكان السودانيني يف املناطق الحرضية. يرتكز غالبية السكان يف األرايض الخصبة يف وديان النيل وروافده ، وكذلك يف الواليات الجنوبية 

التي تتميز باألرايض العشبية والسافانا االستوائية. الكثافة السكانية هي األدىن يف حزام الساحل والصحراء يف أقىص الشامل.

يعد نهر النيل وأنظمته النهرية املعقدة سمة مميزة للسودان ومصدراً مهامً لإلنتاج الزراعي وسبل العيش. يلتقي النيالن األبيض واألزرق 

يف الخرطوم ، عاصمة السودان ، ويلتقيان ليصبحا نهر النيل الذي يتدفق عىل طول الطريق إىل البحر األبيض املتوسط عرب مرص. مع أكرب 
مساحة مروية يف إفريقيا كلها ، بعد مرص ، يلعب الري من مياه النيل دوراً مهامً يف تأمني اإلنتاج الزراعي يف السودان. يعد الري من 

األنهار أمراً حيوياً الستكامل الزراعة البعلية ،1خاصة يف أوقات تقلب هطول األمطار وعدم اليقني املرتبط باملناخ. عالوة عىل ذلك ، فإن 

موارد نهر النيل هي مصدر ال غنى عنه لسبل العيش واألمن الغذايئ لسكان ضفاف النهر ، وال سيام مجتمعات الصيد الداخيل.2   
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الشكل 2-1: خريطة السودان )املصدر: األمم املتحدة(
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يف معظم تاريخه املستقل ، عاىن السودان من رصاعات داخلية أضعفت قدرته عىل لعب دور قيادي يف املنطقة. مبوجب رشوط اتفاق السالم 

الشامل يف عام 2005 ، انفصل جنوب السودان يف عام 2011 م لتصبح أحدث دولة أفريقية مستقلة. تسبب انفصال جنوب السودان 

يف حدوث صدمات اقتصادية متعددة وحرم السودان من عائدات النفط التي تشتد الحاجة إليها. أدى اندالع الحرب األهلية يف جنوب 
السودان أيًضا إىل زيادة عدد الالجئني واملرشدين داخليًا يف السودان ، حيث أصبح السودان اآلن مصدراً ووجهة وبلد عبور للهجرة غري 

املنظمة

يف أبريل 2019 ، متت اإلطاحة بالرئيس عمر البشري بعد مظاهرات متسقة بدأت يف ديسمرب 2018 وبلغت ذروتها باعتصام سلمي 
أمام مقر قيادة الجيش. تم تشكيل حكومة انتقالية يف سبتمرب 2019 م مبوجب اتفاق تقاسم السلطة بني القوات العسكرية واملدنية ، 

والذي سمح لرئيس وزراء مدين بقيادة الحكومة تحت سلطة مجلس سيادي رئايس. ومن املتوقع تشكيل جمعية ترشيعية انتقالية قريبا. 

يف متوز / يوليو 2020 م ،عنّي رئيس الوزراء مثانية عرش حاكاًم مدنيًا ، وبذلك حقق معلامً رئيسياً مدرجاً يف الوثيقة الدستورية للمرحلة 
االنتقالية .

باإلضافة إىل حالة عدم اليقني السيايس واالقتصادي ، يعاين السودان ، مثله مثل بقية العامل ، من التأثري االجتامعي واالقتصادي غري 

املسبوق لوباء COVID-19 )فريوس كورونا(. من املتوقع أن تكون صدمة COVID-19 مؤقتة مع إمكانية التعايف املحتمل يف 

عام 2021 م ، لكن التأثري االقتصادي العام السلبي عىل السودان سيكون كبرياً. يشمل التأثري االقتصادي لـ COVID-19 ارتفاع 

أسعار األغذية األساسية ، وارتفاع معدالت البطالة ، وانخفاض الصادرات. أدت القيود املفروضة عىل الحركة إىل تفاقم الوضع االقتصادي ، 

مع ارتفاع أسعار السلع يف جميع أنحاء البالد.

وفًقا لخطة االستجابة اإلنسانية يف السودان لعام 2020 م ، يحتاج 9.6 مليون شخص إىل الدعم اإلنساين يف عام 2020 م ، مبا يف 

ذلك 6.2 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذايئ.3 . يستمر التضخم املرتفع يف تقليل القوة الرشائية لألرس وال يستطيع الناس 

تلبية احتياجاتهم األساسية. ال يزال السودان يواجه باستمرار مستويات عالية من سوء التغذية الحاد والتقزم ، مام يشكل مشكلة صحية 

عامة كبرية. نظرًا ألن ثلثي السكان يعيشون يف املناطق الريفية ، ويعتمد االقتصاد بشكل كبري عىل الزراعة ، فإن السودان عرضة للتغريات 

املرتبطة باملناخ يف درجات الحرارة وهطول األمطار ، والتي من املتوقع أن تزيد من تعقيد األمن الغذايئ والوضع اإلنساين يف البالد.

األخطار الطبيعية ومخاطر الكوارث يف السودان

السودان شديد التعرض لألخطار الطبيعية والصدمات املتعلقة باملناخ.4 وفًقا ألحدث تقرير عن املخاطر العاملية ، يُعد السودان من بني 

البلدان األكرث تعرضاً للمخاطر الطبيعية الشديدة ، مبا يف ذلك الجفاف والفيضانات. يف حني أن التعرض للمخاطر ليس مرتفعاً كام هو 

الحال يف البلدان األخرى ، يسلط التقرير الضوء عىل أن مخاطر الكوارث يف السودان تتفاقم بسبب انخفاض القدرة عىل التاقلم والتكيف.5 

عالوة عىل ذلك ، تصنف العديد من املؤرشات السودان من بني أكرث دول العامل عرضة لتقلبات املناخ وتغريه. مع الزيادة املتوقعة يف درجة 

الحرارة وتقلب هطول األمطار ، من املتوقع أن تصبح الصدمات املتعلقة باملناخ أكرث تواتراً وشدة. باإلضافة إىل ذلك ، من املرجح أن يؤدي 

انخفاض املراعي واملياه للامشية ، وفقدان األرايض الصالحة للزراعة وانخفاض غلة املحاصيل وإمدادات املياه ، إىل زيادة الرصاع العرقي 

واالجتامعي اإلقليمي عىل األرايض واملوارد. بالفعل ، أدى تقلب املناخ عىل مدى العقود القليلة املاضية إىل الضغط عىل الزراعة البعلية يف 

املنطقة وأنظمة سبل العيش السائدة يف املناطق الريفية.7,6  

نظًرا ألن معظم البالد تقع ضمن الحزام الساحيل ، يتأثر السودان بشكل دوري بالجفاف. حدثت أشد حاالت الجفاف يف التاريخ الحديث 

يف 1967-1973 و 1980-1984 بينام أدت سنوات الجفاف املتتالية بني 1985-1993 إىل نقص حاد يف الغذاء. وفقاً 
لقاعدة البيانات الدولية للكوارث EM-DAT ، يف الخمسني عاماً املاضية )1970-2020( أثر الجفاف عىل أكرث من 27 مليون 

شخص يف السودان. أدت موجات الجفاف املدمرة يف أوائل الثامنينات إىل مجاعة شديدة أثرت عىل أكرث من 8.4 مليون شخص وقتلت 

ما يقدر بنحو 150.000 شخص و 7.8 مليون رأس من املاشية.8 يؤدي تغري املناخ والتصحر إىل تفاقم مخاطر الجفاف. مع األرايض 
القاحلة وشبه القاحلة التي تغطي مساحة 1.78 مليون كيلومرت مربع )حوايل 72 ٪ من إجاميل مساحة البالد9( ، فإن السودان هو أكرب 

دولة ترضرت بشكل خطري من التصحر يف إفريقيا. تعترب حوايل 69000 كيلومرت `لتهديدات البيئية التي تؤثر عىل إنتاجية األرايض يف 

السودان.10   

تعترب الفيضانات النهرية والفيضانات املفاجئة من املخاطر الضارة املتكررة ، خاصة يف حوض نهر النيل. السودان جزء من منطقة رشق 

النيل التي تتميز بتنوع كبري يف مستوي  تدفقات النهر. نسبة كبرية من حجم الجريان السطحي السنوي لنهر النيل الرشقي ، والتي تساهم 
3. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، 2020. خطة االستجابة اإلنسانية للسودان. إصدار دورة الربنامج اإلنساين 2020 يف يناير 0202

4. جمهورية السودان / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ، n.D. قاعدة بيانات خسائر وأرضار الكوارث يف السودان. موجز مخاطر السودان )2015-2005(.

5. تطوير التحالف يساعد / جامعة الرور ، بوخوم ، تقرير املخاطر العاملية 2020

6. الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، 2016. ملف مخاطر تغري املناخ يف السودان. ورقة البيانات

7. 2014. مناخ عنيف أم مناخ من العنف؟ املفاهيم والعالقات مع الرتكيز عىل كينيا والسودان.

CRED .8, 2020. قاعدة بيانات الكوارث الدولية.

9. سعد وآخرون ، 2018. مكافحة التصحر يف السودان: التجارب والدروس املستفادة

10.  املجلس الوطني للدفاع املدين / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ، n.D. االسرتاتيجية الوطنية السودانية للحد من مخاطر الكوارث 2030-2016
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بأكرث من 86 ٪ من إجاميل تدفق نهر النيل ، تحدث يف ثالثة أشهر فقط بني يوليو وسبتمرب. خالل فرتات هطول األمطار الغزيرة ، غالباً 

ما تتسبب األنهار الرئيسية يف املنطقة يف حدوث فيضانات واسعة النطاق يف األنهار ، بينام تؤثر األمطار الغزيرة والفيضانات املفاجئة أيضاً 
عىل الواليات التي ال تنتمي إىل النيل.11 وفًقا لـ EM-DAT ، أثرت الفيضانات خالل الخمسني عاماً املاضية عىل أكرث من 8.4 مليون 

شخص وخلفت 2766 قتيالً. يف عام 1988 م ، أدى أكرب حدث فيضان يف تاريخ السودان الحديث مع مستويات قياسية لنهر النيل 

إىل تدمري آالف املنازل وترشيد أكرث من مليون شخص. عالوة عىل ذلك ، تشري أرقام EM-DAT إىل زيادة وترية وشدة الفيضانات 

يف السودان يف السنوات األخرية: منذ عام 2000 م ، تم تسجيل فيضانات كبرية كل عام تقريبًا ، والتي أثرت يف املتوسط عىل حوايل 
250.000 شخص وخلفت أكرث من 140 قتيالً.12   

ibid  .11

CRED  .12 ، 2020 قاعدة بيانات الكوارث الدولية.
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3.نطاق التقييم
نظرة عامة عىل حدث الفيضان

يف عام 2020 م ، بعد شهور من األمطار الغزيرة غري املعتادة يف وسط وشامل رشق إفريقيا ، تأثر السودان بأسوأ فيضانات منذ أكرث 
من ثالثة عقود. منذ بداية موسم األمطار يف يوليو ، تم تسجيل فائض كبري يف هطول األمطار يف جميع أنحاء القرن األفريقي الكربى. 

أدت األمطار الغزيرة يف مستجمعات مياه النيل األزرق )إثيوبيا( والنيل األبيض )جنوب السودان( إىل زيادة كبرية يف مستويات مياه النيل. 

13يف املجموع ، أثرت الفيضانات عىل جميع واليات السودان البالغ عددها 18 والية. وقد غمرت الفيضانات بشدة املناطق الواقعة عىل 

طول النيل األزرق واألبيض وكذلك العاصمة الخرطوم ، بينام تأثرت الواليات األخرى ، وال سيام شامل دارفور ، باألمطار املحلية الغزيرة 

والفيضانات املفاجئة.

بدأت اآلثار الكبرية للفيضانات يف منتصف يوليو 2020 م عندما أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات املفاجئة عىل ثالثة مخيامت للنازحني 

يف مدينة نياال بوالية جنوب دارفور. يف 29 يوليو / متوز ، تجاوز سد بوط أريض ، يف محلية التضامن بوالية النيل األزرق ، طاقته الكاملة 
وانهار ، مام أثر بشكل خطري عىل بلدة بوط ، ودمر أكرث من 1200 منزل ، وعرّض وصول أكرث من 100 ألف شخص إىل املياه 

للخطر. . ثم ، من 31 يوليو إىل 1 أغسطس ، تسببت األمطار الغزيرة يف الخرطوم يف املزيد من الفيضانات والدمار. وبحلول 12 

أغسطس / آب ، تجاوز عدد املترضرين 185000 مع ترضر جميع الواليات باستثناء وسط دارفور. استمر الوضع يف التدهور يف النصف 

الثاين من شهر أغسطس ، حيث وصل عدد السكان املترضرين إىل 506000 بحلول نهاية األسبوع األول من سبتمرب وبلغ ذروته عند 

875000 بحلول نهاية سبتمرب. 14.يف 4 سبتمرب ، أعلن مجلس األمن والدفاع السوداين حالة الطوارئ عىل مستوى البالد ملدة ثالثة 
أشهر ، وحدد البالد منطقة كوارث طبيعية. وجاء إعالن الطوارئ يف اجتامع ملجلس األمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح الربهان رئيس مجلس 

السيادة االنتقايل. أنشأ مجلس السيادة لجنة تنسيق عليا للتخفيف من آثار فيضانات عام 2020 ومعالجتها. وترأس اللجنة وزارة العمل 

والتنمية االجتامعية )MoLSD( وتضم جميع الوزارات ذات الصلة والواليات وهيئات التنسيق كذلك منظامت  االستجابة املحلية 

وإالقليمية والدولية. قامت مفوضية العون اإلنساين )HAC(  التابعة للحكومة بتنشيط وقيادة فريق عمل وطني ملكافحة الفيضانات و 

لتنسيق االستجابة مع جميع الرشكاء. تقوم املؤسسات الحكومية ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الرشيكة والقطاع الخاص 

باملساعدة املنقذة للحياة لألشخاص املترضرين.15   

 عالوة عىل ذلك ، تم إنشاء مركز عمليات تنسيق الطوارئ )EOC( يف سبتمرب لتحسني إدارة االستجابة لحوادث الطوارئ من خالل 
التنسيق الفعال بني الكيانات الرئيسية ذات الصلة.

٣.نطاق التقييم

يتبع هذا التقييم الرسيع لالحتياجات والتعايف بعد الكوارث )RPDNR( لفيضانات السودان لعام 2020 »طلب دعم من حكومة 

السودان لالستجابة لحاالت الطوارئ الناجمة عن الفيضانات«. صدر الطلب من قبل وزارة العمل والتنمية االجتامعية إىل املدير القطري 

 RPDNRA للبنك الدويل يف 1 أكتوبر ، لطلب املساعدة يف إجراء تقييم األرضار الناتجة واآلثار الناجمة عن الفيضانات. الهدف من

هو تقييم مدى تأثري الفيضانات عىل السودان ، وعىل أساس النتائج ، يتم إنتاج إسرتاتيجية تعايف قابلة للتنفيذ ومستدامة لالستفادة 

القصوى من سياسة التعايف و التخطيط املستهدفة لالستجابة للفيضانات ، مبا يف ذلك تعبئة املوارد املالية والتقنية . يحدد التقييم عىل 

وجه التحديد ما ييل: )1( دعم التقييامت التي تقودها البلد والبدء يف عمليات التخطيط للتعايف من خالل نهج التنسيق بني االقسام و  

املؤسسات ؛ )2( تقييم تأثري الفيضانات عىل البنيةالتحتية واألصول ، و الخدمات ، والحكم )Governance( والعمليات االجتامعية 

؛ )3( تقييم االحتياجات للتصدي للمخاطر ونقاط الضعف األساسية لتقليل هذه املخاطر وإعادة البناء بشكل أفضل ؛ )3( تقدير األرضار 
والخسائر التيسببتها الفيضانات. )4( تحديد احتياجات التعايف وإعادة اإلعامر؛ )5( تطوير اسرتاتيجية التعايف؛ )6( تعبئة املوارد منأجل 

التعايف وإعادة اإلعامر من خالل املصادر املحلية والوطنية والدولية.

يسرتشد التقييم باملبادئ التالية:

يجب أن يكون التقييم عملية بقيادة الحكومة.  •
يجب أن يكون التقييم بسيطاً ورسيعاً ومفيداً لكل من حكومة السودان االنتقالية والسكان املترضرين وأال يخلق عبئاَ إضافياَ عىل   •

الفرق التي تعمل عىل األرض يف مكان الكوارث.

يجب أن يبني التقييم عىل جهود العمل وجمع البيانات من قبل الحكومة السودانية االنتقالية ورشكاء التنمية.  •
يجب أن يزيد التقييم من استخدام صور األقامر الصناعية وتكنولوجيا االستشعار عن بعد وغريها من البيانات املتاحة بسهولة عن   •

13. ما يدل عىل شدة الحدث هو أن منسوب املياه يف النيل األزرق ، بحسب القياسات مبحطة دايم ، كان أعىل من مستوى عام 1946 وقريبًا من مستوى فيضان عام 1988، حيث بلغ 

منسوب املياه 17.5 مرتًا أواخر أغسطس. بحسب وزارة الري السودانية

14. البنك الدويل ، 2020. مذكرة GRADE بشأن فيضانات السودان يوليو / متوز - سبتمرب / أيلول 2020 ، حتى 30 أكتوبر / ترشين األول 2020 )غري منشورة(

15. مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UNOCHA( ، 2020. السودان: الفيضانات ، تحديث عاجل لحالة الطوارئ عىل الصعيد الوطني رقم. 6 ، اعتباًرا من 6 سبتمرب 
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السكان والبنية التحتية واألصول وما إىل ذلك ، أثناء إجراء عملية البحث عن األرض وجمع البيانات عىل األرض إىل أقىص حد ممكن.

يجب أن توفر عملية التقييم فرص بناء القدرات بشأن تقييم األرضار وتخطيط التعايف للمسؤولني الحكوميني املعنيني .  •
يجب أن يوفر التقييم تقديرات وأرقاماً موثوقة.  •
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األسلوب واملنهجية
تم تكييف RPNRA من منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث PDNA(16( إىل سياق التنمية األوسع يف السودان بطريقة إلجراء 

تقييم رسيع وموجز يرتبط بتقييامت االحتياجات الحالية ويوجه جدول أعامل التنمية يف البالد. يتم تنظيم التقييم عىل أسس قطاعية. نظراً 

للنطاق الواسع والرضر الواسع لحدث الفيضان ، يشتمل التقييم عىل أربعة مجاالت مواضيعية )قطاعات( يف داخل كل من ستة عرش قطاعاً 

فرعياً.

القطاعات االجتامعية

السكن

الصحة

التعليم

الثقافة

الرياضة

قطاعات البنية التحتية

املواصالت

الطاقة والكهرباء 

املياه والرصف الصحي 

وإدارة املوارد املائية

 القطاعات املنتجة

التصنيع

الزراعة والرثوة 

السمكية والرثوة 

الحيوانية

قطاع القضايا الشاملة

الحد من مخاطر الكوارث

سبل العيش والعمل 

والحامية االجتامعية 

الصحة اإلنجابية 

الحكم

تقييم األثر البرشي 

البيئة

- https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and recovery/pdna.html عىل PDNA 16.ميكن العثور عىل منهجية



قاد كل تقييم فريق قطاعي يتألف من متخصصني من السلطات الحكومية والوكاالت الرشيكة يف التنمية. يف املواءمة العامة مع نهج 

PNDA ، تم إعداد كل تقييم قطاعي بناًء عىل منوذج قيايس مع أربعة عنارص رئيسية:

سياق ما قبل الكارثة واملعلومات األساسية: تحليل الظروف العامة قبل وقوع الكارثة ، والتي تعمل كخط أساس للمقارنة مع ظروف ما   •
بعد الكارثة يف السودان.

تقييم آثار الكوارث)i(تقييم  األرضار التي لحقت بالبنية التحتية واألصول املادية ;)ii(تعطيل الوصول إىل السلع والخدمات;)iii(عمليات   •
الحوكمة وصنع القرار;)iv(آثار الفيضانات عىل زيادة املخاطر ونقاط الضعف 

تقييم آثار الكوارث: تقييم اآلثار االقتصادية والتنمية البرشية للفيضانات.  •
احتياجات واسرتاتيجيات التعايف: تحديد احتياجات التعايف ووضع اسرتاتيجية للتعايف تشمل تدخالت التعايف وإعادة اإلعامر املبكرة   •

واملتوسطة والطويلة األجل.

بصفته الوكالة املحورية لـ RPDNRA ، قاد مركز عمليات تنسيق الطوارئ )EOC( التقييم والتنسيق العام بني الوكاالت الحكومية 

ورشكاء التنمية. وقدم البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الدعم التنسيقي واملشورة الفنية للتقييم. قام خرباء دوليون ومحليون بتمويل 

من رشكاء التنمية بدعم فرق القطاع عن بعد وكذلك عىل أرض الواقع .

تم تنظيم:  )RPDNRA( عىل خمس مراحل

املرحلة 1 - التحضري: تحديد فريق التنسيق ، وتعبئة الفرق القطاعية ، وتعيني األدوار واملسؤوليات. تحديد نطاق التقييامت القطاعية   •
ذات الصلة ؛ تحديد مصادر البيانات وثغرات املعلومات ؛ إقامة اتصال مع الرشكاء واملخربين الحكوميني وغري الحكوميني الرئيسيني . 

املرحلة 2 - جمع البيانات: جمع البيانات األساسية قبل وقوع الكارثة )الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية والتعداد وما إىل ذلك(   •
، وبيانات االستشعار عن بعد )صور األقامر الصناعية ، وبيانات الخطر / التعرض( والبيانات الثانوية )التقارير ، التقييامت ، تحليالت 
األرضار / الخسائر( ؛ تحديد فجوات البيانات وجمع البيانات األولية )املقابالت مع املخربين الرئيسيني( والبيانات يف املوقع )الزيارات 

امليدانية(

املرحلة 3 - تحليل البيانات وتوحيد النتائج القطاعية: تقوم فرق القطاعات مبراجعة وتحليل البيانات املجمعة )مراجعة مكتبية ، وتحليل   •
إحصايئ ، ونظام املعلومات الجغرافية / تطبيقات االستشعار عن بعد( ؛ تقوم فرق القطاع مبراجعة البيانات مع القطاعات األخرى ؛ تقوم 

فرق القطاع بتوثيق النتائج )اآلثار واألرضار والخسائر واالحتياجات( والتحقق من صحتها مع النظراء الحكوميني .

املرحلة 4 - مسودة تقرير التقييم واسرتاتيجية التعايف: يطور فريق التنسيق هيكل تقرير التقييم ويجمع النتائج الرئيسية واحتياجات   •
التعايف وإعادة اإلعامر ذات األولوية من تحليالت القطاع. يقوم فريق التنسيق بصياغة اسرتاتيجية التعايف بالتنسيق مع فرق القطاعات ؛ 

تتم مشاركة مسودات التقارير مع الحكومة للتغذية الراجعة واملصادقة .

املرحلة 5 - االنتهاء من التقرير: صقل التقارير ودمج التغذية الراجعة. تقديم التقرير النهايئ العتامد الحكومة .  •
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القطاعات االجتامعية

السكن

الصحة

التعليم

الثقافة

الرياضة
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4.اإلســـكان
ملخص

يف املجموع ، تم اإلبالغ عن 82،618 منزالً تم تدمريها بالكامل وتدمري 93406 منزالً جزئياً بسبب الفيضانات. واليات شامل دارفور 
والخرطوم وسنار والنيل األزرق وغرب دارفور هي الواليات األكرث ترضرا من حيث اآلثار السكنية. يف السودان ، يسود السكن يف املناطق 

الحرضية بشكل غري رسمي. تتكون العديد من املنازل ، خاصة يف املناطق الريفية ، من طابق واحد ، مبنية بجدران مصنوعة من خليط من 

الطوب الطيني أو الطني املضغوط والعنارص الخشبية ، وهي معرضة بشكل خاص ملياه الفيضانات الرسيعة التدفق أو مياه الفيضانات النهرية 

العالقة.

 )HAC( يوضح الشكل 41 التوزيع املكاين لألرضار املبلغ عنها حاليًا حسب الوالية يف جميع أنحاء السودان وفًقا ملفوضية العون اإلنساين

.)OCHA( ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

يتم اشتقاق األرضار املقدرة يف قطاع اإلسكان باستخدام معرفة قيمة االستبدال ملختلف أنواع املساكن املترضرة من الفيضانات. وقدرت القيمة 

االقتصادية اإلجاملية لألرضار التي لحقت باملنازل املدمرة كلياً واملترضرة جزئياً بحوايل 2.920.8 مليون دوالر أمرييك ، مبا يف ذلك السلع 

املنزلية التالفة وقدرت القيمة االقتصادية اإلجاملية للخسائر مبا يف ذلك عمليات الهدم وإزالة األنقاض وخسائر اإليجار واإلقامة املؤقتة مببلغ 

67.4 مليون دوالر أمرييك.

تم تقدير احتياجات إعادة اإلعامر واإلنعاش بناًء عىل األرضار والخسائر التي لحقت بقطاع اإلسكان. تم تقدير احتياجات إعادة اإلعامر عىل 

أساس تحقيق القدرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث ملجموع املساكن التي ترضرت أو املدمرة ، وتم إدراج مبدأ »إعادة البناء بشكل أفضل 

)BBB(« يف تقديرات التكلفة. تدابري االنتعاش قصرية ومتوسطة وطويلة األجل ، مبا يف ذلك مسح ميداين مفصل عن آثار الفيضانات عىل 
اإلسكان ، واسرتاتيجية استعادة اإلسكان ، واملشاورات املجتمعية ، وإصالح املساكن واملبادئ التوجيهية والتدريب ، وإعادة البناء  ، ونظام إدارة 

بيانات اإلسكان ، وتخطيط استخدام األرايض ، وقد تم اقرتاح إدارة ومراقبة وتقييم استعادة املساكن وتم تقدير تكاليفها.

الشكل 4-1: التوزيع املكاين ألرضار املساكن )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، تقرير حالة ، 11 ترشين األول )أكتوبر( 2020 م (
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ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

يعاين السودان ، الذي يبلغ عدد سكانه 43،849،260 نسمة ، من التوسع الحرضي الرسيع ومن الهجرة الجامعية من الريف إىل الحرض 

والتدفق املستمر للنازحني داخلياً إىل املراكز الحرضية. يقدر علامء الدميوغرافيا أن ما يقرب من 35 باملائة من سكان السودان يعيشون يف 

مناطق حرضية يف عام 2019 م )UNDESA، 2019 م (. عىل الصعيد الوطني ، فإن الغالبية العظمى من السكان )85.5 باملائة( 

هم أصحاب منازل و 7 باملائة يعيشون يف مساكن مستأجرة )يس يب إس ، 2014 م (. يؤدي ارتفاع أسعار األسهم يف املناطق الحرضية إىل 

انخفاض معدل املساكن املشغولة بالتملك إىل 67.3 باملائة )CAHF ، 2019 م (. تجاوز الطلب العرض يف سوق اإلسكان يف السودان 

منذ فرتة طويلة. ساهمت مستويات الطلب املرتفعة يف ارتفاع أسعار املنازل السنوية التي تراوحت بني 20 باملائة و 25 باملائة يف السنوات 

الخمس املاضية. انتهى األمر بالعديد من النازحني الذين أجربوا عىل الفرار من ديارهم من الحرب والرصاعات إىل العيش يف مخيامت مؤقتة يف 

املناطق الحرضية املحيطة باملدن الكربى. يؤدي هذا التدفق إىل تعميق مشكلة اإلسكان الحرجة بالفعل ، حيث يفوق الطلب العرض بشكل 

كبري )CAHF ، 2019 م (.

يتم تصنيف املناطق السكنية يف املدن السودانية إىل مناطق من الدرجة األوىل والثانية والثالثة ، بناًء عىل نظام تصنيف يعود إىل العصور 

االستعامرية. تتميز الفئات مبعايري محددة ، وهي مستوى دخل سكانها ، وأحجام قطع األرض ، والخدمة . ومعايري البناء أربع فئات: 

أ / مناطق من الدرجة األوىل ترتاوح فيها قطع األرض عادة من 500-800 مرت مربع وحتى 1200 مرت مربع .   •

ب / مناطق الدرجة الثانية حيث ترتاوح مساحات األرض من 400 إىل 600 مرت مربع.   •

ج /  مناطق الدرجة الثالثة حيث ترتاوح قطع األرض بني 300 و 400 مرت مربع .  •

د /  مناطق الدرجة الرابعة حيث تبلغ مساحة قطع األرض عادة 200 مرت مربع.   •

يتم تطبيق معيار بناء مصاحب حيث يُطلب من املنازل يف مناطق الدرجة األوىل اعتامد معايري بناء عالية واستخدام مواد بناء دامئة ، يف حني 

يتم تخفيف هذه املعايري العالية عندما يتحرك املرء أسفل نظام التصنيف. زيادة التحرض وتكاثر النمو الحرضي ، والتهديد لألرايض الزراعية 

وارتفاع تكلفة الخدمات أجربت سلطات التخطيط يف الثامنينات عىل خفض متوسط مساحة األرض إىل 400 و 300 و 200 مرت مربع يف 

مناطق الدرجة األوىل والثانية والثالثة عىل التوايل البنك الدويل ، 2011 م (.

شهد قطاع البناء منواً إيجابياً يف أعقاب الحرب األهلية الثانية يف البالد من 1983 إىل 2005. ويعزى هذا النمو إىل مشاريع التنمية 

الوطنية إلصالح البنية التحتية وإعادة تأهيلها خالل هذه الفرتة. أصبحت صناعة البناء الحصة األكرب من االقتصاد السوداين بعد انفصال حقول 

النفط عن جنوب السودان يف عام 2011 م . ومع ذلك ، يتم استرياد جزء كبري من مواد البناء. الصناعة املحلية غري قادرة عىل مطابقة ال 

الطلب الهائل وال املواصفات التي تتطلبها اللوائح. وبالتايل ، يتم استرياد جزء كبري من مواد البناء )خاصة مواد التشطيب( من الدرجه األوىل 

والثانية. عىل الرغم من حيوية هذه الصناعة ، ال يزال املعروض من املساكن مصدر قلق طويل األمد ومستمر. يقدر العجز السكني القومي 

بنحو 4.3 مليون وحدة بعجز 2.5 مليون وحدة بوالية الخرطوم فقط )CAHF، 2019 م (. يعتمد غالبية فقراء الخرطوم يف املناطق 

الحرضية عىل مواردهم الخاصة لبناء مساكنهم ، مام أدى إىل انتشار املساكن الفقرية ، التي غالباً ما تكون غري قانونية ، بناًء عىل درجات 

متفاوتة من املساعدة الذاتية من قبل السكان .

أنشأت الحكومة الصندوق الوطني لإلسكان والتعمري )NFHR( يف عام 2008 م لبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة. ومع ذلك ، فقد 

أدى نقص التمويل الحكومي إىل تقييد NFHR. تكاليف املدخالت ، مثل سعر مواد البناء ، مكلفة للغاية. يدفع املستوردون رسوماً باهظة 

للجامرك. تفرض الحكومة أيضاً رسوماً محلية عىل مواد البناء ، مثل األسمنت. نتيجة لذلك ، تطلب البنوك عادًة من مقدمي طلبات الرهن 

العقاري تقديم عرض أسعار لتكلفة مواد البناء الحتواء املخاطر املالية مع مشاريع بناء املنازل الجديدة )CAHF ، 2019( ، والتي تصبح 

عقبات أمام تنشيط سوق متويل اإلسكان الناشئ.

تواصل الحكومة املركزية الكفاح من أجل إضفاء الطابع الرسمي عىل حيازة األرايض وسندات امللكية. من الناحية القانونية ، متتلك الحكومة 

القومية 90٪ من أرايض الدولة. ومع ذلك ، ال تعرتف الحكومة بالحيازة العرفية لألرايض ، وعملياً يتم تخصيص جميع األرايض يف السودان عىل 

أساس اإليجار )حفظ الله ، 2018 م (. ال تزال عقود اإليجار غري الرسمية بني سامرسة األرايض املرتبطني بالحكومة شائعة. تشمل مجاالت 

التحسني تعزيز تطوير اللجنة الوطنية لألرايض باإلضافة إىل قضايا األرايض املعلقة من النزاعات السابقة. عالوة عىل ذلك ، ال تزال حقوق األرض 

بالنسبة للمرأة غري آمنة للغاية )CAHF ، 2019 م (.

يوضح الجدول 31 مخزون اإلسكان األسايس حسب أنواع املساكن املختلفة. يف غياب اإلحصاءات الحديثة ، تم حساب مخزون املساكن بناًء 

عىل عدد السكان التقديري لعام 2020 م ، ومتوسط حجم األرسة لكل والية ، ونسبة تصنيف اإلسكان يف مسح القوى العاملة لعام 2011 

م .
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الجدول 4-1 مخزونات املساكن األساسية

مبنى متعدد منزل خشبي منزل أسمنت منزل طني شقة قطية أعواد قطية طني بيت حصري خيام اإلجاميل السكان الوالية

21,896 1,216 531,588 608,224 4,866 4,866 32,844 10,948 0 1,216,448 الخرطوم 7,286,523     

0 0 2,145 161,718 0 660 0 495 0 165,018 الشاملية 967,005        

0 0 24,659 130,341 391 25,050 95,113 115,467 391 391,413 كسال 2,164,514     

0 0 18,770 35,683 0 22,895 125,614 3,300 0 206,263 النيل األزرق 1,161,258     

0 0 33,274 317,902 0 20,846 25,256 3,608 0 400,886 النيل األبيض 2,297,076     

0 0 26,802 182,779 0 220 220 8,568 1,098 219,686 نهر النيل 1,441,140     

0 0 440,744 335,158 0 800 22,397 800 0 799,899 الجزيرة 4,799,392     

341 60,612 89,216 38,138 0 16,004 14,642 112,371 9,194 340,519 البحر األحمر 1,825,180     

0 4,281 14,160 44,456 0 169,591 95,827 988 0 329,302 القضارف 1,837,506     

0 0 96,187 160,212 0 10,423 30,673 0 298 297,792 سنار 1,718,259     

519 0 29,576 87,172 0 322,743 75,238 2,076 1,557 518,880 شامل كرفان 2,760,441     

0 0 40,936 31,679 3,497 82,900 42,993 3,497 206 205,706  جنوب 1,193,095     
كردفان

0 0 59,389 45,959 5,073 120,270 62,373 5,073 298 298,437 غرب كردفان 1,730,934     

0 0 38,735 46,784 503 292,776 112,181 2,515 9,558 503,052 شامل دارفور 2,827,153     

0 0 49,162 22,985 638 395,209 94,493 70,870 5,108 638,464 جنوب دارفور 3,747,786     

0 0 17,825 18,462 0 85,094 53,476 29,921 7,427 212,204 غرب دارفور 1,018,581     

0 0 11,066 10,043 93 74,485 28,967 11,949 2,883 139,486 وسط دارفور 757,408        

0 0 23,459 21,290 197 157,904 61,407 25,332 6,111 295,700 رشق دارفور 1,605,653     

22,755 66,110 1,547,691 2,298,984 15,259 1,802,737 973,712 407,777 44,129 7,179,154 إجاميل 41,138,904

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

تسببت الفيضانات يف أرضار كلية أو جزئية لـ 176024 وحدة سكنية يف جميع أنحاء البالد. وقد دمر ما يقدر بـ 82،618 منزال بالكامل وتعرض 93،406 

منزال ألرضار جزئية. عرب املحافظات ، كان املخزون السكني يف شامل دارفور والخرطوم وسنار والنيل األزرق وغرب دارفور هو األكرث ترضراً ، حيث ترضر 

ما يقرب من 89600 وحدة سكنية كلياً أو جزئياَ ، وهو ما ميثل 51 باملائة من إجاميل املساكن املترضرة.

تم حساب األرضار بسبب األرضار الهيكلية التي لحقت مبخزون املساكن بسبب الفيضانات. تختلف تكاليف الرضر حسب شدة الرضر وحجم املنازل 

ومواد البناء. بالنسبة للمنازل املدمرة بالكامل ، تم حساب تكلفة إعادة اإلعامر لكل نوع من أنواع املساكن ؛ بالنسبة للمنازل املترضرة جزئياً ، والتي 

تعترب قابلة لإلصالح ، تم حساب تكلفة اإلصالح لكل نوع من أنواع املساكن ؛ تم احتساب تكلفة استبدال السلع املنزلية املدمرة وإضافتها إىل 

األرضار.

تم تقدير التغيري يف التدفقات )الخسائر( فيام يتعلق بـ :

هدم وإزالة الحطام .  .1
خسائر الدخل اإليجاري للمساكن املستأجرة املترضرة من الفيضانات .   .2

املأوى املؤقت أو السكن املؤقت البديل لألرس التي فقدت منازلها.  .3
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ستتم مراجعة ما ييل مبزيد من التفصيل كجزء من جهود االستعادة: 

الحكم والعملية االجتامعية لتسجيل األرايض واملمتلكات  واملستوطنات يف املستوطنات غري الرسمية واألرايض الخطرة ، واألرايض املخصصة   •
إلعادة التوطني . 

حالة تقديم الخدمات للمستوطنات املتأثرة .   •
القدرة اإلدارية والسوقية إلدارة جهود التعايف .   •

توافر مواد البناء املحلية واألدوات واملعدات ، ومهارات النقل والبناء .   •
النظام االجتامعي الحايل واملنظامت املجتمعية.  •

ينبغي تقييم املخاطر ومواطن الضعف املتزايدة وإعداد خطط إعادة التوطني للمستوطنات املعرضة ملخاطر الكوارث ونقاط الضعف أثناء عملية 

التعايف. متت معالجة جانب تحسني القدرة عىل الصمود يف قطاع اإلسكان عىل نطاق محدود فقط ، ويرجع ذلك أساساً إىل عدم وجود خطط 

عمل وأنظمة املرونة يف هذا القطاع .

مسائل القضايا الشاملة 

ولوحظت نقاط ضعف جديدة مثل االفتقار إىل اإلحساس باألمن خاصة بالنسبة للنساء بسبب افتقارهن للخصوصية يف السكن أو املالجئ 

املؤقتة ، لكن مل يتم اإلبالغ عن أي استغالل أو عنف قائم عىل نوع الجنس.

تأثرت سبل العيش بسبب فقدان دخل اإليجار ، واألرضار التي لحقت باألنشطة الزراعية واملاشية داخل املباين السكنية.

زادت املخاطر البيئية والصحية بعد الفيضانات بسبب األرضار التي لحقت باملرافق الصحية ، وغمرت الفيضانات مرحاض الحفرة واملخاطر البيئية 

والصحية املرتبطة بها.

تأثري االقتصاد الكيل والبرشي

كانت غالبية املنازل املدمرة بالكامل مملوكة للفقراء وكان السكن أهم األصول التي متتلكها األرسة. استخدم البعض املساكن املخصصة للامشية 

والحدائق الخلفية وغريها من املشاريع املنزلية ، وبالتايل فإن فقدان املأوى كان خسارة مضاعفة للعديد من أفقر الناس يف املجتمع. عاىن 

السكان املترضرون من الكوارث من خسارة كبرية يف فرص العمل والدخل ، وتدهور يف خيارات وفرص سبل العيش ، وتراجع يف توفري الخدمات 

الحيوية والوصول إليها ، وزيادة األسعار ، وآثار سلبية أخرى. يف حني مل يتم قياس التأثري الدقيق ، فقد أثر الفيضان بشكل كبري عىل قطاع 

اإلسكان مبا يف ذلك األرايض ومن املرجح أن يكون له عواقب وخيمة عىل زيادة الفقر ، ال سيام بالنسبة لألرس الصغرية والهامشية.

احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية

تم تقدير احتياجات إعادة اإلعامر واإلنعاش بناًء عىل األرضار والخسائر التي لحقت بقطاع اإلسكان. تم تقدير احتياجات إعادة اإلعامر عىل 

أساس تحقيق املرونة يف مواجهة الكوارث يف املساكن املترضرة أو املدمرة. تم تضمني مبدأ »إعادة البناء بشكل أفضل )BBB(« يف تقديرات 

التكلفة للمنازل املدمرة بالكامل ، وبناء أساس أقوى ، واستخدام الجودة واملعايري املحسنة ومواد البناء املقاومة لألخطار. تتم معالجة التكلفة 

املتزايدة إلعادة اإلعامر بسبب تطبيق هذه اإلجراءات من خالل تطبيق »معامل BBB« البالغ 1.2

الجدول 4-2: جدول ملخص ألرضار وخسائر قطاع اإلسكان

الرضر والخسارة  االرضار بالدوالر الخسائر بالدوالر

االرضار
513,428 منازل مدمرة بالكامل

2,380,983 املنازل املترضرة جزيئ
السلع املنزلية التالف 26,404

خسائر
هدم وإزالة الحطا 17,602
خسائر إيرادات اإليجارا 20,052
29,743 مأوى / سكن مؤقت
67,398 2,920,815 مأوى / سكن مؤقت
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الجدول 3-4: ملخص الحتياجات إعادة اإلعامر والتعايف

املبادئ واألولويات إلعادة إعامر وإنعاش املساكن هي كام ييل:

إعادة البناء من قبل املالك.  •

إعادة البناء يف املوقع قدر اإلمكان ، ولكن نقل املستوطنات بعيًدا عن املناطق عالية الخطورة .  •

اعتامد وتشجيع استخدام تصاميم هندسية فعالة من حيث التكلفة ومقاومة لألخطار ومعايري إعادة اإلعامر ، مع مراعاة توافر مواد البناء   •

املحلية واألدوات واملعدات .

سيكون توافر مواد البناء خالل مرحلة إعادة اإلعامر أمراً بالغ األهمية ، ال سيام مع االحتياجات املعقدة لقطاعات متعددة. ستكون هناك   •

حاجة إىل جهود خاصة مثل إنشاء محاور ملواد البناء يف جميع أنحاء املناطق املترضرة . الجدول 3-4: ملخص الحتياجات إعادة اإلعامر والتعايف

تدريب الحرفيني واملقاولني وأصحاب املنازل ومرشيف البناء عىل إعادة اإلعامر والتعايف اآلمن ، مبا يف ذلك استخدام التصاميم الهندسية   •

الفعالة من حيث التكلفة واملقاومة للمخاطر ، ومعايري ومامرسات إعادة اإلعامر.

ستؤدي إعادة تدوير املواد من الحطام إىل تقليل تكاليف إعادة اإلعامر وسيكون لها تأثري بيئي إيجايب. تحتاج املجتمعات إىل تثقيفها   •

بشأن إعادة االستخدام األمثل للمواد من حطام املساكن .

تطوير مناهج وبرامج حامية مجتمعية محفزة لضامن الحد من مخاطر الكوارث )الفيضانات( بشكل أكرب للمجتمعات املعرضة ملخاطر   •

عالية للفيضانات املتكررة .

إنشاء إدارة معلومات تشاركية وشاملة ونظم معالجة املظامل. ستكون هناك حاجة إىل تعبئة املجتمع لضامن نرش املعلومات ، وتحسني   •

أساليب البناء / التدريب عىل املهارات ، والدعم املتبادل ، واإلرشاف. وعالوة عىل ذلك ، سوف تحتاج األرس املؤهلة التي يعولها الضعفاء 

إىل اهتامم خاص ومساعدة من خالل هذه اآلليات .

يجب أن يكون نرش املعلومات جزًءا هاًما من اسرتاتيجية الحكومة. وينبغي أن يشمل ذلك معلومات عن النطاق الكامل لخيارات   •

املساعدة ، ومعايري أهليتها ، ووسائل الوصول إليها ، فضالً عن طرق البناء املحسنة للمنازل املقاومة لألخطار .

يجب مراجعة تخطيط املستوطنات وتنميتها يف ضوء إمكانية إدخال تدابري الحامية من الفيضانات ملجتمعات بأكملها يف املناطق املعرضة   •

ملخاطر الفيضانات املتكررة .

/ اإلعــامر  إعــادة   احتياجــات 
النتعــاش ا

/ مــل  معا
جــة ر د

قيمة الرضر / الخسارة  عــدد املســاكن يف كل
منطقة

احتياجات إعادة اإلعامر / االنتعاش

بالدوالر بالدوالر

أ. إعادة بناء املنازل يف املوقع    

431,280 1.2 359,400 57,833  رضرر شامل 

2,857,179 1.2 2,380,983 93,406  أرضار جزئية 

ب. إعادة بناء املنازل يف موقع إعادة التوطني    

297,425  297,425 5,948,496  قطع أرض جديدة )باملرت املربع(

7,436  7,436 24,785 ــرصف  ــاء وال ــاه والكهرب ــة - املي ــة التحتي  لبني
لصحي ا

184,834 1.2 154,029 24,785  بناء املساكن 
744  744 24,785  التكاليف اإلدارية والتخطيطية 

31,684 1.2 26,404 176,024 ج. استبدال السلع املنزلية
17,602  17,602 176,024 د. هدم وإزالة الحطام
29,742  29,742 24,785 هـ. مأوى / سكن مؤقت

3,857,927 مجموع   
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توصيات للحد من مخاطر الكوارث وبناء املرونة يف القطاع

تتم إعادة اإلعامر وفًقا لـ BBB - التعديل التحديثي أو اإلصالح أو إعادة البناء أو النقل ووفًقا ملامرسات البناء اآلمنة املتفق عليها ؛ يقترص 

النقل ايل اماكن السالمة من املخاطر ؛ سيتم اعتامد تصميامت هندسية فعالة من حيث التكلفة ومقاومة املخاطر ومعايري إعادة اإلعامر ، 

مع مراعاة توافر مواد البناء املحلية واألدوات واملعدات ؛ سيتم تبني نهج عىل مستوى املدينة للسياسات التي تهدف إىل معالجة املستوطنات 

العشوائية وتخطيط استخدام األرايض ، وتأمني مجموعة كاملة من الحلول الدامئة للسكان النازحني من أجل عودتهم وإعادة توطينهم واندماجهم 

املحيل.

الجدول 4-4: جدول تكاليف وتكاليف مبادرات االسرتداد قصرية ومتوسطة وطويلة األجل

ترتيبات التنفيذ
املجلس الوطني للتنمية الحرضية والتخطيط العمراين هو املسؤول عن PDNA لقطاع اإلسكان عىل املستوى الوطني وتدعمه 

وزارة التخطيط العمراين الحكومية عىل مستوى الوالية. كام سيتم تنفيذ التخطيط ، واإلدارة ، واإلرشاف ، واملراقبة ، والتقييم 

الستعادة اإلسكان من خالل نفس ترتيبات التنفيذ عىل املستوى الوطني ومستوى الوالية.

وصف االجاميل السلعة

طويلة املدى

)< 3 سنوات(
متوسط   املدى

)1-3 سنوات(
املدى القصري

) أقل من عام (

221 221
 إجراء مسح ميداين تفصييل لكل والية مترضرة من الفيضانات لقياس

 اآلثار واألرضار والخسائر والتحقق منها ؛ وتنقيح اسرتاتيجية االسرتداد وفًقا
للتأثريات التي تم التحقق منها

 مسح ميداين مفصل
 لتأثريات الفيضانات
 وتحسني اسرتاتيجية

االنتعاش

50 50

 وضع اسرتاتيجية منهجية الستعادة املساكن تركز عىل الحد من مخاطر
 الكوارث ، وإعادة البناء بشكل أفضل ، مبا يف ذلك التقييم التفصييل لآلثار
 ، واالنتقال إىل املناطق األقل عرضة للخطر ، وطرق إعادة اإلعامر الفعالة

من حيث التكلفة واملقاومة للمخاطر ، وإدارة حيازة األرايض

 اسرتاتيجية انتعاش
املساكن

523 131 131 261

 نرش املعلومات إىل املجتمعات املتأثرة وجمعها منها. يجب أن يشمل ذلك
 معلومات عن النطاق الكامل لخيارات املساعدة ، ومعايري األهلية الخاصة

 بها ، ووسائل الوصول إليها ، وكذلك عن طرق البناء املحسنة للمنازل
املقاومة لألخطار.

التواصل واالستشارات

26,544 7,921 18,623

 تطوير ونرش املبادئ التوجيهية والتدريب إلصالح املساكن وإعادة بنائها
 للمجتمعات املترضرة وقطاع البناء عىل أساس مبدأ “إعادة البناء بشكل

 أفضل” ، باستخدام مناذج إسكان مرنة مبتكرة مثل تحسني األساس
واملواد وتصميامت البناء

 إرشادات وتدريب
 إلصالح وإعادة

بناء املساكن

3,857,927 1,157,378 2,700,549  إعادة اإلعامر واإلصالح واالستبدال وتكاليف نقل املساكن واألصول
املادية ؛ هدم وإزالة الحطام ؛ مأوى / سكن مؤقت

 إعادة بناء
 املساكن واألصول

 املادية

300 100 200

إنشاء نظام لضامن جرد محدث

  للمساكن واألصول التي ميكن استخدامها بشكل فعال يف تخطيط
 التنمية ، وتقييم ، والتحقق من األرضار أثناء الكوارث ، ويف عملية

تجميع املساعدة.

 نظام إدارة
بيانات اإلسكان

3,000 2,000 1,000

 مراجعة وتنقيح خطط استخدام األرايض ، ودمج تقسيم األرايض
 املتوافق مع خطط الهيكل ، بناًء عىل خرائط تحديد املخاطر ،

 ومراجعة وإنفاذ تخطيط البناء ، ولوائح البناء يف جميع الواليات. ميكن
 أن يشمل ذلك أيًضا مراجعة وتعديل اللوائح  / متطلبات املوافقة

 املناسبة لإلرساع يف استعادة املساكن مع ضامن املتطلبات البيئية
واالجتامعية املناسبة .

 تخطيط استخدام
األرايض

19,290 5,787 13,503

 إدارة اسرتداد املساكن واإلرشاف واملتابعة والتقييم عىل املستوى القومي
والواليئ واملحيل

 إدارة اسرتداد
 اإلسكان واملراقبة

والتقييم

3,907,853 2,231 1,172,417 2,733,207 االجاميل
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الصحة  .5
ملخص

تشمل الدوافع الرئيسية لألزمة اإلنسانية ، عىل سبيل املثال ال الحرص ، النزاع املسلح املتكرر واملمتد ، ونزوح السكان ، 

وتفيش األمراض ، والفيضانات. عىل مدى السنوات العديدة املاضية ، سيطرت ثالث مجموعات من األوبئة عىل تاريخ 

تفيش األمراض يف السودان ؛ وهي األمراض املرتبطة باملياه والرصف الصحي )مثل الكولريا( ، واألمراض املنقولة بالنواقل 

)مثل املالريا والحمى النزفية الفريوسية( واألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات )مثل الحصبة وشلل األطفال 
والدفترييا(.

وفًقا لتقرير مفوضية العون اإلنساين )HAC( ، ترضر أكرث من 888،150 شخصاً من جراء الفيضانات األخرية يف 

جميع واليات السودان البالغ عددها 18 ، مبا يف ذلك أبيي ، يف الفرتة من 10 يونيو إىل 15 أكتوبر 2020 م . 

ونتيجة لذلك ، فقد 123 شخًصا حياتهم . يف حني أصيب حوايل 200 شخص. وفًقا لتقرير وزارة الصحة الفيدرالية 

)FMOH( ، فقد ترضر ما مجموعه 44 مرفقاً صحياً ، مبا يف ذلك 6 مستشفيات ريفية و 22 مركزاً للرعاية 
الصحية األولية )PHCCs( و 16 وحدة رعاية صحية أولية )PHCUs( ، مام أدى إىل تعطيل الصحة األساسية 

املنقذة للحياة. خدمات يف 16 دولة من واليات السودان. جميع املرافق الصحية املترضرة التابعة للحكومة. ومل ترد 

أنباء عن ترضر أي منشأة صحية خاصة.
الجدول 51: ملخص األرضار التي لحقت باملرافق الصحية خالل فيضان 2020 م يف السودان )املصدر: وزارة الصحة 

) FMOH العامة

الجدول 5-1:  ملخص األرضار التي لحقت باملرافق الصحية خالل فيضان 2020 يف السودان )املصدر: وزارة الصحة العامة(

ويشكل الرضر 0.7٪ )44 من 5،997( من إجاميل البنية التحتية الصحية يف الدولة. ُحرم ما ال يقل عن 362،97517   شخصاً ، 

والذين يشكلون 1.96٪ 18  من السكان الذين يحصلوا عىل الخدمات الصحية يف السودان ، من الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية 

بسبب األرضار. وبلغت التكلفة اإلجاملية لألرضار التي لحقت بالبنية التحتية 5،162،040 دوالراً أمريكياً. قُدرت األرضار التي لحقت 

مبعدات طبية وأثاث بقيمة 99000 دوالر أمرييك بسبب الفيضان. تكلفة الخسارة هي االستجابة للفيضانات بقيمة 8،683،550 دوالراً 

أمريكياً املستخدمة إلنشاء عيادة متنقلة واالستجابة لتفيش األمراض.

العواقب الصحية العامة للفيضانات متعددة الجوانب. تتسبب الفيضانات يف حدوث إصابات مبارشة ، وغرق ، وإصابات جامعية ، ونزوح ، 

وانهيار البنية التحتية األساسية مثل املنازل واملراحيض واملرافق الصحية ، مام يخلق أرضية مواتية الزدهار األمراض املرتبطة باملياه والرصف 

الصحي واألمراض املنقولة بالنواقل مشل الحرشات. ومن ثم  فإن خطة اإلنعاش تأخذ يف االعتبار التدخالت التي تهدف إىل االستجابة للفيضانات 

كخطر وعواقب الصحة العامة الالحقة. تقدر خطة اإلنعاش اإلجاملية لقطاع الصحة مببلغ 47 مليون دوالر أمرييك.

17.تم حساب العدد التقديري للسكان املحرومني من الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب األرضار التي لحقت باملرافق الصحية البالغ عددها 44 عىل أساس الحد األدىن من التجمعات 

السكانية لكل نوع من املرافق الصحية ومستوى الرضر كام هو موضح يف الجدول.

18. االفرتاض هو أن 43٪ فقط من سكان السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة لديهم إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية )أي 18،490،000 نسمة( ؛ منهم 362،975 من 

السكان الذين فقدوا الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب الرضر يشكلون ٪1.96

  

إجاميل

مستوى األرضار

كاملانواع املرافق الصحيه

)رضر %100(
غالب

)رضر %50(
متوسط

)رضر %35(
بسيط

)رضر %15(
6 - - 1 5 املستشفى القروي

22 5 1 11 5
 مركــز رعايــة صحــي

أوليــة

16 8 5 3
ــة ــة صحي  وحــدة رعاي

ــة أولي
44 13 1 17 8  إجاميل
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ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

السودان ، الذي يبلغ عدد سكانه الحايل 43849260,19 

، مقسم إداريًا إىل 18 والية و 187 محلية. يعيش 67 باملائة من السكان يف املناطق الريفية. صنف تقرير التنمية البرشية لربنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ لعام 2019 السودان يف املرتبة 168 من أصل 189 دولة ومنطقة يف العامل مع مؤرش التنمية البرشية )HDI( بقيمة 

0.507 مام وضع البالد يف فئة التنمية البرشية املنخفضة20  
. العمر املتوقع عند الوالدة )بالسنوات( هو 65.1. يهدف هدف التنمية املستدامة 3 إىل »ضامن حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع يف 
جميع األعامر«. ومع ذلك ، يف جميع أنحاء السودان ، ال تزال مؤرشات صحة األم والوليد والطفل بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

لعام 2030 م ، ما مل يتم بذل الجهود املتسارعة. ال تزال نسبة وفيات األمهات مرتفعة بشكل غري مقبول عند 295 لكل 100،000 

والدة حية )يف عام 2017( وهي أعىل بكثري من املتوسط اإلقليمي إلقليم رشق املتوسط )EMR( الذي يبلغ 16421  . معدل وفيات 

األطفال دون سن الخامسة )احتامل الوفاة بحلول سن الخامسة لكل شخص(. ) 1000 والدة حية ( يف السودان بلغت 68.21٪ يف عام 

2019 ، وهو ما يقرب من ضعف املعدل العاملي لوفيات األطفال دون سن الخامسة )٪34(.22  

البنية التحتية واألصول

ينص الدستور االنتقايل لعام 2005 م يف الباب الثاين )وثيقة الحقوق( يف املادة 46 عىل أن تتوىل الدولة تطوير الصحة العامة وإنشاء 

وتطوير وإعادة تأهيل املؤسسات العالجية والتشخيصية األساسية ويجب أن توفر الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ املجانية لجميع 

املواطنني. عىل الرغم من أن الدستور أعطى الواليات سلطة حرصية إلنشاء وتنظيم وتوفري الرعاية الصحية ، مبا يف ذلك املستشفيات واملؤسسات 

الصحية األخرى ، إال أنه استثنى املرافق الوطنية من أن تكون ضمن نطاق سلطات املستوى الوطني للحكومة.

يتم تقديم الرعاية الصحية األساسية عىل مستويني: حزمة خدمات املجتمع )الخدمات املقدمة خارج املؤسسات الصحية من قبل الكادر 

الصحي( ، وحزمة خدمات املؤسسات الصحية. تقع هذه الحزمة يف مناطق خارج تغطية املؤسسات الصحية يف املناطق النائية أو املحيطة  بها 

أو املجتمعات املتجولة و يتم تزويد املجتمعات البدوية مبوظفني مساعدين صحيني أو قابالت مجتمعية يقدمون الخدمات الصحية مثل مكافحة 

األمراض وخدمات الصحة البيئية للمجتمعات.

 )B2( ومركز الصحة األولية )B1( تشمل هذه الحزمة جميع خدمات الرعاية الصحية األساسية املقدمة عىل مستوى وحدة الصحة األولية

.)B3( واملستشفى املحيل

تقديم الخدمة وتوافرها والوصول إليها والطلب عليها

يتم تقديم الخدمات الصحية يف السودان من قبل وزارات الصحة االتحادية والوالئية والخدمات الطبية العسكرية والرشطة والجامعات 

واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص. يتم توفري نظام تقديم الرعاية الصحية العامة يف السودان من خالل ما يقرب من 6000 منشأة 

 .)PHCUs( و 4088 وحدة رعاية صحية أولية )PHCCs( صحية تضم 511 مستشفى و 1،398 مركزاً للرعاية الصحية األولية

باإلضافة إىل ذلك ، هناك مستشفيات تعليمية من املستوى الثالث ، وجامعات بها مرافق علوم طبية وصحية ، ومدارس ومعاهد للكوادر 

الصحية املساعدة .

الجدول 5-2: عدد ونوع املرافق الصحية يف السودان

املجموع قطاع خاص قطاع عام  منشأة صحية

4,088 n/a 4,088 مركز / وحدة صحية

1,398 n/a 1,398 مركز صحي

242 n/a 242 مستشفى املنطقة / املحلة

256 256 n/a مستشفى املقاطعة / الدولة

13 n/a 13 مستشفى إقليمي / إحالة

5,997  االجاميل

 /https://www.worldometers.info/demographics/sudan-demographics .19 
 20. تقرير التنمية البرشية 2019. التفاوتات يف التنمية البرشية يف القرن الحادي والعرشين

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SDN   مذكرة إحاطة للدول حول تقرير التنمية البرشية لعام 2019 ، السودان

 21. مستودع بيانات مرصد الصحة العاملي )إقليم رشق املتوسط( | وفيات األمهات - البيانات حسب منطقة منظمة الصحة العاملية
 22. وفيات األطفال - بيانات اليونيسف
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الجدول 5-3: السكان الذين تغطيهم املؤسسات الصحية23

كام هو ُملخص يف الجدول 44 ، فإن الوصول إىل الخدمات الصحية منخفض مع وجود فوارق كبرية بني الواليات واألوضاع الحرضية والريفية. 

ترتكز معظم الخدمات الصحية يف املناطق الحرضية واملركزية عىل عكس األطراف. بلغت تغطية السكان بالخدمات الصحية األساسية ٪43 

)يف عام 2015 م ( وهو أقل بكثري من هدف التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 م . كام أن الوصول إىل خدمات صحة الطفل 
األساسية واالستفادة منها مثل التحصني منخفض أيضاً. كانت تغطية التحصني الكاملة بني األطفال البالغني من العمر سنة واحدة ٪59.45 

)يف 2014 م ( بينام كانت تغطية الجرعة الثانية من اللقاح املحتوي عىل الحصبة )MCV2( حسب العمر الوطني املوىص به ٪74 
)2019 م( والتي مل توفر مستوى مناعة القطيع)heard immunity(  بني السكان ملنع تفيش األمراض املعرضة لألوبئة. كام أن 

االستفادة من خدمات صحة األم الرئيسية منخفضة أيضاً يف السودان. تعترب االحتياجات غري امللباة لتنظيم األرسة من املؤرشات الرئيسية لقياس 

التحسينات يف الوصول إىل خدمات الصحة اإلنجابية .

كانت نسبة النساء املتزوجات أو املرتبطات اللوايت لديهن حاجة لتنظيم األرسة متوفرة من األساليب الحديثة يف السودان 30.1٪ )يف 2014 

م ( وهو أقل بكثري من الهدف الطموح 3.7 من أهداف التنمية املستدامة )Sustainable development goals( الذي 
يدعو البلدان بها » بحلول عام 2030 م ، لضامن اإلتاحة الشاملة لخدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ، مبا يف ذلك تنظيم األرسة »24  

. بلغت تغطية الرعاية السابقة للوالدة ألربع زيارات عىل األقل ، وهي مفتاح لقياس جودة خدمات صحة األم ، 50.70٪ )يف 2012 م 
-2014 م ( . بلغ عدد الوالدات التي متت تحت إرشاف عاملني صحيني مهرة )يف السنتني أو الثالث سنوات السابقة للمسح( 77.7٪ )عام 

2014 م (.
تغطية السكان بالخدمات الصحية األساسية )٪(

الجدول 5- 4: بيانات خط األساس الرئيسية للقطاع

سكان مستجمعات املياه نوع املرفق الصحي

100,000 – 250,000 املستشفيات الريفية / املجتمعية

مركز الصحة االولية 50,000 – 20,000

5,000-15,000 وحدة الصحة األولية

الحالة الصحية الرئيسية ومؤرشات األداء األساسية 25,26,27  أحدث البيانات املتاحة حسب السنة

الوضع الصحي واألداء

)%( تغطية السكان بالخدمات الصحية األساسية 43% )2015(

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ذ / ص 63/66 )2016(

معدل وفيات حديثي الوالدة )لكل 1000 مولود حي( 31.79‰ )2019(

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )احتامل الوفاة حسب العمر 5 لكل 1000 مولود حي( 68.21‰ )2019(

تغطية تحصني كاملة لألطفال بعمر سنة واحدة 59.45% )2014(

( حسب العمر املوىص به عىل املستوى الوطنيMCV2تغطية التحصني بالجرعة الثانية من لقاح الحصبة ) 74% )2019(

األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم 38.2%

نسبة النساء املتزوجات أو املرتبطات اللوايت يريض حاجتهن لتنظيم األرسة بالطرق الحديثة 30.1% )2014(

تغطية الرعاية السابقة للوالدة - أربع زيارات عىل األقل 50.70% )2012-2014(

الوالدات تحت إرشاف موظفني صحيني مهرة )يف السنتني أو الثالث سنوات السابقة للمسح( 77.7% )2014(

معدل وفيات األمهات )لكل 100.000 والدة حية( 295 )2017(

 اللوائح الصحية الدولية
متوسط درجة 13 قدرة أساسية من اللوائح الصحية الدولية 67.2% )2019(

متويل الرعاية الصحة

نصيب الفرد من اإلنفاق عىل الرعاية الصحية ، 2017 )دوالر أمرييك( 100-199 )2017(

اإلنفاق املبارش كنسبة مئوية من إجاميل اإلنفاق الصحي 76% )2014(

تغطية التأمني الصحي االجتامعي 5-15% )2017(

 »، )SWOT 23.إبراهيم محمد إبراهيم ، ولعام غربيهيوت ، وتسنيم عبد الغفار ، ومحمد حنفية يونيو ، )2017( »نظام الرعاية الصحية يف السودان: مراجعة وتحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات )تحليل

sjms.v12i3.924 / 10.18502 DOI .150-133 ، 3 مجلة السودان للعلوم الطبية ، املجلد . 12 )2017( ، العدد

24.  تنظيم األرسة ـ كتيب املعلومات ـ 2019 )منظمة األمم املتحدة( 

25.  السودان )who.int( بيانات مرصد الصحة العاملي

 CC BY-NC-SA :19.4(. الرتخيص / WHO / HIS / HGF / HFWorkingPaper( 2019 26. اإلنفاق العاملي عىل الصحة: عامل مير مبرحلة انتقالية. جنيف: منظمة الصحة العاملية ؛

.IGO 3.0
https://applications.emro.who.int/dsaf/ :27. منظمة الصحة العاملية ، إطار نظم املعلومات الصحية واملؤرشات األساسية لرصد الحالة الصحية وأداء النظام الصحي )2016(. متاح بالرابط

 pdf.19169_EN_2016_EMROPUB
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املساعدات الخارجية كنسبة مئوية من إجاميل اإلنفاق الصحي 3% )2014(

اإلنفاق الحكومي العام عىل الصحة كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي العام 12% )2014(

إجاميل اإلنفاق عىل الصحة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل 8.43% )2014(

القوى العاملة يف الصحة

نسبة األطباء لكل 10000 نسمة 4.1 )2015(

نسبة التمريض والقبالة لكل 10000 نسمة 8.3 )2015(

الوصول إىل الخدمات الصحية والخدمات ذات الصلة

توافر األدوية األساسية املختارة يف مرافق الصحة العامة 49.3% )2014(

توافر األدوية األساسية املختارة يف املرافق الصحية الخاصة 69.5% )2014(

نسبة مرافق الرعاية الصحية األولية لكل 10000 نسمة 1.6 )2014(

نسبة زيارات العيادات الخارجية السنوية للفرد 0.5 )2014(

الحصول عىل مياه الرشب املحسنة 55% )2015(

الوصول إىل مرافق الرصف الصحي املحسنة 24% )2015(

الحــــــكم

يتبنى إطار الحوكمة هيكالً مفوضاً من ثالثة مستويات متميزة. املستوى االتحادي مسؤول عن وضع السياسات والتخطيط والتنسيق والعالقات 

الدولية. تعنى الواليات بالتخطيط والتنفيذ عىل مستوى الوالية ؛ يف حني أن املحليات هي املسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية للسكان 

املحليني. هناك اختالفات ملحوظة من حيث الوصول والجودة والقدرة عىل النظم الصحية بني الدول وكذلك املناطق الحرضية والريفية. 

يتسم نظام الصحة العامة يف السودان أيًضا باالختناقات الهيكلية مثل النقص والدوران الرسيع للعاملني الصحيني املؤهلني ، ونقص التمويل ، 

ونقص األدوية األساسية ، ونقص اإلبالغ ، مام يرض بالحصول عىل خدمات صحية جيدة. تغطي املواقع الخافرة ملراقبة األمراض 28٪ فقط من 

املرافق الصحية. وهذا يرتك فراًغا كبريًا للكشف عن تفيش األمراض والسيطرة عليها يف الوقت املناسب. تبلغ نسبة تغطية السكان بالخدمات 

 Universal Health( الصحية األساسية يف السودان 43٪ يف عام 2015 ، وهو ما يعد بعيًدا عن هدف التغطية الصحية الشاملة

Coverage( بحلول نهاية عام 203028. يوجد يف السودان 4 أطباء لكل 10000 شخص )أي طبيب واحد لكل 2500 شخص 
) 1: 2500(( وهو أقل من نسبة األطباء إىل السكان املرغوبة ملنظمة الصحة العاملية والتي تبلغ 1: 1،000. يتجاوز اإلنفاق من الجيب 

)76٪( يف السودان عتبة 10٪ من إنفاق األرسة الذي يفرض نفقات صحية كارثية عىل السكان الضعفاء للحصول عىل الخدمات الصحية يف 
وقت الحاجة. مساهمة املساعدات الخارجية )3٪( والتأمني الصحي االجتامعي )15٪( منخفضة للغاية. بلغ اإلنفاق الحكومي العام عىل 

الصحة كحصة من اإلنفاق الحكومي العام 12٪ )2014 م ( ، وهو أقل من تعهد رؤساء الدول األفريقية مبجموعة من األهداف لتخصيص 

15٪ عىل األقل من ميزانيتها السنوية لتحسني قطاع الصحة بحلول العام 2015 م منصوص عليها يف إعالن أبوجا. أدت هذه القيود يف 
تخصيص الحكومه للموارد الصحية إىل اإلرضار بشكل كبري بالحصول عىل الخدمات الصحية وجودتها واالستفادة منها.

املخاطر والضعف

يتأثر النظام الصحي يف السودان بشدة بعدد ال يحىص من املخاطر التي من صنع اإلنسان والطبيعية. هناك ما مجموعه 8.6 مليون شخص 

بحاجة إىل مساعدات صحية إنسانية يف السودان ، وفقاً للنظرة العامة عىل االحتياجات اإلنسانية ) 2020 م (29 تشمل الدوافع الرئيسية 

لألزمة اإلنسانية ، عىل سبيل املثال ال الحرص ، النزاع املسلح املتكرر واملمتد ، ونزوح السكان ، وتفيش األمراض ، والفيضانات. عىل مدى 

السنوات العديدة املاضية ، سيطرت ثالث مجموعات من األوبئة عىل تاريخ تفيش األمراض يف السودان ؛ وهي األمراض املرتبطة باملياه والرصف 

الصحي )مثل الكولريا( ، واألمراض املنقولة بالنواقل )مثل املالريا والحمى النزفية الفريوسية( واألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات )مثل 

الحصبة وشلل األطفال والدفترييا(. يف السودان ، يف املتوسط ، تأثر 250.000 شخص بالفيضانات كل عام منذ عام 2016. سجلت 

واليات النيل األبيض وكسال وسنار وغرب كردفان أسوأ أرقام السكان املترضرين مبتوسط يزيد عن 20.000 شخص كل عام )مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية 2020(  . ونتيجة لذلك ، تم تطوير خطة االستعداد واالستجابة لألخطار املتعددة التي تستهدف أربعة مخاطر رئيسية ) 

الفيضانات وتفيش األمراض واإلصابات الجامعية والجفاف( خالل عام 2020 م. كان آخر )2019 م ( متوسط درجات السعة األساسية 

للوائح الصحية الدولية )IHR(30 13 للسودان 67.2٪. االستثامر لتعزيز القدرات الوطنية األساسية للوائح الصحية الدولية31، وإعطاء 

األولوية للحد األدىن من القدرات األساسية32   مثل الكشف والتعرف واالستجابة ألحداث الصحة العامة ، أمر بالغ األهمية يف بناء نظام صحي 

مرن ,و صلب يف السودان ميكنه منع واكتشاف واالستجابة والتعايف من جميع مخاطر الصحة العامة. حاالت الطوارئ.

28.  منظمة الصحة العاملية / البنك الدويل: تتبع التغطية الصحية الشاملة: تقرير الرصد العاملي لعام2017

29. نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية يف السودان )يناير 2020(

30. خطة السودان للتأهب لألخطار املتعددة واالستجابة لها 2020،

4824/https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details .31

32. القدرات األساسية الـ 13 للوائح الصحية الدولية هي: )1( الترشيعات والسياسات والتمويل الوطني ؛ )2( التنسيق واتصاالت نقاط االتصال الوطنية ؛ )3( املراقبة. )4( استجابة ؛ )5( 

التأهب. )6( اإلبالغ عن املخاطر )7( املوارد البرشية. )الثامن( معمل؛ )9( نقاط الدخول. )10( أحداث حيوانية املنشأ ؛ )11( سالمة الغذاء. )12( األحداث الكيميائية ؛ )13( الطوارئ 

النووية الراديوية.
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33.  تم حساب العدد التقديري للسكان املحرومني من الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب األرضار التي لحقت باملرافق الصحية البالغ عددها 44 عىل أساس افرتاض أن متوسط الرضر الذي يلحق باملرافق الصحية 

يشكل رضًرا معتداًل )أي 35٪ رضًرا( ، مع األخذ يف االعتبار متوسط عدد السكان املستجمعني البالغ 35000 ) تستخدم مؤسسة الرعاية الصحية األولية كمتوسط( أي HFs 44 * 35000 من بقعة 

مستجمعات املياه * رضر ٪35 = 539000(.

34.  االفرتاض هو أن 43٪ فقط من سكان السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة لديهم إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية )أي 18،490،000 نسمة( ؛ من بينهم 539 ألف شخص فقدوا الوصول إىل 

الخدمات الصحية بسبب األرضار يشكلون ٪2.9.

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

وفًقا لتقرير وزارة الصحة العامة الفيدرالية ، فقد ترضر ما مجموعه 44 مرفقاً صحياً ، مبا يف ذلك 6 مستشفيات ريفية و 18 مركزاً للرعاية 

الصحية األولية و 10 وحدات رعاية صحية أولية ، مام أدى إىل تعطيل الخدمات الصحية األساسية املنقذة للحياة يف 16 والية من واليات 

السودان. ومن إجاميل املرافق الصحية التي ترضرت ، ترضرت 6 مرافق صحية بالكامل بينام أصيب 38 مرفقا صحياً بأرضار جسيمة ومتوسطة 

وطفيفة عىل التوايل. ويشكل الرضر 0.7٪ )44 من 5،997( من إجاميل البنية التحتية الصحية يف الدولة. يف املتوسط ُحرم 539000 

شخص33، يشكلون 2.9٪34 من السكان الذين حصلوا عىل الخدمات الصحية يف السودان ، من الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية بسبب 

األرضار.

يتم تلخيص تفاصيل موقع ونوع وملكية املرافق الصحية املترضرة يف الجدول 5-4.

)SMOH و HAC الجدول 5-5: عدد املرافق الصحية ومستوى األرضار أثناء الفيضان 2020 ، السودان )املصدر

مستو الرضر

رضر املرفق الصحي
املالك املرفــق  اســم 

الصحــي

املرافــق  نــوع 
الصحيــة

املحلية الوالية م
/متوســط  )بســيط%15, 

,%35
/كامــل  %50  /كبــري 

) %1 0 0 خاص عمومي

بسيط 1 نعم  جبل أولياء
 مستشــفى

محــيل ريفــي 
جبل اولياء

الخرطوم بسيط1 1 نعم  أمبده
 مستشــفى

محــيل ريفــي 
أمدرمان

بسيط 1 نعم  الكبايش
 مستشــفى

محــيل ريفــي 
بحري

كامل 1 نعم  مركز صحي  النهود

غرب كردفان 2
متوسط 1 نعم  مركز صحي  النهود

بسيط 1 نعم  مركز صحي  ود بنده

بسيط 1 نعم  مركز صحي  السنط

متوسط 1 نعم  وحدة صحية  أبو زبد

كامل 1 نعم  مركز صحي  بربر

نهر النيل بسيط3 1 نعم  وحدة صحية  بربر

بسيط 1 نعم  وحدة صحية  بربر

بسيط 1 نعم  وحدة صحية  بربر

بسيط 1 نعم  وحدة صحية  أروما

كسال 4
كامل 6 نعم  وحدة صحية  نهر عطربة

كامل 2 نعم  مركز صحي  خشم القربة

متوسط 1 نعم   مستشــفى 
محــيل ريفــي 

شامل الدلتا

متوسط 1 نعم  مركز صحي   

الجزيرة متوسط6 1 نعم  مركز صحي   
متوسط 1 نعم  مركز صحي   
متوسط 1 نعم  مركز صحي   

بسيط 1 نعم   مستشــفى عــام 
محــيل

دلقو

الشاملية متوسط7 1 نعم  وحدة صحية  مروي

بسيط 1 نعم  مركز صحي  مروي

بسيط 1 نعم  مركز صحي  مروي

بسيط 1 نعم   مستشــفى عــام 
محــيل

كتيال شامل دارفور 8
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باختصار ، كام هو مبني يف الجدول 46 ، أصيب ما مجموعه 44 مرفًقا صحيًا يف 16 والية مبستويات مختلفة من الرضر بسبب الفيضانات. 

ومن هذا املنطلق ، تعرض 13 مرفًقا صحيًا )5 مستشفيات ريفية و 5 مراكز رعاية صحية أولية و 3 وحدات رعاية صحية أولية( ألرضار 

طفيفة )15٪ رضر( ؛ تعرض 17 مرفًقا صحيًا )مستشفى ريفي واحد و 11 مؤسسة رعاية صحية أولية و 5 رعاية صحية أولية( ألرضار 

متوسطة )35٪ رضر(. تعرضت مؤسسة الرعاية الصحية األولية  وحده )PHCC( لرضر كبري )50٪ رضر( بينام ترضرت 13 منشأة 

صحية )5 مراكز رعاية صحية أولية و 8 وحدات رعاية صحية أولية( بالكامل )100٪ رضر( بسبب الفيضان

الجدول 5-6: ملخص األرضار التي لحقت باملرافق الصحية خالل فيضان 2020 يف السودان )املصدر: وزارة الصحة االتحادية(

املجموع درجة اإلضــرار نوع املرفق الصحي

كامل

)رضر 100%(
كبري

)رضر 50%(
متوسط

)رضر 35%(
بسيط

)رضر 15%(
6 - - 1 5 مستشفى ريقي

22 5 1 11 5 مركز صحي

16 3 5 8 وحدة صحية

44 13 1 17 8 إجاميل

مستو الرضر

رضر املرفق الصحي
املالك املرفــق  اســم 

الصحــي

املرافــق  نــوع 
الصحيــة

املحلية الوالية م
/متوســط  )بســيط%15, 

,%35
/كامــل  %50  /كبــري 

) %1 0 0 خاص عمومي

متوسط 1 نعم  مركز صحي  الدويم النيل األبيض 11
كامل 1 نعم  وحدة صحية  كيل   

متوسط 1 نعم  مركز صحي  اللعيت

شامل دارفور متوسط12 1 نعم  مركز صحي  كبكابية

متوسط 1 نعم  وحدة صحية  اللعيت

متوسط 1 نعم   PHCC الفردوس رشق دارفور 13

متوسط 1 نعم  وحدة صحية  سنجة سنار

متوسط14 1 نعم  وحدة صحية  السويك سنار

متوسط 1 نعم  مركز صحي  السويك سنار

كامل 1 نعم  مركز صحي  قريشة

القضارف متوسط15 1 نعم   PHCC قريشة

بسيط 1 نعم   PHCC املفازة

متوسط 1 نعم   PHCC أم روابة شامل كردفان 16

 44 إجاميل       

ويشكل الرضر 0.7٪ )44 من 5،997( من إجاميل البنية التحتية الصحية يف الدولة. ُحرم ما ال يقل عن 362،975 شخصا35ً ، أي 

ما يعادل 1.96٪ 36من السكان الذين حصلوا عىل الخدمات الصحية يف السودان ، من الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية بسبب األرضار 

35. تم حساب العدد التقديري للسكان املحرومني من الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب األرضار التي لحقت باملرافق الصحية البالغ عددها 44 عىل أساس الحد األدىن من التجمعات السكانية لكل نوع من املرافق 

الصحية ومستوى الرضر كام هو موضح يف الجدول.

36. االفرتاض هو أن 43٪ فقط من سكان السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة لديهم إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية )أي 18،490،000 نسمة( ؛ منهم 362.975 من السكان الذين فقدوا 

الوصول إىل الخدمات الصحية بسبب الرضر يشكلون ٪1.96.
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الجدول 5-7: تقدير عدد السكان املترضرين خالل فيضان 2020 يف السودان.

 السكان الذين حرموا من
 الوصول إىل الخدمات
الصحية بسبب األرضار

الحد األدىن التقديري لعدد سكان مستجمعات املياه املترضرة من األرضار  نوع املرفق
كاملالصحي

)رضر 100%(
كبري

)رضر 50%(
متوسط

)رضر 35%(
بسيط

)رضر 15%(
110,000 - -  X 100,000 مستشفى 1

x 35%=35,000 شخص

 X 100,000 مستشفيات 5
 X 15% شخص

شخص 75,000=رضر

 مستشفى
ريفي

202,000 5 PHCC x 
 X شخص 20,000

100%= 100,000 
شخص

1 PHCC X 
20,000 pop X 

شخص 10,000=50%

11 PHCCs x 
20,000 pop X 

شخص 77,000=35%

 X 20,000 مركز صحي 5
 X شخص مستجمعات مياه
 15,000= رضر 15%

pop

مركز صحي

50,975 8 PHCU X 
 X شخص 5,000

100%= 40,000 
شخص

- 5 PHCU x 5,000 
 X 35%=8,750 شخص

شخص

 مستجمعات X 5,000 وحدة 3
 = رضر X 15% شخص مياه

شخص 2,225

وحدة صحية

362,975 إجاميل

يرتاوح متوسط تكاليف البناء للمرت املربع يف السودان من 1200 جنيه سوداين / م 2 )67 دوالرًا أمريكيًا / م 2( إىل 3000 جنيه 

سوداين / م 2 )167 دوالرًا أمريكيًا / م 2(.37.استخدم الفريق متوسط التكلفة بالدوالر األمرييك يف حساب تكلفة إعادة التأهيل والبناء 

وهو 117 دوالراً أمريكياً للمرت املربع واستخدم سعر الرصف الحايل البالغ 55 جنيهاً سودانياً مقابل 1 دوالر أمرييك. املساحة القياسية 

للرعاية الصحية األولية هي 600 مرت مربع ؛ تبلغ مساحة مؤسسة الرعاية الصحية األولية 3000 مرت مربع واملستشفى الريفي 7000 

مرت مربع. وفقاً لذلك ، يتم حساب تكلفة البناء حسب نوع املنشأة ومستوى الرضر عىل النحو التايل. وبلغت التكلفة اإلجاملية لألرضار التي 

لحقت بالبنية التحتية 5،162،040 دوالرًا أمريكيًا.

الجدول 5-8: التكلفة التقديرية للمرافق الصحية املترضرة خالل فيضان 2020 يف السودان.

بسبب عدم وجود حساب تفصييل فعيل لألرضار التي لحقت باملعدات الطبية واألثاث املوثق لكل مرفق ، تم حساب تكلفة األرضار التي لحقت 

 PHCCباملعدات واألثاث الطبي عىل أساس تكلفة املرشوع األخرية التي أنفقت 10،000  دوالر أمرييك ملؤسسة الرعاية الصحية األولية

ر ترضر ما مجموعه  . افرتض الفريق أن تكلفة املستشفى الريفي ستتضاعف بينام وحدة الرعاية الصحية األولية ستنخفض إىل النصف. قُدِّ
99000 دوالر أمرييك بسبب الفيضان كام هو مفصل يف الجدول 49 .

 نوع املرفق الصحيالتكلفة

 اإلجاملية املقدرة للرضر الذي

لحق بالبنية التحتية

تقدير األرضار يف البنية التحية / املباين نوع املرفق الصحي

كامل

)رضر 100%(
كبري

)رضر 50%(
متوسط

)رضر 35%(
بسيط

)رضر 15%(
USD 900,900 - -  X 7,000 مستشفى 1

sqm USD 117/
m2 x 35%= USD 

286,650

 X مستشفى 5
7,000sqm X 

USD 117/m2 X 
 USD = رضر 15%

614,250

مستشفى ريفي

USD 3,545,100 5 PHCC x 
3,000sqm X USD 
117m2 X 100%= 
USD 1,755,000

1 PHCC X 
3,000sqm X 

USD 117/m2 X 
50%=

USD 175,500

11 PHCCs x 
3,000sqm X  

USD 117/m2 X 
35%=

USD 1,351,350

5 PHCCs X 
3,000sqm X  

USD 117/m2 X 
 USD= رضر 15%

263,250

مركز صحي

USD 716,040 8 PHCU X 600sqm 
X USD 117/m2 
X 100%= USD 

561,600

- 5 PHCU x 
600sqm X USD 
117/m2 X 35%= 

USD 122,850

3 PHCU X 
600sqm X 

USD 117/m2 X 
 USD = رضر 15%

31,590

وحدة صحية

USD 5,162,040 إجاميل

http://www.internationalhousingassociation.org/fileUpload_details.aspx?contentTypeID=3&contentID=266313&subContentID=721497&channelID=38488  .37
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الجدول 5-9: التكلفة التقديرية للمعدات التالفة للمرافق الصحية املترضرة خالل فيضان 2020 يف السودان.

 نوع املرفق الصحيالتكلفة اإلجاملية

 املقدرة للرضر الذي لحق بالبنية

التحتية

تقدير األرضار يف األجهزة واألثاثات الطبية
 نوع املرفق

الصحي
كامل

)رضر 100%(
كبري

)رضر 50%(
متوسط

)رضر 35%(
بسيط

)رضر 15%(
USD 22,000 - - 1 hospital X 

USD 20,000 
x 35%=USD 

7,000

5 hospital X USD 
20,000 X 15% 
damage=USD 

15,000

مستشفى ريفي

USD 61,000 5 PHCC x USD 
10,000 X 100%= 

USD 10,000

1 PHCC X 
USD 10,000 
X 50%= USD 

5,000

11 PHCCs x 
USD 10,000 
X 35%= USD 

38,500

5 PHCCs X USD 
10,000 X 15% 
damage =USD 

7,500

مركز صحي

USD 16,000 8 PHCU X USD 
5,000 X 100%= 

USD 5,000

- 5 PHCU x USD 
5,000 X 35%= 

USD 8,750

3 PHCU X $5,000 
X 15% damage = 

USD 2,250

وحدة صحية

USD 99,000 إجاميل

العواقب الصحية العامة للفيضانات متعددة الجوانب. تتسبب الفيضانات يف حدوث إصابات مبارشة ، وغرق ، وإصابات جامعية ، وترشيد 

، وانهيار البنية التحتية األساسية مثل املنازل واملراحيض واملرافق الصحية ، مام يخلق أرضية مواتية الزدهار األمراض املرتبطة باملياه والرصف 
الصحي واألمراض املنقولة بالنواقل.

ترشب املجتمعات املترضرة من الفيضانات املياه من املصادر املفتوحة )املياه امللوثة( ، والتي تقرتن بظروف الرصف الصحي السيئة ومامرسات 

التغوط يف العراء ، ستؤدي إىل خطر حدوث وانتشار تفيش األمراض املرتبطة باملياه والرصف الصحي. يتفىش التغوط يف العراء يف السودان. ال 

يتمتع ثلث السكان بإمكانية الوصول إىل مصادر مياه الرشب املأمونة والرصف الصحي املحسن يف السودان . يرتبط ضعف الوصول إىل مياه 

الرشب املأمونة وخدمات الرصف الصحي بانتقال األمراض مثل الكولريا واإلسهال املايئ الحاد والدوسنتاريا والتهاب الكبد أ والتيفوئيد . منذ بداية 

موسم األمطار ، وجد ما يقرب من نصف مصادر املياه ملوثة وتفتقر إىل تلبية معايري الكلور املتبقي الحر )FRC( التي تحمي من العدوى. 

لذلك مع عدم وجود استجابة اسرتاتيجية ويف الوقت املناسب ، فإن الظروف الحالية تخلق أرضية مواتية لحدوث وانتشار تفيش األمراض 

املرتبطة باملياه والرصف الصحي يف السودان. أكدت تقارير مراقبة جودة املياه املنتظمة أثناء الفيضان الحايل أن 54٪ من عينات مياه الرشب 

فشلت يف تلبية الحد األدىن من هدف الكلور املتبقي الحر )FRC( بينام وجدت 51٪ من العينات التي تم تحليلها بحثاً عن تلوث و وجود 

جرثومي .

يف أعقاب الفيضانات ، تركد املاء يف مناطق منترشة ويتم تخزينها يف مواد منزلية مثل اإلطارات املهملة والعلب البالستيكية مام يخلق أرضية 
مواتية لتكاثر النواقل مثل البعوض. عادة ، تزدهر األمراض املنقولة بالنواقل بعد 4-6 أسابيع بعد الفيضانات. الناقل السائد للبعوض ، الزاعجة 

 )RVF( غرب النيل ، حمى الوادي املتصدع ، )YF( املرصية ، ينقل الفريوسات املسببة لحمى الضنك ، حمى الشيكونغونيا ، الحمى الصفراء

وفريوس زيكا ، منترش يف جميع واليات السودان الثامين عرشة . ومن ثم ، فبدون تدابري مكافحة النواقل املتكاملة يف الوقت املناسب بعد هذه 

الفيضانات املدمرة ، فإن خطر تفيش األمراض املنقولة بالنواقل مثل املالريا وحمى الضنك والشيكونغونيا وحمى الوادي املتصدع مرتفع للغاية يف 

السودان. خالل الفيضان ، تجاوزت 16 والية من أصل 18 والية يف السودان العتبة الوبائية للمالريا.

كام هو مبني يف الشكل 41 والشكل 42 ، زاد عدد األمراض املرتبطة باملياه والرصف الصحي واألمراض املنقولة بالنواقل خالل موسم األمطار 

الذي بدأ يف شهر يونيو )األسبوع الوبايئ 23( وبعده مبارشة حتى 31 أكتوبر )األسبوع الوبايئ 44(. أظهرت الزيادة اتجاهات مامثلة خالل 

السنوات الثالث املاضية ،  2018 م - 2020م.
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الشكل 5-1: عدد حاالت املالريا حسب األسبوع الوبايئ يف السودان ،2018 م - 2020  م. )املصدر: وزارة الصحة االتحادية(. يوضح 

الرسم البياين عدد حاالت املالريا املؤكدة يف واليات السودان عىل مدار األسابيع الوبائية مقارنة بحدوث املالريا بني سكان السودان يف 2018 

م و 2019 م و 2020 م حتى األسبوع 44. إذا نظرنا إىل االتجاه عىل مدار الوقت ، ميكننا أن نرى زيادة حادة يف انتشار املالريا يف 
موسم األمطار والفيضانات .
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الشكل 5-2: عدد حاالت الزحار حسب األسبوع الوبايئ يف السودان ، 2018 م - 2020  م. )املصدر: وزارة الصحة االتحادية(. يوضح 

الرسم البياين عدد حاالت اإلسهال املايئ بني واليات السودان خالل األسابيع الوبائية. يتضح أن هناك زيادة كبرية بعد موسم األمطار والفيضانات 

بسبب انتشار العامل املمرض البكتريي ، وتظهر الرسوم البيانية مقارنة حاالت الزحار يف 2018 م - 2020  م. و 2020 م حتى 

األسبوع 44 .
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تطرد الفيضانات الحيوانات الخطرة من جحورها وتعرض املجتمعات املترضرة للدغات األفاعي والعقارب أثناء البحث عن مناطق جافة 

لالستقرار. منعت الفيضانات املجتمعات املترضرة من الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية بسبب نقص الطرق ووسائل النقل التي تتطلب 

برامج متنقلة وبرامج توعية للوصول إىل املجتمعات املترضرة. تم إنشاء ودعم حوايل 50 عيادة متنقلة أثناء الفيضان. تبلغ تكلفة العيادة 

املتنقلة يف املتوسط 5000 دوالر أمرييك شهرياً وتستمر عادًة ملدة 3 أشهر. مل يتم إجراء تقييم مناسب ملدى العواقب النفسية واالجتامعية 

والصحية العقلية للفيضان .

يتبع تنسيق االستجابة للفيضانات بشكل رئييس هيكل املجموعة اإلنسانية عىل املستوى الوطني ومستوى الوالية. ترأست مفوضية العون 

اإلنساين )HAC( فريق عمل الفيضانات متعدد القطاعات. نسقت وزارة الصحة االتحادية ومجموعة الصحة )منظمة الصحة العاملية( 

االستجابة الصحية عىل املستوى الوطني ومستوى الواليات. تم تنشيط مركز عمليات الطوارئ )EOC( عىل املستوى الوطني ومستوى الوالية 

لجمع تحديثات الوضع وتوجيه االستجابات طوال موسم الفيضانات .

ساهمت وزارة الصحة االتحادية ورشكاء الصحة يف تحقيق خطة االستجابة للفيضانات بقيمة 8.6 مليون دوالر أمرييك والتي تعترب خسارة .
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الجدول 5-10: استجابة الصحة العامة للفيضانات يف السودان ، أكتوبر-ديسمرب ، 2020 )املصدر FMOH / مجموعة الصحة

امليزانية / دوالر أمرييك التدخالت الرئيســية م
750,000 دعم العيادات املتنقلة 1

196,200 املراقبة والتحقيق يف اإلنذار الوبايئ 2

188,400 دعم املخترب 3

1,579,500 إدارة الحالة والوقاية من العدوى ومكافحتها 4

1,691,960 مراقبة جودة املياه والكلورة 5

3,629,440 تحكم موجه متكامل 6

540,600 7 املشاركة املجتمعية والتواصل بخصوص املخاطر وتعزيز الصحة القومية

107,450 القيادة الوطنية والتنسيق 8

8,683,550 إجاميل

جدول 5-11: ملخص األرضار والخسائر يف القطاع )بالجنيه السوداين والدوالر األمرييك(

الخسائر بالجنيه السوداين الرضر

بالجنيه السوداين
)i.e. 1USD=55 SDG(

األرضار والخسائر

خاص عام خاص عام

- - غري متاح تحتيــة  SDG= 283,912,200 )USD =بنيــة 
5 ,162 ,040 (
وأثاثــات طبيبــة   SDG 5,445,000 )USD=معــدات 
99,000(

 قامئة مفصلة
باألرضار

  SDG477,595,250 =كلفة االستجابة للفيضان
)USD 8,683,550(

- -  قامئة مفصلة
بالخسائر

477,595,250 جنيه 289,357,200 جنيه إجاميل

القضايا الشاملة ) النوع االجتامعي ، البيئة ، التوظيف ، سبل العيش والحامية االجتامعية ، الحد من مخاطر الكوارث (

أحد املخاوف الصحية الرئيسية خالل هذه الحالة الطارئة هو انهيار املراحيض التي تشكل مخاطر جسيمة عىل الصحة العامة. أبلغت وزارة 

الصحة الفيدرالية )FMoH( عن وجود ثغرات تتعلق بكلور املياه ، واختبار جودة املياه واإلصحاح البيئي ، ويعترب التمويل التشغييل 

للشهرين املقبلني فجوة. النفايات والقاممة املرتاكمة خالل األسبوعني املاضيني تشكل خطراً صحياً آخر. حتى اآلن ، تم تنفيذ 127 حملة 

لجمع القاممة من أصل 137 املستهدفة.

أظهر أكرث من نصف مواقع تكاثر النواقل التي تم تحديدها وجود الريقات التي ستتطور إىل ذباب ناضج يف األيام أو األسابيع القليلة القادمة 

، إذا مل يتم البدء يف تدخالت ملكافحة ناقالت األمراض. وبحسب وزارة الخارجية األمريكية ، فقد تم حتى اآلن رش ومعالجة 3734 موقع 
تكاثر.

احتياجات و اسرتاتيجية االسرتداد
 

احتياجات االسرتداد اخذت يف االعتبار الخسائر وخطط االستعداد لألخطار املتعددة . تركز خطة التأهب عىل الفيضانات وعواقبها عىل الصحة 

العامة. أخذت خطة اإلنعاش يف االعتبار إعادة تأهيل أو بناء املرافق الصحية املترضرة وتدابري التأهب للوقاية من تفيش األمراض ومكافحتها 

عىل النحو املبني يف الجداول أدناه . إن تحديد أولويات التدخالت يأخذ زوايا موضوعية وجغرافية. حددت األولويات املواضيعية ركائز التدخالت 

ذات الصلة بالتأهب للفيضانات واالستجابة لها ، مثل تعزيز مراقبة األمراض والتحقيق يف اإلنذارات الوبائية ، ودعم العيادات املتنقلة للوصول 

إىل املجتمعات املترضرة من الفيضانات بالخدمات الصحية األساسية ، ودعم املختربات ، وإدارة الحاالت ، والوقاية من العدوى ومكافحتها 

)IPC(. ( ، ومراقبة جودة املياه )WQM( والكلور ، والتحكم املتكامل يف ناقالت األمراض )IVC( ، واملشاركة املجتمعية ، والتواصل 
بشأن املخاطر وتعزيز الصحة ، وتعزيز القيادة والتنسيق الوطنيني لقيادة جهود التأهب واالستجابة للحكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين. يعتمد 

تحديد األولويات الجغرافية للمناطق املترضرة عىل تاريخ الفيضانات وتفيش األمراض عىل مدى السنوات الخمس املاضية. وهذا يعني أن تلك 

الدول التي تأثرت بشكل متكرر بالفيضانات وعواقبها ستعطى األولوية ملبادرات التأهب واالستجابة .
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التكلفة الوصــف الوحدة

دوالر أمرييك  جنيه

سوداين
10,324,080 تكلفة إعادة اإلعامر والتأهيل والنظر يف تحسني الجودة والتضخم  إصالح وإعادة بناء

األصول املادية

مدى قصري / 1 عام

500,000 املعدات واملواد االستهالكية املطلوبة لتقديم الخدمات استعادة تقديم الخدمة
1,500,000 تعزيز القدرة املحلية عىل التأهب واالستجابة للفاشية( تقييم 

الحاجة إىل التدريب ، وتخصيص اإلمدادات الطبية للتثبيت 

 ، EOC املسبق ، ودعم فريق االستجابة الرسيعة ، واملخترب ، و

وتعزيز التنسيق)
1,859,376 املستلزمات الطبية األساسية
17,367,100  دعم العيادات املتنقلة يف حاالت الطوارئ -

 تقيص الرتصد واإلنذار الوبايئ -
 دعم املخترب  -

 إدارة الحالة والوقاية من العدوى ومكافحتها -
 جودة املياه املراقبة والكلور  -
التحكم املتكامل يف النواقل -

املشاركة املجتمعية والتواصل بشأن املخاطر وتعزيز الصحة -

القيادة الوطنية والتنسيق -

 استعادة إجراءات
االستعداد

 مدى متسط / 5-3
أعوام

15,000,000 مرونة النظام الصحي  تقليل املخاطر ونقاط
الضعف

 مدى طويل/ أكرث من
5 أعوام

الجدول5 -12 تكاليف ومبادرات التعايف قصرية ومتوسطة وطويلة األجل )الجنية السوداين والدوالر األمرييك(

توصيات للحد من مخاطر الكوارث وبناء املرونة يف القطاع

إصالح وإعادة بناء املرافق الصحية املترضرة.  •

تعزيز القدرات الوطنية من خالل تعزيز قدرات اللوائح الصحية الدولية األساسية للوقاية من حاالت الطوارئ الصحية العامة ذات املخاطر   •

املتعددة واكتشافها واالستجابة لها .

تعزيز خطة التأهب لألخطار املتعددة واالستجابة متعددة القطاعات .  •

دعم بناء قدرة املجتمع عىل الصمود .  •

تقييم املخاطر ونقاط الضعف بشكل منتظم عىل املستوى الوطني ودون الوطني واملحليات للمساعدة يف إعداد خطط التأهب واالستجابة   •

.
تطوير ومتويل خطط االستعداد واالستجابة لألخطار املتعددة من أجل التخزين املسبق لألدوية واإلمدادات الطبية وبناء القدرات املحلية   •

مقدًما .

رشاء األدوية األساسية واإلمدادات الطبية وحجزها يف مواقع اسرتاتيجية قبل حدوث حاالت الطوارئ .  •

ترتيبات التنفيذ

ستعمل وزارة الصحة االتحاديه )FMOH( عىل تنسيق التأهب واالستجابة الوطنيني بينام تقوم الواليات واملحليات بتكييف الخطط مع 

سياقها وأولوياتها وتنفيذ الخطة. ستقوم مجموعة الصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة بتنسيق التخطيط والتنفيذ واإلبالغ عن 

االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية العامة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية مبا يتفق مع السياسات واالسرتاتيجيات 

واألولويات والخطط الوطنية. ستشارك املجتمعات املحلية يف التخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ يف مواقعها لتعزيز املساءلة أمام املترضرين.



27

6. التعليم
ملخص

تقييم قطاع التعليم هو مترين مشرتك بني حكومة السودان بقيادة وزارة التعليم االتحادية والوزارة االتحادية للتعليم العايل والبحث العلمي 

وبدعم من وكاالت األمم املتحدة ) مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ باعتباره الوكالة الرائدة ومساهامت من اليونيسيف (. يشمل هذا التقييم 

املدارس االبتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العايل . شهد قطاع التعليم أرضاراً وخسائر يف العديد من البنى التحتية واملمتلكات املادية وأثرت 

عىل كل من الطالب واملعلمني. وقد أدى الرضر يف قطاعات أخرى مثل الزراعة والرثوة الحيوانية والبيئة والعاملة وسبل العيش والنقل والصحة 

وما إىل ذلك إىل تفاقم الوضع يف املؤسسات التعليمية . التكلفة عالية ، فهي تقديرية لألرضار الكاملة والجزئية .  يقدم الفصل أيًضا تقديرات 
لخطة التعايف وإعادة اإلعامر وتخفيف القطاع وتطويره بشكل مستدام ، باستخدام مبدأ »إعادة البناء بشكل أفضل«.

يقدر إجاميل األرضار والخسائر التي لحقت بقطاع التعليم بحوايل 2.5  مليار جنيه سوداين والتي تشمل أرضاراً بقيمة 2.2 مليار جنيه 

وخسارة 0.33 مليار جنيه سوداين. تقدر احتياجات التعايف وإعادة اإلعامر لقطاع التعليم للسنوات 3-5 القادمة بحوايل 7.5 مليار جنيه 

سوداين.

نظرًا ألن هذا التقرير معني بتقييم األرضار والخسائر واحتياجات التعايف عىل املدى املتوسط إىل الطويل ، يجب أن يكون مرتبطاً بتقارير 

القطاعات األخرى. وهذا يعني أنه يجب دمج بعض العنارص التالفة مثل البيئة املدرسية والطرق وهيكل الحامية وبيوت الشباب ومساكن 

املعلمني يف تقارير القطاعات األخرى ذات الصلة .

تشمل تدابري االسرتداد الرئيسية املقرتحة يف هذا الفصل ما ييل:

إجراء تقييم هيكيل مدريس مفصل للمباين املترضرة واختبار الرتبة لتحديد االحتياجات الفعلية لكل مرفق تعليمي باإلضافة إىل جدوى   •
إعادة اإلعامر / التعديل التحديثي يف املواقع القامئة .

إعادة بناء املدارس باستخدام تقنيات مقاومة الكوارث .  •
إعادة تأهيل / تعديل املدارس مبا يف ذلك مرافق الرصف الصحي والبيئة املدرسية .  •

استبدال املعدات واألثاث التالف يف جميع املؤسسات التعليمية .  •
إدخال استخدام التكنولوجيا يف نظام التعليم لتمكني الوصول إىل األطفال أثناء جائحة كورونا وبعدهم عن املدارس بسبب الفيضان .  •

تطوير خطط االستعداد املدرسية للفيضانات وإنشاء لجان إدارة مخاطر الكوارث املدرسية .  •
دمج مبادئ ومقاربات الحد من مخاطر الكوارث يف املناهج املدرسية .  •

تعزيز برامج الصحة النفسية مع الرتكيز عىل الحد من مخاطر الكوارث )من خالل الدعم النفيس واالجتامعي واإلرشاد املدريس( لكل من   •
الطالب واملعلمني.

. 19-COVID التدريب يف مجال الصحة األولية للطالب واألطفال يف ضوء الفيضانات األخرية و  •

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

مديريات الرتبية والتعليم يف املحليات هي املسؤولة عن التعليم قبل املدريس والتعليم األسايس مبا يف ذلك البنية التحتية للمدارس وتوظيف 

املعلمني وإدارتهم . تعد مجالس التعليم مؤسسات مهمة عىل مستوى املدرسة تضمن املشاركة الشعبية يف اإلرشاف عىل املدرسة ، والصيانة 

، وتوفري إسكان املعلمني ، وما إىل ذلك . حكومات الواليات مسؤولة عن التعليم الثانوي بينام يقع التعليم العايل ضمن اختصاص الحكومة 
الفيدرالية .

يتكون نظام التعليم العام يف السودان ، والذي يخضع اآلن للمراجعة ، من ثالثة مستويات : سنتان من مرحلة ما قبل املدرسة .  مثاين سنوات 

من التعليم األسايس اإللزامي ؛ تليها ثالث سنوات من التعليم الثانوي العام أو الفني . حقق السودان تحسينات كبرية يف املؤرشات البرشية يف 

السنوات القليلة املاضية حيث ارتفع معدل االلتحاق اإلجاميل بالتعليم االبتدايئ من 69٪ يف 2010 م /2011 م إىل 76.4٪ يف 2014 

م . بينام 77.4٪ من الذكور يف سن التعليم االبتدايئ هم املسجلون ، 75.5٪ من اإلناث من األطفال من نفس األعامر مسجلون يف التعليم 
االبتدايئ .  يف التعليم الثانوي ، بلغ معدل االلتحاق اإلجاميل 28.4٪ حيث التحق 27.4٪ من األطفال الذكور يف سن التعليم الثانوي و 

29.4٪ من اإلناث يف برامج التعليم . هذا عىل األرجح ألن األطفال الذكور يُجربون عىل بدء العمل واملساهمة يف دخل األرسة يف وقت أبكر 
من نظرياتتهم اإلناث .

ومع ذلك ، فإن هذه األرقام ال تروي القصة الكاملة للتفاوتات الكبرية بني الواليات والتفاوتات داخلها . عىل سبيل املثال ، يف 2014 م 

/2015 م ، بلغ أعىل معدل إجاميل يف التعليم االبتدايئ يف السودان 95.5٪ يف الوالية الشاملية ، وأدىن مستوى يف غرب دارفور عند 
50.3٪. بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي بوالية الخرطوم 56.1٪ بينام كانت يف والية وسط دارفور 12.2٪ فقط . يزيد معدل 
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إمتام املدارس الحرضية بنسبة 77٪ عن ضعف معدل اإلكامل يف املدارس الريفية )38٪( ، مام يرُتجم إىل معدل استبقاء يبلغ 85٪ و ٪49 

للمدارس الحرضية والريفية عىل التوايل .  تشمل الفئات املحرومة من حيث الوصول إىل تعليم جيد السكان الرحل والعائدين والنازحني داخلياً. 

مسح أسايس تم االنتهاء منه مؤخراً من قبل وزارة التعليم الفيدرالية بدعم من اليونيسف ، بتمويل من املفوضية األوروبية ، يسلط الضوء عىل 

عدم املساواة والتفاوتات الجغرافية والنوعية باعتبارها املشاكل الرئيسية داخل النظام .

بالنسبة للتعليم العايل ، شهدت شهد السودان توسًعا حامسيًا يف مؤسسات التعليم العايل وأنظمة التعليم العايل العامة والخاصة منذ أوائل عام 

1900 م نتيجة للسياسات االستعامرية والوطنية .  يف اآلونة األخرية و خالل العقود الثالثة املاضية ارتفع معدل االلتحاق بالتعليم العايل 
من 8.7 إىل 17٪ بني عامي 2004 م و 2017 م . واليوم بدأ العدد يف 123 جامعة وكلية يف تخصصات مختلفة يف جميع الواليات 

الـ 18. ومع ذلك ، فإن التوسع املؤسيس لديه العديد من املشاكل املتعلقة بالهياكل املادية والتعليمية والقدرة عىل تحمل الكوارث .  ويف 
الفيضانات األخرية التي رضبت التعليم بشدة يف العديد من الواليات مل تسلم املباين من أرضار جزئية يف العديد من الجامعات والكليات . 

وقد أثر الرضر عىل هياكل املباين واملكتبات واملختربات ومعدات وأثاث غرف املحارضات .  باإلضافة إىل ذلك  تأثرت بيوت الطالب ومساكن 

املوظفني جزئياً وجعلت البيئة العامة واملساحات املفتوحة واملرافق الرياضية يف ظروف سيئة ) أي بحاجة إىل إعادة تأهيل وإعادة تصميم 

وتخضري( . إن األرضار الكلية مجزأة، وميكن تقدير التكلفة لتغطية 40- 50 ٪ من مؤسسات التعليم العايل الـ 123 .

الجدول 6-1: مؤرشات التعليم

اإللتحاف باملدارس

76.4 االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ إجاميل %من األطفال يف سن املدرسة االبتدائية
91.4 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ الحرض
70.6 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ الريف
77.4 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ ذكور
91.6 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ ذكور بالحرض
71.9 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ ذكور الريف
75.5 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ إناث
91.3 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ إناث بالحرض
69.2 % of children of primary school age االلتحاق باملدارس االبتدائية ـ إناث بالريف
28.4 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ إجاميل
42.2 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ الحرض
22.2 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ الريف
27.4 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ ذكور
39.7 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ ذكور بالحرض
21.9 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ ذكور الريف
29.4 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ إناث
44.6 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ إناث بالحرض
22.4 % of children of secondary school age االلتحاق باملدارس الثانوية ـ إناث بالريف

مستوى التعليم حسب الجنس
30.6  األميني ـ إجاميل %من اإلجاميل فوق عمر 6 سنوات
25.1 األميني ـ ذكور %من اإلجاميل ذكور فوق عمر 6 سنوات
36.4 األميني ـ إناث %من اإلجاميل إناث فوق عمر 6 سنوات
46.8 تعليم أقل من املتوسط ـ إجاميل %من اإلجاميل فوق عمر 6 سنوات
49.9 تعليم أقل من املتوسط ـ ذكور %من اإلجاميل ذكور فوق عمر 6 سنوات
43.4 تعليم أقل من املتوسط ـ إناث %من اإلجاميل إناث فوق عمر 6 سنوات
15.1 تعليم متوسط / ثانوي ـ إجاميل %من اإلجاميل فوق عمر 6 سنوات
17.1 تعليم متوسط / ثانوي ـ ذكور %من اإلجاميل ذكور فوق عمر 6 سنوات
12.9 تعليم متوسط / ثانوي ـ إناث %من اإلجاميل إناث فوق عمر 6 سنوات
6.2 تعليم جامعي ـ إجاميل %من اإلجاميل فوق عمر 6 سنوات
6.4 تعليم جامعي ـ ذكور %من اإلجاميل ذكور فوق عمر 6 سنوات
5.9 تعليم جامعي ـ إناث %من اإلجاميل إناث فوق عمر 6 سنوات

املصدر: السودان MICS5 )املسح العنقودي متعدد املؤرشات(2014
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الجدول  6-2: عدد املؤسسات التعليمية حسب الوالية واملرحلة

التعليم الجامعي التعليم الثانوي تعليم األساس التعليم قبل األساس الوالية

61 1,268 3,703 4,953 الخروطوم

5 117 552 806 الشاملية

3 129 859 513 كسال

2 70 372 542 النيل األزرق

6 293 1,154 1,429 النيل األبيض

7 179 842 1,477 نهر النيل

8 762 2,427 3,805 الجزيرة

5 85 544 550 البحر األحمر

2 148 829 564 القضارف

2 214 830 805 سنار

3 186 1,543 1,308 شامل كردفان

3 102 638 338 جنوب كردفان

6 123 1,095 276 غرب كردفان

1 269 1,170 1,839 شامل دارفور

4 326 1,552 912 جنوب دارفور

2 98 437 652 غرب دارفور

1 113 351 168 وسط دارفور

2 85 500 235 رشق دارفور

123 4,567 19,398 21,172 إجمـــايل

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

بناًء عىل التحليل الكمي والنوعي ، قام الفريق بتقييم الدرجات املتفاوتة لتأثري الفيضانات األخرية عىل البنى التحتية التعليمية واألصول املادية. 
تسببت الفيضانات يف أرضار لحوايل 1360 مرفقاً تعليمياً ، بدءاً من مؤسسات التعليم االبتدايئ والثانوي والعايل ، يف جميع الواليات. بعد 

الفيضانات ، رشعت حكومة السودان ، بالتعاون مع رشكاء التنمية ، يف إزالة األنقاض ، والتنظيف والتعقيم ، وتوفري مساحات تعليمية مؤقتة 

لضامن إعادة تقديم الخدمات التعليميه .

خلفت الفيضانات 123 مدرسة ابتدائية دمرت بالكامل مبا يف ذلك جميع معداتها وأثاثها ، وألحقت أرضاراً جزئية بـ 1148 مدرسة ابتدائية 

و 81 مدرسة ثانوية ، مبا يف ذلك مرافق الرصف الصحي . يف وقت كتابة هذا التقرير أبلغت 6 جامعات أيضاً عن أرضار لحقت بالبنية 
التحتية واألصول املادية ، مبا يف ذلك املكتبات واملختربات واملكاتب اإلدارية ، إلخ.

وكانت الواليات التي أبلغت عن أكرب عدد من املدارس املدمرة هي القضارف )23( ونهر النيل )19( ووسط دارفور والبحر األحمر )16(. 

والواليات التي تعرضت ألشد املنشآت التعليمية ترضراً هي الجزيرة )273( والخرطوم )224( والنيل األزرق )93( وكسال )69( وغرب 

دارفور )66( وسنار )60(. وتفاوت حجم األرضار من تدمري جزيئ إىل تدمري كامل ، لكنها عطلت التعليم يف جميع املناطق املترضرة ، ال 

سيام أن بعض املدارس تحولت إىل مالجئ ألشخاص غادروا منازلهم.

منذ أواخر عام 2018 م ، كان هناك انقطاع شبه دائم يف التعليم يف السودان. تسببت االحتجاجات الشعبية التي اندلعت يف ديسمرب 

2018 م وتوجت بإسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشري يف أبريل 2019 م ، يف تعليق العام الدرايس ملدة وصلت إىل 10 أشهر. 
شهد العام الدرايس 2020 م أيضاً انقطاعات حيث أغلقت املدارس والجامعات الفصول الدراسية بسبب إجراءات إغالق فريوس كورونا 

وحاولت التحول إىل التدريس عرب اإلنرتنت. ومع ذلك  مل تكن الدولة مستعدة إىل حد كبري للتعليم عرب اإلنرتنت ، ال سيام بالنظر إىل التفاوتات 

يف توافر اإلنرتنت ، ومستويات الفقر املرتفعة التي متنع الكثريين من امتالك أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، واالفتقار العام ملهارات التعليم الرقمي 

وزاد تأثري الفيضانات من تفاقم خطر االنقطاع عن الدراسة . يف سبتمرب 2020 م  ترضر 137854 طفالً ترتاوح أعامرهم بني 6 و 16 

عاماً من جراء الفيضانات. كان أكرث من 130.000 طفل معرضني لخطر عدم العودة إىل املدارس عندما أعيد فتح املدارس يف 22 نوفمرب 

2020 م بسبب إغالق املدارس املرتبطة بـ COVID-19 ، مام أدى إىل زيادة خسائر التعليم .

باإلضافة إىل ذلك ، فقد الطالب األصول التعليمية بسبب الفيضانات. وفًقا للمسح األويل الذي تم إجراؤه كجزء من PDNA ، أشارت ٪40 
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من األرس إىل فقدان الكتب والشهادات و 15٪ أشارت إىل فقدان أصول أخرى متعلقة بالتعليم )مثل أجهزة الكمبيوتر، وما إىل ذلك( . ونتيجة 

لذلك ، فإن إجاميل األرضار التقديرية الناجمة عن الفيضانات يف قطاع التعليم تصل إىل 2.2 مليار جنيه يف حني تصل الخسائر إىل 331 

مليون جنيه. وترتفع األرضار يف قطاع التعليم االبتدايئ لتصل إىل 2.0 مليار جنيه سوداين.

الجدول  6-3: عدد املؤسسات التعليمية املترضرة من الفيضانات حسب الوالية

ترضر جزئياً مدمر كلياً

الجامعات الثانوية االبتدائية ةيئادتبالا الواليات

1 34 224 8 الخرطوم

1 الشاملية

6 69 11 كسال

1 93 2 النيل األزق

6 4 النيل األبيض

1 22 19 نهر النيل

1 41 273 13 الجزيرة

13 16 البحر األحمر

41 23 القضارق

60 2 سنار

19 شامل كردفان

27 جنوب كردفان

77 7 غرب كردفان

38 شامل دارفور

40 2 جنوب دارفور

66 غرب دارفور

1 34 16  وسط دارفور

46 رشق دارفور

6 81 1,148 123 الجملة
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الجدول 6-4: إجاميل األرضار مبؤسسات التعليم ، التقديرات حسب الوالية )جنيه سوداين(

معدات / أثاث مترضر جزئياً دمرت كلياً الوالية 

ثانوي جامعات ابتدايئ ثانوي ابتدايئ الواليات ابتدايئ
الخرطوم 19,760,000 331,968,000    50,388,000    20,000,000 624,886    491,844     

الشاملية                      2,800,000
كسال 27,170,000 102,258,000    8,892,000      215,478    86,796       

النيل األزق 4,940,000 137,826,000     255,880   
النيل األبيض 9,880,000 8,892,000         26,935     

نهر النيل 46,930,000 32,604,000      7,450,000 110,432                
الجزيرة 32,110,000 404,586,000    60,762,000    11,095,000 770,333    593,106     

البحر األحمر 39,520,000 19,266,000       78,111     
القضارق 56,810,000 60,762,000       172,382   
سنار 4,940,000 88,920,000                    166,995   

شامل كردفان                      28,158,000       51,176        
جنوب كردفان                      40,014,000       72,724        
غرب كردفان 17,290,000 114,114,000        226,252      

شامل دارفور                    56,316,000          102,352   
جنوب دارفور 4,940,000 59,280,000       113,126   

غرب دارفور                      97,812,000          177,769      
دارفور الوسطى 39,520,000 50,388,000         36,735,000 134,674   
رشق دارفور                      68,172,000       123,900   

 1,171,746 2,866,105 78,080,000  120,042,000 1,701,336,000 الجملة 303,810,000

الجدول 6-5: ملخص إجاميل خسائر وأرضار الفيضانات ، التقديرات )جنيه سوداين(

خسائر أرضار الجامعات مدارس ثانوية مدارس أساس   
    123 عدد املدارس

مدارس دمرت بالكامل
التكلفة املقدرة للرضر 303,810,000      303,810,000   45,571,500 

عدد املدارس 1,148                81                  6                      -                   مدارس دمرت جزئياً

 التكلفة املقدرة للرضر 1,701,336,000 120,042,000 78,080,000   1,899,458,000  284,918,700 

 ملخص األرضار والخسائر  2,866,105        1,171,746     4,037,851       605,678      

املقدرة  بالجنيه السوداين

331,095,878 2,207,305,851  78,080,000 121,213,746 2,008,012,105  

احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية

تبلغ تقديرات احتياجات التعايف لقطاع التعليم 7.5 مليار جنيه سوداين وتراعي رضورة بناء مؤسسات ومرافق تعليمية مرنة ودامئة عىل أساس 

مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل . ينصب الرتكيز عىل ضامن تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة دون انقطاع يف بيئة آمنة.

احتياجات االسرتداد وتحديد األولويات

سيتم التخطيط السرتاتيجية إنعاش قطاع التعليم يف السودان مع مراعاة الجوانب التالية:  •
. 19-COVID تأخر العام الدرايس بسبب إجراءات التقييد املتعلقة بـ  •

بعض املدارس خارج الخدمة ألنها اتخذت كمالجئ للنازحني .  •
تفيش األمراض )اإلسهال واملالريا واألثر النفيس عىل الطالب واملعلمني( .  •

ارتفاع معدل الترسب من املدرسة .  •
معدالت قبول منخفضة .  •

زيادة عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس مام يؤدي إىل زيادة األمية ، والزواج املبكر ، وزيادة الجرمية ، وزيادة عاملة األطفال ، من بني   •
أمور أخرى .
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ميكن تنفيذ اسرتاتيجية إنعاش التعليم عىل مرحلتني: 

األوىل هي احتياجات التعايف الفوري عىل املدى القصري ) 6 - 12 شهرًا( ويف الوقت نفسه  بدء إعادة اإلعامر طويلة األجل ) 2 - 5 

سنوات ( . تسعى اإلسرتاتيجية املحددة إىل تلبية احتياجات التعايف األكادميي والبنية التحتية عىل حد سواء .

الجدول 6-6 : احتياجات التعايف يف التعليم

التكلفة اإلجاملية الفرتة 

دوالر امرييك متوسط  طويل جنيه سوداين قصري اإلجراءات N.

600,000 33,000,000 x إجراء تقييم هيكيل مدريس مفصل للمباين املترضرة واختبار الرتبة لتحديد 

االحتياجات الفعلية لكل مرفق تعليمي وكذلك جدوى إعادة اإلعامر / 

التعديل التحديثي يف   املواقع القامئة

1

11,161,691 613,893,000 x x إعادة بناء املدارس باستخدام تقنيات مقاومة الكوارث  2

67,242,215 3,698,321,800 x x إعادة تأهيل / تعديل املدارس مبا يف ذلك مرافق الرصف الصحي والبيئة 

املدرسية

3

84,428 4,643,529 x استبدال املعدات واألثاث التالف يف جميع املؤسسات التعليمية 4

57,528,227 3,164,052,500 x إدخال استخدام التكنولوجيا يف نظام التعليم لتمكني الوصول إىل األطفال أثناء 

COVID-19 واالنفصال عن املؤسسات بسبب الفيضان - توفري أجهزة 
كمبيوتر محمولة لـ 50٪ من الطالب املترضرين 

5

TBD TBD x تطوير خطط االستعداد للفيضانات املدرسية وإنشاء لجان إدارة مخاطر 

الكوارث املدرسية

6

TBD TBD x دمج مبادئ ومقاربات الحد من مخاطر الكوارث يف املناهج الدراسية 7

TBD TDB x تعزيز برامج الصحة النفسية مع الرتكيز عىل الحد من مخاطر الكوارث )من 

خالل الدعم النفيس واالجتامعي واإلرشاد املدريس( لكل من الطالب واملعلمني

8

TBD TBD x التدريب يف مجال الصحة األولية للطالب واألطفال يف النظر 9

136,616,561       7,513,910,829 إجاميل احتياجات االسرتداد     

صيات للحد من مخاطر الكوارث وبناء املرونة  و املقدره عيل املقاومة يف القطاع

سيتم توجيه تنفيذ اسرتاتيجية االسرتداد من خالل مبادئ إعادة البناء بشكل أفضل B.B.B لتجنب املخاطر املستقبلية . يجب تشييد املباين 

املدرسية أو إعادة تأهيلها وفقاً ملفهوم املدارس اآلمنة وقواعد الحد من مخاطر الكوارث ذات الصلة يف السودان . من املهم تعزيز اعتامد نهج 

واعي باملخاطر لضامن إعادة بناء املدارس يف املواقع الصحيحة ، بعيداً عن املناطق املعرضة للفيضانات. هناك حاجة إىل تقييم مخاطر مستمر 

ومتعمق للبنية التحتية التعليمية يف الدولة ، والتي تحتاج إىل تحديث بانتظام مع التدابري املطلوبة لتقليل املخاطر املستقبلية أو تحملها . من 

املتوقع أن يتم التخطيط املناسب للموقع لضامن سالمة البيئة املبنية مبا يف ذلك طرق الوصول للمدرسة واملالعب . باإلضافة إىل ذلك ، يجب أن 

تعزز عملية إعادة اإلعامر تقنيات البناء القامئة عىل املواد املحلية التي تضمن معايري البناء التعليمية ومرونة البنية التحتية . يجب أن تضمن 

عملية إعادة البناء توفري مياه رشب ومراحيض محمية ومناسبة لألطفال وتلبي احتياجات األطفال وذوي االحتياجات الخاصة. أيًضا  تحتاج بعض 

املجتمعات ذات الثقافة والعادات الخاصة  مثل البدو  إىل مدارس متنقلة ، مثل تشييد املباين من املواد الخام املحلية  )القش املضغوط ، عىل 

سبيل املثال ( خفيفة الوزن وسهلة الفك والرتكيب وال تشغل حيزاً كبرياً عند السفر.

يجب أن تقود حكومة السودان تنفيذ اسرتاتيجية التعايف يف رشاكة وثيقة مع املجتمعات واملنظامت غري الحكومية . قد يتطلب ذلك بناء قدرات 

مسؤويل املنطقة ملراقبة العمليات وإقامة عالقات عمل مع املجتمعات واملنظامت املحلية غري الحكومية الجادة وذات املصداقية.  يقر فريق 

التعليم بوجود نقص يف الدراسات حول آثار الفيضانات عىل أطفال املدارس والبنية التحتية. لذلك من املهم تعبئة مختلف أصحاب املصلحة 

من أجل تطوير أدوات مختلفة إلدارة الفيضانات واالستجابة لها. تؤثر الفيضانات عىل قطاع التعليم بطرق مختلفة تشمل تدمري املباين والبنية 

التحتية ، ووظيفة الهياكل املؤسسية والتنظيمية باإلضافة إىل رفاهية األفراد واملجتمعات. لذلك  يقر التقييم بأهمية تطوير خطط االستعداد 

عىل مستوى املدرسة ، وإدماج الحد من مخاطر الكوارث يف املناهج الدراسية من أجل ضامن أن كالً من املعلمني والطالب عىل استعداد أفضل 

للتعامل مع حاالت الطوارئ املستقبلية . عندما ال توجد خطط ملواقع بديلة ويحرم الطالب من التعليم املستمر ، فلن يتمكن الكثري منهم من 

اللحاق بالركب وسيتوقفون عن الدراسة بشكل دائم .
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7.الرياضــــــــــــة  
ملخص

السودان موطن للعديد من األعراق املختلفة ، مع العديد من األنشطة الرياضية التقليدية املختلفة. ومع ذلك ، فإن الرياضة األكرث شعبية يف 

هذا الجزء من العامل هي كرة القدم. نظراً ألن الشباب يشكلون حوايل 62٪ من إجاميل سكان السودان38 ، فال عجب أن تلعب الرياضة دوراً 

كبرياً يف الحياة االجتامعية للبالد. يعد قطاع الرياضة قطاعاً اقتصادياً رئيسياً يف السودان ، خاصة كرة القدم التي تحظى باهتامم إعالمي وعام 

وتساهم يف األنشطة االقتصادية يف البالد. واألهم من ذلك أن الرياضة توجه طاقة الشباب واهتاممهم من العنف والتطرف إىل بناء الفريق 

وأمناط الحياة الصحية . إىل جانب كرة القدم  تحظى الرياضات األخرى بشعبية مثل سباقات الجري واملسابقات االخري . هناك أيضاً ارتفاع يف 

شعبية الرياضات األخرى مثل كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة . لطاملا شارك السودان يف كرة القدم وهو أحد مؤسيس كرة القدم األفريقية 

إىل جانب إثيوبيا ومرص وجنوب إفريقيا. استضاف السودان كأس األمم األفريقية وفاز بها عام 1970 م .

من أولويات الحكومة » تعزيز دور الشباب من كال الجنسني وتوسيع فرصهم يف جميع املجاالت » ، وتعد الرياضة أحد املجاالت الرئيسية . 

تدرك حكومة السودان االنتقالية أهمية مشاركة الشباب يف الرياضة متشياً مع اعرتاف األمم املتحدة » باملساهمة املتزايدة للرياضة يف تحقيق 

التنمية والسالم يف تعزيز التسامح واالحرتام  واملساهامت التي تقدمها لتمكني املرأة والشباب واألفراد واملجتمعات فضالً عن أهداف الصحة 

والتعليم واإلدماج االجتامعي »  .39تم اإلبالغ عن أن الرياضة لها تأثري إيجايب عىل الرفاهية العاطفية والجسدية للشباب ، ويُنظر إليها عىل 

أنها وسيلة للتامسك االجتامعي والحد من الرصاع .

تأثر قطاع الرياضة الفرعي بشكل كبري بفيضانات عام 2020 م . يف وقت إعداد هذا التقرير ، أبلغ حوايل 110 أندية رياضية عن تعطل 

أنشطتهم الرياضية نتيجة للفيضانات . تم تدمري تسع عرشة منشأة بالكامل ، مبا يف ذلك املالعب الوطنية ، واالستاد األوملبي ، وغريها من 

املرافق الحكومية الرئيسية. ومن بني الواليات الثامين عرشة ، وقت إجراء التقييم ، وردت تقارير من 12 والية . جميع املرافق مملوكة ملكية 

عامة . وبلغ األثر اإلجاميل عىل القطاع الفرعي 146 مليون جنيه سوداين أو 2.7 مليون دوالر أمرييك ، وقدرت تكلفة االسرتداد مببلغ 

170 مليون جنيه سوداين أو 3.1 مليون دوالر أمرييك. باإلضافة إىل إعادة إعامر وإصالح املرافق املدمرة ، فقد تم االعرتاف برضورة النظر 
بجدية إلجراء عملية إعادة اإلعامر هذه مع الرتكيز عىل البناء مع املرونة و التحمل يف مواجهة الفيضانات يف املستقبل . كام تم االتفاق عىل 

أنه كجزء من بناء القدرة عىل الصمود ، سيتم أيضاً تعزيز قدرة شباب الدولة من خالل الدورات التدريبية حتى يتمكنوا من التعامل بشكل 

أفضل مع أحداث الفيضانات املستقبلية  .

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

تتوىل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية الرياضة يف السودان من حيث إطار التخطيط والتنسيق والعمل الخارجي ، وكذلك املسؤولية املبارشة 

عن العمل الريايض يف وزاريت الشباب والرياضة بالواليات أو يف لوائح الواليات. تخضع املسؤولية الفنية واإلدارية املبارشة للنشاط إىل االتحادات 

الوطنية والوالئية ، والتي يتم تنظيمها وفًقا لقانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2016 م واالتحادات الدولية واإلقليمية . هناك مسؤولية 

مشرتكة يف اكتشاف املواهب وصقلها وتنميتها ، ويتم ذلك بالتعاون بني املركز والواليات واالتحادات ، ونشري إىل أن هناك عمل للقطاع الريايض 

يف عدد ) 12( والية . يعرض الجدول 61 تفاصيل املالعب واألرايض الخاصة بالسودان . ويشري إىل أنه يوجد يف الواليات االثنتي عرشة حوايل 
49 ملعباً و 228 ملعباً وأكرث من 2000 نادي . املرافق الرياضية األخرى تصل إىل أكرث من 2000 .

  https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/sudan/#:~:text=In%202013%2C%20Sudan%20will%20
have,lives%20in%20a%20productive%20way. .38 

transformingourworld/https://sustainabledevelopment.un.org/post2015 .39 متاحة يف الرابط – البحث 1/70– الفقرة 37.
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الجدول 7-1: بيانات خط األساس الرئيسية للقطاع

عدد املنشآت الرياضية عدد األندية الرياضية عدد املالعب / الساحات الوالية

73 192 عدد املالعب / الساحات شامل كردفان

110 106 )مالعب 5( 17 كسال

889 )مالعب 6( 200 النيل األبيض

178 43 2 جنوب دارفور

15 30 رشق دارفور

7 60 وسط دارفور

9 سنار

23 156 البحر األحمر

339 550 غرب كردفان

548 512 مالعب 14 نهر النيل

الخرطوم

4 45 )مالعب1( 8 اليل األزرق

398 )مالعب 8( 23 الشاملية

الجزيرة

7 )مالعب 5( 19 القضارف

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

تأثر القطاع الفرعي الريايض بشكل كبري بالفيضانات ، كام هو مفصل يف الجدول 62. يف وقت إعداد هذا التقرير ، أبلغ حوايل 110 نادي 

ريايض عن تعطل أنشطتهم الرياضية نتيجة للفيضانات. تم تدمري 19 منشأة بالكامل ، مبا يف ذلك املالعب الوطنية ، واالستاد األوملبي ، 

ومنشآت الدولة الرئيسية ، وفًقا للتقارير الواردة من 12 والية. جميع املرافق مملوكة ملكية عامة .

ويعرض الجدول 63 القيمة االقتصادية لألرضار التي لحقت بالقطاع. وتشري التقديرات إىل أن قيمة األرضار التي لحقت بالقطاع بلغت حوايل 

120 مليون جنيه سوداين ، وبلغت الخسارة نحو 26 مليون جنيه سوداين .

الجدول 7-2: آثار الفيضانات عىل القطاع الفرعي الريايض

املنشآت املترضرة    

أرضار جزئية مدمرة كلياً

 تعطلــت
يــة ند أل  ا
ضيــة يا لر ا

وصف التأثريات الوالية

7 10 16  تأثــر 16 ناديــاً رياضيــاً. تــم اإلبــالغ عــن 10 منشــآت مدمــرة بالكامــل ؛ أصيــب 7 بــرضر
جــزيئ. وقدمــت التفاصيــل يف تقرير والية الخرطوم.

الخرطوم

  8 تأثرت النوادي بالفيضانات هذا العام الشاملية

1 تم اإلبالغ عن أرضار يف ملعب أروما   كسال

2  أنبــاء عــن انهيــار مدرجــات اســتاد الدمازيــن. باإلضافــة إىل تشــققات يف 5  مالعــب جانبيــة  
. كــام يوجــد بركــة بالــوزارة بســبب ركــود امليــاه لفــرتة طويلة . النيل األزرق

  36 أشارت تقارير الدولة إىل ترضر األندية من الفيضانات األخرية يف السودان. نهر النيل

15 املالعب والنوادي املترضرة من الفيضانات   الجزيرة

1 4  
 انهــار ملعــب طوكــر. وانهــارت ثــالث نواٍد للشــباب ، باإلضافــة إىل انهيار جزيئ آخــر. اإلبالغ عن
 شقوق يف نادي الشباب وأرضار يف املعدات واألثاث يف نادي آخر. كام أدى امتالء املالعب باملياه

 إىل زيــادة العنــف ألنهم ال يســتغلون طاقتهم يف الرياضة.
البحر األحمر

9   

 تأثــر الجــدار الخارجــي مــن الجانبــني الجنويب / الغــريب يف ملعب القضــارف بالفيضانات األخرية.
 كــام تأثــرت األســوار الخارجيــة مللعــب الفشــقة يف الجهــة الرشقيــة والجنوبية والبوابــة يف الجهة
 الشــاملية / الغربيــة . باإلضافــة إىل ســقف إحــدى الســاحات الخمــس. تأثــرت ثالثــة أنديــة
 رياضية وتأثر مكان إقامة شــخص ريايض واحد كام ورد يف تقرير الوالية. وتأثرت ثالث محالت

منشآت رياضية.

القضارف
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الجدول 7-3: األرضار والخسائر لقطاع الرياضة

الخسائر )جنيه( األرضار )جنيه( العدد

التلف

120,000,000

19 مرافق مدمرة بالكامل

مرافق مدمرة جزئياً 30 املالعب /  228 أرايض / 2000 أندية رياضية

خسائر

26,000,000 إزالة الحطام

26,000,000 120,000,000 مجموع

احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية

بناًء عىل التدمري الكيل والجزيئ للمنشآت التي تم تحديدها أثناء التقييم ، تم االتفاق عىل أنه ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية لضامن أن   •
القطاع الفرعي الريايض مهيأ بشكل أفضل للتعامل مع الفيضانات املستقبلية .

يجب تصحيح األرضار املذكورة أعاله ومعالجتها مع مراعاة الدروس املستفادة وضامن معالجة مخاطر الفيضانات املستقبلية أثناء أعامل   •
الرتميم. 

تم اقرتاح دورات تعليم املياه للشباب بني وزارة الشباب واليونسكو لزيادة قدرة الشباب عىل الصمود يف إدارة كوارث املياه مثل   •
الفيضانات والجفاف يف املستقبل.

الجدول 7-4: تكاليف ومبادرات التعايف عىل املدى القصري واملتوسط والطويل

التكلفة  املقياس

دوالر جنيه سوداين

139,500,000 إعادة بناء وإصالح املرافق املدمرة / املترضرة مع التحسينات املدى القصري

30,000,000 تدريب للشباب لزيادة قدرة الشباب عىل الصمود يف وجه الفيضانات والجفاف املدي املتوسط

169,500,000.00 3,081,818 مجموع

ومن املتوقع أن تعمل وزارة الرياضة والشباب ، جنباً إىل جنب مع أصحاب املصلحة من املجتمع الريايض ، عن كثب مع رشيكها يف التنمية ، 

اليونسكو ، يف تنفيذ التوصيات.

25 4  

 توقفــت األنشــطة الرياضيــة لفــرتة طويلة بســبب الفيضانــات وركود املياه. إجــاميل األرضار التي
 لحقــت بناديــني وشــقوق يف 18 ناديــاً )1000 م لــكل نــاد( ، تشــققات يف كابينــة اســتاد
 ســنجا 20 × 15 باإلضافــة إىل األرضيــة والجــدار تقريبــاً لعــدد ســتة مالعــب ، وانهيــار شــبه

كامــل يف مركزين للشــباب .

سنار

  43

 تم إغالق حوض السباحة . انهارت األسوار املكونة من ثالثة مالعب مكونة من خمسة أطراف
 ولكــن أعيــد تأهيلهــا مــرة أخــرى. باإلضافــة إىل ذلــك ، توقــف 43 ناديــاً رياضيــاً عــن مامرســة
 األنشــطة ملــدة 4 أشــهر بســبب ركــود ميــاه الفيضانــات. تأثرت 3 خامســيات خاصــة وصيانتها
وتوقفــت ملــدة 3 أشــهر ) إيجــار املجموعــة 200 جنيــه تعمــل قرابــة 5 مجموعــات باليــوم

جنوب دارفور

1  تشــققات خارجيــة وداخليــة مبركــز الشــباب الــذي تتواجــد فيــه الــوزارة. كــام أن ميــاه الســيول  
راكــدة يف 4 مالعــب ، ونتيجــة لذلــك توقفــت األنشــطة الرياضيــة ملــدة 4 أشــهر

وسط دارفور

1 1 7

 صــدع كبــري بامللعــب الكبري وصدع متوســط   بامللعب األوملبي . انهار ملعب من خمســة جوانب
 ، وانهــار آخــر جزئيــاً. كــام متــت اإلشــارة إىل تــرضر ســبعة أنديــة رياضيــة . وايضاً مياه الســيول
 راكــدة ىف 4 مالعــب للنــوادى األخــرى. إضافــة إىل انهيــار جــزيئ يف مبنــى اتحــاد الكــرة وكــرس

بوابته الرئيســية.

رشق دارفور

62 19 110 االجاميل
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 القطاعات املنتجة

التصنيع

الزراعة والرثوة 

السمكية والرثوة 

الحيوانية
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8. التصنيع
ملخص

يف حني أن املؤسسات الصناعية الرئيسية يف البالد قد نجت إىل حد كبري ، فقد ألحقت الفيضانات أرضاراً جسيمة باملؤسسات الصغرى والصغرية 
واملتوسطة يف قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات يف الواليات املترضرة . يتم تصنيف األرضار التي لحقت باملشاريع الصغرى والصغرية 

واملتوسطة من جراء الفيضانات األخرية عىل أنها جزئية وكاملة . تتعلق الخسائر غري املبارشة بانقطاع إيرادات اإلنتاج واألعامل مبا يف ذلك 

املبيعات واإلنتاج واألجور ، ويتم تقديرها ملدة 40 يوماً. تعكس األرضار املبارشة الخسائر يف األصول املادية مبا يف ذلك املواد الخام واآلالت 

واملباين وورش العمل أو موقع العمل .

ر إجاميل األرضار املبارشة وغري املبارشة التي لحقت باملؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة بنحو 150 مليون جنيه سوداين ، أي ما يعادل  قُدِّ

2.7 مليون دوالر أمرييك. كانت الحصة األكرب من األرضار التي لحقت مبحالت التصنيع واإلصالح الخفيفة ، تليها خدمات التجزئة الصغرية 
والتجارة . وكانت الواليات األكرث ترضراً هي الخرطوم وسنار وكسال والوالية الشاملية . وتجدر اإلشارة إىل أن خسائر اإلنتاج )وإن مل تكن مقدرة 

( قد متتد إىل عام 2021 م لقطاع التصنيع ، حتى مع انتهاء أنشطة التعايف وإعادة اإلعامر . من املهم أيضاً اإلشارة إىل أن خسائر اإلنتاج 
يف هذه القطاعات ال ترجع فقط إىل تدمري أصول القطاع ) املباين ، املعدات ، اآلالت ، املواد الخام ، والسلع التامة الصنع ( ولكن أيضاً بسبب 

عدم وجود إمدادات الكهرباء واملياه .

يشمل التأثري عىل مستوى االقتصاد الكيل انخفاض اإلنتاج اإلجاميل للسلع والخدمات ، وانخفاض النمو االقتصادي ، وإن كان هامشيًا . باإلضافة 

إىل ذلك فإن الخسائر املتوقعة يف اإلنتاج الصناعي واملبيعات التجارية ستعني انخفاضاً يف إيرادات رضيبة القيمة املضافة ، مام سيكون له تأثري 

سلبي عىل القطاع املايل . سيتطلب استبدال البضائع واألصول املدمرة استرياد جزء كبري من قيمة البضائع من الخارج ؛ وبالتايل  سيكون إلعادة 

اإلعامر تأثري سلبي عىل ميزان املدفوعات للبلد. سوف تتطلب التفاصيل الكاملة لهذه اآلثار السلبية الناشئة عن قطاع التصنيع تحليالً لتأثريات 

االقتصاد الكيل . سيشعر بعض العامل ) سواء املوظفني الرسميني أم العاملني لحسابهم الخاص ( بتأثري إضايف يف كل القطاعات الفرعية ، حيث 

ستؤدي خسائر اإلنتاج إىل خسائر توظيف مكافئة ، حتى يتم تحقيق االسرتداد الكامل ألنشطة اإلنتاج .

وتشمل االحتياجات رأس مال عامل لضامن استعادة سلسة لإلنتاج . إن إعادة متويل أو إعادة جدولة القروض القدمية املتعرثة بسبب الكارثة 

ستكون رضورية أيضاً للتعايف. ومن املتوقع أن يتم تقسيم متطلبات التمويل هذه إىل فئتني: مخطط املنح النقدية ألصحاب املشاريع الصغرية 

وخطة ثانية من خطوط االئتامن ميرسة األجل مع معدالت فائدة منخفضة وفرتات سداد طويلة نسبيًا يتم توجيهها من خالل الخدمات الخاصة 

أوالخدمات املرصفية الوطنية التنموية . فيام يتعلق مبتطلبات إعادة اإلعامر ، تم استكامل قيمة األصول املادية املدمرة إلدخال ميزات مقاومة 

للكوارث ، مبا يف ذلك مستويات األرضية املرتفعة يف املباين وتثبيت األسطح ملنع أرضار الرياح ، فضالً عن اعتبارات أخرى مثل االنتقال إىل 

مناطق أكرث أماناً ) يف حاالت محدودة للغاية ( ، وتحديث اآلالت  وغريها .

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

شهد السودان تحوالً سياسياً كبرياً يف عام 2019 م ، حيث فتحت الحكومة االنتقالية الجديدة فرصة جديدة للسودان الستئناف عالقاته 

الطبيعية مع املجتمع الدويل بعد 25 عاماً من العقوبات األمريكية. ومع ذلك ، كبلد هش ، تواجه الحكومة تحديات هائلة مبا يف ذلك 

املشاكل االقتصادية املرتاكمة ، والثغرات يف القدرات املؤسسية واملوارد البرشية ، مام يعوق قدرة البالد عىل بناء املرونة والتحمل و تعزيز النمو 

الذي يقوده القطاع الخاص . األهداف اإلمنائية لأللفية )MDG(، متخلفة عىل عدة جبهات. صنف مؤرش األمم املتحدة للتنمية البرشية لعام 

2019 م السودان يف املرتبة 168 من أصل 189 دولة. بلغ معدل التضخم 112 باملائة يف عام 2020 م ، مدعوماً بارتفاع تكاليف 
مدخالت اإلنتاج بسبب انخفاض قيمة العملة. يُعزى االنكامش العام يف األداء االقتصادي إىل ضعف بيئة األعامل يف السودان ، واالختالالت يف 

االقتصاد الكيل التي تتأثر بشكل مبارش بسعر الرصف املبالغ فيه ، وارتفاع معدل التضخم ، والسياسات املالية غري املستقرة ، وآثار 25 عاماً من 

العقوبات األمريكية ، والتي كان لها أثر بشكل كبري عيل االستثامر الخاص وتوافر العمالت األجنبية ، ودفع املعامالت التجارية والتكلفة اإلجاملية 

ملامرسة األعامل التجارية صعدت، مع تقييد إعادة الكسب للوطن.

حدد مسح املؤسسات الذي أجراه البنك الدويل )2014 م ( الوصول إىل االئتامن عىل أنه عقبة رئيسية أمام القطاع الخاص ، حيث أن 4.6 

باملائة فقط من الرشكات لديها إمكانية الحصول عىل قرض أو خط ائتامن من أحد البنوك. يف مسح مامرسة أنشطة األعامل لعام 2020 م 

، احتل السودان املرتبة 176 من 190 دولة يف فئة سهولة الحصول عىل االئتامن ، وهو أقل بكثري من متوسط أفريقيا جنوب الصحراء . 
عىل الرغم من التوسع يف الخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمول وتطوير مؤسسات التمويل األصغر ، فإن البنية التحتية املرصفية ضعيفة نسبياً 

وتفتقر العالقات املرصفية املراسلية. تنتعش الخدمات املالية الرقمية ولكنها ال تزال يف مرحلة التطور األوىل .

يعد قطاع التصنيع أحد القطاعات االقتصادية التي تأثرت بشدة بظروف االقتصاد الكيل غري املستقرة يف البالد. ميكن تصنيف القطاع حسب 

أنواع اإلنتاج إىل أنشطة التصنيع الغذايئ وغري الغذايئ. وهذا يشمل مواد البناء مبختلف أنواعها ، ومجموعة من السلع االستهالكية ، والتجميع 
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املحيل  أو إنتاج أنواع معينة من السلع الرأساملية مبا يف ذلك إنتاج الدباغة والجلود ، ومصانع الورق ، والبالستيك ، واملعادن ، واألدوية ، 

وتجميع السيارات واألجهزة ، والخامات ، واملواد الخام . استخراج املواد واالسمنت والصلب ، بينام يشمل التصنيع املتعلق بالزراعة مصانع 

النسيج ومصانع الغزل وإنتاج الصمغ العريب . عىل الرغم من تنوع قطاع التصنيع يف السودان ، إال أن قدرته عىل زيادة حصته من املنتجات 

يف األسواق املحلية والدولية واإلقليمية ال تزال ضيقة . بلغ معدل إنتاج القطاع اعتباراً من عام 2017 م 2.5 باملائة مقارنة بالزراعة 
)CBoS-2017 م (. تبلغ حصتها يف الناتج املحيل اإلجاميل وإجاميل العاملة أقل من 1 و 2 باملائة عىل التوايل .

باإلضافة إىل تصنيف الحجم ، يشمل القطاع أيضاً متثيالً مختلفاً ، مع أنواع مختلفة من املؤسسات الرسمية وغري الرسمية ، والعامة ، والخاصة 

 )SMEs( واألجنبية، والرشكات الخاصة اململوكة لألجانب . يتسم القطاع الخاص الرسمي يف السودان باملرشوعات الصغرية واملتوسطة ،
ذات التمثيل غري الرسمي ، وعدد قليل من الرشكات الكبرية ، والعديد منها مملوك للدولة . متثل الرشكات الصغرية واملتوسطة معظم األنشطة 

التجارية الخاصة يف السودان وتتجمع الرشكات الكبرية القليلة املوجودة يف مناطق التجارة واملعالجة الصناعية ، ويرتكز معظمها يف والية الخرطوم 

، حيث توفر أماكن أخرى قليلة يف البالد البنية التحتية الالزمة لألنشطة التجارية واسعة النطاق .
وفًقا ملنظمة العمل الدولية ، كان العدد التقديري للمرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة املسجلة يف السودان يف عام 2014 م 

حوايل 600 ألف ) منظمة العمل الدولية -2015 م ( ، حيث متثل املرشوعات متناهية الصغر 75 باملائة ، ومتثل الرشكات الصغرية 23 

باملائة والرشكات املتوسطة 2  باملائة فقط )منظمة العمل الدولية 2015 م (. استناداً إىل تعريفات العمل يف السودان ، توظف املرشوعات 

متناهية الصغر ما معدله عاملني ، وتوظف الرشكات الصغرية ما يصل إىل 5 عامل ، وتوظف املؤسسات املتوسطة ما يصل إىل 49 عامالً.

ال تتجاوز الرشكات الكبرية التي توظف أكرث من 100 عامل أكرث من 2 باملائة من القطاع الخاص بينام متثل الرشكات متناهية الصغر 
والصغرية واملتوسطة ما يصل إىل 98 باملائة من القطاع. ويقدر تقرير منظمة العمل الدولية أيضاً أن املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية 

واملتوسطة الرسمية توظف أقل من 1.5 مليون عامل أو حوايل 20 باملائة من إجاميل عدد الوظائف يف السودان ، مقارنة بـ 60 باملائة من 

الوظائف التي تم إنشاؤها يف القطاع غري الرسمي . عالوة عىل ذلك ، فإنه يعني أن العديد من العامل السودانيني ، ورمبا الرشكات الصغرى 

والصغرية واملتوسطة ، يعملون خارج االقتصاد الرسمي . تشري التقديرات إىل أن قطاع التصنيع الرسمي يوظف 131،506 أشخاص ، ٪68 

منهم يعملون يف املنشآت الكبرية40.

يستضيف القطاع غري الرسمي مجموعة واسعة من املجتمعات الريفية والحرضية املهمشة اقتصادياً. تركيزه غري متساٍو ولكنه يظهر يف القطاعات 

اإلنتاجية الرئيسية ، وهي الزراعة والرثوة الحيوانية والتعدين والتجارة والخدمات وقطاعات التصنيع الصغرية. عىل الرغم من وجودها يف 

القطاعات الرئيسية ، إال أن األنشطة غري الرسمية كانت معوقة بحكم طابعها غري الرسمي ، حيث إن احتامالت وصولها إىل املصادر املالية 

الرسمية واملدخالت األخرى مقيدة بشدة . عالوة عىل ذلك  فهي كيانات ال تدفع رضائب وال تتمتع بإمكانية الوصول إىل الخدمات العامة ، 

وفرص التدريب الرسمية عىل املهارات ، مام يحد من فرصها يف االستفادة من عقود أو استثامرات الروابط مع السوق.

ميثل تصنيع املنتجات الغذائية واملرشوبات جزءاً كبرياً من الناتج اإلجاميل للسودان ، حيث يقدر بنحو 55.3 باملائة يليه تصنيع فحم الكوك 

واملنتجات البرتولية املكررة والوقود النووي بنسبة 16.8 باملائة ، يف حني أن الناتج اإلجاميل لألنشطة الفرعية األخرى للقطاع هو ضئيل 

للغاية41  .وغني عن القول أن العديد من األشخاص يعملون بشكل غري رسمي ويشاركون يف التجارة ، كنشاط تكمييل لكسب الدخل.

الجدول 8-1: بيانات خط األساس الرئيسية لقطاع التصنيع

 تكلفة البضائع إلعادة البيع
)000جنيه سوداين(

 التكلفة اإلجاملية للخدمات

الصناعية )جنيه سوداين(
عدد املنشآت نوع امللكية

2,482,707 13,858,412 1,654 إجاميل التصنيع

1,061,486 2,233,714 89 عام

8,431 137,958 17 العامة والخاصة السودانية
- 902,399 7 العامة واألجنبية

1,412,790 3,778,418 1,477 خاص سوداين

- 6,753,169 39 خاصة سودانية واجنبية

- 52,754 25 أجنبي خاص

40. مرشوع املسح الصناعي الشامل مارس 2005 وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهاز املركزي لإلحصاء ومبساعدة فنية من اليونيدو

41. مرشوع املسح الصناعي الشامل مارس 2005 وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهاز املركزي لإلحصاء ومبساعدة فنية من اليونيدو
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آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

يف حني أن املؤسسات الصناعية الرئيسية يف البالد قد نجت إىل حد كبري ، فقد ألحقت الفيضانات أرضاراً جسيمة باملؤسسات الصغرى والصغرية 
واملتوسطة يف قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات يف الواليات املترضرة . يتم تصنيف األرضار التي لحقت باملشاريع الصغرى والصغرية 

واملتوسطة من جراء الفيضانات األخرية عىل أنها جزئية وكاملة. تتعلق الخسائر غري املبارشة بانقطاع إيرادات اإلنتاج واألعامل مبا يف ذلك 

املبيعات واإلنتاج واألجور ، ويتم تقديرها ملدة 40 يوماً ، بينام تعكس األرضار املبارشة الخسائر يف األصول املادية مبا يف ذلك املواد الخام 

واآلالت واملباين وورش العمل ، أو موقع العمل.

من أجل التأكد من آثار وتأثري الفيضانات عىل قطاع الصناعات التحويلية متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ، أخذ التقييم يف االعتبار تقريراً 

خاصاً من غرفة الصناعات الصغرية يف الخرطوم، بتكليف من األمني العام إلجراء هذا التقييم. وتجدر اإلشارة إىل أن البيانات املتعلقة بالقيمة 

املقدرة لألصول املادية التي تم تدمريها وخسائر اإلنتاج أو البيع مل تكن متاحة لتحليل تأثريات القطاع . ومع ذلك ، فقد قدر فريق التقييم 

خسائر املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة من حيث خسارة الدخل للقطاع.

قدرت األرضار املبارشة وغري املبارشة التي لحقت باملؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة بنحو 150 مليون جنيه سوداين ، أي ما يعادل 

2.7 مليون دوالر أمرييك بسعر الرصف الرسمي ، بينام تم حساب الخسائر بأكرث من 19 مليار جنيه سوداين )348 مليون دوالر أمرييك( 
. كانت الحصة األكرب من األرضار التي لحقت مبحالت التصنيع واإلصالح الخفيفة ، تليها خدمات التجزئة الصغرية والتجارة . وكانت الواليات 

األكرث ترضرا هي الخرطوم وسنار وكسال والوالية الشاملية . يف والية الخرطوم تعترب املعالجة الزراعية والبستنة من األنشطة الرئيسية التي تأثرت 

ويف والية الخرطوم ، تعترب خدمات النقل والخدمات اللوجستية القطاعات الرئيسية التي ترضرت من الفيضانات . إىل جانب األرضار املبارشة ، 

أثرت الفيضانات أيضاً بشكل سلبي عىل سبل كسب العيش والدخول األرسية للمجتمعات املترضرة . من املتوقع أن يؤدي االسرتداد غري املحتمل 

لالئتامن غري الرسمي املمنوح إىل املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة والزيادة املحتملة يف تكاليف اإلنتاج بسبب استخدام املواد 

الخام املستوردة إىل تقليل القدرة التنافسية ملنتجات املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف األسواق املحلية والدولية .

الجدول 8-2: جدول موجز لخسائر القطاع )بالعملة املحلية والدوالر األمرييك(42 

خسارة كاملة

بالدوالر االمرييك

سعر البنك املركزي السوداين

1:55

خسارة كاملة

 متوسط   الدخل الجنيه السوداين
اليومي

 بالجنيه السوداين

 العدد املقدر لأليام
التي ال تعمل

عدد العامل

 التاثر
 عدد املنشآت

املترضرة
املؤسسة / النشاط

#

85,090,909 4,680,000,000 2,000 90 26,000 2,600
 الصناعات الزراعية والبستنة

والقطاعات املرتبطة بها 1

152,727,273 8,400,000,000 2,000 60 70,000 12,000
ورش التصنيع واإلصالح الخفيفة

2

43,636,364 2,400,000,000 2,000 60 20,000 10,000
 تجارة التجزئة الصغرية

والخدمات التجارية
3

3,054,545 168,000,000 2,000 30 2,800 1,400 النقل والخدمات اللوجستية 4

26,181,818 1,440,000,000 2,000 60 12,000 2,000 مطاعم ومرافق طعام 5

24,545,455 1,350,000,000 1,500 90 10,000 1,500 وحدات إنتاج مواد البناء 6

13,090,909 720,000,000 2,000 90 4,000 2,000 قطاعات أخرى 7

348,327,273 19,158,000,000 13,500 480 144,800 31,500
إجاميل التصنيع

 

وتجدر اإلشارة إىل أن خسائر اإلنتاج ) وإن مل تكن مقدرة ( قد متتد إىل عام 2021 م لقطاع التصنيع ، حتى مع انتهاء أنشطة التعايف 

وإعادة اإلعامر . من املهم أيضاَ اإلشارة إىل أن خسائر اإلنتاج يف هذه القطاعات ال ترجع فقط إىل تدمري أصول القطاع ) املباين ، املعدات ، 

اآلالت ، املواد الخام ، والسلع التامة الصنع ( ولكن أيضاً بسبب عدم وجود إمدادات الكهرباء واملياه .

 42. غرفة الصناعات الصغرية والحرف اليدوية - اتحاد األعامل السوداين



41

تأثري االقتصاد الكيل والبرشي

يبني الجدول 72 أن الخسائر أثرت بشكل حرصي عىل الكيانات الخاصة يف املشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة ؛ ومل تتأثر أية مؤسسات 

حكومية بالفيضانات. سيُرتجم هذا التوزيع إىل تأثري عىل مستوى االقتصاد الكيل يشمل انخفاض اإلنتاج اإلجاميل للسلع والخدمات ، وانخفاض 

النمو االقتصادي ، وإن كان هامشياً. باإلضافة إىل ذلك ، فإن الخسائر املتوقعة يف اإلنتاج الصناعي واملبيعات التجارية ستعني انخفاضاً يف 

إيرادات رضيبة القيمة املضافة ، مام سيكون له تأثري سلبي عىل القطاع املايل . سيتطلب استبدال البضائع واألصول املدمرة استرياد جزء كبري من 

قيمة البضائع من الخارج وبالتايل  سيكون إلعادة اإلعامر تأثري سلبي عىل ميزان املدفوعات للبلد . سوف تتطلب التفاصيل الكاملة لهذه اآلثار 

السلبية الناشئة عن قطاع التصنيع تحليالً لتأثريات االقتصاد الكيل .

سيشعر بعض العامل ) سواء املوظفني الرسميني أم العاملني لحسابهم الخاص ( بتأثري إضايف يف كل القطاعات الفرعية ، حيث ستؤدي خسائر 

اإلنتاج إىل خسائر توظيف مكافئة ، حتى يتم تحقيق االسرتداد الكامل ألنشطة اإلنتاج . نظراً ألن خسائر اإلنتاج املقدرة قد تكون صغرية نسبياً 

مقارنة بقيمة إجاميل اإلنتاج الطبيعي يف قطاع التصنيع ، فإن خسائر العاملة املكافئة ستكون محدودة نسبياً. وتجدر اإلشارة إىل أن هذه األرقام 

تشري إىل القطاع غري الرسمي ، وأن الخسائر اإلضافية يف العاملة وسبل العيش قد ال يتم حسابها بالكامل .

احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية

فيام يتعلق بأنشطة االسرتداد ، تشمل االحتياجات رأس املال العامل لضامن استعادة سلسة اإلنتاج . إعادة متويل أو إعادة جدولة القروض 

القدمية التي ال تعمل بسبب الكارثة أمر رضوري أيضاً للتعايف. يجب تقدير املبالغ املطلوبة ألنشطة االسرتداد هذه كدالة لقيمة خسائر اإلنتاج ، 

مع األخذ يف االعتبار أنواع األنشطة اإلنتاجية والتجارية ومتطلبات رأس املال العامل الخاصة بها. ومن املتوقع أن يتم تقسيم متطلبات التمويل 

هذه إىل فئتني: )1( مخطط املنح النقدية ألصحاب املشاريع الصغرية. و )2( مخطط ثان لخطوط ائتامن ميرسة األجل مع معدالت فائدة 

منخفضة وفرتات سداد طويلة نسبياً يتم توجيهها من خالل النظام املرصيف الوطني الخاص أو النظام املرصيف اإلمنايئ .

فيام يتعلق مبتطلبات إعادة اإلعامر ، تم استكامل قيمة األصول املادية املدمرة إلدخال ميزات مقاومة للكوارث ، مبا يف ذلك مستويات األرضية 

املرتفعة يف املباين وتثبيت األسطح ملنع أرضار الرياح ، فضالً عن اعتبارات أخرى مثل االنتقال إىل مناطق أكرث أمانًا ) يف حاالت محدودة للغاية 

( ، وتحديث اآلالت ، وغريها . يجب توجيه املتطلبات املالية إلعادة اإلعامر بطريقة مامثلة لتلك الخاصة بالتعايف: )1( املنح النقدية ألصحاب 
املشاريع الصغرية. و )2( خطوط ائتامن ميرسة األجل للمؤسسات ذات الجدارة االئتامنية.

الجدول 8-3: تكاليف ومبادرات التعايف عىل املدى القصري واملتوسط والطويل
* تكلفة االسرتداد مل يتم تحديدها يف وقت التقييم

التكلفة اإلجاملية

 بالجنيه السوداين
التكلفة اإلجاملية

إطار زمني بالجنيه السوداين تدخل

 طويل املدى 
)سنوات 3+(

 متوسط   املدى
)سنوات 3-2(

 قصري املدى
 )6 أشهر -
سنة 1(

 

7,240 1,810,000 362,000 543,000 905,000
 إعادة تأهيل البنية التحتية واألصول للمنشآت الصغرى

والصغرية واملتوسطة واملناطق املترضرة

tbd* tbd*   
 املنح النقدية السرتداد رأس املال العامل للمشاريع البالغة

الصغر

*tbd* tbd*
 خطوط ائتامن ميرسة األجل السرتداد رأس املال العامل

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

تقع معظم تحديات التعايف وإعادة اإلعامر يف قطاع التصنيع عىل عاتق القطاع الخاص . ومع ذلك  فإن مشاركة الحكومة رضورية لبعض املكونات ؛ 

هذا ينطبق بشكل خاص عىل تلبية احتياجات أصحاب املشاريع الصغرية يف كل من القطاعني الرسمي وغري الرسمي . باإلضافة إىل ذلك ، فإن مبادرة 

الحكومة والدعم القوي مطلوبان لتمكني القطاع املرصيف من إنشاء خطوط ائتامن ميرسة األجل خاصة بعد وقوع الكوارث املطلوبة لكل من التعايف 

وإعادة اإلعامر. ومن املتوقع أن يرتك برنامج املنح النقدية أيضاً يف أيدي حكومة السودان من خالل إحدى وزاراتها. يعد تقديم املنح النقدية وخطوط 

االئتامن ميرسة األجل لرواد األعامل يف هذين القطاعني أمراً رضورياً ملنعهم من الوقوع فريسة لعمل املقرضني من القطاع الخاص وأسامك القرش ، 

الذين سيفرضون رشوطاً ائتامنية عالية ميكن أن تقيض بسهولة عىل جهود التعايف وإعادة اإلعامر . إن توقيت خطط التعايف وإعادة اإلعامر هذه له 

أهمية خاصة. يف حالة وجود تأخريات يف إتاحة مخططات التمويل هذه ، فقد يبدأ مالكو مؤسسات قطاع التصنيع يف جهودهم للتغلب عىل تأثري 

الكارثة يف إعادة بناء مبانيهم باستخدام نفس معايري وتصميامت ما قبل الكارثة ، بدالً من اعتامد ميزات مقاومة للكوارث. لهذا السبب ، ينبغي الجمع 

بني التوافر الفوري لخطط التمويل هذه مع املساعدة الفنية العاجلة املطلوبة لتحديد تصميم ومواصفات بناء جديدة. يجب عىل الحكومة النظر يف 

جعل التمويل مرشوطاً باعتامد هذه املعايري الجديدة ، من أجل تقليل املخاطر يف الكوارث املستقبلية .
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9. الزراعة وصيد األسامك واملوايش
ملخص

تم اإلبالغ عن تعرض ما يقرب من 2،216،362 هكتاراً من األرايض الزراعية للتلف يف 15 والية تم تقييمها ، وال سيام يف القضارف والنيل 

األزرق وسنار وكسال ، حيث غمر ما يقرب من 1،906،767 هكتاراً من املساحة املزروعة. كام تأثر قطاع الرثوة الحيوانية بشدة بفقدان 

أكرث من 107000 رأس من املاشية خاصة األغنام واملاعز والدواجن واملاشية ، التي تعود إىل حوايل 20521 أرسة. سجلت واليات شامل 

دارفور والنيل األزرق وسنار أكرب عدد من الخسائر بإجاميل قدره 75597 رأس .

يبلغ إجاميل الخسائر املقدرة بسبب الفيضانات 30.051 مليار جنيه سوداين )546.4  مليون دوالر أمرييك ( ، ويقدر إجاميل األرضار 

الناجمة عن تأثري الفيضانات عىل الرثوة الحيوانية بنحو 1.769 مليار جنيه سوداين )32.2 مليون دوالر أمرييك(. تقدر تكلفة االسرتداد 

اإلجاملية ، بعد تعديلها بنسبة 15٪ من التضخم ، بنحو 2.5 مليار جنيه سوداين ) 46.4 مليون دوالر أمرييك ( .

الجدول 9-1: ملخص لتقديرات األرضار والخسائر

إجاميل خسارة الرضر
الواليات

 الجنيه السوداين الدوالر الجنيه السوداين الدوالر الجنيه السوداين الدوالر

رشق دارفور 9,000,000 163,636 854,649,514 15,539,082 879,18,8596 15,985,247

البحر األحمر 22,799,000 414,527 106,752,103 1,940,947 131,492,050 2,390,765

النيل األبيض 82,048,000 1,491,782 298,284,702 5,423,358 385,756,060 7,013,747

كسال 109,036,000 1,982,473 1,668,087,885 30,328,871 1,807,452,756 32,862,777

القضارف 153,335,000 2,787,909 12,946,367,040 2,353,88,492 13,335,090,532 242,456,191

غرب دارفور 145,149,000 2,639,073 239,041,886 4,346,216 388,537,102 7,064,311

شامل دارفور 289,400,000 5,261,818 542,474,385 9,863,171 841,737,556 15,304,319

5,487,359 301,804,760 5,389,371 296,415,389 0 جنوب كردفان  0

12,633,650 694,850,777 12,408,050  682,442,727 0 0 وسط دارفور

النيل األزرق 516,225,000 9,385,909 9,806,727,874 178,304,143 10,501,257,017 190,931,946

سنار 423,338,000 7,697,055 1,497,203,996 27,221,891 1,947,763,887 35,413,889

غرب كردفان 18,804,000 341,891 387,551,546 7,046,392 413,401,938 7,516,399

11,104,090 610,724,933 10,905,802 599,819,130 0 0 نهر النيل

1,251,652 68,840,884 1,229,301 67,611,582 0 0 الخرطوم

1,068,510 58,768,037 1,049,429 5,7,718,607 0 0 شامل كردفان

0 0 0 0 0 0 جنوب دارفور

0 0 0 0 0 0 الجزيرة

الجملة 1,769,134,000 32,166,073 30,051,148,368 546,384,516 32,366,666,883 588,484,852

سعر الرصف املطبق - 1 دوالر أمرييك = 55 جنيه سوداين

ما قبل الكارثة والسياق )الوضع( القطاعي

إنتاج املحاصيل

ميتلك السودان محفظة متنوعة من املحاصيل ، والتي تشمل الحبوب ) مثل الذرة الرفيعة ، والدخن ، والقمح ، واألرز ، والذرة ( ، والبذور 

الزيتية ) السمسم ، والفول السوداين ، وعباد الشمس ( ، واملحاصيل الصناعية ) القطن وقصب السكر( ، ومحاصيل العلف ) الربسيم ، وعلف 

الذرة الرفيعة ، والرودس ، العشب ( والبقول ) الفاصوليا والبازالء ( واملحاصيل البستانية ) البامية والبصل والطامطم والحمضيات واملانجو ، 
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إلخ ( . تعد مرص ثالث أكرب منتج لقصب السكر يف إفريقيا بعد مرص وجنوب إفريقيا . يشهد السودان أيضاً منواً متجدداً يف زراعة القطن منذ 

2016 م -2017 م بسبب ارتفاع األسعار الدولية والبذور املحسنة عالية اإلنتاجية .43 

الجدول 9-2 : أمناط إنتاج املحاصيل يف السودان

املحاصيل الرئيسية مساحة منط اإلنتاج #

قصب السكر والقطن والذرة الرفيعة والفول 

السوداين والقمح والخرضوات والفواكه واألعالف 

الخرضاء

1.68 مليون 
هكتار

الزراعة املروية

مشاريع ري وطنية كبرية ) الجزيرة ، السويك ، حلفا الجديدة ، الرهد (   •

باستخدام تدفق األنهار من النيل وروافده

مشاريع الري واسعة النطاق )القاش وطوكر( باستخدام الفيضانات املوسمية  •

الري الصغري عىل طول ضفاف النيل وروافده.  •

كام يستفيد القطاع من األمطار ، وهو أمر مهم خاصة أثناء إنشاء املحاصيل الصيفية 

ولتقليل تكاليف اإلنتاج عىل الحيازات الصغرية املروية اململوكة للقطاع الخاص عىل 

طول ضفاف النيل وروافده التي تعتمد عىل املضخات التي تعمل بالديزل.

1

الذرة الرفيعة ) متثل حوايل 80 باملائة من 

األرايض املزروعة وتنتج عادة حوايل 45 باملائة من 

متطلبات البالد ( والسمسم وعباد الشمس والدخن 

والقطن

6.7 مليون 
هكتار

الزراعة غري املروية شبه اآللية

مير عرب واليات كسال والقضارف والنيل األزرق وسنار والنيل األبيض وجنوب   •

كردفان.

يستقبل الحزام ، يف املتوسط   ، أكرث من 500 ملم من األمطار سنوياً  •

2

الدخن والذرة والفول السوداين والسمسم 

والكركديه والبطيخ والصمغ العريب

 9 مليون 
هكتار

الزراعة غري املروية التقليدية

تضم أكرب عدد من املزارعني وتشمل وحدات عائلية صغرية تزرع من 2 إىل   •

50 هكتاراً للدخل واملعيشة .
يف الوحدات الكبرية ، قد يكون هناك قدر ضئيل من امليكنة يف شكل تحضري   •

األرض ، ولكن يتم تنفيذ معظم العمليات يدوياً.

يسود القطاع التقليدي يف غرب السودان ودارفور ومعظم أنحاء والية كردفان.  •

3

املاشية

يعترب السودان من أكرب الدول املنتجة للرثوة الحيوانية يف إفريقيا والعامل العريب ، حيث يساهم قطاع الرثوة الحيوانية يف سبل عيش 26 مليون 

شخص عىل األقل . وهي توفر أكرث من 60 باملائة من القيمة املضافة املقدرة لقطاع الزراعة وهي مساهم كبري يف الناتج املحيل اإلجاميل 

مبتوسط 20-22 باملائة. يقدر إجاميل عدد املاشية يف عام 2019 م بحوايل 119 مليون رأس من املاشية واألغنام واملاعز واإلبل وغريها. 

تشمل أنظمة اإلنتاج الحيواين الرئيسية ما ييل:44  

الرعي البدوي - ملكية الرثوة الحيوانية لكل أرسة كبرية وقد ترتاوح من 100 إىل 1000 رأس من الحيوان ، مبا يف ذلك املاشية واإلبل   •
واملاعز واألغنام . تتحرك املاشية ملسافات طويلة متتد ألكرث من 500 كيلومرت بحثاً عن العلف واملياه .

الرعي الزراعي - إنتاج املحاصيل بحجم صغري مختلط برتبية املاشية مع ملكية املاشية لكل أرسة ترتاوح من 7 إىل 15 حيواناً صغرياً ،   •
خاصة الدجاج املحيل واملاعز واألغنام. يتم االحتفاظ باملاعز والدواجن بشكل أسايس كمصدر للربوتني الحيواين يف شكل الحليب والبيض 

ولحوم الدواجن ، بينام يتم االحتفاظ باألغنام بشكل أسايس كمصدر للدخل. عىل عكس الرعي البدوي، يف الرعي الزراعي ، تغطي املاشية 

مسافات أقرص اعتامداً عىل حالة هطول األمطار .

الخدمات الخاصة والعامة

يف عام 2017 م  نفذت الحكومة عدة إصالحات لتعزيز القطاع الخاص ، ويف عام 2018 م  أجرت مراجعة ترشيعية وعدد من التغيريات 
اإلجرائية . يقدم الصندوق االستئامين متعدد الرشكاء للسودان )SMPF( الذي يديره البنك الدويل أنشطة املساعدة الفنية لتطوير األعامل 

التجارية الزراعية والصغرية واملتناهية الصغر واملناطق االقتصادية الخاصة )SEZs( منذ منتصف عام 2019 م . يف السنوات األخرية 

ظهرت العديد من الرشكات الخاصة الكبرية التي تنتج محاصيل علفية مثل الربسيم وعشب رودس للتصدير ، وخاصة إىل دول الخليج . عادة ما 

تكون هذه الرشكات آلية للغاية ، وتستخدم أنظمة ري فعالة مثل املحاور املركزية وأشكال أخرى من الري بالرش وتحقق عموماً عوائد عالية 

من األعالف الجيدة .

  .ca7787en44/10.4060/https://doi.org .43. الفاو. 2020. تقرير خاص - 2019 بعثة منظمة األغذية والزراعة لتقييم املحاصيل واإلمدادات الغذائية إىل السودان. روما
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املخاطر ونقاط الضعف

يف حني أن هناك إمكانات كبرية إلنتاج املحاصيل الزراعية يف السودان ، فقد واجه القطاع الفرعي عدداً من التحديات التي حددت وقيّدت فرص 
النمو املستدام لدعم االقتصاد واألشخاص الذين يعتمدون عىل القطاع يف معيشتهم . ومن بني املعوقات الرئيسية : تخصيص املوارد والقدرات 

والبنية التحتية املحدودة ؛ بيئة متكني محدودة لألعامل ؛ والتحديات املناخية مبا يف ذلك الظروف املناخية الزراعية. كونها بعلية بشكل رئييس ، 

فإن الزراعة يف السودان معرضة بشدة للتغريات يف كميات وتوقيت هطول األمطار.

هطول األمطار غري املوثوق به : الزراعة بعلية يف الغالب يف السودان ، حيث يعيش غالبية السكان ، مام يؤثر عىل األمن الغذايئ يف   •
البالد. يُظهر إنتاج املحاصيل يف القطاعات البعلية تقلبات سنوية واسعة للغاية نتيجة كميات األمطار وتوزيعها غري املوثوق بها ، مام 

يؤدي إىل البذر املتأخر ، ونوبات الجفاف الطويلة ، والفيضانات من األمطار الغزيرة ، ورضورة إعادة الزراعة ، وليس من غري املألوف ، 

فشل املحاصيل بالكامل .

محدودية تخصيص املوارد واالفتقار إىل بيئة األعامل التمكينية: إن الوضع يف قطاع الري أكرث قابلية للتنبؤ به . ومع ذلك من منظور   •
عاملي تعترب الغالت منخفضة بشكل عام يف جميع القطاعات ألسباب مختلفة غري تقلب هطول األمطار . وتشمل هذه  من بني أمور 

أخرى ، النقص يف كفاءة اآلالت الزراعية التي تتم صيانتها بشكل جيد ، ونقص االئتامن ورأس املال العامل ، واستخدام أصناف املحاصيل 

ذات العائد املنخفض مع ندرة توافر البذور املحسنة واملامرسات الزراعية السيئة يف مكافحة األعشاب الضارة واآلفات .

البنية التحتية غري الكافية: ال تزال غالت املحاصيل يف املخططات املروية الفيدرالية منخفضة وفقاً للمعايري العاملية ، ويرجع ذلك إىل حد   •
كبري إىل ضعف الصيانة وتسخني القنوات ، ونقص املضخات الحديثة الفعالة واعتامد املامرسات الزراعية التقليدية التي ال تسمح بتحقيق 

أقىص استفادة باالستخدام الفعال ملوارد املياه الثابتة واستغالل اإلمكانات الكاملة للزراعة األكرث كثافة .

عىل الرغم من الجهود املبذولة ، ال يزال اإلنتاج الزراعي اإلجاميل بعيًدا عن إمكاناته . كانت هذه الجهود غري كافية أيضاً يف تطوير الزراعة 

الريفية ومعالجة األمن الغذايئ بسبب نقص البحوث االستثامرية واإلرشاد وتنمية األسواق ومنظامت املزارعني الفعالة وسالسل القيمة واالئتامن 

وما إىل ذلك يف املناطق البعلية . ازداد الوضع تعقيداً بسبب النزاع والنزوح يف عدة مناطق من السودان ) دارفور والنيل األزرق وجنوب 
كردفان(.

تضمنت إجراءات السياسة يف الربنامج الخاميس لإلصالح االقتصادي )2015 م – 2019 م ( تحديث القطاع املروي ، ودعم الزراعة 

املطرية التقليدية بالبحوث ، والبذور املحسنة ، واستخدام تقنيات عدم الحرث ، والتخزين ، واألسواق ، وحصاد املياه ، واالئتامن ، والبنية 

التحتية الريفية . باإلضافة إىل توفري حوافز األسعار ) الحد األدىن لألسعار ( وإدخال التأمني عىل املحاصيل . كام استهدف الربنامج تحسني 

سالالت املوايش وتزويد الرثوة الحيوانية بالخدمات البيطرية التطعيامت والحجر الصحي واإلرشاد والتلقيح االصطناعي واملجازر الحديثة مع 

توفري األعالف يف املناطق املروية وتحسني املراعي واملراعي يف املناطق البعلية. باإلضافة إىل ذلك ، ركز الربنامج ، من بني موضوعات أخرى 

، عىل ضامن تغطية األشجار بنسبة 10 باملائة من املساحة املزروعة باملزارع اآللية وإعادة تأهيل حزام الصمغ العريب . كام كانت معالجة 

يقدر إجاميل إنتاج الذرة الرفيعة والدخن يف 20/2019 بنحو 5.1 مليون طن ، أي أقل بنسبة 57 يف املائة من إنتاج العام السابق و 18   •
يف املائة أقل من متوسط الخمس سنوات.

يقدر إنتاج الذرة الرفيعة بحوايل 4 ماليني طن ، أي أقل بنسبة 26 يف املائة من مستوى العام السابق و 19 يف املائة أقل من متوسط الخمس   •
سنوات.

يقدر إنتاج الدخن الوطني بنحو 1.1 مليون طن ، أي أقل بنسبة 63 يف املائة من اإلنتاج الوفري لعام 2018 وأقل بنسبة 16 يف  •
 

CFSAM Report 2020/2019.متوسط الخمس سنوات

جهود تنشيط الزراعة يف السودان

تم بذل العديد من الجهود لتنشيط الزراعة. ارتفع إجاميل اإلنفاق عىل الزراعة مبا يف ذلك البنية التحتية ذات الصلة كنسبة مئوية من إجاميل   •
اإلنفاق العام من 6.4 يف املائة يف عام 2012 لتصل إىل أكرث من 10 يف املائة يف املتوسط خالل الفرتة 2015-2017 مبا يتامىش مع 

خطة العمل الدولية وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة.

شمل االستثامر يف قطاع الرثوة الحيوانية الربنامج الصحي الناجح للتلقيح والتفتيش عىل صادرات املوايش من األغنام واالستثامرات يف املحاجر   •
خالل الفرتة 2012-2018 مام أدى إىل انتعاش ملحوظ يف صادرات الحيوانات الحية.

أدت السياسات املالمئة يف مجال التحرير واالستثامر يف الصمغ العريب إىل زيادة صادرات الصمغ العريب.  •
أدت االستثامرات يف التحسني التكنولوجي للقطن )القطن املعدل وراثيا( إىل انتعاشه ؛ كان العائد أكرث من الضعفني.  •
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46. تقرير الفاو عن الفيضانات 2020 و 2019 تقييم الفاو للمحاصيل واإلمدادات الغذائية

47. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. )سبتمرب 2020(. التقييم الرسيع لتأثري فيضانات السودان لعام 2020. تقييم مشرتك مع حكومة السودان

 .Ibid .48

49.  يشري تحليل خسائر اإلنتاج فقط إىل الفول السوداين والدخن والسمسم والذرة الرفيعة. ال تشمل خسارة اإلنتاج اإلجاملية الخسائر التي لحقت بالخرضوات والبقول بسبب نقص املعلومات 

املصنفة )أي أنواع املحاصيل املترضرة(.

التفاوتات بني الجنسني من محاور الرتكيز الرئيسية للربنامج . يتمثل العيب الرئييس للخطط املذكورة أعاله يف فشل وضع القطاع الصناعي ) مبا 

يف ذلك الصناعات الزراعية (  كمحرك للنمو للتوجه املوجه نحو التصدير لتحقيق التحول االقتصادي املطلوب.45  

يف قطاع املحاصيل ، بلغ إنتاج الفول السوداين يف ) 2020/2019 م ( 2.6 مليون طن تليها الذرة الرفيعة ) حوايل 2 مليون طن ( 
والدخن ) مليون طن ( والسمسم ) 0.6 مليون طن ( . تقدر املساحة املزروعة بالذرة الرفيعة يف ) 2020/2019 م ( بنحو 9 ماليني 

هكتار ، أي أقل بنحو 13 باملائة عن العام السابق ، ويرجع ذلك أساساً إىل انخفاض بنسبة 21 باملائة يف قطاع الزراعة البعلية التقليدية و 7 

باملائة يف قطاع البعل اآليل. ومع ذلك ، تم تقدير املساحة املزروعة بالدخن مبستوى شبه متوسط يبلغ 4 ماليني هكتار ، أي أقل بنسبة 16 

باملائة مقارنة بعام 2018 م . اقترص االنخفاض يف زراعة الدخن بشكل أسايس يف شامل وغرب كردفان وشامل وغرب دارفور ، حيث أدت 

االشتباكات القبلية عىل وجه الخصوص إىل تقييد الوصول إىل األرايض الزراعية46. انظر امللحق ، الجدول 202 للحصول عىل إحصاءات بيانات 

خط األساس التفصيلية .

تتم تربية املاشية يف جميع أنحاء البالد تقريباً ، ومتتلك القبائل البدوية يف املقام األول الحيوانات . يف عام 2018 م ، قدر إجاميل عدد 

األغنام واملاعز واألبقار يف السودان بحوايل 40 مليوناً و 55 مليوناً و 31 مليوناً عىل التوايل.. انظر امللحق ، الجدول 203 للحصول عىل 

بيانات خط األساس التفصيلية للرثوة الحيوانية .

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

منذ يوليو 2020 م  حتى منتصف سبتمرب  استمرت األمطار الغزيرة والفيضانات جنباً إىل جنب مع الفيضان التاريخي لنهر النيل وروافده 

، مام أثر عىل جميع الواليات يف السودان مع استثناء جنوب دارفور ، مام تسبب يف أرضار مدمرة عىل ضفاف األنهار يف الشامل ، املناطق 
الوسطى والرشقية من البالد. وقد تسبب هذا يف أرضار واسعة النطاق يف مجموعة من القطاعات ، مبا يف ذلك  واألهم قطاع الزراعة.47  

أدت الفيضانات والتشبع باملياه بسبب هطول األمطار الغزيرة إىل إلحاق أرضار جسيمة باملحاصيل واملراعي يف السودان. كام تسببت الفيضانات 

املفاجئة يف خسائر كبرية يف املدخالت واألدوات واملضخات الزراعية ، باالضافة  لتدمري مرافق الزراعة واملاشية. كام تم تسجيل محدودية الحركة 

والوصول إىل املزارع واملدخالت ، مام أثر عىل سبل العيش واألمن الغذايئ آلالف املجتمعات الضعيفة يف جميع أنحاء البالد.

عالوة عىل ذلك تشكل البيئة الرطبة ظروفاً مواتية النتشار األعشاب الضارة وآفات النباتات وأمراض املاشية ، مام يشكل مخاطر إضافية عىل 

قطاعي الزراعة والرثوة الحيوانية48، تظهر خسارة املحصول املقدرة يف الجدول 83 أدناه.

أدى الفيضان إىل إلحاق أرضار جسيمة باملحاصيل املزروعة ، وخاصة الذرة الرفيعة - محصول الغذاء األسايس يف السودان-. وقدرت منظمة 

األغذية والزراعة خسارة اإلنتاج اإلجاملية بنحو 1،044،942 طناً يف قطاع الزراعة البعلية.49 كام فقدت البذور واألدوات واملعدات واآلالت 

والبنية التحتية املتعلقة بالزراعة.

تم اإلبالغ عن حوايل 111 طناً من أنواع البذور املختلفة التي ضاعت مع الفيضانات ، ومع ذلك ال يتم اإلبالغ عن كل الخسارة يف البذور وقد 

 ،)Plough disks( تكون أعىل مام هو مذكور. تم اإلبالغ عن ضياع أصول زراعية إضافية مثل 256 جراراً ، و 200 محراث قريص

و 150 آلة رش، و 310 أدوات يدوية ، و 1000 محراث للحمريdonkey( ploughs( ، ولكن رمبا مل يتم اإلبالغ عنها. التكلفة 
املقدرة لفقدان هذه األدوات مبينة أدناه يف الجدول 3-8.

وفًقا للتقييم الرسيع لتأثري الفيضانات يف السودان لعام 2020 ، الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة باالشرتاك مع حكومة السودان 

يف سبتمرب 2020
تم اإلبالغ عن تعرض ما يقرب من 2،216،362 هكتارًا من األرايض الزراعية للتلف يف 15 والية تم تقييمها ، وال سيام يف   .1

القضارف والنيل األزرق وسنار وكسال ، حيث غمر ما يقرب من 1،906،767 هكتارًا من املساحة املزروعة.

ترضر حوايل 597,689 أرسة زراعية ورعوية بالفيضانات واألمطار الغزيرة. وتشمل: 527،968 أرسة زراعية يف املناطق   .2
غري املروية ؛ 49200 أرسة زراعية يف القطاع املروي ، و 20521 أرسة رعوية

حوايل 42 يف املائة من مجموع األرس املترضرة تعولها نساء.   .3
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الجدول 9-3: الخسارة املقدرة لألدوات الزراعية

يف املناطق البعلية للواليات املترضرة من الفيضانات ترضرت األصول األخرى املتعلقة بالزراعة مثل هياكل تجميع املياه ، مبا يف ذلك اآلبار 
الضحلة ومضخات الري ومولدات الطاقة والسدود والحفائر وأنظمة الري والسالخانات  وأسواق القرى والبستنة بالفيضانات .

الرضر الكيل )جنيه سوداين( سعر الوحدة )جنيه سوداين( عدد املترضر/ الخسائر األدوات الزراعية #

267,520,000 1,045,000 256 تراكتور 1

99,000,000 495,000 200 محراث اسطواين 2

7,425,000 49,500 150 رشاشات 3

852,500 2,750 310 أدوات يدوي 4

71,500,000 71,500 1,000 محراث حيوان 5

446,297,500 اإلجاميل
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باإلضافة إىل خسائر املحاصيل ، تأثر قطاع الرثوة الحيوانية بشدة أيًضا بفقدان أكرث من 107000 رأس من املاشية خاصة األغنام واملاعز 

والدواجن واملاشية التي تعود إىل حوايل 20.521 أرسة. سجلت واليات شامل دارفور والنيل األزرق وسنار أكرب عدد من الخسائر قدرها 50 

75597  . يوضح الجدول الجدول 9-5 أدناه التكلفة االقتصادية إلجاميل األرضار  التي لحقت بالرثوة الحيوانية.

 )SDG( الجدول 9-5: تقديرات األرضار اإلجاملية للامشية

إجاميل اإلرضار الدواجن املوايش األغنام الضأن الوالية

9,000,000 0 0 9,000,000 0 رشق دارفور

22,799,000 0 البحر األحمر 7,809,000 14,640,000 350,000

82,048,000 0 النيل األبيض 45,714,000 7,884,000 28,450,000

كسال 66,500,000 18,000,000 24,500,000 36,000 109,036,000

153,335,000 0 القضارف 36,537,000 84,348,000 32,450,000

غرب دارفور 61,693,000 33,876,000 49,500,000 80,000 145,149,000

289,400,000 0 شامل دارفور 228,000,000 56,400,000 5,000,000

0 0 0 0 0 جنوب كردفان

0 0 0 0 0 وسط دارفور

516,225,000 0 النيل األزرق 399,399,000 28,476,000 88,350,000

423,338,000 0 سنار 400,938,000 9,600,000 12,800,000

18,804,000 0 0 غرب كردفان 16,188,000 26,16,000

0 0 0 0 0 نهر النيل

0 0 0 0 0 الخرطوم

0 0 0 0 0 شامل كردفان

0 0 0 0 0 جنوب دارفور

0 0 0 0 0 الجزيرة

الجملة 1,262,778,000 264,840,000 241,400,000 116,000 1,769,134,000

املصدر: تقرير منظمة األغذية والزراعة عن الفيضانات لعام 2020 م

األرضار والخسائر التي لحقت بالبستنة والبذور واألدوات واملعدات واآلالت والزراعة والبنية التحتية املتعلقة بالري مام ادى إيل عدم لحاق 

العديد من املزارعني ببداية املواسم الزراعية القادمة ، التي تبدأ يف أكتوبر 2020 م ومارس 2021 م ، عىل التوايل. يتطلب هذا التأثري 

الالحق للفيضانات استبدال املدخالت واألدوات الزراعية يف الوقت املناسب ، وإعادة تأهيل أنظمة الري ، فضالً عن تقديم الدعم للقطاعات 

الفرعية للرثوة الحيوانية ومصايد األسامك والغابات.

القضايا الشاملة 

)النوع االجتامعي ، البيئة ، التوظيف ، سبل العيش والحامية االجتامعية ، الحد من مخاطر الكوارث( :
تظهر نتائج التقييم أن فرص العمل مثل العاملة الزراعية العرضية - التي تعترب واحدة من أهم األنشطة املدرة للدخل لسكان الريف - قد 

تضاءلت بالفعل ومن املحتمل أن تنخفض أكرث خالل موسم الحصاد القادم . وبالتايل  فإن االفتقار إىل فرص العمل يف مجاالت مثل العمل يف 

املزارع وتجهيز األغذية الزراعية وتسويقها سيكون له تأثري كبري عىل سبل عيش العديد من النساء الضعيفات.51   تلعب النساء دوراً مًهام يف 

الزراعة ، حيث توجد امرأة واحدة عىل األقل تشارك يف الحصاد يف 80 باملائة من األرس الزراعية يف املتوسط . تشري دراسة استقصائية أجراها 

50. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. )سبتمرب 2020(. التقييم الرسيع لتأثري فيضانات السودان لعام 2020. تقييم مشرتك مع حكومة السودان.

51. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، يناير / كانون الثاين 2020 ، نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ، السودان
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اتحاد الصناعات الصغرية والحرف اليدوية يف السودان إىل أن الرشكات الصغرية واملتوسطة فقدت دخلها يف الزراعة والبستنة والقطاعات املرتبطة 
بها بنحو 468 مليون جنيه سوداين.52

تظهر النتائج اإلضافية للتقييم أن السكان املترضرين قد بدأوا يف االنخراط يف آليات التكيف مع الضائقة مثل اقرتاض املال وبيع األصول اإلنتاجية 

للحصول عىل الغذاء . مستويات الديون آخذة يف التصاعد وسيحتاج السكان املترضرون إىل الحصول عىل النقد يف أقرب وقت ممكن لسداد 

ديونهم . قبل الفيضانات املدمرة املستمرة أدى غزو الجراد الصحراوي يف القرن األفريقي وجهود املراقبة يف البلدان املترضرة بالفعل إىل تآكل 

القدرة املالية للحكومة عىل االستجابة للكارثة ، مام استدعى حشد الدعم الخارجي . من املرجح أن يؤدي الجمع بني تأثري االنكامش االقتصادي 

وارتفاع مستوى التضخم ووباء كوفيد -19 وغزو الجراد الصحراوي والفيضان املستمر اآلن إىل إضعاف قطاع الزراعة ، مام يؤثر سلباً عىل 

السكان األكرث ضعفاً يف البالد.

االقتصاد الكيل وتأثري اإلنسان :

تعترب أنشطة قطاع الزراعة مصدر الرزق األسايس ألكرث من 70 باملائة من سكان السودان وتدعم نسبة كبرية من الناس يف املناطق الريفية. 

تعد األنشطة الزراعية مساهامً مهامً يف اقتصادات املناطق الحرضية من خالل أنشطة مثل التخزين واملعالجة والتجارة. ما ال يقل عن 55 

باملائة من مجموع السكان يف الواليات املترضرة من الفيضانات ميارسون األنشطة الزراعية والحيوانية كمصادر رئيسية لدخلهم .

تشكل املزارعات حوايل 42 باملائة من إجاميل املزارعني العاملني يف الزراعة وتربية املاشية. إذا مل يشاركوا بشكل مبارش يف أنشطة اإلنتاج 

الزراعي ، فإن غالبية سكان الريف يقومون بأنشطة وخدمات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع ، مثل رشاء املدخالت واملعالجة والنقل والتجارة من 

بني أمور أخرى.

يف الواقع ، يعتمد اقتصاد السودان بشكل كبري عىل الزراعة ، التي تشغل ما يقدر بنحو 43 باملائة من القوى العاملة )تقديرات منظمة العمل 
الدولية لعام 2019 م ( ومتثل حوايل 30 باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل ) البنك الدويل ( . ومع ذلك فإن االستثامر يف قطاع الزراعة 

منخفض . يؤدي عدم استقرار االقتصاد الكيل مع ارتفاع معدالت التضخم وتعدد أسعار الرصف إىل خلق بيئة ال ميكن التنبؤ بها لالستثامر 

الخاص واإلنتاج مبا يف ذلك الزراعة . االستثامر يف الزراعة والسياسات التي تواجه قطاع التصنيع الزراعي ال تخلق بيئة مواتية للتحول االقتصادي 

. أدت الفيضانات إىل زيادة ضعف القطاع االقتصادي ، مام أثر عىل مستوى االستثامرات يف هذا القطاع.

باإلضافة إىل ذلك ، ال تزال حصة صادرات السودان يف التجارة العاملية منخفضة وترتاوح بني 0.02-0.03٪. مل تتجسد سياسات الحكومة 

يف تحويل الصادرات من املواد الخام الزراعية واملوارد الطبيعية إىل التصنيع الزراعي والسلع الصناعية . ولذلك ال تزال الزراعة تواجه مشاكل 
انخفاض املدخالت ) البحوث واإلرشاد والبذور املحسنة وسالالت املوايش األفضل وما إىل ذلك ( ، وضعف األسواق ) مبا يف ذلك البنية التحتية 

الضعيفة للامشية ( ، وضعف مؤسسات االئتامن ، ومنظامت املزارعني غري الفعالة. نظراً ألن معظم املوارد ، املالية واملؤسسية ، سيتم توجيهها 

نحو تلبية احتياجات التعايف الفوري للقطاع ، يصبح من الصعب تطوير سوق تجارية للقطاع لدعم مرونته عىل املدى الطويل .

52.  ملزيد من التفاصيل ، يرجى االطالع عىل فصل التوظيف واملعيشة من التقرير
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احتياجات التعايف واالسرتاتيجية

احتياجات التعايف وتحديد األولويات

بناءاً عىل األرضار والخسائر املتكبدة بسبب الفيضانات ، يجب أن تعالج تدخالت اإلنعاش قصرية األجل حاجة املزارعني الستعادة خسائر 
املحاصيل وملكية الرثوة الحيوانية. يجب إعادة تخزين األغنام واملاعز والدجاج يف أرسع وقت ممكن لتجنب حدوث انخفاض حاد يف دخل 

األرسة . يجب أن يكون استبدال املدخالت واألدوات الزراعية أولوية قصرية األجل لحامية املزارعني املترضرين من التأثري املتصاعد للفيضانات 

عىل سبل عيشهم . أيضاً ، كإجراء فوري لإلنعاش يجب جمع أموال إضافية ملواصلة توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية عىل الواليات املترضرة . 

حالياً ، يتم تقديم هذا الدعم من قبل برنامج الغذاء العاملي )WFP( واملنظامت غري الحكومية )NGO( وديوان الزكاة واملنظامت الوطنية 
التطوعية والخريية.

عىل املدى املتوسط ، يجب أن تضمن التدخالت إعادة تأهيل شبكات الري حتى يتمكن السكان املترضرون من مواصلة األنشطة الزراعية يف 

املواسم القادمة . يجب دمج هذه التدخالت مع برامج النقد مقابل العمل ، والتي تعترب بالغة األهمية إلعادة تأهيل املناطق املترضرة والسامح 

بتوليد الدخل من خالل استعادة أنظمة الري وإصالح الطرق وإعادة تأهيل الحفائر الصغرية واآلبار الضحلة ، وإزالة األنقاض من األرايض 

الزراعية ، وما إىل ذلك .

عىل املدى الطويل ، لضامن األمن الغذايئ ورفاهية األرسة وعائدات التصدير ، يجب أن يزداد اهتامم الحكومة واإلنفاق يف القطاع ، ال سيام بعد 

انفصال جنوب السودان يف عام 2011 م  وفقدان عائدات النفط الكبرية وأسعار السوق املنخفضة الحالية53.

يجب أن يكون بناء القدرات أحد محاور الرتكيز عىل املدى املتوسط والطويل لتدخل اإلنعاش ، ليس فقط لدعم الزراعة يف السودان ، ولكن 

أيضاً لجلب مامرسات االبتكار والحد من املخاطر إىل القطاع . يجب تشجيع ودعم بنوك البذور وتقنيات الرتبية والتأمني عىل املحاصيل وما إىل 

ذلك بشكل مؤسيس ، مام قد يقلل بدوره من آثار الكوارث املحتملة عىل املزارعني يف املستقبل .

توصيات للحد من مخاطر الكوارث وبناء املرونة يف القطاع

يستدعي التأثري الكبري للمخاطر الطبيعية والكوارث عىل قطاع الزراعة تعميم مراعاة الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة عىل الصمود يف 

قطاع الزراعة لتعزيز سبل العيش واألمن الغذايئ والتغذية للشعب السوداين.

عىل املدى املتوسط إىل الطويل ، من الرضوري الحصول عىل دعم خارجي قوي من رشكاء املوارد لالستجابة الحتياجات املجتمعات املترضرة وتعزيز 

صمود األرس األكرث ضعفاً من خالل استنباط تدابري التأهب والوقاية إلدارة الفيضانات .

يشكل ترميم الطرق والجسور وتوفري سهولة الوصول إىل األسواق وبنوك البذور واملدخالت الزراعية األخرى للمزارعني جزءاً أساسياً من املرونة الكلية 

للقطاع. إن إدخال مبادئ إعادة البناء بشكل أفضل )BBB( يف تدخالت اإلنعاش ، ال سيام فيام يتعلق بإصالحات البنية التحتية وإعادة اإلعامر ، 

ميكن أن يعمم الحد من مخاطر الكوارث يف الزراعة ويعزز استعداد املجتمعات الزراعية ملواجهة الكوارث املحتملة .

الجدول 9-6: تكاليف ومبادرات االسرتداد قصرية املدى )3-6 أشهر(

التكلفة
السلعة وصف

دوالر امرييك  جنيه سوداين
32,166,073 1,769,134,000  إعادة تكوين الرثوة الحيوانية من املاشية املفقودة - توزيع األغنام واملاعز واملاشية

والدواجن عىل األرس املترضرة

املاشية

52,050 2,862,746 ــىل األرس ــم ع ــوداين والسمس ــول الس ــن والف ــة والدخ ــذرة الرفيع ــذور ال ــع ب  توزي
ً الزراعيــة األكــرث تــرضراً وضعفــا

 تعويض البذور املفقودة من
املحاصيل املترضرة

8,114,500 446,297,500  توفري األدوات الزراعية مثل املحاريث القرصية والرشاشات والجرارات واألدوات
اليدوية ومحاريث الحمري لألرس املترضرة

 استبدال أدوات الزراعة التالفة
أو املفقودة

40,332,623 2,218,294,246 االجاميل

46,382,516 2,551,038,383  إجاميل تكلفة االسرتداد )معدلة
حسب التضخم ٪15(

املصدر: )1( التقييم الرسيع لتأثري الفيضانات يف السودان لعام 2020 م . تقييم مشرتك مع حكومة السودان ؛ )2( بعثة منظمة األغذية والزراعة لعام 2019 م لتقييم املحاصيل واإلمدادات الغذائية إىل السودان ؛ )3( 

منظمة األغذية والزراعة ، تحديث النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة  GIEWS Update ، 2018 ، » نقص الوقود يف السودان وارتفاع أسعار املدخالت الزراعية التي تؤثر عىل زراعة محاصيل 

2018 م ».

53. وفقا للبنك الدويل ، فإن اإلنفاق الحكومي السنوي عىل الزراعة ميثل أقل من 3 يف املائة من إجاميل اإلنفاق العام.
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انظر امللحق ، الجدول 204 للحصول عىل حساب تفصييل لتقدير احتياجات االسرتداد.

تم تقدير تدخالت اإلنعاش املتعلقة برتميم الطرق وأنظمة الري وإزالة األنقاض وما إىل ذلك املدمجة مع برامج النقد مقابل العمل يف فصل 

التوظيف وسبل العيش .

ترتيبات التنفيذ

ميكن البدء يف توفري البذور واألدوات الزراعية وكذلك إعادة تكوين الرثوة الحيوانية من خالل آليات عينية ، أو قسائم ، أو معارض تجارية 

للمدخالت ، أو تحويالت نقدية. ميكن استخدام آلية التدخل العيني لتوزيع أكياس تخزين البذور لتجنب خسائر ما بعد الحصاد ، وتوفري 

األعالف واألدوية البيطرية واللقاحات لألرس املترضرة والفقرية. ميكن أن تكون التحويالت النقدية مفيدة بشكل خاص يف تلبية االحتياجات 

الغذائية الفورية للسكان األكرث ترضراً وضعفاً. وينبغي إطالق برامج النقد مقابل العمل الستعادة أنظمة الري وإصالح الطرق والبنية 

التحتية الزراعية األخرى مع دمج مكونات BBB يف التنفيذ .

يجب أن تضمن الحكومة ووزارة الزراعة ، عىل املدى املتوسط إىل الطويل ، حصول املزارعني عىل األدوات والبذور الكافية للموسم الزراعي 

القادم . ميكن عقد دورات تدريبية خاصة عىل املستوى املحيل لتثقيف املزارعني فيام يتعلق ببنوك البذور ، وتقنيات الرتبية املحسنة ، 

وإدارة الرثوة الحيوانية ، وأيضاً للتعلم من التحديات الحرجة التي يواجهونها خالل وقت الكارثة وغري ذلك .

تشمل إحدى أهم تدابري اإلنعاش طويلة األجل متويل القطاع وتأمني املزارعني ضد الكوارث الطبيعية . يجب عىل الحكومة إىل جانب 

الوزارات التنفيذية ذات الصلة واملؤسسات املالية والتقنية املحلية واملتعددة األطراف تطوير نظام مايل يحمي قطاع الزراعة وجميع الجهات 

الفاعلة فيه من األرضار الجسيمة ، وبالتايل فقدان سبل العيش ، واالنهيار االقتصادي.

إن الدعم املايل القوي ، والوصول املناسب إىل األسواق واألدوات ، إىل جانب التأهب للكوارث ميكن أن يدفع الزراعة إىل األمام يف طريق 

الصمود يف السودان.
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قطاعات البنية التحتية

املواصالت

الطاقة والكهرباء 

املياه والرصف الصحي 

وإدارة املوارد املائية
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10.املواصالت
ملخص

يقدم هذا الفصل تقييامً للبنية التحتية للنقل قبل كارثة الفيضانات وبعدها ، وتقدير الخسائر واألرضار ، ويقرتح قامئة ذات أولوية 

الحتياجات التعايف واسرتاتيجية التعايف . تدعم شبكات النقل النشاط االقتصادي من خالل متكني حركة البضائع واألشخاص. خالل هذا 

الحدث الجوي القايس ، تعرضت البنية التحتية للنقل يف السودان ألرضار مبارشة وغري مبارشة ، مام شكل تهديًدا لسالمة اإلنسان ، وتسبب 

يف اضطراب كبري وما يرتبط به من آثار اقتصادية واجتامعية. ووفقاً لوزارة البنية التحتية والنقل الفيدرالية السودانية ، فقد جرفت الطرق ، 
وُغمرت مرافق املوانئ ، وغمرت املياه مباين املطارات ، وقوضت سالمة أرصفة املدارج ، وترضرت البنية التحتية للسكك الحديدية. ملخص 

لألرضار املقدرة للبنية التحتية للنقل وحيثام أمكن تم تقدير الخسائر الناتجة أدناه .

الجدول 10-1: األرضار والخسائر يف قطاع النقل

الخسائر )بالدوالر األمرييك( أرضار )بالدوالر األمرييك( القطاع الفرعي

83,015,090 النقل عىل الطر

820,756 492,454 السكك الحديدي

6,935,908 النقل الجوي

453,109 النقل النهري

820,756 90,896,562 مجموع

تضمنت اآلثار غري املبارشة لكارثة الفيضانات ما ييل:

زيادة تكاليف استخدام املركبات والطرق ، وأوقات الرحالت ، وخسارة األعامل بسبب فشل املزارعني واملنتجني يف نقل البضائع واملاشية إىل   •
األسواق .

تفيش األمراض التي تنقلها املياه بسبب ركود املياه وتلوثها .  •
فقدان شبكات األمان االجتامعي للفئات الضعيفة مثل كبار السن والنساء واألطفال .  •

الزج بالفقراء عميقاً يف هوة الفقر حيث زادت تكلفة االحتياجات األساسية عدة مرات.  •

عىل مستوى االقتصاد الكيل ، أدت كارثة الفيضانات إىل تعطيل سالسل التوريد واإلنتاج وحركة السلع والخدمات ، واألهم من ذلك بالنسبة لحكومة 

السودان ، مام أدى إىل انخفاض اإليرادات الرضيبية والقدرة عىل توفري خدمات عامة كافية .

بعد إجراء تقييم رسيع لألرضار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل ، تم رسم إسرتاتيجية احتياجات التعايف بقيمة 109 مليون دوالر أمرييك تستند 

هذه االسرتاتيجية إىل قامئة أولويات اإلجراءات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل املوىص بها مع نهج إعادة البناء املستدام األفضل .

عىل املدى القصري ، نقرتح إجراء تقييم األثر الرضوري ، والفتح املؤقت للطرق ، وإزالة األنقاض ، واختيار مناذج الرشاء املناسبة ، وإعداد طلبات إبداء   •

االهتامم ، وطلب العروض ووثائق العطاء .

عىل املدى املتوسط ، نقرتح تنفيذ تصميامت هندسية مفصلة ومراجعات تفصيلية للتصميم الهنديس ورشاء خدمات اإلرشاف .  •

عىل املدى الطويل ، سيكون من الرضوري إطالق األعامل املدنية مع إعادة بناء نهج أفضل ، وإجراء مراجعة مؤسسية وتنظيمية للعميل ، وإجراء   •

تدريب وبناء قدرات إدارة املناخ وإدارة مخاطر الكوارث ، ومراجعة وتحديث أدلة ومعايري التصميم الحالية من أجل دمج التغيريات يف البارامرتات 

املناخية ، وإجراء مراجعة لجميع البنية التحتية للنقل فيام يتعلق باملناخ والكوارث.

سياق القطاع قبل وقوع الكارثة

النقل بالسكك الحديدية

تعترب شبكة السكك الحديدية السودانية واحدة من أطول شبكات السكك الحديدية يف إفريقيا حيث يبلغ طولها 4،587 كم وعرضها 1،076 

ملم. تربط شبكة السكك الحديدية هذه مناطق السودان املختلفة بالخطوط الرئيسية الثالثة: بورتسودان - عطربة - الخرطوم ، األبيض - نياال ،  و 

منطقة عطربة - أبو حمد.
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الشكل  10-1: خريطة توضح شبكة السكك الحديدية يف السودان

تتألف شبكة السكك الحديدية من 2225 جرساً وقنطرة يرتاوح حجمها بني 6 أقدام و 15 قدًما وتتكون من جسور خرسانية مسبقة 

اإلجهاد )pre stressed( وجسور فوالذية وجسور كبرية متتد بأحجام ترتاوح من 26 قدًما إىل 250 قدًما. يوجد 85 جرساً 

بطول 15 قدم و 43 قنوات أنبوبية عىل الخط الفاصل بني سنار / األبيض. نوع العوارض املستخدمة يف جميع أنحاء الشبكة تشمل 

الخشب الصلب والخرسانة والصلب. ال تعمل جميع خطوط السكك الحديدية ألسباب مختلفة. يوضح الجدول 92 الحالة التفصيلية 

لخطوط السكك الحديدية:

جدول 10-2: حالة خطوط السكك الحديدية يف السودان

الحالة وزن السكة الطول/ كلم تأريخ اإلنشاء الخط

ال يعمل  93كلم 75 .رطل/ .ياردة
 257كلم 50 .رطل/ .ياردة

350 1898-1897 وادي حلفا ـ أبو حمد

ال يعمل 244 244كلم 75 .رطل/ ياردة 1899 أبو حمد ـ عطربة
يعمل 313 313كلم 90 .رطل/ .ياردة 1900 – 1898 عطربة ـ الخرطوم
يعمل 474 474كلم 90 .رطل/ ..ياردة 1906- 1904 عطربة ـ بورسودان

ال يعمل 222 222كلم 50 .رطل/ ..ياردة 1905 منرة )10( كرمية

يعمل
 573كلم 75 .رطل/ ..ياردة
 116كلم 90 .رطل/ ..ياردة

689 1911 – 1909 الخرطوم ـ كوستي ـ األبيض

ال يعمل 347 347كلم 75 .رطل/ ..ياردة 1924 – 1923 هيا ـ كسال
ال يعمل 218 218كلم 75 .رطل/ ..ياردة 1928 – 1924 كسال ـ القضارف
ال يعمل 237 237كلم 75 .رطل/ ..ياردة 1929 – 1928 القضارف ـ سنار
ال يعمل 227 227كلم 50 .رطل/ ..ياردة 1954 – 1953 سنار ـ الدمازي

يعمل
 346كلم 75 .رطل/ ..ياردة

 8كلم 90 .رطل/ ..ياردة
354 1957 – 1956 الرهد ـ بابنوسة

يعمل 335 325كلم 50 .رطل/ ..ياردة10 /   1959 – 1957 بابنوسة ـ نياال
ال يعمل 446 446كلم 50 .رطل/ ..ياردة 1962 – 1959 بابنوسة ـ وار
ال يعمل 70 70كلم 50 .رطل/ ..ياردة 1962 القربة ـ دغيم
ال يعمل 52 52كلم 50 .رطل/ ..ياردة 1995 املجلد ـ أبو جابرة

4578 الطول اإلجاميل
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النقل عىل الطرق

تتكون شبكة الطرق القومية من طرق رشيانية تربط الخرطوم مبناطق السودان املختلفة. وتربط الطرق الرئيسية العاصمة بالبوابة الساحلية 

لبورتسودان ومرص وشامل إفريقيا والحدود اإلريرتية واإلثيوبية. تنبع الطرق الحالية من الخرطوم وتتصل باملنطقة الغربية من السودان 

. هناك طريقان رئيسيان تتفرع منهام معظم الطرق ، أحدهام يربط واليتي كردفان ودارفور ، واآلخر يربط والية الخرطوم بوالية البحر 
األحمر.

يعترب التدفق العام لحركة املرور منخفضاً ما عدا بني واليتي البحر األحمر والخرطوم وبني البحر األحمر والقضارف. يبلغ الطول اإلجاميل 

لشبكة الطرق الوطنية حوايل 12316 كم باستثناء طرق الوالية والطرق الحرضية . الحالة العامة لشبكة الطرق غري مكتملة و معقولة 

للطرق التي متت صيانتها مؤخراً . وتقطع كثري من الطرق الرسيعة التضاريس املتعرجة مع العديد من الوديان والجداول. جعلت 

التصميامت الهندسية التفصيلية الضعيفة معظم الطرق عرضة ملخاطر املناخ والكوارث. تم إجراء آخر صيانة للشبكة يف عام 2017 

وركزت فقط عىل النقاط السوداء لحوادث املرور واألقسام ذات األرصفة الرديئة جًدا. تقع مسؤولية الطرق الوطنية عىل عاتق الوزارة 

االتحادية للبنية التحتية والنقل بينام تقع الطرق الحرضية التي ميكن تصنيفها عىل أنها أولية أو ثانوية أو ثالثة تحت مسؤوليات الواليات 

املعنية .

الشكل 10-2: مدى شبكة الطرق الوطنية يف السودان

النقل النهري

يعترب النقل النهري من أرخص وسائل النقل وأكرثها صداقة للبيئة التي تساهم يف تنمية االقتصاد السوداين. يعود تاريخ النقل النهري 

الحديث يف السودان إىل أكرث من 150 عاماً منذ إدخال السفن البخارية خالل الفرتتني الرتكية واإلنجليزية املرصية . نتيجة للتغريات 

السياسية عىل مر السنني تم تعليق خط كرمية دنقال وخط الخرطوم الساحيل ، واقترصت املالحة بني كوستي وجوبا ، والتي توقفت أيًضا 

بعد اندالع الحرب األهلية يف الجنوب وبعد انفصال جنوب السودان . تم منذ ذلك الحني تدمري البنية التحتية للنقل النهري ومعدات 

بناء السفن يف الخرطوم بحري. إدارة وتطوير النقل البحري / النهري يف السودان من اختصاص هيئة املالحة النهرية تحت إرشاف وزارة 
النقل . تأسست الهيئة يف عام 1980 م ، وتهدف إىل تنشيط وتنظيم املالحة النهرية عىل طول املمرات املائية املالحية التي يبلغ طولها 

4000 كيلومرت وإزالة احتكار العمليات العامة من خالل تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر يف النقل النهري وتوفري الظروف املواتية 
لجذب االستثامر. تم تعديل قانون هيئة املالحة النهرية يف عام 1992 م وتشمل بعض مهامه الفحص الفني للحاويات ومدى مالءمتها 

للمالحة النهرية ، وكذلك إصدار تراخيص نقل الركاب واألمتعة أو السياحة ، وتحديد املواصفات الفنية للحاويات. السفن املصنعة محلياً أو 

املستوردة. ومل تتمكن الدائرة منذ تأسيسها من أداء دورها كامالً سواء بسبب النواقص يف القانون أم بسبب نقص امليزانيات والخطط التي 
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متكنها من تنفيذ مهامها. مل يكن لدى القسم موظفون متخصصون منذ إنشائه. هناك نوعان من املوانئ النهرية العاملة يف السودان:

ميناء حلفا بالبحرية النوبية الذي يشغل الخط الذي يربط السودان مبرص )حلفا / أسوان( بطول إجاميل يبلغ 350 كم. تزيد   •
الحمولة السنوية للسلع عن 111 ألف طن ، وأكرث من 60 رحلة ركاب شهرياً بني السودان ومرص. ترتبط حركة املرور عىل ميناء 

حلفا مبارشة بوظيفة معرب إشكيت الحدودي. ميناء حلفا يديره كيان مشرتك بني السودان ومرص يسمى هيئة وادي النيل .

ميناء كوستي الذي يشغل الخط الذي يربط السودان وجنوب السودان ) كوستي / جوبا ( بطول إجاميل يبلغ 1436 كم .   •
النشاط الرئييس حالياً يف ميناء كوستي هو شحن املساعدات اإلنسانية إىل جنوب السودان من قبل وكاالت األمم املتحدة واملنظامت 

األخرى .

الجدول 10-3: بعض الحقائق واملخزون حول السودان للنقل النهري

ال يزال النقل النهري يف السودان ضعيفاً ، لكن السلطات عازمة عىل تطويره لتقوية الروابط التجارية واالجتامعية مع الدول املجاورة مثل 
مرص وجنوب السودان ، وبالتايل املساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل بوسائل نقل صديقة للبيئة .

الشكل 10-3: طرق وموانئ املالحة النهرية يف السودان.

العدد العنرص

1,059 عدد الوحدات البحرية املسجلة

742 عدد رخص القيادة

204 نقاط تفتيش

16 ورش تصنيع الوحدات البحرية

18 رشكات ومؤسسات نقل البضائع

7 رشكات ومؤسسات نقل الركاب



58

النقل الجوي

يعترب النقل الجوي يف السودان متطوراً نسبياً مقارنة بالدول األفريقية األخرى وهو مدفوع إىل حد كبري بحركة املرور العابرة للقارات. 

انخفضت مساهمة النقل الجوي يف الناتج املحيل اإلجاميل الوطني يف السنوات األربع املاضية عىل الرغم من الزيادة يف رشكات النقل 

املحلية العاملة بني الوجهات املحلية والدولية. يضم النقل الجوي يف السودان أكرث من 10000 رحلة ركاب دولية وأكرث من 380 

رحلة شحن سنوياً.

الشكل  10-4: مطارات ومهابط السودان

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

النقل عىل الطرق

كانت الطرق القومية يف واليات البحر األحمر والقضارف وكسال وسنار والشاملية والنيل األزرق ونهر النيل والنيل األبيض ودارفور وكردفان 

هي األكرث ترضراً من كارثة الفيضانات. هذه هي أيًضا الواليات ذات الرتبة الزراعية األغنى يف السودان وتؤدي إىل تربية املاشية. دمرت 

الفيضانات أكرث من 130 موقعاً من مواقع شبكة الطرق مع أرضار تراكمية بطول 55 كيلومرتاً. أدت هذه األرضار إىل انقطاع إمدادات 

املنتجات الزراعية والحيوانية وغريها من االحتياجات اليومية للمجتمعات املحلية والوقود والتصدير. ونتيجة لذلك ، بلغت معدالت التضخم 

212.30٪ يف سبتمرب 2020 م .
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الشكل10-5: الطرق الوطنية التي ترضرت من جراء الفيضانات

الشكل 10-6: مجموعة من الصور توضح حجم األرضار التي لحقت بالطرق الوطنية بسبب فيضانات 2020.

سنار - سنجة - طريق الدمازينحلفا - طريق السليم

الجدول 10-4: ملخص األرضار والتكاليف التي لحقت بقطاع الطرق الوطني يف جميع املناطق

55 إجاميل أطوال الطرق املترضرة )كم(

1,509,365 تكلفة الرضر املقدرة / كم )بالدوالر األمرييك(

83,015,090 التكلفة اإلجاملية املقدرة إلعادة اإلعامر )بالدوالر األمرييك(

جرس الرهد
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وتجدر اإلشارة إىل أن حكومة السودان بصدد إجراء إصالحات فورية أو إصالحات رسيعة للحفاظ عىل االتصال وضامن نقل بعض البضائع 

والركاب إىل جميع املناطق املترضرة .

النقل بالسكك الحديدية

ترضر أكرث من 230 موقًعا يف شبكة السكك الحديدية من جراء الفيضانات. أثرت األرضار التي لحقت بالجسور والبنية التحتية للسكك 

الحديدية عىل حركة البضائع والركاب مام أدى إىل تأخري وزيادة األسعار والتأثري عىل ربحية الرشكات .

جدول 10-5: ملخص ألرضار وخسائر السيول التي لحقت بقطاع السكك الحديدية

منطقة الرضر )بالدوالر األمرييك( الخسارة )بالدوالر األمرييك(

شاميل 133,177.83 221,963.05

الرشقية 159,224.42 265,374.02

الجنوب 168,206.92 280,344.87

الغريب 31,844.88 53,074.80

مجموع 492,454.05 820,756.74

الشكل 10-7: مجموعة مختارة من الصور تظهر بعض األرضار التي لحقت بالبنية التحتية للسكك الحديدية.
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الشكل 10-8: األرضار التي لحقت بشبكة السكك الحديدية بسبب الفيضانات

النقل الجوي

تعرض القطاع الفرعي للطريان ألرضار يف البنية التحتية للمطارات مثل املدارج ومباين املطارات ، مام أثر عىل التشغيل السلس للرحالت 

الجوية .

الجدول 10-6: أوصاف أرضار قطاع الطريان وتكاليف الرتميم املرتبطة بها.

الرضر )بالدوالر األمرييك( وصف الرضر املطار

1,999.63 مطار الجنينة واملراحيض بسبب الفيضانات املفاجئةCDانهيار مبنى 

4,318.36
  )املستوطنة( ومبنىAPRONدمرت الفيضانات املفاجئة منطقة 

املسجد
مطار الفارش

3,829.09 مطار نياال بئارضلا

1,276,363.63 نتج عن فيضانات املدارج حدوث تصدعات و ركوض و خنادق مطار االبيض

638.18 شجريات وخنادق املدرج مطار كادوقيل

8,509.09 مطار زالنجي ، أرضار السياجAPRONاملدرج وشجريات 

2,978.18 شجريات وخنادق املدرج مطار الضعني

5,637,272.72
  ، أرضار طرق الخدمة الداخلية يف مبنىAPRONخنادق املدرج ، 

املحطة
مطار كسال

          6,935,908.88 االجاميل

النقل النهري

كان هناك إغالق كامل يف ميناء كوستي ملدة 20 يوماً تقريباً بسبب الزيادة يف مستوى املياه بينام يف ميناء حلفا ، انخفضت العمليات إىل 

رحلة واحدة يف األسبوع مع تشغيل رصيف واحد فقط . وقدرت األرضار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل النهري مببلغ 453109.08 

دوالر أمرييك. ال ميكن تحديد الخسائر غري املبارشة من النقل النهري بدقة نتيجة للفيضانات يف وقت إعداد هذه الوثيقة.
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القضايا عرب القطاعات 

تدعم شبكات النقل يف السودان النشاط االقتصادي من خالل متكني حركة البضائع واألشخاص .

النوع االجتامعي: يف مجال النقل ، يجب إدراج قضايا النوع االجتامعي يف التدخالت من خالل السامح ملزيد من النساء باملشاركة يف   •
أعامل بناء الطرق . باإلضافة إىل ذلك ، يجب أن تأخذ التدخالت يف االعتبار مخاوف النساء ، عىل سبيل املثال سالمة خدمات النقل 

.
الحامية االجتامعية : مبا أن سبل عيش املجتمعات تتأثر بشكل كبري ، يجب النظر يف التوظيف للسكان املحليني لكسب لقمة العيش   •

. سيتم النظر يف إعادة تأهيل الطرق كثيفة العاملة ألعامل إعادة التأهيل خاصة للطرق املغذية . سيتم تصميم املخططات بحيث 
يشارك السكان املحليون مع ضامن جودة األعامل من خالل اإلرشاف واملراقبة املناسبني. تجربة بعض املنظامت غري الحكومية العاملة 

يف هذا القطاع عىل سبيل املثال سيتم البحث عن منظمة العمل الدولية )ILO( ، حيث يتم التعاقد مع املجتمعات املحلية مبارشة 
لتنفيذ أالعامل كثيفة العاملة ولكن يتم توظيف مرشف فردي )محيل( لضامن جودة األعامل .

النزوح والهجرة: ستؤدي حركة الناس إىل عدم وجود عدد كاٍف من العامل املحليني يف بعض املناطق لألعامل كثيفة العاملة يف حني   •
أن املزيد من الطلب عىل العمل سيكون متاحاً حيث هاجر املزيد من الناس . ستحتاج برامج األعامل إىل أخذ ذلك يف االعتبار عند 

تصميم املشاريع .

البيئة واملوارد الطبيعية: يجب مراعاة القضايا البيئية يف جميع أعامل الطرق . عىل سبيل املثال : يجب الحفاظ عىل املوائل الطبيعية   •
لآلفات والحيوانات بقدر اإلمكان ويجب عدم قطع األشجار دون داع أثناء التنفيذ . يجب اتخاذ تدابري الستبدال الغطاء النبايت حيث 

متت إزالته بسبب األعامل .

الحوكمة: إن انتعاش القطاع الخاص أمر حيوي القتصاد البالد حيثام أمكن . ميكن للحكومة النظر يف خفض الرضائب املفروضة عىل   •
رشكات النقل لتقليل التكاليف التي يتم نقلها إىل املستهلك مقابل البضائع املنقولة . يجب أيضاً عند رشاء األشغال والسلع والخدمات 

مراعاة  إعطاء األولوية للقطاع الخاص املحيل حيثام أمكن ذلك من أجل تحسني القدرات.

الحد من مخاطر الكوارث: لتحسني القدرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث ، يجب إنشاء جميع البنية التحتية للنقل باستخدام   •
مفهوم إعادة البناء بشكل أفضل ، مع الرتكيز بشكل خاص عىل مراعاة مناطق الخطر لتجنب الرضر يف املستقبل .

االقتصاد الكيل وتأثري اإلنسان

أدى حدوث الطقس املتطرف لعام 2020 م إىل إلحاق أرضار مبارشة وغري مبارشة بالبنية التحتية للنقل ، مام شكل تهديداً لسالمة 

اإلنسان ، وتسبب يف اضطراب كبري وما يرتبط به من آثار اقتصادية واجتامعية. كان هذا الفيضان نتيجة لهطول األمطار الغزيرة ، وتسبب 

يف الغالب يف تعطيل متعلق بالطقس لقطاع النقل يف السودان . باإلضافة إىل فقدان االتصال أو انخفاضه ، أدى فيضان 2020 يف 
السودان إىل العديد من اآلثار ، مثل زيادة أوقات الرحالت حيث حاولت املركبات املناورة بالطرق التي غمرتها املياه ، وزيادة حوادث 

الطرق بسبب االنزالق والوفيات واإلصابات ، وزيادة تكاليف استخدام املركبات والطرق ، وفقدان التجارة بسبب فشل املزارعني واملنتجني 

يف نقل البضائع واملاشية إىل األسواق . تلوثت اآلبار ومصادر املياه العذبة األخرى ، وأصبحت املياه الراكدة أرضاً خصبة للبعوض املسببة 
لألمراض التي تنقلها املياه . أثرت هذه الفيضانات سلباً عىل الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال وكبار السن. مل تستطع األمهات الحوامل 

الوصول بسهولة إىل الرعاية الطبية ، ومل يتمكن األطفال من الذهاب إىل املدرسة ودفعوا الفقراء إىل الفقر املدقع حيث زادت تكلفة 

االحتياجات األساسية بشكل متنوع .

تشمل بعض اآلثار االقتصادية لكارثة الفيضانات ما ييل:

انقطاع األعامل )انقطاع اإلنتاج أثناء حدث الفيضان(.  •
خسائر اإلنتاج الناتجة مبارشة عن خسائر األصول ) ألن األصول التالفة أو املدمرة ال ميكن أن تنتج ، خالل فرتة أطول بكثري من   •

الحدث نفسه ( .

اضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن نقص املدخالت أو انخفاض الطلب املسؤول عن انخفاض اإلنتاج من موقع اإلنتاج الذي ال   •
يتأثر بشكل مبارش.

ردود الفعل االقتصادية الكلية ) عىل سبيل املثال ، تأثري انخفاض الطلب النهايئ ألن املستهلكني والرشكات يعانون من انخفاض الدخل   •
، وتأثري ضياع اإليرادات الرضيبية عىل الطلب العام ( .

العواقب السلبية طويلة املدى عىل النمو االقتصادي )عىل سبيل املثال ، بسبب التغريات يف تصور املخاطر } مبا يف ذلك ردود الفعل   •
املفرطة { التي ميكن أن تدفع املستثمرين ورجال األعامل إىل خارج املنطقة املترضرة أو السودان بالكامل( .

زيادة اإلنتاج من »طفرة إعادة اإلعامر« التي قد تكون مبثابة حافز لالقتصاد .  •

بالنسبة للسودان عىل وجه الخصوص ، فإن أجزاء الطرق غري السالكة مثل تلك التي جرفتها املياه ستكون عامالً رئيسياً يف تأخري جهود 

اإلغاثة الطارئة وإعادة اإلعامر يف جميع القطاعات يف املناطق املتصلة عرب تلك الجسور. سيكون للتأخري يف الوصول إىل تلك املناطق بسبب 

االلتفافات أو التباطؤ تأثري طويل األمد وواسع النطاق . كام سيتأثر استرياد وتصدير البضائع من وإىل الدول املجاورة مع مرور املمرات 

الدولية االسرتاتيجية عرب السودان . من املحتمل أن تؤثر األرضار التي لحقت بشبكة الطرق عىل بوابة البحر عرب بورتسودان ، والتي تنقل 

املنتجات التصديرية مثل الخامات املعدنية واملنتجات الغذائية وزيوت الوقود واسترياد املنتجات مثل األسمنت واألسمدة واآلالت واملعدات 
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الثقيلة واملنسوجات واملرشوبات . الطرق مبثابة رشيان الحياة للمنطقة املترضرة من الكارثة . كان الطريق يف الواقع وسيلة النقل الوحيدة 

لألشخاص يف املناطق إلرسال البضائع إىل األسواق واملصانع ، والذهاب إىل املدن لتلقي الخدمات الصحية واملدنية . أدت األرضار الجسيمة 

التي لحقت بالطرق إىل توقف األنشطة االقتصادية بشكل كبري يف مناطق السودان وخفضت نوعية الحياة لألرس املترضرة . حتى يتم 

االنتهاء من أعامل الرتميم ، ستعاين املناطق املتصلة عرب هذه الطرق والبنية التحتية من خسارة أو وصول محدود إىل السوق والخدمات 

والتوظيف.

سيتعرض الناقلون لخسائر يف اإليرادات خالل فرتة التوقف ؛ ومع ذلك قد تكون هناك زيادة يف نقل البضائع عندما تستورد الحكومة املواد 

الغذائية ومواد اإلغاثة التي تحتاج إىل توزيعها عىل املناطق املترضرة ، مام يتطلب خدمات رشكات قطاع النقل . ستكون أجزاء الطرق غري 

السالكة مثل تلك التي جرفتها املياه عامالً رئيسياً يف تأخري جهود اإلغاثة وإعادة اإلعامر يف حاالت الطوارئ يف جميع القطاعات .

احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية

تبلغ التكلفة اإلجاملية املقدرة إلعادة اإلعامر 90،896،562 دوالراً أمريكياً ، والتي تتكون من 83،015،090 دوالراً أمريكياً 

إلعادة بناء الطرق ، و 492،454 دوالراً أمريكياً إلصالح أرضار السكك الحديدية ، و 6935،908 دوالراً أمريكياً الستعادة الطريان ، 

و 453،109 دوالراً أمريكياً الستعادة النقل النهري. إذا كانت الوكاالت ستأخذ يف االعتبار نهج إعادة البناء بشكل أفضل ، فإن تقدير 
تكلفة إعادة اإلعامر سيكون أكرث بنسبة 20 باملائة عند 109،075،875 دوالراً أمريكياً. يتم اقرتاح تدخالت االسرتداد عىل النحو 

التايل:

القيام بإزالة األنقاض وإعادة البناء املؤقت للطرق والجسور والطرق االلتفافية عىل ممرات الطرق اإلسرتاتيجية للسامح مبرور املركبات   •
لإلغاثة وإعادة اإلعامر. ميكن أن يؤدي ذلك إىل تحسني الوصول إىل املواقع البعيدة مع ترسيع إعادة بناء البنية التحتية يف املنطقة .

بالتزامن مع ما سبق ، يجب القيام بتخطيط وتنفيذ مسوحات تأثري الكوارث لتطوير قامئة بالبنية التحتية للنقل التي تتطلب أعامل   •
إعادة اإلعامر واإلصالح . بسبب األرضار الجسيمة التي سببتها الفيضانات ، ستحتاج وزارة النقل والبنية التحتية الفيدرالية إىل اتباع 

نهج شامل ومنسق للتعايف من حالة ما قبل الكارثة . عىل سبيل املثال ، من شأن الجرد املستند إىل املسوحات امليدانية التفصيلية 

أن يساعد يف تحديد التكلفة الفعلية املطلوبة للطرق التي تديرها الوكالة الوطنية للطرق ومتكني تحديد أولويات أقسام الطرق املراد 

إعادة بنائها .

مبجرد اكتامل ما ورد أعاله لجميع القطاعات الفرعية ) الطرق والسكك الحديدية واملمرات املائية والطريان ( ميكن إعداد التصاميم   •
الهندسية التفصيلية وفقاً لقامئة األولويات .

رشاء األعامل املدنية باستخدام مناذج رسيعة وفعالة مناسبة للظروف وصناعة البناء عىل سبيل املثال التصميم والبناء والعقود القامئة   •
عىل األداء واملخرجات وعقود البناء القامئة عىل املدخالت وما إىل ذلك .

الجدول 10-7: إجراءات وتكاليف االسرتدادقصرية ومتوسطة وطويلة األجل )بالدوالر األمرييك(

تكلفة )دوالر أمرييك( وصف النشاط النشاط املدى

1,000,000  خطة وتنفيذ استطالعات أثر الكوارث لتطوير جرد للبنية التحتية للطرق التي تتطلب
أعامل إعادة اإلعامر واإلصالح

مسح األثر  املدى القصيل )12-6
شهر(

1,400,000  القيام بإزالة األنقاض وإعادة البناء املؤقت للطرق والجسور والطرق االلتفافية عىل
الطرق اإلسرتاتيجية للسامح مبرور املركبات لإلغاثة وإعادة اإلعامر

الوصول املؤقت للطرق

700,000  تقييم مدى توفر مواد البناء )مثل القار / األسفلت واألسمنت والصلب( وتحديد
البدائل

تقييم مدى توافر العاملة املاهرة وغري املاهرة ألعامل البناء

 بناًء عىل قدرة صناعة البناء والتشييد ، القيام بتقييم تحديد مناذج التعاقد التي سيتم
استخدامها

 تحديد مناذج العقود والحزم
 وإعداد الدعوات إلبداء االهتامم
وطلب العروض ووثائق العطاء

3,000,000 البدء يف رشاء التصاميم الهندسية التفصيلية ملشاريع قامئة األولويات. تصميم هنديس مفصل املدى املتوسط

)2-3 سنوات(
200,000 إجراء مراجعة التصميم والحصول عىل استشاري اإلرشاف  مراجعة التصاميم وإعداد

اإلرشاف

98,675,875 بناء األشغال  القيام بأعامل اإلنشاءات املدنية
واإلرشاف عليها
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500,000  القيام بإجراء تحليل للفجوة املؤسسية لتحديد االحتياجات الحالية إلدارة قطاع
املامرسة الجيدة

 مراجعة الرتتيبات املؤسسية
 والحوكمة لوكاالت النقل

املسؤولة

 املدى الطويل
)3-5 سنوات(

1,500,000  إجراء تحديث ملعايري وأدلة التصميم الهنديس التفصييل لضامن مراعاة املخاطر
املناخية الحالية مثل زيادة هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة

 مراجعة املعايري الفنية
املستخدمة

100,000  الوكاالت املسؤولة واملامرسون من القطاع الخاص  عليهم حضور الندوات واملؤمترات
والتدريب األكادميي حول إدارة مخاطر املناخ والكوارث

 بناء القدرات يف مجال إدارة
 مخاطر املناخ والكوارث

والتدريب

2,000,000  القيام بإعداد خطط استثامر ذات أولوية لضامن و تاهيل مرونة جميع البنية التحتية
للنقل يف مواجهة مخاطر املناخ والكوارث املستقبلية

 إجراء تقييم قابلية التأثر باملناخ
 والكوارث لجميع أصول البنية

التحتية للنقل

الغرض من اسرتاتيجية التعايف هو استعادة البنية التحتية للطرق ، وضامن خدمات فعالة من حيث التكلفة والجودة  العالية، مع ضامن 

بنية تحتية مستدامة ومرنة ومقاومة للكوارث ونظام نقل آمن للمناطق املترضرة . تتامىش االسرتاتيجية مع االلتزامات الدولية مثل أهداف 

التنمية املستدامة )SDGs( من أجل نظام نقل فعال لتحفيز اإلنتاج والتنمية من خالل ربط اإلنتاج بالطلب وخلق فرص العمل وتوليد 

الدخل . تشمل األهداف العامة ما ييل:

تقليل ومراقبة تكاليف النقل للمناطق املترضرة خالل فرتة االستعادة .  •
ضامن جودة شبكة أعامل مستدامة ودامئة .  •

تحسني سالمة حركة البضائع والركاب خالل فرتة االستعادة .  •
ضامن التنقل العام للوصول إىل الخدمات االجتامعية األساسية قبل وأثناء فرتة االستعادة.  •

تسهيل اسرتاتيجية لتعبئة األموال لتمويل البنية التحتية للنقل املؤقت واملستدام طويل األجل واملرنة و املقاومة للكوارث يف املناطق   •
املترضرة .

ترتيبات التنفيذ

الوزارة االتحادية للبنية التحتية والنقل هي الجهاز الحكومي املسؤول عن املسؤولية الشاملة لسياسة البنية التحتية للنقل واالسرتاتيجية 

والتخطيط واملراقبة والتقييم . وزارة املالية هي املسؤولة عن التخطيط االقتصادي الشامل ، وتخصيص املوارد املالية ، وبرامج االستثامر 

العام الوطنية مبا يف ذلك النقل وكذلك تعبئة املوارد املالية .

إسرتاتيجية اإلنعاش للقطاع

تهدف اسرتاتيجية القطاع إىل توفري إمكانية الوصول إىل تلك املناطق التي تم تحديد أولوياتها من قبل القطاعات املعنية . تستهدف أعامل 

إعادة اإلعامر الطرق التي تم تدمريها بالكامل ولكنها رضورية للتعايف ، وخاصة الطرق االتحادية . سيتطلب ذلك إعادة بناء كاملة مع 

سطح بيتوميني الستعادة الجودة وتقليل التكاليف ملستخدمي الطريق . ويف الوقت نفسه فإن بعض الطرق التي من شأنها إحداث تأثري 

إيجايب ولكن مل يتم تدمريها بالكامل قد تخضع لصيانة دورية أو روتينية لتقويتها وجعلها سالكة . بالنسبة للطرق ذات الحجم املنخفض 

، قد يوىص باستخدام األسطح الرقيقة وإعادة التدوير و اعادة الرصف بالحيص عند الرضورة . اعتامداً عىل عدة عوامل مثل األمن وتوافر 
العاملة ومدى األرضار التي لحقت بالطرق ، ميكن إعادة تأهيل بعضها باستخدام املعدات بينام قد يستخدم البعض اآلخر األساليب كثيفة 

العاملة . ستكون األساليب كثيفة العاملة أمراً حيوياً يف توفري فرص عمل قصرية األجل للمجتمعات وتحسني سبل عيشهم ، ولكن أيضاً 

للتأثري عىل املهارات األساسية للناس و متكينهم و تعليمهم تقنيات إعادة تأهيل الطرق ونأمل أن يتمكنوا من استخدامها لصيانة الطرق .

لألعامل املدنية التي تتطلب معدات متخصصة ، عىل سبيل املثال الحفارات والجرافات إلخ ، اعتامًدا عىل توافر املهارات ، قد تتم تعبئتها يف 

عقود مناسبة لتقديم عطاءات وطنية تنافسية لدعم صناعة البناء املحلية .سيتم تجميع األعامل املتطورة التي تتطلب مهارات أجنبية لتقديم 

العطاءات التنافسية العاملية )international bidding(. لتقليل مدة الرشاء وضامن قيمة العميل ومسؤولية املقاول عن جودة 

األعامل ، ميكن النظر يف طرائق التعاقد مثل التصميم والبناء واملخرجات والتعاقد القائم عىل األداء .

ستتطلب جميع املشاريع إلعادة تأهيل وإعادة بناء الطرق والجسور التقيد باإلجراءات القياسية واملتطلبات الفنية لبناء الطرق املطبقة يف 

السودان أو املنطقة. سيضمن ذلك استيعاب مفهوم إعادة البناء بشكل أفضل من أجل املرونة والتحمل يف هذا القطاع . لتحقيق ذلك ، ولتحقيق 

الكفاءة ، قد تتم االستعانة برشكة استشارية لتقديم خدمات العمالء كمستشار تقني لنطاق املشاريع وحزمها ، وتزويد الوكالة املنفذة بالدعم يف 

إجراء للتصميامت والتسليامت التحليلية ، ومراقبة األعامل املدنية ) اعامل بناء ( .
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11. الطاقة والكهرباء
ملخص

أثر فيضان نهر النيل عىل شبكات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يف السودان. عىل مستوى الشبكة الوطنية ، تعرض مستوى التوليد يف 

قري 1 و 2 و 3 و 4 ألرضار جزئية. باإلضافة إىل ذلك ، بعض محطات توليد الطاقة خارج الشبكة تأثرت مثل النهود مبنطقة غرب 

كردفان . إجاميل الرضر املقدر هو 7،048،304 دوالر أمرييك ، والذي ميكن تقسيمه عند مستوى التوليد هو 318،182 دوالراً 

أمريكياً ، ومستوى النقل هو 125،574 دوالراً أمريكياً ، فيام يتعلق بالتوزيع ، وقدر مستوى الرضر مببلغ 6،604،548 دوالراً 

أمريكياً .

تبلغ الخسائر عىل مستوى التوليد 18.564.993 دوالراً أمريكياً باإلضافة إىل خسائر مبيعات الكهرباء ملختلف فئات املستهلكني : 

السكنية والتجارية والحكومية والزراعية والصناعية ، والتي مل يتم تقديرها بدقة حتى اآلن .

يقدر إجاميل احتياجات اإلنعاش مببلغ 582.9 مليون دوالراً أمريكياً . عىل املدى القصري يبلغ إجاميل تقدير احتياجات االسرتداد 

7،071،031 دوالراً أمريكياً. عىل املدى املتوسط ، تبلغ احتياجات االسرتداد املقدرة 155،820،699 دوالًرا أمريكيًا والتي تشمل 
إعادة تأهيل جميع محطات توليد الطاقة الحرارية املوجودة يف قري والخرطوم بحري وكوستي عىل مستوى الشبكة الوطنية ، ومحطة 

طاقة معزولة خارج الشبكة وكذلك استكامل قري 3 ، وتوربينات غاز بورتسودان كذلك. عىل املدى الطويل ، سيتم تحويل توليد الطاقة 

املخطط له يف توربينات الغاز قري 3 وبورتسودان إىل محطات ذات دورة مركبة )combined cycle plants( تبلغ تكلفتها 

420.000.000 دوالراً أمريكياً.

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

بسعة مركبة تبلغ 3200 ميجاوات اعتباراً من عام 2018 م ، يعد نظام الطاقة السوداين خامس أكرب نظام يف إفريقيا جنوب الصحراء 

. وهي مختلطة من املاء 48٪ والحرارة 52٪ من حيث القدرة املركبة ؛ والطاقة املائية 52٪ ، الحرارية 46٪ ، والواردات 2٪ من 
حيث توليد الطاقة . يعمل نظام الطاقة يف السودان مبستويات متوسطة أو أعىل مقارنة باألنظمة األخرى يف املنطقة.

خسائر النقل والتوزيع يف السودان منخفضة بنسبة 20٪ )15٪ توزيع ، 5٪ انتقال(. يبلغ معدل تحصيل الفواتري 94٪ بسبب جودة 

اإلدارة التجارية والرتكيب الشامل لعدادات الطاقة مسبقة الدفع . أداء السودان متوسط حسب املعايري اإلقليمية ، ولكن هناك مجال 

للتحسني . كام تعد جودة تقديم خدمات الكهرباء يف النظام جيدة إىل حد ما وفًقا للمعايري اإلقليمية . يقيس مؤرش متوسط تكرار 

االنقطاع يف النظام )SAIDI( مدة االنقطاع لعميل منوذجي ، بينام يقيس مؤرش متوسط تكرار االنقطاع يف النظام )SAIFI( عدد 

االنقطاعات يف السنة . يف السودان يبلغ معدل SAIDI 9.18 ساعة ، و SAIFI هو 10.14 ، مام يضع البالد يف الربع األول يف 

إفريقيا لكال املؤرشين ، لكنه يضعها أقل بكثري من املتوسط الدويل البالغ 5.5 ساعة ، و 6.4 عىل التوايل.

الجدول 11-1: بيانات خط األساس ملحطات الطاقة

الكهرباء املولدة ، جيجاواط القدرة املركبة

كيلوواط

عدد الوحدات اسم املحطة النظام الفرعي

FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017    
توليد الطاقة       

الطاقة الكهرومائية     

1,250,000 10 خزان مروي

320,000 4 أتربة ـ سيتيت

  280,000 7 خزان الروصريص

  15,000 2 خزان سنار

  30,400 28 خزان جبل أولياء

17,800 5 خزان خشم القربة

الطاقة الحرارية       

1,281.44 1,257.07 1034.51 1,325.46 381,200 12 IN GRID STPG قري 1 و2
610 1282.48 1,494.11 661.34 530,000 12 KNPS  

    110,000 2 قري 4  
    500,000 4 كوستي  



66

الطاقة الحرارية

0FF GRID STPG
    45,000 7 بورتسودان  
    37,500 21 نياال

    31,280 17 الفارش

    9,650 5 الجنينة

    14,200 9 النهود

    12,700 4 األبيض

    6,400 7 كادوقيل

    12,100 7 الضعني

    4,600 6 زالنجي

    4,000 4 الفولة

الجدول  11-2: خط األساس التشغييل يف قطاع الكهرباء

القيم املتوقعة القيم الفعلية

2022 2021 2020 2019 2018 2017 القطاع

مبيعات الكهرباء       

، جيجاوات ساعة 

/ سنة

 

10,180.02 9,404.852 8,688.71 8,027.10 8,027.10 7,352.51   سكني

2,276.684 2,103.324 1,943.164 1,795.20 1,795.20 2,003.38   صناعي

1,686.08 1,557.692 1,439.08 1,329.50 1,329.50 1,568.31   تجارة

1,271.25 1,174.449 1,085.02 1,002.40 1,002.40 873.88   زراعة

2,388.413 2,206.545 2,038.526 1,883.30 1,545.10 1,188.54   أخرى

17,802.45 16,446.86 15,194.5 1,4037.5 13,699.30 12,986.62 مجموع

معدالت مبيعات 

الكهرباء بالدوالر 

األمرييك / 

جيجاوات ساعة

3,254.725 3,006.891 2,777.928 2,566.40 2,566.40 2,145.64   سكني

3,561.884 3,290.661 3,040.091 2,808.6 2,808.60 429.19   صناعي

1,686.08 1,557.692 1439.08 1,329.5 1,635.40 1,059.83   تجارة

481.1575 444.5193 410.6709 379.4 379.4 152.36   زراعة

1,237.643 1,143.401 1,056.336 975.9 921.1 658.38   أخرى

10,221.49 9,443.164 8,724.106 8,059.8 8,310.90 4,445.40    عومجم

قبل فيضانات عام 2020 م ، كان لدى السودان أحد أكرب أنظمة الطاقة يف أفريقيا جنوب الصحراء بقدرة توليد كهرباء تبلغ 3500 

ميجاوات من مصادر مائية وحرارية. يتم توفري معظم إمكانية الوصول إىل الكهرباء لرشيحة سكانية حرضية وغنية نسبياً. إن الوصول إىل 

الكهرباء يف منطقتي كردفان ودارفور محدود بشكل خاص .

يحكم قطاع الكهرباء مرسوم وزاري صادر يف 2016 م ) مرسوم 2016/468 (. أنشأ هذا املرسوم رشكة السودان للكهرباء القابضة 

)SEHC( ، التي متتلك الرشكات التابعة لتوزيع الكهرباء ) سدكو ( ، ونقل الكهرباء ) سيتكو ( ، ورشكة توليد الكهرباء الحرارية 
.)SHGRC( ورشكة السودان للتوليد املايئ والطاقة املتجددة ، )STGC(
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الشكل 11-1: الهيكل اإلداري لرشكة الكهرباء القابضة من خالل اإلدارات العامة للرشكة

تعتمد خدمة الكهرباء يف السودان عىل نظامني رئيسيني. النظام األول هو الشبكة الوطنية التي تزود بشكل أسايس مناطق وسط ورشق 

وشامل وجنوب وأجزاء من غرب السودان . النظام الثاين هو النظام خارج الشبكة ، والذي يتكون من محطات طاقة ديزل صغرية معزولة 

تزود املدن أو املناطق النائية . أولئك غري املتصلني بشبكة يعتمدون عىل الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة للتدفئة وقليل منهم لديه مولدات 

تعمل بالديزل لتزويد الكهرباء . وفًقا إلحصاءات الرشكة السودانية القابضة للكهرباء ، متكن حوايل 32٪ من السكان من االستفادة من 

خدمات شبكة الكهرباء بحوايل 238.4 كيلوواط ساعة كمتوسط استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية يف البالد. يستفيد سكان الحرض من 

مستوى أعىل بكثري من الوصول للكهرباء مقارنة بسكان الريف .  تتمثل اسرتاتيجية الرشكة القابضة يف الرتكيز عىل القطاع املنزيل ، وبالتايل 

توفري إمكانية الوصول إىل الكهرباء لـ 75-80٪ من السكان عن طريق الشبكة و 25-20٪ من الحلول خارج الشبكة لتحقيق الوصول 

الشامل بحلول عام 2031 م .

كانت حصة الكهرباء املولدة من محطات الطاقة الكهرومائية أعىل بكثري من حصة محطات توليد الطاقة الحرارية. بحلول نهاية عام 

2018 ، كان لدى السودان ما مجموعه 3466.94 ميجاوات من قدرة التوليد املتصلة بالشبكة الوطنية ، منها 1،907 ميجاوات 
من الطاقة املائية و 1،559.94 ميجاوات من الطاقة الحرارية. بلغ متوسط مساهمة الطاقة الكهرومائية حوايل 68٪ من إجاميل 

الطاقة التي يتم تغذيتها للشبكة بني عامي 2013 م و 2017 م . ويبلغ إجاميل القدرة املركبة من محطات خارج الشبكة حوايل 

187.3 ميجاوات ، منها 75 ميجاوات ) إنتاج مستقل للطاقة ( يف منطقة دارفور . وبذلك يرتفع إجاميل القدرة املركبة يف محطات 
السودان املتصلة بالشبكة وخارجها إىل 3،654.24 ميجاوات. باإلضافة إىل ذلك ، هناك 150 ميجاوات إيجارات يف واليات البحر 

األحمر.

املراجعة الداخلية مجلس اإلدارة

املدير العام

إدارة التقنية والجودة

إدارة املوارد البرشية

 إدارة التخطيط والدراسات

والبحوث

املكتب التنفيذي

اإلدارة القانونية

إدارة االستثامر

مركز تحويل الحمولة

مدير التوزيع والنقل مدير التوليد

 مدير الرشكة السودانية

لتوزيع الكهرباء

 مدير الرشكة السودانية

لنقل الكهرباء
 مدير الرشكة السودانية

للتوليد املايئ  املتجدد

 مدير الرشكة السودانية

للتوليد الحراري



68

كام يستورد السودان الطاقة من إثيوب يا املجاورة لتلبية جزء من الطلب املحيل. بلغ متوسط الواردات السنوية بني عامي 2013 م و 

2017 م حوايل 450 جيجاوات ساعة GWh، وهو ما ميثل 3.6٪ من الطاقة الكهربائية املولدة محلياً .  تتكون شبكة النقل يف 
السودان من 965 كم من خطوط النقل 500 ك.فKV ، و 5984 كم من خطوط النقل 220 ك.فKV ، و 1057 كم من 

110 ك.فKV ، كام هو موضح يف الشكل 102 ، الذي يوضح خطوط النقل الحالية. من الواضح أن الشبكة الوطنية الحالية تغطي 
معظم الجزء األوسط من السودان ، وبعض أجزاء الشامل ، وبعض أجزاء الجنوب التي ال صلة لها باألجزاء الغربية .

الشكل 11-2: شبكة كهرباء السودان

 52 

Annex 4: Power System Map of Sudan 

 
 

Power System Map of Sudan 

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

نظرة عامة عىل التأثريات

أثرت فيضانات نهر النيل عىل البنية التحتية لقطاع الكهرباء. ترضرت أجزاء من التوليد الحراري يف محطتي كهرباء قري 1 و 2 وأجزاء من 

شبكة التوزيع بالواليات مبا يف ذلك 16 والية من أصل 18 والية يف السودان .

أما بالنسبة ملحطة توليد الطاقة الحرارية ، قري 1 و 2 ، حيث غمر نهر النيل بارجة  )barge( سحب مياه النهر الرئيسية ومرفق 

مياه املعالجة املسبقة ، عىل بعد حوايل 13 كم من محطات توليد الكهرباء ، مام أدى إىل حدوث أرضار يف مضختني للمياه املوجهة. 

يف األصل  توجد أربع مضخات مياه موجهة ، واثنتان تعمالن واثنتان احتياطيتان يف وضع االستعداد. مل يؤثر الرضر عىل التشغيل الكيل 
ملحطات الطاقة ، ولكن تُركت محطة الطاقة بدون مضخات احتياطية ، مام يزيد من مخاطر االنقطاع يف حالة حدوث أي عطل يف املضخة 

التشغيلية.

تعرضت شبكة التوزيع ألرضار متعددة يف 16 والية من أصل 18 والية تقدر تكلفتها بأكرث من 266 مليون جنيه سوداين ، وميكن 

تلخيصها عىل النحو التايل: 125 محوالً ) 126 مليون جنيه سوداين ( ، 1،246 استطالعاً )41.5  مليون جنيه سوداين ( ، 

8،506 مرت طاقة )46 مليون جنيه سوداين  ( و 10940 صنفاً مختلفاً لشبكة النقل )34.5 مليون جنيه سوداين(.

تؤدي أرضار شبكة التوزيع إىل انقطاع التيار الكهربايئ عن املناطق املترضرة ، مام يؤدي إىل خسائر يف مبيعات الكهرباء والتي بدورها تؤثر 

أيضاً عىل السكان املحليني بفقدان خدمات الكهرباء وزيادة مخاطر الصدمات الكهربائية وقت الفيضان .  يلخص الجدول 103 بيانات 

األرضار يف قطاع الكهرباء ، والجدول 106 تكلفة األرضار املقدرة بالعملة املحلية SDG والدوالر األمرييك يف قطاع الكهرباء .
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الجدول11-3: األرضار يف التوزيع و STPG وبيانات خطوط النقل

)جنيه سوداين( 2020 تكلفة إحالل KW ,القدرة املركبة عدد الوحدات اسم الوحدة

التوزيع 1,453,000.56     

125 محوالت التوزيع

1,927 األعمدة الخرسانية

8,506 أمتار

10,940 أخرى

11 فيوزات متوسطة الجهد

120 أسالك الجه املنخفض

25  MVأسالك
81,720 موصالت املينيوم

22 stay set

  STPG

قري -2& 1  12وحدة  

الجانب النهري ملجمع قري 2طقم  

مضخة معززة 2طلمبة  

11,250,000 محطة النهود الحرارية 2وحدة 

خطوط ناقلة  

150,094.0 200,000.0 أ/ عطربة - بورسودان*220KV  2برج
6,551,623.0 140,000.0 ب/ مناقل - مارنجان*110KV  5أبراج
204,869.0 500,000.0 ج/ الجموعية – جبل أولياء*220KV  3أبراج

الجدول  11-4: التكلفة التقديرية لألرضار بالعملة املحلية SDG والدوالر األمرييك

تقدير تكلفة األرضار
دوالر أمرييك جنيه سوداين اإلضـــــــــــــــــــرار

الرشكة السودانية لتوليد الطاقة الحرارية

املحطات الحرارية املتصلة بالشبكات: محطتا توليد الكهرباء 1 و 2 قري )محطات مياه جانبية ومآخذ مياه(

109,091 6,000,000 استبدال األسالك التالفة ملضخات السحب

4,546 250,000 مياه التربيد واملضخات العامة وأسالك املنزل

محطة كهرباء خارج الشبكة - محطة كهرباء النهود

204,545.454 11,250,000 صيانة السواتر واللوحات والرصف الصحي

318,181.82 )STPGC( التكلفة اإلجاملية للرضر 17,500,000
USD SDG :الرشكة السودانية لتوزيع الكهرباء

توزيع الخرطوم والواليات

2,299,402 126,467,138.62 املحطات واملحوالت )125( ؛

1, 164,270 64,034,885.72 )8،506( عدادات الطاقة
745,157 41,511,207.40 )1،927( أعمدة
627,578 34,516,800.00 )10940( :أخرى

4,846,000.58 266,530,031.74 التكلفة اإلجاملية لألرضار )الرشكة السودانية لتوزيع الكهرباء(
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96,720,110.00

)11( الفيوزات متوسطة الجهد

)120( أسالك الجهد املنخفض

1,758,547 )MV )25 أسالك
)81720( موصل أملنيوم

)22( مجموعة انتظار

USD SDG الرشكة السودانية لنقل الكهرباء

2,729 150,094.00 )2( عطربة - بورتسودان 220 ك.ف * أبراج
119,120 6,551,623.00 )5( مناقل - مارينجان 110 ك.ف * أبراج

3,725 204,869.00 )3( الجموعيه - جبل أولياء 220 ك.ف * أبراج
125,574 6,906,586 SDG التكلفة اإلجاملية لخطوط النقل التالفة

6,604,548 363,250,140 التكلفة اإلجاملية للرضر )الرشكة السودانية لتوزيع الكهرباء(

7,048,304.14 387,656,727.70 التكلفة اإلجاملية لألرضار يف قطاع الكهرباء

دول 11-5: الخسائر واالحتياجات

خسائر/ جنيه سوداين خسائر/ جنيه سوداين
الخسارة واالحتياجات

عام عام

18,547,320.43 قامئة مفصلة بالخسائر الناجمة عن تكلفة توليد ميجاوات يف قري 1 وقري 2

& Garri 12قامئة الخسائر املفصلة 

17,672.73 972,000 حاجز

18,564,993.16 إجاميل الخسائر

االقتصاد الكيل وتأثري اإلنسان

تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من اآلالف من الناس بدون كهرباء بسبب الفيضان . تشري البيانات املقدمة إىل أن انقطاع التيار الكهربايئ 

عرّض الكثريين ملخاطر مختلفة بسبب الظالم وتأثر النساء واألطفال بالرصف الصحي والنظافة واألمن . وتعطلت العديد من املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة والعمل من املنزل ومؤسسات الخدمة االجتامعية األساسية ، مام أدى إىل فقدان الدخل . بالنسبة للمناطق األقل كثافة 

سكانية ، قد يستغرق االنتعاش وقتاً أطول مام يتسبب يف مزيد من املشقة .  قد يعني التأخري يف إعادة إنشاء الخدمات زيادة يف استخدام 

حطب الوقود مام يساهم يف زيادة التدهور البيئي .

احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية

ميكن تلخيص احتياجات االسرتداد الرئيسية العاجلة يف تكلفة االستبدال للتلف وإصالح شبكة التوليد والنقل والتوزيع واستبدال العنارص 

التالفة متاماً. تبلغ تكلفة تلبية االحتياجات الفورية لقطاع الطاقة 5،113،363 دوالراً أمريكياً تغطي األرضار املبارشة التي لحقت 

مبحطات الطاقة. اسرتاتيجية التعايف األساسية لقطاع الطاقة هي كام ييل:

األولوية األوىل: استعادة الخدمات األساسية.

بسبب األمطار الغزيرة ، تأثرت محطتا الطاقة )قري 1 وقري 2 ( بالفيضانات ، ودخلت املياه داخل محرك CWPs البخاري ) مضخات املياه 

املتداولة ( ، وبالتايل تم حرق املعدات التالية:

تدوير محرك مضخة املاء .  •
املحول اإلضايف رقم 2 .  •

محول إضايف رقم 2 ، مفتاح 10.5 ك.فولت وارد .  •
.( VC B لوحة مفاتيح ،(KAكيلو أمبري) 8 ألواح ، 26.3  KW( كيلوفولت) 6.3  •

الكثري من الكابالت .  •
مجرى باص)  KV 6.3  )bus duct( كيلوفولت .  •
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)Ball bearing( للمحرك املحرتق .  •
معدات األرضار املذكورة أعاله تحتاج إىل إصالح وإعادة تأهيل. الخطوات التي متت الستعادة استمرار توليد الطاقةال :

تجاوز املحول املساعد رقم 2 بسبب احرتاقه .  •
التوربني رقم 2 تم تشغيله مبحول إضايف رقم 1 بدون احتياطي ) مخاطر تشغيلية ( .  •
احرتق كابل توصيل املولد G2 باملحول الرئييس .  تم حرق وإصالح مفصل الكابالت .  •

تم حرق محول الجهد )PT( ، وتم إصالحه إلعادة مزامنة التوربني الغازي رقم 2 .  •

كام ترضرت بعض محطات الطاقة غري املتصلة بالشبكة ، مثل محطة كهرباء النهود التي أعيد ترميمها .

كام تأثر نظام النقل ، أي 220 ك.ف KV، األبراج بني عطربة وبورتسودان ، خمس جوالت 110 ك.فKV  بني مانجيل ومارينجان ، 

ثالث جوالت 220 ك.ف  KVبني الجموية وجبل عوالية .

كام تأثرت شبكة التوزيع ، أي 125 محوالً ، و 8506 عدادات طاقة ، و 1246 عموداً تحمل موصالت ألومنيوم ، وبعض املعدات 

امللحقة األخرى بوالية الخرطوم وواليات خارجية أخرى يف السودان .

األولوية الثانية : إعادة تأهيل منشآت توليد الطاقة الحرارية .

مل تتم صيانة جميع منشآت توليد الطاقة الحرارية خالل العامني املاضيني ، ويجب إعادة تأهيلها ، مثل محطة توليد الكهرباء البخارية قري 
1 وقري 2 وقري 3 الخرطوم شامل )السيد محمود رشيف( ومحطة كهرباء كوستي البخارية . كام تحتاج محطات توليد الطاقة البخارية 
التي تعمل بالديزل يف دارفور إىل اإلصالح والصيانة . االنتهاء من بناء التوربينات الغازية قري 3 ومحطة توليد الطاقة الغازية لبورتسودان. 

تبلغ التكلفة اإلجاملية املقدرة لهذه املرحلة الثانية 155،820،699 دوالراً أمريكياً

األولوية الثالثة : محطات الدورة املركبة

سيتم تحويل التوربينات الغازية الجديدة يف قري 4  وبورتسودان إىل محطات الدورة املركبة . تبلغ التكلفة التقديرية لهذه املرحلة طويلة 

األمد حوايل 420.000.000 دوالراً أمريكياً.

توصيات للحد من مخاطر الكوارث وبناء املرونة يف القطاع

عزل مدخل ومخرج الكابالت إليقاف دخول املياه إىل قنوات الكابل وإعادة اإلضاءة لقناة الكابل يف مجمع قري للطاقة .  •
تشديد وتعزيز السد الوقايئ ملحطات توليد الكهرباء قري  1 و 2 و 3 ، وإجراء صيانة دورية لتجنب كارثة فيضانات يف املستقبل .  •

توفري مضخات كهربائية وديزل بقدرات مناسبة لتلبية احتياجات الطوارئ املستقبلية يف مجمع قري للطاقة .  •
التنسيق مع رشكة مصفاة الخرطوم التخاذ االحتياطات الالزمة للفيضانات املستقبلية املتوقعة ملجمع قري بأكمله مبا يف ذلك محطات   •

الكهرباء واملصفاة .

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضامن سالمة الجرس بني البارجة ومحطة مياه النهر التي تغذي املياه إىل مجمع قري للطاقة .  •
تركيب كامريات أمنية يف محطة معالجة مياه النهر والبارجة وربطها بغرفة التحكم يف مجمع محطات توليد الكهرباء قري  للمراقبة.  •

تجنب طرق الفيضانات املتوقعة لخطوط النقل واملحطات الفرعية املستقبلية .  •
االختيار الدقيق ملحطات الطاقة املستقبلية ومواقع املحطات الفرعية .  •
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التكلفة
الوصف الوحدة املدى

دوالر جنيه سوداين

318,182 Garri 1, 2 & Elnihood توليد الطاقة املدى القصري

125,574 Towers النقل

6,604,548 Khartoum & States التوزيع

22,727 For the next flooding أعامل اإلحتياطي

7,071,031 اإلجامل للمدى القصري

32,545 23,866 Euro Services  2&1 قري املدى املتوسط

236,940 173,757 Euro Transformers 

84,719 62, 127 Euro Panels & Cables 

368,206 270,018 Euro Switch Board, 6.3 KV, BUS 
DUCT

722,410 529,767 Euro Total of Tender 

29,380 21,545.45 Euro Total of reducing Future Risks 

32,545 23,866 Euro Additional Operating Cost 
before restoration

784,335 Total Tender 

36,364
قري 3 ـ سد ملمر الفيضانات املدى املتوسط

11, 000,000 2,000,000 SDG تأهل الخرطوم بحري

36,000,000 تأهيل قري 1و2و3

19,000,000 تأهيل كوستي

100,000,000 توربينات الغاز من رشكة سيمنز

155,820,699 اإلجاميل للمدى املتوسط

420,000,000 دورة سيمنز املدمجة الدى الطويل

420,000,000 اإلجاميل للمدى الطويل

582,891,730 اإلجمـــــــــــــــــــــايل

مالحظة : يوضح الجدول أعاله التكلفة بالجنيه السوداين واليورو املحول إىل الدوالر األمرييك بسعر الرصف الرسمي .

الجدول11-6: تكاليف ومبادرات التعايف عىل املدى القصري واملتوسط والطويل
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12.املياه والرصف الصحي وإدارة موارد املياه
ملخص

يغطي هذا التقرير عىل نطاق واسع األرضار والخسائر التي لحقت بقطاع املياه ، والتي تشمل إمدادات املياه والرصف الصحي والنظافة 

)WASH( ، فضالً عن البنية التحتية ملوارد املياه ) معدات املراقبة ( والبنية التحتية الهيدروليكية / البنية التحتية إلدارة الكوارث مثل 
الحواجز والسدود الصغرية و الحفائر.

تأثر 594،676 شخصاً بشكل مبارش بسبب األرضار والخسائر املتعلقة بالبنية التحتية للمياه ) كل من إدارة املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية وإدارة املوارد املائية )WRM(( عرب واليات السودان البالغ عددها 18 والية . وشملت األرضار والخسائر األرضار التي 

لحقت بالبنية التحتية إلمدادات املياه ، والرصف الصحي ) خزانات الرصف الصحي ، واملراحيض ، إلخ ( والنظافة ) مرافق غسل اليدين 

، ومرافق االغتسال ، إلخ (. بالنسبة إىل WRM ، تضمنت األرضار تدمري أنواع مختلفة من محطات ومعدات املراقبة الهيدرولوجية . 
كام تضمنت األرضار والتدمري للجسور والسدود والسدود الصغرية ومنشآت حصاد املياه ) الحفائر ( . مل يتسبب خرق السدود والسدود 

الصغرية يف تدمري العديد من سبل العيش التي أثرت عىل األصول الشخصية واألرايض الزراعية واملاشية وما إىل ذلك. أسفرت األرضار التي 

لحقت )بخزان بوط ( بوالية النيل األزرق عن مقتل 6 أشخاص وترشيد ما يقرب من 100 ألف شخص من منازلهم .

تقدر التكلفة اإلجاملية لألرضار بـ 240 مليون دوالر أمرييك وتقدر الخسائر لجميع البنية التحتية املتعلقة باملياه مببلغ 87.5 مليون 

دوالر أمرييك. هناك حاجة إىل ما يقدر بـ 359 مليون دوالر أمرييك الستعادة البنية التحتية املترضرة ، واستعادة الخدمات ، وضامن 

إعادة بناء البنية التحتية لتكون أكرث قدرة عىل الصمود يف مواجهة كوارث الفيضانات املستقبلية. ال تغطي هذه التكلفة الخسائر من حيث 

اإليرادات أو الخسائر غري املبارشة مثل ضياع وقت العمل بسبب املرض الناتج عن األمراض املنقولة باملياه أو الفضالت ، وما إىل ذلك .

ساهم الفقد املؤقت أو الدائم لخدمات إمدادات املياه بسبب تدمري البنية التحتية يف زيادة الضغط والعبء االقتصادي عىل األرس التي 

اضطرت إىل االعتامد عىل رشاء املياه من شاحنات املياه أو املياه املعبأة يف زجاجات . عالوة عىل ذلك ازداد التلوث يف بعض املناطق 

بسبب وجود املياه الراكدة وضعف مكافحة ناقالت األمراض . يف بعض املناطق ، لحظ تلوث ملصادر املياه بسبب التلوث املتقاطع واخرتاق 

امللوثات يف املياه الجوفية .

تهدف جهود اإلنعاش إىل تدخالت قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وتشمل بناء بنية تحتية للمياه أكرث مرونة ، وزيادة مراقبة موارد املياه 

، فضالً عن التدابري املؤسسية. إن التدابري االستباقية مثل التنبؤ بالفيضانات واإلنذار املبكر وتشغيل وصيانة البنية التحتية القامئة وتدابري 
السياسة مطلوبة لضامن اتخاذ تدابري التخفيف الفعالة بدالً من االستجابة لحاالت الطوارئ املتأخرة .

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

 II the National Simple Spatial تم تجميع حالة وبيانات ما قبل الكارثة بالطريقة الثانية للمسح املكاين الوطني البسيط

Survey Method)S3M II( ، والتي تم إجراؤها يف عام 2018. وكشف S3M II أن السودان قد أحرز تقدًما معقوالً 
يف زيادة الوصول إىل مصادر املياه األساسية 54من 68 باملائة إىل 73.7 باملائة منها 40.5 باملائة لديها إمكانية الوصول إىل إمدادات 

املياه األساسية )House Hold( أو الشبكة املركبة املتصلة بشبكة املياه األساسية. هناك ما يقدر بـ 35716 منشأة مياه ) 

ريفي : 30651 ، حرضي : 5065 يف البالد تنتج حوايل 2.810248 مرتاً مكعباً من إمدادات املياه املحسنة يومياً ) الريف: 

695.063 ، املناطق الحرضية: 2.115.185 ( .

بالنسبة للرصف الصحي ، فإن 68.3 باملائة من السكان )الريف: 22.299.210 ؛ الحرض: 7.5508.148( لديهم إمكانية 

الوصول إىل مرافق الرصف الصحي األساسية55. تشري التقديرات إىل أن 33 باملائة من السكان ال يزالون ميارسون التغوط يف العراء . يوضح 

الشكل 111 تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية والحرضية .  متتلك معظم املنازل يف جميع أنحاء البالد مراحيض حفر تقليدية قد 

تكون يف بعض األحيان غري آمنة وعرضة لالنهيار وتساهم يف تلوث املياه الجوفية .  يف املراكز الحرضية الكربى قامت نسبة أعىل من األرس 

بإدارة الرصف الصحي بأمان يف شكل خزانات للرصف الصحي حيث يتم التخلص من الفضالت بأمان يف املوقع أو نقلها ومعالجتها خارج 

املوقع .

54. يتم تعريف إمدادات املياه األساسية عىل أنها: من مصدر مياه محسن مع وقت تجميع ال يزيد عن 30 دقيقة لرحلة ذهابًا وإيابًا مبا يف ذلك االنتظار يف الطابور

55. يشري مصطلح الرصف الصحي األسايس إىل استخدام مرافق الرصف الصحي املحسنة ، والتي ال يتم تقاسمها مع األرس األخرى.
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) S3M 2018 :الشكل 12-1: وصول السكان إىل الرصف الصحي األسايس وحالة صندوق التنمية الخارجية ) املصدر
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توفر أدوات مراقبة املوارد املائية مجموعة واسعة من خدمات األرصاد املائية لقطاعات عديدة وتلعب دوراً رئيسياً يف توفري معلومات 

اإلنذار املبكر بالفيضانات . يتم تشغيل وصيانة محطات مراقبة هطول األمطار والهيدرولوجيا من قبل العديد من الوكاالت أو املديريات 

التابعة لوزارة الري واملوارد املائية )MoIWR(. تحتفظ مديرية مياه النيل بوزارة املياه والرصف الصحي مبقاييس عرب نظام نهر النيل 

. اعتباًرا من عام 2019 م ، كانت 25 محطة هيدرومرتية فقط تعمل يف نظام النيل ، يف حني أن أكرث من 50 محطة ال تعمل . 
مديرية املياه الجوفية واألودية لديها 48 محطة مختلفة عىل طول مجاري وأودية موسمية مختلفة ، ومعظمها ال يعمل أيضاً. بينام 

تحتفظ هيئة األرصاد الجوية السودانية بجميع معدات مراقبة هطول األمطار. مديرية مياه النيل لديها نظام إنذار مبكر للفيضانات 

)FEWS( يستخدم للتنبؤ بالفيضانات . هناك العديد من أوجه القصور يف نظام اإلنذار املبكر باملخاطر ، مبا يف ذلك: )i(ال تلتقط 
جميع روافد النيل والجداول املوسمية )ii(اإلعتامد عىل شبكة محطات املراقبة غري كاف يف املوقع)iii(أدوات وإطار النمذجة التي عفا 

عليها الزمن قدمية جدا)iv(غري مرتبطة بشكل كاٍف برسم خرائط مخاطر الفيضانات

تلعب هياكل تجميع املياه والحامية من الفيضانات عىل شكل سدود صغرية وحفائر و حواجزوسدود دوًرا مهاًم يف متكني األمن املايئ للعديد 

من املستخدمني ) مزارعني ، رعاة ، مجتمعات ، إلخ ( . تلعب هذه الهياكل أيضاً دوًرا مزدوجاً يف الحامية من الفيضانات. يتم إنشاء هذه 

املرافق وصيانتها من قبل العديد من الكيانات عىل املستوى الفيدرايل والواليئ واملحيل. ويتم تطوير هذه الهياكل وصيانتها من قبل العديد 

من الكيانات عىل املستوى الفيدرايل والواليئ واملحيل . ال توجد قاعدة معرفية موحدة حول موقع وحالة هذه الهياكل. تفويضات التشغيل 

والصيانةغري واضحة مام يؤدي إىل اإلهامل وسوء اإلدارة . كان هناك ما ال يقل عن 2000 حفري وسد صغري 56يف البالد ، ومن املتوقع أن 

تزداد نتيجة »برنامج العطش الصفري« الذي تنفذه وزارة املوارد املائية والري .

وفًقا لخطة الهدف 6 من أهداف التنمية املستدامة للسودان ، فإن إدارة النفايات الصلبة )SWM( هي مسؤولية األرس واملحليات 

والوحدات اإلدارية ) البلديات ( ورشكات التنظيف ) يف بعض الواليات ( والقطاع الخاص . فقط املراكز الحرضية لديها شكل من أشكال 

إدارة النفايات الصلبة . تحرق معظم املجتمعات النفايات ، وتفرغها يف مواقع غري رسمية أو يف ترصيف مياه األمطار . التخلص اآلمن من 

النفايات الطبية محدود . يحظر النقل بني الواليات للنفايات الطبية. ال يوجد سوى مرفق تعقيم واحد مملوك للقطاع الخاص يف الخرطوم 

، تم التعاقد معه من قبل وزارة الصحة بالوالية للتخلص اآلمن من املواد الطبية . تعمل هذه اآللية حالياً بنسبة 30٪ فقط من قدرتها 
بينام مُيارس التخلص غري اآلمن من خالل الحرق والتخلص من النفايات البلدية)municipal waste( عىل نطاق واسع يف باقي 

أنحاء البالد.

56. وزارة الري واملوارد املائية. إرشادات فنية لبناء وإدارة الحفارات املحسنة. 2009

وصول السكان إىل الرصف الصحي األسايس حالة التغوط يف الهواء الطلق للسكان
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آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

األرضار التي لحقت بالبنية التحتية واألصول املادية

وشملت األرضار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه ما ييل: )i(مرافق اإلمداد باملياه باملناطق الحرضية . )ii(مرافق الرصف الصحي لألرس. 

)iii(موارد املياه ومحطات مراقبة األرصاد الجوية  )iv(الرتوس ، ومنشآت حصاد املياه والسدود الصغرية .) v(مرافق إدارة النفايات 
الصلبة. 

تم تسجيل األرضار التي لحقت بالبنية التحتية إلمدادات املياه يف مرافق معالجة املياه يف العديد من املدن والسدود الصغرية والحفائر وآبار 

املياه الجوفية . تم توثيق أكرب األرضار يف والية الخرطوم ، حيث تم تدمري 50.000 مرت مكعب من محطات املعالجة التي تخدم محلية 

بحري جنوب ) الدروشاب ، السامراب ، حطاب ، نبتة ، دردوق (. كام تم توثيق األرضار الكاملة بوالية النيل األزرق حيث تم اخرتاق 

خزان بوط . كان لهذا السد سعة خزن تبلغ 5 ماليني مرت مكعب ويوفر إمدادات املياه لـ 100000 شخص . كام كان مبثابة املصدر 

الرئييس إلمدادات املياه لعرشات اآلالف من رؤوس املاشية والري عىل نطاق صغري. أدى هذا االنتهاك إىل نزوح ما يقرب من 80 ألف 

شخص ، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة كثريين آخرين . عالوة عىل ذلك ، حدثت أرضار للبنية التحتية إلمدادات املياه يف 11 والية 

مع تأثري واسع النطاق يف الجزيرة والنيل األزرق وسنار والنيل األبيض وغرب كردفان . كان التقييم قادراً عىل جمع معلومات عن املناطق 

التي يغلب عليها الطابع الحرضي مبعلومات من رشكات املياه بالوالية . 

كانت املعلومات عن األرضار التي لحقت مبشاريع املياه الريفية الصغرية متفرقة وتستند إىل إمكانية الوصول واملعلومات من املسؤولني 

املحليني.

يلخص الجدول 11 1- البيانات املتوفرة حول أرضار إمدادات املياه والرصف الصحي.

تضمنت األرضار التي لحقت برصد املوارد املائية األرضار والخسائر اإلجاملية لـ 50 مقياساً. كانت معظم املقاييس التالفة يدوية . 5 

مقاييس عىل طول النيل كانت محطات آلية ترضرت جزئيًا. وقدرت األرضار مبا يرتاوح بني 5000 دوالر أمرييك و 15000 دوالر 

أمرييك حسب نوع معدات املراقبة . ولحقت أرضار مبرافق إدارة النفايات يف مكب النفايات بجزيرة تويت داخل الخرطوم حيث غمرت 

املياه املوقع . وقد لوحظت حوادث حيث استقرت النفايات يف املياه الراكدة مبا يف ذلك النفايات الطبية طوال الوقت .

خسائر يف اإلنتاج والوصول إىل السلع والخدمات

وفقاً للمسح األويل والتقييامت الرسيعة للفيضانات املشرتكة بني الوكاالت التي أجريت يف أغسطس 2020 م ، واجه العديد من األشخاص 

تحديات يف الوصول إىل مياه الرشب57. وأشار سكان الخرطوم58 إىل وجود نسبة عالية من امللوحة مام يجعل مياه البرئ املتوفرة غري 

صالحة للرشب ، مام يضطر األرس لدفع مثن مياه الرشب بتكلفة 150 جنيهاً للربميل . إىل جانب ذلك واجهت العديد من األرس أيضاً 

تحديات يف الوصول إىل املياه مؤقتاً بسبب فقدان الجراكن وأحواض الغسيل والدالء . أولئك الذين نزحوا من منازلهم وكانوا يقيمون مع 

األقارب أو الجريان أو يف املدارس القريبة ، متكنوا من الحصول عىل بعض مياه الرشب خالل تلك األيام . واشتىك آخرون من زيادة العكورة 

يف املياه ، والتي ميكن أن تكون ناجمة عن التلوث وقد تصبح سبباً لألمراض التي تنقلها املياه .

يوضح الجدول 112 التأثريات والعدد التقديري لألشخاص املترضرين عرب الواليات املستمدة باستخدام معلومات خط األساس حول أنواع 

مصادر مياه الرشب ، والسكان املتأثرين يف كل والية59، ومعلومات التأثريات من املسح األويل ) لست واليات( وتقييامت الفيضانات 

الرسيعة ) للواليات األخرى ( :

57. تقارير التقييم الرسيع للفيضانات HAC و UNOCHA أغسطس 2020

+-)2020 ، NRC :58.  املجلس الرنويجي لالجئني ، »تقرير التقييم الرسيع - تأثري الفيضانات واألمطار الغزيرة عىل محلية أم فجر بان ، بنك النيل الرشقي ، الخرطوم بحري« )الخرطوم

59. منظمة األغذية والزراعة والحكومة االنتقالية ، »التقييم الرسيع لتأثري الفيضانات يف السودان لعام 2020.««
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الجدول 12-2: التأثريات املتعلقة مبياه الرشب

تقدير عدد الفئات االجتامعية املتأثرة يف املناطق الجغرافية األكرث ترضرا60  املخاطر الرئيسية للفئات االجتامعية األكرث ضعفاً

1.1 ماء رشب
 1 مليون أرسة )سنار = 207.6 ألف ، الخرطوم = 202.8

ألف ، نهر النيل = 186.5 ألف(

 1.1.1. األرس املتأثرة بتدهور جودة املياه )من حيث اللون أو الطعم أو أي تلوث آخر(
 )ميكن أن يكون لذلك آثار من الدرجة الثانية عىل الصحة واألمراض املنقولة باملياه التي متت

مناقشتها يف القسم الصحي من هذا الفصل(

 485.5 ألف أرسة )النيل األزرق = 141.7 ألف ، البحر
األحمر = 102.6 ألف ، الخرطوم = 75.1 ألف(

 1.1.2. تأثرت األرسة بسبب ارتفاع أسعار مياه الرشب )أولئك الذين اعتمدوا عىل
 الصهاريج واملياه املعبأة يف وقت سابق( ) تأثري مؤقت ولكن قد يؤدي إىل آليات التكيف مثل

اقرتاض األموال وزيادة الديون التي قد يكون لها آثار طويلة األجل (

 1.699 مليون أرسة)الخرطوم = 525.8 ألف ، نهر النيل =
276.9 ألف ، سنار = 263 ألف(

ً  1.1.3. تأثرت األرسة بسبب نقص الوصول املادي إىل مياه الرشب ) قد يكون تأثرياً مؤقتًا
 ولكنه أدى إىل آليات التكيف مثل تقليل استهالك املياه ، واألموال املقرتضة ، وما إىل ذلك،

والتي قد يكون لها آثار طويلة األجل (

اآلثار الناجمة عن مرافق الرصف الصحي والرصف املترضرة

وفًقا للمسح األويل )املعزز نوعياً )qualitatively collaborated  ) من خالل التقييامت الرسيعة للفيضانات املشرتكة بني 

الوكاالت يف أغسطس 2020 م ( ، أثار 64٪ من املشاركني مسألة مرافق الرصف الصحي املترضرة ، مبا يف ذلك أولئك الذين حصلوا 

سابًقاً عىل خدمات الرصف الصحي املحسنة ميكن أن يكون لذلك آثار فورية ومتوسطة املدى عىل تلوث املياه املرتبط بتفيش األمراض. 

بسبب سوء إدارة النفايات الصلبة ، عانت 60٪ من األرس من زيادة يف البعوض والروائح الكريهة ، و 46٪ تعاين من انسداد املصارف 

، و 41٪ واجهت مشاكل تتعلق بالصحة والسالمة ، و 33٪ واجهت طرقاً مسدودة ومشاكل يف الوصول. أشار 33٪ من املشاركني إىل 
أنهم مجربين عىل التحول إىل التغوط يف العراء ، بينام أشار 48٪ من املشاركني اآلخرين إىل التحول إىل مرافق الرصف الصحي املشرتكة 

) معظمهم من النساء بينام تحول الرجال إىل التغوط يف العراء ( ، مام يزيد من احتاملية تعرضهم لإلصابة بـ COVID-19 . أشار 
10٪ من املستجيبني أيًضا إىل تقنني أوقات استخدام املرحاض إما يف وقت مبكر جًدا من الصباح أو يف وقت متأخر من الليل ، حيث 

تواجه النساء مشكالت تتعلق بالسالمة . واجه 7٪ مشكالت يف الوصول ، وأشار 4٪ إىل وجود أفراد من األرسة واجهوا مشكالت تتعلق 

بالسالمة ، وأشار 3٪ إىل مشكالت تتعلق بالسالمة ضد الحيوانات )الثعابني ، والعقارب ، وما إىل ذلك(.

أدى تدمري معدات مراقبة املوارد املائية مثل املقاييس gauges  إىل الحد من قدرة الحكومة عىل التنبؤ وتوجيه جهود اإلنذار 

املبكر بالفيضانات بشكل مناسب . كام أدى فقدان هذه املعدات إىل الحد من القدرة عىل توفري بيانات قيمة عن توافر املوارد املائية 

لالستخدامات اإلنتاجية األخرى مثل عمليات الخزانات ) لتوليد الطاقة ( والزراعة املروية .  يحد فقدان البيانات من هذه األدوات من 

توافر املعلومات التي ميكن استخدامها يف دراسات الجدوى والهندسة إلعالم تطوير البنية التحتية مثل الطرق وأنظمة الري وإمدادات املياه 

) لألغراض املنزلية والحيوانية (، إلخ. تلعب هياكل حصاد املياه وهياكل إدارة الفيضانات مثل السدود الصغرية والحفائر والسدود دوراً 
مزدوجاً يف تسخري املوارد التي ميكن أن تكون نادرة خالل موسم الجفاف وتوفري الحامية خالل موسم األمطار . عىل هذا النحو ، أدى 

تدمري هذه املرافق إىل زيادة تعرض املجتمعات املترضرة لندرة املياه خالل أشهر الجفاف القادمة .

الحكم و عمليات صنع القرار

هناك ترتيبات محدودة للتنسيق من أجل التأهب لكوارث الفيضانات . أنشأ قانون الدفاع املدين لعام 2005 املجلس الوطني للدفاع 

املدين )NCCD( ، لكن املجلس مل يقم بتفعيل أي شكل أو استعداد أو اتخاذ تدابري استباقية للتخفيف من اآلثار املدمرة لهذه 

الفيضانات . عىل سبيل املثال ، تم إصدار نرشات وتنبؤات اإلنذار املبكر بالفيضانات ملناطق مختارة من نهر النيل ) النيل األزرق بشكل 

أسايس ( . عىل الرغم من إصدار التوقعات من قبل هيئة األرصاد الجوية السودانية ووزارة الري واملوارد املائية )MoIWR( ، مل يتم 

اتخاذ أي إجراءات استعداد من قبل أصحاب املصلحة املعنيني . يف املناطق خارج حوض النيل أو املناطق التي بها أجهزة مراقبة معطلة ، 

مل يتم إصدار توقعات مفصلة .

60. مل يتم تضمني الوالية الشاملية يف هذا التقييم بسبب نقص املعلومات املتاحة عن تأثري الفيضان. كام أن غرب كردفان ووسط ورشق دارفور بها فجوات كبرية يف البيانات ، وبالتايل فهي 

ليست ممثلة بشكل جيد هنا
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الجدول 12-3: جدول موجز لألرضار والخسائر للقطاع

الرضر والخسارة )بالدوالراألمرييك(

إجاميل خاص عام
240M 17 م

البنية التحتية واألصول: مرافق الرصف الصحي

223 م
البنية التحتية واألصول: إمدادات املياه ، والنفايات الصلبة ، واألصول املادية

األرضار

87.5M
ً 81.5 مليونا

تقديم الخدمات والوصول إليها: انخفاض الدخل 

وزيادة املنتجات

< 1.5 مليون
تقديم الخدمات والوصول إليها: زيادة تشغيل وتوزيع إمدادات املياه

4.5 م
الحوكمة: تعطيل الوظائف اإلدارية وإلحاق الرضر بالوثائق

خسائر

القضايا عرب القطاعات

يف الخرطوم ، ال تزال الحاجة إىل املراحيض املؤقتة تشكل مسألة ملحة لتلبية احتياجات الرصف الصحي لألرس املترضرة ، مبا يف ذلك مجتمع 
الالجئني. 27000 فرد يف مخيم دار السالم للنازحني واملجتمعات املحلية يف بحري أبلغوا عن استخدام مراحيض الجريان والتغوط يف 

العراء . يف جنوب أم درمان ، كان جزء كبري من السكان الذين تقطعت بهم السبل يتألف من مجموعات األطفال واملسنني والنساء .

يف شامل دارفور ، أكرث من 60٪ من السكان املترضرين هم من النازحني ، ومعظمهم فقدوا بطاقاتهم التموينية من برنامج األغذية العاملي 
بسبب الفيضانات . وشكلت األرس التي ترأسها نساء 20٪ من السكان املترضرين . يف رشق دارفور من أصل 3200 فرد مترضر ، هناك 

25 أرسة نازحة IDPs، و 20 نزحت ، وتقود النساء  63. يف الوالية الشاملية ، معظم السكان املترضرين هم من األطفال )٪40( 
والنساء )20٪( وكبار السن واألطفال املعاقني )٪6(.
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احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية 

احتياجات االسرتداد وتحديد األولويات .

تحسني البنية التحتية وخدمات املياه والرصف الصحي .  •
سياسات وبرامج تحول شفافة وتحسني املساءلة .  •

بناء القدرات املؤسسية للقطاع ومعالجة إطار الحوكمة املجزأ .  •
تحسني مبادرات حصاد املياه مبا يف ذلك التشغيل والصيانة املناسبني للبنية التحتية القامئة.  •

توفري مصادر الطاقة املستدامة للتشغيل والصيانة.  •
تحسني قدرات اإلنذار املبكر بالفيضانات والتنبؤ بها.  •

الجدول  12-4: تكاليف ومبادرات التعايف عىل املدى القصري واملتوسط والطويل

الوصف التكلفة )دوالر أمرييك( الوحدة املدى

مرت240 تركيب البنية املترضرة املدى القصري

مرت93  استعادة الخدمات واألمتعة
املفقودة

تصميم وتنفيذ شبكات مستدامة وال مركزية للمياه والعواصف والرصف ، مع إمكانات معالجة املياه ماء غرب األنابيب

إجراء تقييم األثر البيئي لفهم تأثري تلوث املياه الجوفية بسبب مرافق الرصف الصحي مثل املراحيض وخزانات الرصف 

الصحي

 استرشاف الفيضان     
  واإلنذار املبكر

إجراء دراسات الجدوى الخاصة بهياكل إضافية لحصاد املياه وإدارة الفيضانات متعددة األغراض لالستثامرات متوسطة 

وطويلة األجل

تقييم األثر البيئي

إجراء دراسات الجدوى الخاصة بهياكل إضافية لحصاد املياه وإدارة الفيضانات متعددة األغراض لالستثامرات متوسطة 

وطويلة األجل
بنيات إدارة الفيضان     

10 مرت تطوير وتنفيذ خطط الطوارئ لتقديم خدمات إمدادات املياه  بناء مرونة يف تقديم     
خدمات املياه

املدى املتوسط

15 مرت وضع آليات لتنفيذ عمليات التشغيل والصيانة املناسبة لحصاد 
املياه وهياكل إدارة الفيضانات

مبا يف ذلك التدريب وبناء قدرات الحكومة واملجتمعات 
املحلية ؛     

حصاد املياه

1 مرت املوافقة عىل السياسة واالسرتاتيجية ؛اإلعداد والتدريب لضامن 

األدوار واملسؤوليات الواضحة للقطاعات املتعلقة باملياه

 معايري سياسة الشفافية
واملحاسبة

املدى الطويل

ترتيبات التنفيذ

هناك حاجة لفهم عدم وجود تدابري استباقية اتخذتها اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر واقرتاح طريقة متكاملة لحكومة السودان ملعالجة 

الحد من مخاطر الكوارث . وينبغي أن يشمل ذلك الرتتيبات املؤسسية التي تحدد عملية صنع القرار وجهود التنسيق عىل جميع 

املستويات ؛ طرائق التمويل ؛ التوجيه الفني والرقابة . تتطلب العديد من التدخالت املقرتحة التنفيذ املنسق بني قطاعات متعددة 

ومستويات حكومية متعددة . يجب تحديد األدوار واملسؤوليات الواضحة لضامن املساءلة واستدامة التدخالت املقرتحة .
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قطاع القضايا الشاملة

الحد من مخاطر 

الكوارث

سبل العيش والعمل 

والحامية االجتامعية 

الصحة اإلنجابية 

الحكم

تقييم األثر البرشي 

البيئة
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13. الحد من مخاطر الكوارث
ملخص

يُظهر تقييم القطاع الشامل للحد من مخاطر الكوارث )DRR( أن السودان ميكن أن يستفيد بشكل كبري من تحسني هيكله املؤسيس 

للحد من مخاطر الكوارث ، والذي يتسم بالتداخل الجزيئ يف املسؤوليات بني الكيانات الحكومية املكلفة بالدفاع املدين وتلك التي تقود 

االستجابة اإلنسانية . نظرًا لعدم وجود ترتيب قانوين وإداري إلدارة مخاطر الكوارث ، تركز جهود الحكومة عىل االستجابة للكوارث بقدرات 

محدودة للوقاية من الكوارث واالستعداد لها . يف هذا الصدد أثبت االفتقار إىل لوائح تخطيط استخدام األرايض وأنظمة اإلنذار املبكر أنه 

أحد أوجه القصور الرئيسية يف إدارة الكوارث يف السودان .

فيام يتعلق باألرضار والخسائر املتعلقة بالفيضانات ، وجد التقييم أنه مل يتم تسجيل أي آثار مبارشة عىل البنية التحتية واألصول املتعلقة 

بالحد من مخاطر الكوارث ) مثل املستودعات ومحطات اإلطفاء ( ، حيث كانت تقع خارج املنطقة املترضرة من الفيضانات . ومع ذلك 

، يف سياق االستجابة للفيضانات للمجتمعات املترضرة ترضرت مضخات املياه وغريها من املعدات أو دمرت بشكل ال ميكن إصالحه. أظهر 
التحليل بوضوح أن الوكاالت املكلفة باالستجابة الفورية للفيضانات كانت يف كثري من الحاالت غري مجهزة مبا يكفي لتقديم املساعدة الالزمة 

للمجتمعات املترضرة .

فيام يتعلق باحتياجات التعايف ، يشري تحليل تقييم القطاع الشامل للحد من مخاطر الكوارث إىل تبني نهج إعادة البناء بشكل أفضل 

لتعزيز قدرة املجتمعات املترضرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث . للتخفيف من اآلثار والخسائر الناجمة عن أحداث الفيضانات 

املستقبلية ، يجب وضع كل من التدابري الهيكلية وغري الهيكلية كجزء من جهود التعايف الشاملة . عىل أساس الدراسات الهيدروليكية 

وتقييامت املخاطر التفصيلية ، يجب إعادة تأهيل السدود حول املناطق املعرضة للخطر ، وخاصة منطقة الخرطوم الكربى ، وجعلها أكرث 

قوة ملقاومة الفيضانات يف املستقبل . حيثام كان ذلك ممكناً ، يجب تثبيت تدابري احتباس الفيضانات الخاضعة للرقابة لتخزين مياه 

الفيضانات وإبطاء ترصيف الفيضانات. يجب وضع تدابري غري هيكلية مثل رسم خرائط مخاطر الفيضانات ، وتخطيط استخدام األرايض 

الواعية باملخاطر وأنظمة اإلنذار املبكر ملنع منو املستوطنات يف املناطق املعرضة للفيضانات وتحسني استعداد املجتمعات املعرضة للخطر.

األهم من ذلك ، يجب إعادة النظر يف الهيكل املؤسيس الشامل وترتيبات الحوكمة للحد من مخاطر الكوارث لتوفري إطار عمل متكيني 

يدعم االنتقال نحو نهج أكرث وقائية واسترشافية إلدارة مخاطر الكوارث يف السودان . توفر االسرتاتيجية الوطنية السودانية للحد من مخاطر 

 ، )UNDP( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )NCCD( الكوارث 2016-2030 م ، التي وضعها املجلس القومي للدفاع املدين

وثيقة إرشادية إلعادة تحديد أدوار ومسؤوليات السلطات املعنية بالحد من مخاطر الكوارث . وتحديد أولويات اإلجراءات من أجل إدارة 

أكرث فعالية ملخاطر الكوارث .

ميكن لهيئة إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ كهيئة اتحادية اسرتاتيجية دامئة أن تلعب دوراً رائداً يف تنفيذ هذه التقارير الشاملة السرتاتيجية 

التعايف التي تم تطويرها مبوجب RPDNRA ) انظر القسم 20 من هذا التقرير( وكذلك يف التنسيق عىل املستوى الوطني واإلقليمي 

والجهود الدولية يف مجال إدارة مخاطر الكوارث . إن إنشاء هذه الهيئة ، التي كانت ال تزال قيد الدراسة من قبل حكومة السودان وقت 

إجراء هذا التقييم ، من شأنها دعم الجهود الحالية إلدارة الكوارث وحاالت الطوارئ ، واالستفادة من تجارب لجان املساعدات اإلنسانية 

والطوارئ للتعامل مع جائحة كوفيد -19 وآثار السيول والفيضانات .

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

سياق مخاطر الكوارث

السودان شديد التعرض لألخطار الطبيعية والصدمات املتعلقة باملناخ61. وفًقا ألحدث تقرير عن املخاطر العاملية ، يُعد السودان من بني 

البلدان األكرث تعرضاً للمخاطر الطبيعية الشديدة ، مبا يف ذلك الجفاف والفيضانات. كام هو مبني يف الجدول أدناه ، فإن السودان ليس 

معرضاً فقط ملخاطر األرصاد املائية ، ولكن أيضاً للمخاطر البيولوجية ) مثل األوبئة ( واملخاطر التي من صنع اإلنسان ، وخاصة الحوادث 

، والتي كانت يف الواقع مسؤولة عن أكرب عدد من الوفيات البرشية بني 2005-2015 م ، وفًقا لطوبولوجيا الكوارث الرسمية من قبل 
املجلس القومي للدفاع املدين السوداين . عىل الرغم من أن التعرض للمخاطر ليس مرتفعاً كام هو الحال يف البلدان األخرى ، إال أن مخاطر 

الكوارث يف السودان تتفاقم بشكل خاص بسبب انخفاض القدرة عىل التكيف62. عالوة عىل ذلك ، تصنف العديد من املؤرشات السودان 

من بني أكرث دول العامل عرضة لتقلبات املناخ وتغريه . مع الزيادة املتوقعة يف درجة الحرارة وتقلب هطول األمطار ، من املتوقع أن تصبح 

الصدمات املتعلقة باملناخ أكرث تواتراً وشدة . باإلضافة إىل ذلك ، من املرجح أن يؤدي ذلك النخفاض املراعي واملياه املتوفرة للامشية ، 

وفقدان األرايض الصالحة للزراعة وانخفاض غلة املحاصيل وإمدادات املياه ، إىل زيادة الرصاع العرقي واالجتامعي اإلقليمي عىل األرايض 

61.  جمهورية السودان / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ، n.D. قاعدة بيانات خسائر وأرضار الكوارث يف السودان. موجز مخاطر السودان )2015-2005(.

2020 WorldRiskReport .2020 ، 62. تطوير التحالف يساعد / جامعة الرور ، بوخوم
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واملوارد . بالفعل أدى تقلب املناخ عىل مدى العقود القليلة املاضية إىل الضغط عىل الزراعة البعلية يف املنطقة وأنظمة الرعي ، وسبل 
العيش السائدة يف املناطق الريفية.64,63

الجدول 13-1: عدد الوفيات حسب نوع الحدث )2005-2015 م(

عدد القتىل نوع الحدث

1,676 حادث ) مبا يف ذلك املتعلقة باملرور(
1,151 وباء

483 أمطار
91 إطالق النار
78 الربق
50 فيضان
20 عاصفة رعدية
2 عاصفة رياح
1 انفجار

3,552 مجموع

املصدر: جمهورية السودان / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ، بدون تاريخ قاعدة بيانات خسائر وأرضار الكوارث يف السودان . موجز مخاطر السودان )2015-2005 م(.

نظرًا ألن معظم البالد تقع ضمن الحزام الساحيل ، يتأثر السودان بشكل دوري بالجفاف.65. حدثت أشد موجات الجفاف يف التاريخ 

الحديث يف 1967-1973 م و 1980-1984 م بينام أدت سنوات الجفاف املتتالية بني 1985-1993 م إىل نقص حاد يف 

الغذاء. وفقاً لقاعدة البيانات الدولية للكوارث EM-DAT ، يف الخمسني عاماً املاضية )1970-2020 م ( أثر الجفاف عىل أكرث 

من 27 مليون شخص يف السودان . أدت موجات الجفاف املدمرة يف أوائل الثامنينات إىل مجاعة شديدة أثرت عىل أكرث من 8.4 مليون 

شخص وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 150.000 شخص و 7.8 مليون رأس من املاشية   . يؤدي تغري املناخ والتصحر إىل تفاقم 

مخاطر الجفاف66. مع األرايض القاحلة وشبه القاحلة التي تغطي مساحة 1.78 مليون كيلومرت مربع ) حوايل 72٪ من إجاميل مساحة 

البالد67( ، فإن السودان هو أكرب بلد يتأثر بشدة بالتصحر يف إفريقيا. تعترب حوايل 69000 كيلومرت مربع من األرايض الزراعية املنتجة 

معرضة للجفاف ويعترب التصحر أحد أخطر التهديدات البيئية التي تؤثر عىل إنتاجية األرايض يف السودان68.

االستعداد للطوارئ لالستجابة يف مناطق الالجئني يف رشق السودان

يستضيف السودان أحد أكرب عدد من الالجئني يف إفريقيا ، باإلضافة إىل 2.6 مليون نازح داخلياً بسبب النزاعات والفيضانات69. يف 

أعقاب املواجهات العسكرية يف إقليم تيغراي بشامل إثيوبيا ، وصل 60،660 فرداً إىل النقاط الحدودية برشق السودان منذ أوائل نوفمرب 

2020 م ، 31٪ منهم أطفال و 5٪ فوق 60 عاماً، وهي الفئات السكانية األكرث ضعفاً. ويتمركز الالجئون بشكل رئييس يف الكيلو 
26 بكسال وأم راكوبة وتونيعبدا بالقضارف برشق السودان69. يف وقت كتابة هذا التقرير ، كانت األزمة املستمرة ال تزال تتطور حيث 

يصل أكرث من 700 الجئ يومياً .

تعترب كسال والقضارف وسنار من املناطق املعرضة للفيضانات ، حيث بلغ متوسط عدد السكان املترضرين من الفيضانات بني عامي 

2016-2019 م أكرث من 37000 و 20000 يف كسال وسنار عىل التوايل70. أدى هذا التدفق إىل مزيد من إجهاد املوارد 
الطبيعية حيث تم قطع األشجار من أجل املخيامت واحتياجات الطهي . إن التدهور البيئي املقرتن بالقدرة املحدودة للسكان املعرضني 

وتغري املناخ يجعل االستعداد للطوارئ لالستجابة أمراً حتمياً. ميكن تقييد الوصول إىل مخيامت الالجئني خالل موسم األمطار ، حيث ال 

تحتوي مناطق مخيامت الالجئني عىل طرق صالحة لجميع األجواء ، مام يضيف طبقة أخرى من املخاطر. يتطلب الحد من مخاطر الكوارث 

مبا يف ذلك االستعداد للطوارئ يف رشق السودان تدخالت اسرتاتيجية وتشغيلية عىل عدة مستويات.

تتطلب استضافة رشق السودان لالجئني خطة االستعداد للطوارئ لالستجابة ، والتي تستند إىل تحليل سليم للمخاطر ونقاط الضعف. 

ستشمل الخطة الطوارئ لتوفري الخدمات األساسية لالجئني يف حالة الوصول املحدود أو عدم الوصول إىل املخيامت بسبب الفيضانات . 

سيتم تصنيف متطوعي مخيامت الالجئني وتزويدهم بالقدرات الالزمة لتقديم الخدمات األساسية يف حالة انقطاع الوصول إىل الخارج .

يجب وضع آلية لنرش اإلنذار املبكر للفيضانات واالستجابة املجتمعية ، حيث أن املجتمع هو املستجيب األول واإلنذار املبكر ينقذ األرواح 

63. الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، 2016. موجز مخاطر تغري املناخ السودان. بيان حقائق

Scheffran et al .64.، 2014. مناخ عنيف أم مناخ من العنف؟ املفاهيم والعالقات مع الرتكيز عىل كينيا والسودان

65. ويالحظ من الجدول أعاله أن الجفاف مل يتم تضمينه حيث مل يتم اإلبالغ عن أي وفيات أثناء دراسة هذا الجدول حيث أجريت الدراسة خالل الفرتة من 2005-2015 حيث مل 

تحدث كارثة جفاف.

EM-DAT .2020 ، CRED .66. قاعدة بيانات الكوارث الدولية

67.  سعد وآخرون ، 2018. مكافحة التصحر يف السودان: التجارب والدروس املستفادة

68.  املجلس الوطني للدفاع املدين / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ، n.D. االسرتاتيجية الوطنية السودانية للحد من مخاطر الكوارث 2030-2016

69. نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ، 31 يوليو 2020

70. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، الوضع يف إثيوبيا- التحديث اليومي للوافدين الجدد: الحدود الرشقية للسودان ، 2 فرباير 2021
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. يعد توليد الوعي حول ما يجب فعله وما ال يجب فعله فيام يتعلق بالفيضانات أمراً رضورياً. من املهم تطوير مواد توعية بلغة يفهمها 
الالجئون ويجب أن يكون نهج التوعية شامالً. من املهم التأكيد عىل أن االستعداد للطوارئ لالستجابة عىل علم باالحتياجات الخاصة للنساء 

واألطفال وكبار السن .

من املهم أيضاً اتخاذ تدابري هيكلية لتقليل املخاطر يف منطقة مخيامت الالجئني . سيكون للزراعة يف منطقة الالجئني من خالل إرشاك 

املتطوعني من الالجئني واملجتمع املضيف عائد مضاعف من حيث خلق سبل العيش واملنافع البيئية . يجب تحليل املرافق املجتمعية 

ملخيامت الالجئني ومالجئ الطوارئ من منظور مخاطر الفيضانات . إن التدابري املناسبة مثل تعزيز املرافق املجتمعية واملأوى من خالل 

املواد اإلضافية واملعرفة الفنية ، وإنشاء هياكل / ترصيف لتدفق مياه األمطار ، ونقل املأوى من مناطق الفيضانات ستخفف من املخاطر.

ترتاوح الزيادة املتوقعة يف درجة الحرارة يف السودان بني 0.50 درجة مئوية و 30 درجة مئوية بحلول عام 2050 م ، مام يحدث 

زيادة يف شدة الجفاف . تم اإلبالغ عن زيادة يف تواتر الفيضانات ، ومن املتوقع أن يزداد عدم القدرة عىل التنبؤ بهطول األمطار يف جميع 

أنحاء البالد71، من املهم  إنشاء / تعزيز أنظمة لتنسيق االستجابة والتعايف ، وتخفيف املخاطر عىل املدى الطويل عرب القطاعات عىل 

املستويني الوطني والوطني الفرعي subnational . ويشمل إنشاء هيئات تنسيق بني الوزارات ، وإدراج تدابري الحد من املخاطر يف 

سياسات وخطط القطاع وإنشاء أنظمة قانونية تقنية إلدارة املخاطر .

تعترب السيول النهرية والفيضانات املفاجئة من املخاطر املتكررة واملدمرة ، خاصة يف حوض نهر النيل . السودان جزء من منطقة رشق 

النيل التي تتميز بتنوع كبري يف تدفق النهر. نسبة كبرية من حجم الجريان السطحي السنوي لنهر النيل الرشقي ، والتي تساهم بأكرث 

من 86 ٪ من إجاميل تدفق نهر النيل ، تحدث يف ثالثة أشهر فقط بني يوليو وسبتمرب . خالل فرتات هطول األمطار الغزيرة ، غالباً ما 

تؤدي األنهار الرئيسية يف املنطقة إىل حدوث فيضانات واسعة النطاق يف األنهار ، بينام تؤثر األمطار الغزيرة والفيضانات املفاجئة أيضاً عىل 

الواليات التي ال تنتمي إىل نهر النيل72. وفًقا لـ EM-DAT ، أثرت الفيضانات خالل الخمسني عاماً املاضية عىل أكرث من 8.4 مليون 

شخص وتفيد التقارير مبقتل 2766 شخصاً. يف عام 1988 م ، أدى أكرب فيضان يف تاريخ السودان الحديث مع مستويات قياسية لنهر 

النيل إىل تدمري آالف املنازل وترشيد أكرث من مليون شخص . عالوة عىل ذلك ، تشري أرقام EM-DAT إىل زيادة وترية وشدة الفيضانات 

يف السودان يف السنوات األخرية : منذ عام 2000 م ، تم تسجيل فيضانات كبرية يف كل عام تقريباً ، والتي أثرت يف املتوسط عىل حوايل 
250.000 شخص وخلفت أكرث من 140 قتيالً.73

الهيكل املؤسيس للحد من مخاطر الكوارث

ال يوجد يف السودان قانون شامل يحكم أنشطة الحد من مخاطر الكوارث . تتوزع الشؤون القانونية املتعلقة بالحد من أخطار الكوارث يف 
حوايل 25 قانوناً قطاعياً ، بينام يعترب قانون الدفاع املدين لعام 2005 م القانون األسمى . يف حالة وقوع كارثة أو تهديد لألمن القومي 

 )NCCD( يسود قانون الدفاع املدين عىل أي قانون آخر قد يتعارض معه . عالوة عىل ذلك ، أنيشء املجلس الوطني للدفاع املدين ،
، وهو أعىل جهاز إلدارة الكوارث ، مع واجبات ومسؤوليات محددة74. ثاين أهم قانون متعلق بالحد من مخاطر الكوارث هو قانون 

العمل التطوعي واإلنساين ) 2006 م ( ، الذي ينص عىل أن األهداف اإلنسانية الرئيسية للمنظمة هي توفري اإلغاثة العاجلة للمواطنني 

املترضرين من الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان ، مبا يف ذلك إعادة بناء البنية التحتية االقتصادية واالجتامعية و بناء القدرات 

املحلية .

ميكن للسودان أن يستفيد بشكل كبري من تحسني وتبسيط هيكله املؤسيس إلدارة مخاطر الكوارث )DRM( والحد من مخاطر الكوارث 

)DRR(. يف غياب إطار تنظيمي ملزم قانونا75ً، هناك تداخل يف املسؤوليات والتفويضات الغامضة بني املؤسسات املختلفة املكلفة بالحد 
من مخاطر الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث. التنسيق األفقي ) بني الوزارات االتحادية واإلدارات التنفيذية ( والتنسيق الرأيس )عرب مختلف 

مستويات الحكومة ( ضعيف ، مام يرض بالتواصل الفعال والعمل الحكومي يف كل من التأهب للكوارث واالستجابة لها . يف ظل التحول 

الدميقراطي الذي بدأ يف عام 2019 م بعد اإلطاحة بالرئيس عمر البشري ، يجري تطوير إصالحات قانونية ومؤسسية لوضع نهج أكرث 

فاعلية واسترشافية يف إدارة مخاطر الكوارث / الحد من مخاطر الكوارث .

ميثل املجلس الوطني للدفاع املدينNCCD ، الذي تم تشكيله عام 2013 م ، أعىل هيئة سياسية إلدارة مخاطر الكوارث . وزير 

الداخلية هو رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر ، يف حني أن إدارة الدفاع املدين هي املؤسسة التنفيذية . تتكون عضوية املجلس 

من وزراء مجلس الوزراء للوزارات التنفيذية وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة بالحد من مخاطر الكوارث مثل جهاز األمن القومي 

واالستخبارات وجميع حكام الواليات . ال مينح قانون الدفاع املدين أي سلطة حقيقية للمجلس ، حيث مينح جميع الصالحيات لوزير 

الداخلية بصفته رئيس املجلس ، مبا يف ذلك صالحية إعالن أي منطقة منطقة طوارئ وطنية. ومع ذلك ، فإن NCCD هي هيئة اتخاذ 

القرار الرئيسية أثناء حاالت الطوارئ وتتبنى سياسات إدارة الكوارث يف البالد . الواجبات واملسؤوليات الرئيسية املجلس القومي للدفاع 

املدين هي)i( تنسيق الخطط وعمليات الدفاع املدين بني مختلف السلطات عىل املستوى االتحادي  )ii( ; املوافقة عىل الخطط الوطنية 

للدفاع املدين ومراقبتها)iii(;  املوافقة عىل امليزانيات السنوية ألنشطة التدخل. 

71.  نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ، 31 يوليو 2020

72.  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، الوضع يف إثيوبيا- التحديث اليومي للوافدين الجدد: الحدود الرشقية للسودان ، 2 فرباير 2021

73.  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، موجز مخاطر تغري املناخ: السودان ، أغسطس 2016

74.  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، موجز مخاطر تغري املناخ: السودان ، أغسطس 2016
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تختص املديرية العامة للدفاع املدين76  مبا ييل: )i(تنظيم عمليات الدفاع املدين وإصدار التوجيهات الالزمة.)ii(تفويض السلطة إىل حكام 

الواليات . )iii(تعيني لجان إلدارة عمليات الدفاع املدين )iv(إعالن مناطق محددة كمنطقة منكوبة.

غرفة العمليات املركزية املرتبطة بـ NCCD وتتكون من خرباء فنيني ، هي املسؤولة عن تنفيذ القرارات والسياسات التي أقرها 

NCCD. برئاسة محافظ الوالية وترتبط بغرفة العمليات املركزية ، تتمثل املهام الرئيسية للغرفة فيام ييل:

جمع وتوفري املعلومات عن املناطق املترضرة وتحديد ما إذا كان ينبغي إعالنها منطقة منكوبة .  •
توفري الوصول الفوري إىل املناطق املترضرة من الكوارث وتعبئة الفرق املتخصصة ووحدات اإلنعاش .  •

تقييم وتحليل حالة الكارثة ووضع اقرتاحات لالستجابة للكوارث والتعايف منها .  •
رفع مستوى الوعي بالكوارث واملخاطر وإبالغ العمل التطوعي واإلنساين بالتنسيق مع الهيئات األخرى .  •

توفري التدريب عىل إدارة الكوارث عىل جميع املستويات وبالتنسيق مع الجهات األخرى .  •
بدء املشاريع وتعبئة املوارد والتنسيق مع الهيئات األجنبية لتسهيل دعمها .  •

متابعة وتقييم كافة برامج العمل التطوعي واإلنساين يف السودان .  •

تعمل مفوضية العون اإلنساين )HAC( عىل تسهيل عمليات الجهات الفاعلة اإلنسانية يف السودان وتعمل كهيئة تنسيق استجابة لحاالت 

الطوارئ . كعضو يف NCCD ومع متثيل عىل املستوى الفيدرايل ومستوى الواليات ، HAC هي املؤسسة الوحيدة املسؤولة عن 

تنسيق الجهود اإلنسانية يف السودان . من القواعد الثابتة أن كل منظمة يجب أن توقع اتفاقية فنية مع HAC ، هذه االتفاقية تلزم 

جميع املنظامت التي تنوي تنفيذ أي مرشوع يف أي قطاع للحصول عىل تلك االتفاقية املوقعة بني الوزارة املختصة ، HAC واملنظمة بعد 

االلتزام بجميع التدابري اإلجرائية .

كجزء من التحول الدميقراطي املستمر يف السودان ، تم تفويض وزارة العمل والتنمية االجتامعية )MoLSD( بصفتها املؤسسة التي 

ترتأس مفوضية العون اإلنساين ، لقيادة االستجابة لكارثة فيضان 2020 م . يف 4 سبتمرب أعلن مجلس األمن والدفاع السوداين حالة 

الطوارئ عىل مستوى البالد ملدة ثالثة أشهر ، وحدد البالد منطقة كوارث طبيعية . وجاء إعالن الطوارئ يف اجتامع ملجلس األمن والدفاع 

برئاسة عبد الفتاح الربهان رئيس مجلس السيادة االنتقايل . أنشأ مجلس السيادة لجنة تنسيق عليا للتخفيف من آثار فيضانات عام 

2020 م ومعالجتها ، وترأستها وزارة العمل والتنمية االجتامعية وتضم جميع الوزارات املعنية والواليات والجهات التنسيقية واملحية 
ومنظامت االستجابة اإلقليمية والدولية . قامت مفوضية العون اإلنساين التابعة للحكومة بتنشيط وقيادة فريق عمل وطني للفيضانات 

لتنسيق االستجابة مع جميع الرشكاء . تقدم املؤسسات الحكومية ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الرشيكة والقطاع الخاص 

املساعدة املنقذة للحياة لألشخاص املترضرين.77.

عالوة عىل ذلك تم إنشاء مركز عمليات تنسيق الطوارئ )EOC( يف سبتمرب لتحسني إدارة االستجابة لحوادث الطوارئ من خالل التنسيق 

الفعال بني الكيانات الرئيسية ذات الصلة . كانت لجنة تكافوء الفرص هي األمانة الفنية التي تقود هذا التقييم الرسيع لالحتياجات 

والتعايف من الكوارث .

وفًقا للبيانات التي تم جمعها من املجلس القومي للدفاع املدين ، فإن السودان لديه البنية التحتية واألصول التالية املتعلقة بالحد من 

مخاطر الكوارث:

محطات اإلطفاء: 120 ، موزعة عىل 18 والية.  •
سيارات اإلسعاف: 233 سيارة موزعة عىل 18 والية.  •

طلمبات السحب 78)مقاس 8(: 202 موزعة عىل 18 والية.  •
املخيامت:79: تم تدشني 11 معسكراً لفيضانات 2020. التفاصيل عىل النحو التايل:  •

76.  املديرية العامة للدفاع املدين هي إدارة معنية بشكل مبارش باإلطفاء وعمليات اإلنقاذ والعديد من جوانب الحامية املدنية. عالوة عىل ذلك ، فهو أحد مكونات اللجنة ، ومدير إدارة 

الدفاع املدين هو نفسه مقرر اللجنة.

77. مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UNOCHA( ، 2020. السودان: الفيضانات ، تحديث عاجل لحالة الطوارئ عىل مستوى البالد رقم 6 ، اعتباًرا من 6 سبتمرب 

.2020
78.  مضخات السحب تقوم بترصيف املياه من املباين التي غمرتها املياه

79.  هي املعسكرات التي أقامتها إدارة الدفاع املدين بشكل مؤقت يف املناطق املعرضة للخطر كوسيلة للتدخل الرسيع والسهل عند الحاجة.
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الجدول  13-2: بيانات خط األساس

املحلية / املنطقة عدد املعسكرات  الوالية
6 القبة، ود رميل، التامنيات، أم ضوا بان، الالماب، جبل أولياء والية الخرطوم

2 طوكر ، الشيدياب والية البحر األحمر

1 كبكابية والية رشق دارفور

والية سنار 2

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

بينام أثرت الفيضانات عىل موارد املياه ومحطات مراقبة األرصاد الجوية ، والسدود ، وهياكل تجميع املياه ، والسدود الصغرية ، كام هو 

مذكور يف قسم املياه والرصف الصحي يف هذا التقرير ، مل يكن للفيضانات تأثري خطري عىل األصول ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث. 

كمستودعات أو محطات إطفاء. ومل تتأثر هيئة الدفاع املدين ألنها تقع يف منطقة أكرث أمناً حيث مل تتمكن مياه السيول من إحداث 

أي رضر ملمتلكاتها. عالوة عىل ذلك ، يتم تخزين جميع املعدات التي يستخدمها املجلس الوطني للدفاع املدين تقريبًا بأمان بعيًدا عن 

املناطق املعرضة للفيضانات. ومع ذلك ، فإن اآلليات الثقيلة املستخدمة يف جميع عمليات التدخل مأخوذة من القوات املسلحة ألنها 

جزء من املجلس الوطني للدفاع املدين. القوات املسلحة80 عضو يف املجلس القومي للدفاع املدين. تم تجهيز )كتيبة( فريق من املهندسني 

بالكامل باآلالت الثقيلة مثل الشاحنات والرافعات الشوكية وآليات التحميل الخلفية وما إىل ذلك والتي ميكن أن تتدخل يف حاالت الكوارث 

املختلفة. الرضر الوحيد الذي تم اإلبالغ عنه حتى اآلن هو يف املعدات املستخدمة أثناء عمليات اإلنقاذ والتي تم تفصيلها يف الجدول 

.133

الجدول 13-3: جدول موجز لألرضار والخسائر للقطاع

الرضر الكيل )جنيه سوداين( الوحدة

2,750,000 طلمبة 7 بوصة
528,000 طلمبة 6 بوصة
660,000 طلمبة 4 بوصة
150,000 كشافات
990,000 مولدات كهرباء

4,400,000 قوارب إنقاذ
9,478,000 املجموع

ال يتم تطبيق الخسائر عىل هذا القطاع فيام يتعلق بطبيعة أنشطته ونظام التشغيل ، ولكن ما ترضر يجب إما تعويضه أو إعادة تأهيله 
من أجل استئناف الخدمة املقدمة من قبل املجلس القومي للدفاع املدين يف السنوات القادمة.

احتياجات االسرتداد واالسرتاتيجية

عىل الرغم من أن املجلس الوطني للدفاع املدين مل يبلغ عن خسائر فادحة بسبب كارثة الفيضانات عىل البنية التحتية واألصول املتعلقة 

بالحد من مخاطر الكوارث ، فقد تم تحديد احتياجات التعايف التالية:

املضخات الالزمة لترصيف املياه من املناطق املترضرة من الفيضانات. يجب إصالح أو استبدال املضخات ذات األحجام املختلفة حتى   •
تكون جاهزة لالستخدام يف حالة وقوع كارثة أخرى.

تستخدم الكشافات أثناء اإلنقاذ ليالً لتمكني رجال اإلنقاذ من رؤية الضحايا. يجب أيًضا استبدال املصابيح الكاشفة التي ترضرت أثناء   •
تدخالت الفيضانات.

مولدات الطاقة رضورية لعمليات الدفاع املدين يف املناطق التي ال يوجد بها كهرباء. يجب أيًضا استبدال املولدات املستخدمة أثناء   •
التدخالت والتي مل تعد تعمل اآلن.

ثبت وجود نقص حاد يف قوارب اإلنقاذ أثناء كارثة الفيضانات. نظرًا ألنه ال ميكن الوصول إىل بعض املناطق النائية بسهولة بدون   •
قوارب ، يجب استبدال القوارب التالفة ويجب توفري عدد كاٍف من القوارب للوصول إىل ضحايا الفيضانات.

80.  يف حالة وقوع كوارث واسعة النطاق ، ميكن إلزام القوات املسلحة الوطنية بدعم جهود التعايف وتوفري اآلليات الثقيلة.
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توصيات للحد من مخاطر الكوارث وبناء املرونة يف القطاع

من منظور مؤسيس ، هناك حاجة ملحة لتبسيط املسؤوليات ووضع ترتيبات حكومية للحد من مخاطر الكوارث. أظهر تحليل القطاع 

 ، HAC أن الهيئتني الحكوميتني الرئيسيتني اللتني تتعامالن مع حاالت الطوارئ يف السودان ، أي املجلس القومي للدفاع املدين و

تتخذان نهًجا تفاعليًا للكوارث وهناك حاجة إىل تغيري يف الصالحيات والهيكل املؤسيس للتحول نحو نهج أكرث استباقية وتطلعية. نهج يف 

الحد من مخاطر الكوارث. يف هذا الصدد ، تقرتح اإلسرتاتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يف السودان 2016-2030 إعادة 

تنظيم املجلس الوطني الحايل للدفاع املدين )NCCD( يف املجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث )NDRRC( مع تغيريات يف 

مسؤولياته وتكوينه81. يف غضون ذلك ، تقود لجنة تكافؤ الفرص التنسيق الشامل لتنفيذ هذا التقييم الرسيع الحتياجات التعايف من كوارث 

الفيضانات عام 2020 وتواصل العمل يف املراحل التالية من تخطيط التعايف وتنفيذه.

فيام يتعلق بتعزيز قدرة السودان عىل الصمود وتخفيف املخاطر املستقبلية ، يسلط تحليل الخسائر واألرضار التي تكبدتها الفيضانات 

  82.)BBB( املوسمية الضوء عىل الحاجة إىل مزيج من التدابري الهيكلية وغري الهيكلية ، بناًء عىل مبادئ إعادة البناء بشكل أفضل

 
الحامية من الفيضانات: إنشاء وتعزيز السدود عىل طول خط ضفة النهر لحامية املستوطنات ، واملناطق السكنية ، واملزارع ، وغريها   •

من املناطق املعرضة للخطر. يجب أن تستند جهود )إعادة( بناء السدود النهرية إىل التحليل العلمي وتقييم التكلفة والعائد. يف 

ظل أرضار الفيضانات الكبرية يف الخرطوم - الواقعة عند ملتقى النيل األبيض واألزرق - فإن املناطق الحرضية ذات الكثافة السكانية 

العالية واألصول املادية يف حاجة ماسة للحامية من الفيضانات املتكررة.

إعادة التوطني: يف حالة عدم جدوى تثبيت تدابري الحامية من الفيضانات ، ينبغي النظر يف نقل املستوطنات مبا يف ذلك املباين   •
السكنية التي تتأثر بشكل متكرر بالفيضانات إىل مواقع آمنة من الفيضانات. يجب التخطيط بعناية لتدابري إعادة التوطني بناًء عىل 

عملية تشاركية تشمل األرس واملجتمعات املترضرة.

تقييم املخاطر ورسم الخرائط: التقييامت العلمية ملخاطر الفيضانات )أي الخطر والتعرض والضعف( ، مبا يف ذلك الخرائط ، هي   •
مصدر محوري للمعلومات لقرارات إدارة مخاطر الكوارث. يجب أن تكون مثل هذه التقييامت مطلوبة مع إتاحتها لسكان املناطق 

األكرث ترضًرا من الفيضانات األخرية. باإلضافة إىل ذلك ، يجب أن تشمل التقييامت أيًضا أنواع الكوارث السائدة يف السودان ، مثل 

الجفاف ، وحيثام أمكن النظر يف الطبيعة املتغرية ملخاطر هذه الكوارث بسبب األنشطة البرشية )مثل التحرض( أو تغري املناخ.

تخطيط استخدام األرايض الواعية باملخاطر: ملنع املزيد من التعدي عىل املستوطنات املعرضة للفيضانات ، هناك حاجة ملحة   •
لتطوير مناهج واعية باملخاطر يف تخطيط استخدام األرايض. يستلزم ذلك 1( فهم أفضل للمخاطر ، فضالً عن التعرض لهذه األخطار 

والضعف )انظر أعاله( ، 2( مواءمة أكرث لقوانني ولوائح استخدام األرايض مع الفيضانات واملخاطر الطبيعية األخرى ، وكذلك 3 ( 

إنفاذ تلك القوانني ، عىل سبيل املثال تطبيق مرن لضامن الجودة لبناء للمنازل واملدارس واملباين التجارية.

أنظمة اإلنذار املبكر: يعترب إنشاء نظام إنذار مبكر باألخطار املتعددة ، مكونًا حاساًم يف إدارة مخاطر الكوارث ألنها تسمح للسلطات   •
واملجتمعات املعرضة للخطر باكتشاف املخاطر يف مرحلة مبكرة واتخاذ التدابري االحرتازية الالزمة واالستعداد ملواجهة تأثريات الكوارث 

املحتملة والتخفيف منها.

االستعداد للطوارئ وخطط الطوارئ: أوضحت الفيضانات األخرية أهمية التأهب للكوارث. من أجل تحسني التنسيق داخل وعرب   •
مستويات الحكومة املختلفة ولضامن فعالية عمليات صنع القرار، يجب وضع خطط للطوارئ والتأهب للطوارئ للمناطق املعرضة 

للكوارث. هناك حاجة إىل التدريبات املنتظمة ومتارين املحاكاة لضامن تنفيذها بشكل صحيح يف حالة وقوع كارثة.

إدارة الحد من مخاطر الكوارث: يتطلب تحقيق التدابري املذكورة أعاله وجود نظام فعال للحد من مخاطر الكوارث مع سلطات   •
مقتدرة. باإلضافة إىل تحسني ترتيبات حوكمة الحد من مخاطر الكوارث وإضفاء الطابع املؤسيس عليها ، فإن هذا يستلزم تعميم 

الحد من مخاطر الكوارث يف مشاريع التنمية لضامن زيادة الدعم الدويل أيًضا ولزيادة قدرة شعب السودان عىل الصمود يف مواجهة 

الكوارث. وتحقيقا لهذه الغاية ، تحتاج السلطات املعنية إىل التدريب والتأهيل ، حتى تكون قادرة عىل بدء وتنسيق ومراقبة املهام 

ذات الصلة يف إدارة مخاطر الكوارث.

املشاركة املجتمعية: بناء القدرات املحلية ألفراد املجتمع واملنظامت والحكومات املحلية لفهم حاالت الطوارئ املستقبلية واالستجابة   •
لها بشكل أفضل.

81.  االسرتاتيجية الوطنية السودانية للحد من مخاطر الكوارث ، 2016 - 2030 ، صفحة 3

82. إعادة البناء بشكل أفضل )BBB( هو نهج للتعايف بعد الكوارث يقلل من التعرض للكوارث املستقبلية ويبني مرونة املجتمع ملعالجة الصدمات والصدمات املادية واالجتامعية والبيئية 

واالقتصادية. مينح التعايف ضمن إطار عمل BBB املجتمعات املتأثرة فرصة لتقليل املخاطر ليس فقط من الخطر املبارش ولكن أيًضا من املخاطر والظروف املهددة. فرصة لتقليل املخاطر 

ليس فقط من الخطر املبارش ولكن من تهديدات املخاطر والظروف أيًضا.
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الجدول 13-4: جدول تكاليف وتكاليف مبادرات االسرتداد قصرية ومتوسطة وطويلة األجل

البند املدة

استبدل املعدات واملواد التي ترضرت أثناء تدخالت الفيضانات )املضخات واملصابيح الكهربائية واملولدات وقوارب اإلنقاذ وما إىل ذلك( املدي القصري

)إجراء تقييامت مخاطر الكوارث )مبا يف ذلك الخرائط

تطوير االستعداد للطوارئ وخطط الطوارئ

االستعد إلنشاء نظام إنذار مبكر

تحسني القدرات الفنية لهيئات الحد من مخاطر الكوارث

املدى املتوسط

إعادة تنظيم وإضفاء الطابع املؤسيس عىل نظام إدارة الحد من مخاطر الكوارث املدى الطويل

ترتيبات التنفيذ 

حاليًا ، تنظر حكومة السودان يف إنشاء هيئة إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ كهيئة اتحادية اسرتاتيجية دامئة لتنسيق الجهود الوطنية 
واإلقليمية والدولية يف مجال إدارة مخاطر الكوارث. إىل جانب قيادة تنفيذ اسرتاتيجية التعايف الشاملة التي تم تطويرها يف إطار 

RPDNRA )انظر القسم 19 من هذا التقرير( ، فإن إنشاء هذه السلطة سيدعم الجهود الحالية إلدارة الكوارث وحاالت الطوارئ ، 
وسوف يستفيد من تجارب املساعدات اإلنسانية ولجان الطوارئ للتعامل والتصدي لجائحة كورونا وآثار السيول والفيضانات.

ستعمل هذه الهيئة عىل مأسسة الجهود املبذولة يف سياق التعامل مع كارثة الفيضانات األخرية التي شهدت قدراً من النجاح يف تفعيل 

آليات تقييم األرضار وتقدير الخسائر وتحديد االحتياجات وصياغة خطط التعايف من خالل هذا التقييم الذي تم تنفيذه مع مشاركة 15 

وزارة وأكرث من 13 منظمة دولية بتنسيق من مركز عمليات الطوارئ )EOC( الذي يعمل تحت إرشاف اللجنة العليا للتخفيف من 

حدة الفيضانات )انظر مرشوع القرار يف ملحق تقرير قطاع الحد من مخاطر الكوارث(.
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14. العاملة وسبل كسب العيش والحامية 
االجتامعية

ملخص

أثرت الفيضانات بشدة عىل سوق العمل وسبل عيش السكان السودانيني ؛ وقدرت خسائر الدخل اإلجاملية بحوايل 6,051.66 مليون 

جنيه سوداين )108.93 مليون دوالر أمرييك(. ما يقرب من 60٪ من املجتمعات املترضرة )597،689 أرس زراعية ورعوية( لديها 

أعىل النسب كام لوحظ يف واليات دارفور وكردفان والقضارف والنيل األزرق. لقد تأثر قطاع الرثوة الحيوانية بشدة جراء الفيضانات ، حيث 

خرس أكرث من 108,000 رأس من املاشية ، خاصة األغنام واملاعز والدواجن واملاشية ، التي تعود إىل حوايل 20,521 أرسة.

كام أن البستنة والبذور واألدوات واملعدات واآلالت والزراعة والبنية التحتية املتعلقة بالري إما فقدت أو ترضرت يف الفيضانات. كام 

وجهت الفيضانات رضبة قاسية للتجارة والصناعات الصغرية واملتناهية الصغر املترضرة أصال من جائحة كورونا. لقد ترضرت حوايل 68 

ألف مؤسسة بوالية الخرطوم جراء الفيضانات، ومن بينها وفقاً ملسح رسيع شمل 31,500 رشكة قدرت خسارة الدخل للعاملني يف هذه 

الوحدات بنحو 1.916 مليون جنيه سوداين )34 مليون دوالر أمرييك(. وهم اآلن يف حاجة ماسة إىل املساعدة للبقاء عىل قيد الحياة، 

حيث لجأ السكان املترضرون إىل آليات التعايش والتأقلم مثل اقرتاض األموال وبيع األصول اإلنتاجية للحصول عىل الغذاءـ، إن مستويات 

الديون آخذة يف التصاعد، ويتعني عىل السكان املترضرين الحصول عىل النقد يف أقرب وقت ممكن لسداد ديونهم. كام أخذ عدد متزايد 

من العاملني باالقتصاد الرسمي االنخراط يف أعامل غري رسمية الستكامل دخولهم املتآكلة بسبب التضخم املتصاعد

ويلخص الجدول 13-1 احتياجات استعادة سبل العيش املدرجة يف امليزانية قصرية األجل )3-6 أشهر( ، واملرتبطة بالقطاعات اإلنتاجية 

واالجتامعية ذات الصلة ، والتي تبلغ 92,961 مليون جنيه سوداين )1,673 مليون دوالر أمرييك(، بجانب ذلك حاجة إلطالق 

الربنامج الرائد لدعم األرسة يف السودان )اآلن يف مرحلة تجريبية( أو مثارات - وهو برنامج للتحويالت النقدية تديره الحكومة االنتقالية يف 

السودان والرشكاء الدوليون - كاستجابة فورية لألزمة التي بدأت تتكشف يف البالد. تتضمن اقرتاحات التعايف طويلة األجل األخرى التنفيذ 

الفعال لربامج سوق العمل النشطة لتنمية املهارات ونقل التدريب املهني، وميكن للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة االستفادة منها 

أيًضا إذا:

)أ( أمكن تعزيز تدابري الضامن االجتامعي )مبا يف ذلك التأمني الصحي( للعاملني فيه تلك املؤسسات ؛ و )ب( أن يتم البدء يف تفضيل 
الرشاء املحيل من الرشكات الصغرى والصغرية واملتوسطة من قبل الوكاالت الحكومية. كام ميكن لتعزيز أنشطة كليات املجتمع يف الجامعات 

وربطها مبراكز خدمة املجتمع أن تكون من املجاالت ذات األولوية.

سياق القطاع قبل وقوع الكارثة

يقدر عدد سكان السودان بـحوايل 43،849،260 نسمة ومن املتوقع أن يرتفع إىل 57.3 مليون بحلول عام 2030. يعيش حوايل 

64٪ من سكان الدولة يف املناطق الريفية. يعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبري عىل الزراعة والقطاعات املرتبطة بها والتي تساهم بحوايل 
39٪ من الناتج املحيل اإلجاميل للدولة ، وتشكل مصدر رزق لحوايل 65٪ من السكان ، وتوظف حوايل 50٪ من القوى العاملة  . 
عىل الرغم من كونها دولة مغطاة إىل حد كبري بالصحراء وشبه الصحراء ، فإن املوارد الطبيعية هي العمود الفقري لالقتصاد. ويتنوع 

إنتاج املحاصيل التي تشمل الغالل )الذرة الرفيعة والدخن والقمح واألرز ( والحبوب الزيتية )السمسم والفول السوداين وعباد الشمس( 

واملحاصيل الصناعية )القطن وقصب السكر( ومحاصيل األعالف )الربسيم والذرة الرفيعة وعشب الرودس( والبقوليات )الفاصوليا والبازالء( 

واملحاصيل البستانية )البامية والبصل والطامطم والحمضيات واملانجو وغريها(.

يف عام 2011 ، كان النفصال جنوب السودان تأثرياً كبرياً عىل النمو االقتصادي، والتضخم، وفرص العمل يف السودان. وصلت أسعار 
الحبوب ، التي بدأت يف االرتفاع يف أواخر عام 2017 مدفوعة بإلغاء دعم القمح ، إىل مستويات شبه قياسية يف يوليو 2019 ويف 

معظم األسواق يف جميع أنحاء البالد. وصلت أسعار القمح، ومعظمها مستورد ومستهلك بشكل رئييس يف املناطق الحرضية ويف الخرطوم، 

بنسبة 60٪ أعىل عن العام السابق، وتقريباً أربعة أضعاف مستويات أكتوبر 2017. وبالرغم من النتائج املرضية ملوسم املحاصيل عام 

2018، أظهرت املعلومات الواردة من بعثة تقييم املحاصيل واإلمدادات الغذائية )CFSAM( يف عام 2018 أن الوفرة بالسوق 
ظلت منخفضة ، وغري قادرة عىل تلبية الطلب املحيل مام أدى إىل ارتفاع األسعار. وبحسب ما ورد بالتقارير فالتجار أيًضا قاموا بتخزين 

منتجاتهم الزراعية، والتي تعترب شكالً أكرث موثوقية ملدخراتهم مقارنة بالتدهور الرسع للعملة املحلية.

0-3795-807-92-978 :ISBN 83.السودان: التقرير األول عن حالة البيئة والتوقعات املستقبلية )أكتوبر 2020( ؛ رقم ال
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لقد قّدر التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ )IPC(، كام يف أغسطس 2019، أن 5.8 مليون سوداين )14٪ من إجاميل 

السكان( كانوا يعانون من أزمات أو مستويات طارئة من إنعدام األمن الغذايئ )التصنيف الدويل للرباءات ، املرحلة 3 فام فوق(، من 

بني هؤالء مليون شخص كانوا يواجهون مستويات طارئة من انعدام األمن الغذايئ الحاد )املرحلة الرابعة من التصنيف الدويل للرباءات( و 

4.8 مليون شخص كانوا يف أزمة )املرحلة الثالثة من التصنيف الدويل للرباءات(.
الواليات الثالث التي بها أكرب عدد من السكان يف )التصنيف الدويل الثالث وما فوق( كانت الخرطوم وجنوب دارفور وجنوب كردفان، تلتها 

النيل األبيض وكسال والبحر األحمر وشامل دارفور ، مع أكرث من 400,000 شخص يف كل والية عىل األقل يف مستويات التصنيف الدويل 

الثالث، ولقد تسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداين يف ضغوط تصاعدية عىل األسعار ، مبا يف ذلك الوقود والقمح واملدخالت الزراعية، ومن 

املرجح أن يكون املزارعون أصحاب الحيازات الصغرية واألرس الضعيفة غري قادرين عىل رشاء الغذاء ألرسهم ، وكذلك غري قادرين عىل رشاء 

املدخالت الزراعية الستئناف أنشطتهم الزراعية، وملحدودية موارد سبل العيش والنقد و األصول، فإن قدرة الناس للوصول إىل الغذاء ال تزال 

تعيقها العوائق.84  

سوق العمل 

وفًقا لعملية مسح القوى العاملة يف السودان عام 2011، فإن معدل املشاركة يف القوى العاملة للذكور يف السودان )الريف والحرض(

بلغ  70.8٪ ، مقابل 28.9٪ لإلناث، ولكال الجنسني فإن معدل مشاركة القوى العاملة الريفية أعىل من املعدالت الحرضية، ومع ذلك 

باملقارنة مع معدالت القوى العاملة ، فإن معدالت املشاركة لكل الجنسني مرتفعة جداً، فهي 78.31٪ للرجال و 67.89٪ للنساء.

وبشكل عام يتميز سوق العمل يف السودان بالتايل:85  

1. نسبة متناقصة من األشخاص ذوي الوظائف املستقرة ؛
2. زيادة معدالت البطالة اإلجاملية.

3. تحول يف هيكل مصادر العاملة. و
4. تزايد هجرة العاملة الداخلية والخارجية ، مبا يف ذلك بني الشباب واملهنيني.

الجدول 14-1: ملف التوظيف

ذكور و  إناث 

املجموع

إناث ذكور
الفئة

املجموع )حرضي

+ ريفي(

الريف
حرضي

املجموع )حرضي

+ ريفي(
ريفي حرضي

29,945.76 14,469.33 9,228.9 5,240.43 15,476.43 9,974.09 5,502.34 عدد السكان )باأللف(

7,183.4 2,493.6 1,610.5 883.1 4,689.8 2,344.9 2,344.9 إجامل القوى العاملة 

)باأللف(
5,133.3 1,692.8 1,197.6 495.2 3,440.5 1,836.3 1604.2 إجاميل العاملة )باأللف(

2,050.1 800.8 412.9 387.9 1,249.3 508.6 740.7 إجاميل العطالة )باأللف(

50.5 28.9 30.7 26.1 70.8 73.3 66.8
معدل مشاركة القوى 

العاملة٪ (مسح 

2011(
71.46 67.89 74.36 56.08 73.36 78.31 68.41 معدل العاملة٪

28.54 32.11 25.64 43.92 26.64 21.69 31.59 معدل البطالة ٪

إن إيجاد فرص العمل واالستثامر يف الخربات واملهارات هي رشوط مسبقة لكسب الدخل العادل وتحسني املعيشة والعمل الالئق، ومع ذلك  

فإن التحديات التي تواجه إنشاء سوق عمل حيوي  يف البالد تنشأ من حقيقة أن 40٪ فقط من األطفال يف سن التعليم الثانوي مسجلني 

يف املدارس، ومام يزيد األمر سوءاً ، فأن معدل االلتحاق اإلجاميل للمدارس آخذ يف االنخفاض منذ عام 2018، ومعرفة القراءة والكتابة 
منخفضة بشكل خاص بني اإلناث ؛ حوايل 45 ٪ من اإلناث بني 15-24 سنة أميات ، مع مستويات مختلفة عرب الواليات )التقييم 

القطري املشرتك ، 2016(.

أقل من 2٪ من القوى العاملة السودانية حاصلون عىل شهادات تدريب مهني أو تعليم فني )مسح القوى العاملة يف السودان 2011( 

، مام يؤكد ضعف مساهمة التعليم والتدريب التقني واملهني الرسمي يف تنمية املهارات.

84. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، يناير/ كانون الثاين 2020 ، نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ، السودان

85.  منظمة العمل الدولية ، يناير 2014 ، خارطة طريق نحو سياسة توظيف وطنية للسودان
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آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

ضاعفت آثار الفيضانات من الوضع اإلنساين واالقتصادي السيئ أصالً يف السودان والذي يتميز بعدم االستقرار املرتبط بالنزاع واحرتازات 

جائحة كورونا86 ، ويتسم الوضع الحايل بنقص حاد يف السلع األساسية والخبز والوقود وانقطاع الكهرباء املتصل وزيادة معدل التضخم. 

التقديرات الحالية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( تشري إىل أن أكرث من 9.6 مليون شخص ، أي ما يقرب من 

ربع إجاميل سكان السودان ، يعانون من االنعدام الشديد يف األمن الغذايئ ويصنفون ضمن املقياسني 3 و 4 من التصنيف الدويل للرباءات 

خالل موسم الجفاف من يونيو إىل سبتمرب 2020. ويشري ذلك إىل أن عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ زادت 

بنسبة 65٪ مقارنة بالفرتة نفسها من عام 2019 ، وكذلك أعىل عدد من الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف تحليل التصنيف 

املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ يف السودان.

الزراعة والقطاعات املرتبطة بها

وفًقا ملنظمة األغذية والزراعة ، فقد غمرت مياه الفيضانات ما يقدر بحوايل  2,216,322 هكتاًرا من األرايض غري املروية املزروعة 

، وهو ما ميثل 26.8٪ من املساحات املزروعة يف الواليات الـ 15 التي تم تقييمها87. وقدرت خسائر اإلنتاج بسبب األرضار التي 
لحقت باملحاصيل بسبب الفيضانات بنحو 1,044,942 طًنا يف املناطق غري املروية وترضر 50٪ من الذرة الرفيعة - الغذاء الرئييس 

يف الدولة. كام كان لخسائر  فرتة ما بعد الحصاد تأثري كبري عىل ربحية املزارعني. حوايل 60٪ من املجتمعات املترضرة هم من املزارعني 
مع أعىل نسب لوحظت يف واليات دارفور وكردفان والقضارف والنيل األزرق. ينتج صغار املزارعني عادة الجزء األكرب من املواد الغذائية 

األساسية وقد أثرت الفيضانات بشدة عىل الحزام الزراعي بأكمله يف السودان.

بصورة إجاملية فقد ترضر عدد 597.689 أرسة زراعية ورعوية بالفيضانات واألمطار الغزيرة. ويشمل هذا العدد 527,968 أرسة 

زراعية يف املناطق غري املروية ؛ 49,200 أرسة زراعية يف قطاع الري ؛ و 20,521 أرسة رعوية88. تلعب النساء دوًرا مهاًم يف الزراعة 

، حيث يوجد عىل األقل يف 80% من األرس الزراعية امرأة واحدة تشارك يف عمليات الحصاد يف املتوسط.

بالرغم من حدوثها يف منتصف املوسم الزراعي الرئييس، فإن هذه الفيضانات تعترب األسوأ منذ عقود. ومن بني أكرث الواليات ترضرا هي 

واليات القضارف والنيل األزرق وكسال والخرطوم ونهر النيل والبحر األحمر ، يف حني تم اإلبالغ عن أرضار جسيمة يف واليات شامل دارفور 

والجزيرة وجنوب دارفور وغرب كردفان وسنار. ويبني الجدو ل 133 أدناه آثار الفيضانات عىل الزراعة يف الواليات الست األكرث ترضرا.

الجدول 14-2: آثار الفيضانات عىل الزراعة يف الواليات األكرث ترضًرا

البحر األحمر نهر النيل الخرطوم كسال النيل األزرق القضارف

842,655 1,556,859 4,499,423 309,230 1,140,370 159,435 عدد األشخاص يف املنطقة املترضرة من 

الفيضانات

505,593 934,111 1,348,527 207,184 798,260 95,661 إجاميل عدد العاملني يف الزراعة

60 60 30 67 70 60 ٪ من السكان يعملون يف الزراعة

12,131 39,956 8,517 109,048 617,419 1,067,721 إجاميل املساحة املزروعة املترضرة )هكتار(

25 25 28 30 34 44 ٪ من الرضر عىل املساحة املزروعة

30.3 22.7 7 28 48 43.4 مالك األرض الزراعي )نسبة األرسة(

44 51.9 13.8 44.9 62.9 51 حيوانات املزرعة / ملكية املاشية )نسبة 

األرسة(

1.9 11.8 5.6 9 14.2 16.3 ملكية عربة تجرها الحيوانات )نسبة األرسة

املصدر: التقييم الرسيع لتأثري الفيضانات يف سبتمرب 2020 وبيانات خط األساس وتقييم األثر البرشي

86.   منظمة الفاو 2020. فيضانات السودان 2020: نظرة من منظمة الفاو.

87. منظمة األغذية والزراعة 2020. تقييم رسيع مشرتك لتأثري الفيضانات مع حكومة السودان ، سبتمرب / أيلول 2020.

88. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، 2020. نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ، السودان ، يناير 2020.
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يساهم قطاع الرثوة الحيوانية يف سبل كسب عيش 26 مليون شخص عىل األقل، ويساهم القطاع بنسبة 60٪ يف القيمة املضافة اإلجاملية 

املقدرة من قبل القطاع الزراعي ، حيث يساهم يف الناتج املحيل اإلجاميل للدولة مبتوسط مساهمة 20-22٪، مام يجعله أكرث أهمية 

من مساهمة زراعة املحاصيل )متوسط مساهمة 11٪(، وقد ترضر قطاع الرثوة الحيوانية بشدة من جراء الفيضانات ، حيث فقد أكرث 

من 108,000 رأس من املاشية ، خاصة األغنام واملاعز والدواجن واملاشية ، التي تعود ملكيتها إىل حوايل 20,521 أرسة. وسجلت 

واليات شامل دارفور والنيل األزرق وسنار أعىل الخسائر. كام تم اإلبالغ عن األرضار التي لحقت بالقطاعات الفرعية للغابات ومصايد 

األسامك ، خاصًة يف واليات النيل األزرق وسنار والجزيرة والقضارف.

كام أن البستنة والبذور واألدوات واملعدات واآلالت والزراعة والبنية التحتية الخاصة بالري إما فقدت أو ترضرت جراء الفيضانات. مع 

حدوث أرضار إضافية لشبكات الري ، مام يشكل للعديد من املزارعني مخاطرة بفقدان بداية املواسم الزراعي املقبل ، والذي يبدأ يف أكتوبر 

2020 ومارس 2021 ، عىل التوايل.
إن إحالل املدخالت واألدوات الزراعية ، وإعادة تأهيل أنظمة الري ، فضالً عن توفري الدعم للقطاعات الفرعية للرثوة الحيوانية ومصايد 

األسامك والغابات ، يعترب أمراً بالغ األهمية لضامن متكني السكان املترضرين من مواصلة أنشطتهم الزراعية يف املواسم القادمة.

خسارة للمؤسسات الصغرية ومتناهية الصغر

إن القطاع الصناعي يف السودان تسيطر عليه املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ، مع وجود عدد قليل من الصناعات 

واملؤسسات الكبرية يف الدولة. ونسبة 80٪ من الرشكات الصغرى والصغرية واملتوسطة ، عبارة عن مؤسسات غري رسمية والعديد منها 

عائيل، حتى داخل االقتصاد الرسمي ، فإن 98٪ من الرشكات عبارة عن مؤسسات متوسطة وصغرية وتوظف أقل من 200 من العاملني، 

ولديها كذلك عامل غري رسميني. عموماً يعمل حوايل 65٪ من القوى العاملة يف أعامل غري رسمية89، إن معظم العامل )الرسميني و غري 

الرسميني( املعينني يف الرشكات الصغرى والصغرية قد ترضروا بشدة من تدابري جائحة كورونا. 

بالنسبة لقطاع املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ، يتم الرتكيز عىل والية الخرطوم حيث تستضيف أكرب املجمعات الصناعية 

يف السودان وتوفر املكونات األساسية للصناعة ، مبا يف ذلك األسواق والنقل واالتصاالت والخدمات األخرى، و تساهم بنحو 15.8٪ من 
الدخل القومي اإلجاميل الذي يغطي قطاعات مثل صناعة املواد الغذائية ، وزيوت الطعام والصابون ، والجلود واألحذية ، والغزل والنسيج 

، والطباعة والنرش والتعبئة ، واملستحرضات الصيدالنية والعطور ، والبرتوكيامويات ، وإنتاج الدقيق واإلنتاج الحيواين، والصناعة الهندسية. 
يعترب قطاع املواد الغذائية عامد القطاعات الصناعية يف الدولة ملا له من أهمية يف توفري الغذاء وارتباطه بقطاع الزراعة الذي يعترب حجر 

الزاوية يف االقتصاد السوداين، ويعترب تصنيع الزيوت والصابون قطاًعا فرعيًا حيويًا آخر داخل الرشكات املتوسطة و الصغرى ومتناهية الصغر 

ومع ذلك فإن نقص فرص العمل والفقر ومحدودية املوارد ونقص الخربة واملهارات واملعرفة كانت عقبات حقيقية عىل مدى السنوات 

العديدة املاضية90.

أظهرت النتائج املستخلصة من دراسة التأثري االجتامعي واالقتصادي لجائحة كورونا يف أبريل 91 2020 أن خدمات الضيافة والنقل هام 

أكرث القطاعات االقتصادية ترضًرا بسبب التدابري املقيدة. يتأثر قطاع النقل بشدة بإغالق حركة املرور بني الدول والقيود املفروضة عىل 

الحركة داخل املدينة، والتي تفاقمت بسبب نقص الوقود يف الدولة. كام أن قطاع السياحة قد شهد تدهوراً شبه كامل يف مداخيله، حيث 

ال تزال حدود السودان الربية والبحرية والجوية مغلقة أمام حركة املسافرين، يف الغالب إن كال القطاعني يوظفان عدًدا كبريًا من العامل 
عىل أساس األجر اليومي.

لقد وجهت الفيضانات رضبة قاسية لتجارة وتصنيع املشاريع املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر بجانب أرضار جائحة كورونا ؛ وكانت 

املرشوعات متناهية الصغر والصغرية بوالية الخرطوم هي األشد ترضرا. وبحسب تقديرات وزارة الصناعة السودانية ، فقد ترضرت حوايل 

68 ألف مؤسسة بوالية الخرطوم من جراء الفيضانات ، وهي اآلن بحاجة ماسة إىل املساعدة.

لقد تم إجراء مسح رسيع من قبل اتحاد الصناعات الصغرية والحرف اليدوية يف السودان ملعرفة الخسائر التي تكبدتها املرشوعات متناهية 

الصغر والصغرية ، وقد اتضح أن تقدير الخسائر يف دخل العاملني يف هذه الوحدات كانت حوايل 1,916 مليون جنيه سوداين )34 

مليون دوالر أمرييك(، لقد تم تلخيص نتائج املسح وعرضها يف الجدول 13-4 أدناه. تم تلخيص نتائج املسح وعرضها يف الجدول 134  

أدناه.

89. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )أبريل 2020(. تقييم األثر االجتامعي واالقتصادي لـجائحة كورونا يف السودان.

90. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )أغسطس 2010(. دراسة اجتامعية اقتصادية لفرص األعامل والخدمات املساندة للمشاركني يف برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج بوالية 

الخرطوم.

91. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )أبريل 2020(- تقييم األثر واالجتامعي لجائجة كورونا يف السودان.
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الجدول 14-3: الخسارة املقدرة يف الدخل للعاملني يف املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر يف الخرطوم

خسارة الدخل املعييش يف 

قطاع املشاريع الصغرية 

واملتوسطة )مليون جنيه 

سوداين(

متوسط األجور اليومية 

)SDG(
تقدير عدد املنتج

بعدد األيام املتأثرة

تقدير عدد للعامل 

املترضرين

تقدير عدد للمؤسسات 

املترضرة

468 200 90 26,000 2,600 الزراعة والبستنة والقطاعات املرتبطة بها

840 200 60 70,000 12,000 ورش التصن ع واإلصالح الخفيفة

240 200 60 20,000 10,000 تجارة التجزئة الصغرية والخدمات 

التجارية

17 200 30 2,800 1,400 مزودي خدمات النقل والخدمات 

اللوجستية

144 200 60 12,000 2,000 مطاعم وكافترييات

135 150 90 10,000 1,500 مقدار ثابت. منتج مادي  وحدات ، 

كامئن الطوب

72 200 90 4,000 2,000
قطاعات أخرى من النشاط

رشكات صغرية ومتوسطة ومؤسسات 

غري رسمية

1,916 -  - 144,800 31,500 إجاميل الخرطوم

املصدر: مسح اتحاد الصناعات الصغرية والحرف اليدوية يف السودان

أثرت إجراءات اإلغالق عىل النساء العامالت يف التجارة اليومية والعمل املؤقت ، مبا يف ذلك عامالت املنازل، و عىل الرغم من تزايد مشاركة 

املرأة يف األنشطة االقتصادية غري الرسمية يف السنوات األخرية يف املناطق الحرضية )ال سيام يف مبيعات األطعمة واملرشوبات( ، إال أن قيود 

الجائحة قد قللت بشكل ملحوظ من تدفق عامل البناء والنقل كزبائن لبائعات الشاي وأثرت عليهن اقتصاديًا.

حساب خسارة الدخل اإلجاميل

يقدم الجدول 13-5 تقديرًا رسيًعا لخسارة الدخل خالل فيضانات 2020 يف السودان، تم تجميع الواليات يف ثالث فئات بناًء عىل 

مساهمة كل منطقة يف إجاميل الناتج املحيل للسودان والتي تم أخذها عىل أنها 18.9 مليار دوالر أمرييك لعام 201992.

كانت الفرضية أن عدد األيام املفقودة لجميع املناطق املترضرة هي 90 يوم عمل )بالنظر إىل مدة الفيضانات( ، وبناًء عليه قُدرت خسائر  

الدخل بحوايل 108.93 مليون دوالر أمرييك.

الجدول 14-4: حساب خسارة الدخل )تقديرات أولية رسيعة(

إجاميل
 واليات متسوطة املساهمة يف

الناتج املحيل اإلجاميل93

واليات متوسطة املساهمة يف 

الناتج املحيل اإلجاميل

والية عالية املساهمة يف الناتج 

املحيل اإلجاميل )الخرطوم(

30,893 13,938 11,681 5,274 عدد السكان األسايس يف كل 000 )2008-)2009

33,984 15,332 12,850 5,802 عدد السكان املتوقع يف األلف )2019-)2020

825.99 366.18 357.23 102.58 عدد السكان املتأثرين باآلالف )املصدر: مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية(

100% 18% 42% 40% حصة الدولة يف الناتج املحيل اإلجاميل )فرضية(

18,900 3,402 7,938 7,560 الناتج املحيل اإلجاميل للدولة باملليون دوالر أمرييك )تقدير ، 

)2020-2019
556 222 618 1,303 الناتج املحيل اإلجاميل للفرد بالدوالر األمرييك )تقديري(

90 90 90 90 عدد األيام الضائعة )تقديري(

108.93 20.32 55.19 33.42 الخسارة يف الدخل مباليني الدوالرات األمريكية )تقديري(

  92.بلغ الناتج املحيل اإلجاميل للسودان 18.90 مليار دوالر أمرييك يف عام 2019 ، وفًقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدويل وتوقعات من
Trading Economics ، انظر:

https://tradingeconomics.com/sudan/gdp#:~:text=GDP20%in20%Sudan20%is20%expected,according20%
to20%our20%econometric20%models 

93.شامل دارفور والشامل والبحر األحمر وشامل كردفان وغرب دارفور وجنوب دارفور وغرب كردفان وأبيي 
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احتياجات التعايف و االسرتاتيجية

بدأ السكان املترضرون ينخرطون مع آليات التكيف مع الضائقة مثل اقرتاض األموال وبيع األصول اإلنتاجية للحصول عىل الغذاء94، إن 

مستويات الديون آخذة يف التصاعد وسيحتاج السكان املترضرون إىل الحصول عىل النقد يف أقرب وقت ممكن لسداد ديونهم. لقد أدت 

قيود جائحة كورونا عىل االقتصاد إىل الحد من قدرة الحكومة عىل زيادة الرضائب واالستمرار يف الحفاظ عىل اإلنفاق الفعيل الضئيل عىل 

الخدمات األساسية، مبا يف ذلك الحصول عىل الغذاء، وخاصة بالنسبة للفئات األكرث ضعًفا من السكان )مثل الشباب والنساء(، وهناك 

احتامل تفاقم مشكلة األمن الغذايئ والحاجة إىل سبل كسب العيش إذا بقيت األسباب القامئة دون حل.

كذلك ينخرط عدد متزايد من العاملني يف االقتصاد الرسمي يف أعامل غري رسمية الستكامل مداخيلهم املتآكلة بسبب التضخم املتصاعد، 

كام تؤدي املستويات املرتفعة من تضخم أسعار املواد الغذائية إىل نشوء مشاكل أساسية يف الحصول عىل الغذاء لفقراء املدن، اإلطار العام 

لربنامج الحكومة االنتقالية يف السودان ، كام هو مبني يف املجاالت ذات األولوية ، قد التزم بتعزيز دور الشباب من الجنسني وتوسيع 

فرصهم يف جميع املجاالت. ووفًقا لذلك و كتدخل إسرتاتيجي متوسط املدى ، يتم الرتويج لربنامج UPSHIFT بهدف إرشاك كل شاب 

حرم من التعليم الجيد أو التدريب أو التوظيف بحلول عام 2030.

خربة أولية يف قطاع الزراعة

تظهر النتائج املستخلصة من تقييم منظمة الفاو للفيضانات أن فرص العمل مثل العاملة الزراعية العارضة - التي تعترب أحد أهم األنشطة 

املدرة للدخل لسكان الريف - قد تضاءلت بالفعل ورمبا ستنخفض أكرث خالل موسم الحصاد القادم. وبالتايل فإن االفتقار إىل فرص العمل 

يف مجاالت مثل العمل يف املزارع وتجهيز األغذية الزراعية وتسويقها، سيكون له تأثري كبري عىل سبل كسب العيش للعديد من النساء 
املستضعفات.

تعد برامج دفع النقد مقابل العمل رضورية إلعادة تأهيل املناطق املترضرة والسامح بإيجاد مصادر للدخل )عىل سبيل املثال: صيانة 

وترميم أنظمة الري، إصالح الطرق، إعادة تأهيل الحفائر واآلبار الضحلة، وإزالة املخلفات من األرايض الزراعية(.

تقوم منظمة األغذية والزراعة )فاو( وعرب تدخل بسيط برشاء وتوزيع عربة حامر واحدة لكل أرسة عىل األرس األكرث ضعفاً )أكرث من 

50٪ من األرس التي تعولها نساء(، وقد أفاد بعض املستفيدين أن هذا التدخل كان جيًدا جًدا ، حيث أن عربات الحمري لها دور كبري 
يف األنشطة القروية، فتُستخدم هذه العربات لنقل الناس لجمع وحمل الحطب وجلب املياه ، وكذلك لنقل األطفال إىل املدرسة إذا كانت 

بعيدة عن القرية. كام حققت العربات التي تجرها الحمري دخالً ألصحابها؛ حيث أفاد املستفيدون أنهم يكسبون 500 جنيه سوداين يومياً 

عرب السامح ألهل القرية باستخدام عرباتهم يف أيام السوق األسبوعية، وبالتايل ، فإن أصول سبل كسب العيش هذه تخدم الغرض املزدوج 

لكسب الدخل ومنفعة األرسة.

التدابري املقرتحة )فورية ومتوسطة املدى(

من املمكن جعل التدخالت الفورية لتحقيق التعايف يف املناطق املترضرة من الفيضانات يف السودان ممكنة من خالل برنامج االستثامر 

املكثف للعاملة، و ميكن أن تكون هي الطريقة املفضلة للميض قدًما. و مقرتحات التعايف  الواردة يف الجدول 13- 6 تأخذ يف االعتبار 

هذه االحتامالت، وتقرتح كذلك بعض التدخالت الفورية واملتوسطة األجل.

الجدول  14-5: مقرتحات استعادة سبل العيش - الزراعة والرثوة الحيوانية ومصايد األسامك واإلسكان واملوارد املائية

قطاع املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )عىل املدى القريب واملتوسط(   

    خطة التعايف
املطلوبات العاجلة الدمار / الخسارة

املدى املتوسط )6-12 شهر( عاجالً )3-6 شهور(

القروض الصغرية من خالل املؤسسات الرسمية لصغار 

املزارعني واألرس الضعيفة: ) رشاء البذور واألدوات ؛ بناء 

املجموعات املجتمعية ذاتية املساعدة ؛التدريب عىل ريادة 

األعامل وبدء األعامل التجارية - قاعدة املوارد املحلية 

)سيتم الرتويج ملجموعات النساء ذاتية املساعدة(

إنشاء فرص العمل: ) إزالة األنقاض؛ ترسيم الحدود 

، بناء يف مرشوعات اإلسكان، اصالح الطرق / 
القنوات(

يعترب برامج التشغيل )تقديم النقد 

مقابل العمل( حاسم إلعادة تأهيل 

املناطق املترضرة والسامح بتوفري الدخل

527,968 أرسة زراعية يف 
املناطق غري املروية املترضرة 

)منظمة األغذية والزراعة ، 
سبتمرب / أيلول 2020(

تسهيل بيع املنتجات الزراعية من املناطق املترضرة من 

الفيضانات.

تشجيع بنوك البذور

تسهيل االرتباط بالصناعات القامئة عىل الزراعة

فرص العمل يف مواقع إنشاء املخازن ؛ تسهيل بيع 

باقي املنتجات يف األسواق املحلية

توفري مرافق تخزين للمنتجات الزراعية 

والخرضوات ؛ أخذ خطوات لتقليل 

اإلصابة بالعفن

تلف 1،044،942 طن 

من املنتجات. تشكل الذرة 

الرفيعة 50٪ من املحاصيل 

التالفة

94.  منظمة األغذية والزراعة ، 2020. تقييم رسيع مشرتك لتأثري الفيضانات مع حكومة السودان ، سبتمرب / أيلول 2020.
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دعم املزارعني من خالل ترميم مرافق الري لحصاد صيف 

2021
فرصة عمل يف أعامل الرتميم باستخدام املوارد 

املحلية ؛

استبدال مضخات الري ومولدات الطاقة

ترميم أنظمة الري لـعدد 49,200 

أرسة زراعية

ترضر 104,000 هكتار 

من املساحات املروية بنسبة 

19.4٪ من إجاميل املساحة 
املزروعة

تطوير تعاونيات إلنتاج وبيع املنتجات

توفري املاشية مع جرعات التطعيم املطلوبة ؛

أعالف للامشية.

تسهيل بيع املنتجات الحيوانية.

بناء مسالخ الذبح.
توفري عربات للحيوانات

إعادة تخزين املوايش - األغنام واملاعز 

والدواجن واملاشية / 7-15 حيوانًا لكل 

أرسة وفًقا ملنظمة األغذية والزراعة

تأثر عدد 20,521 

أرسة رعوية بأكرث من 

108,000 رأس من 
املوايش

اعاقة مياه الفيضانات، ويعترب االحتفاظ والصيانة أمرًا بالغ 

األهمية لنجاح زراعة املحاصيل وزراعة الري السطحي

استعادة تقنيات حصاد املياه األصلية ؛ السدود من 

خالل العاملة املحلية

إعادة تأهيل منشآت حصاد املياه مبا يف 

ذلك اآلبار السطحية والحفائر

أرضار موارد املياه

 SSB / SCEB التدريب عىل اإلنتاج التدريب عىل أعامل البناء للعاملة املحلية بناء املساكن )يف الخرطوم فقط ٪44 
من االرس مبانيها خرسانية والباقي 

قطاطي من القش والطني(

اإلسكان

تحقيق هدف اإلنتاج السنوي السابق من مصايد األسامك 

الداخلية إىل 35,000 طن )منظمة األغذية والزراعة 

)2018 ،

استبدال الزوارق ومعدات الصيد - الشباك 

الخيشومية والشباك السينية والصنارات والخيوط 

واملصائد املستخدمة يف الصيد الداخيل

أنواع السفن هي الرشوق والفلوكة 

واملركب الحديد - زوارق خشبية صغرية 

مفتوحة ، كل قارب يتكيف مع ظروف 

الصيد. يستخدم معظم الصيادين 

قوارب تقليدية تعمل باملجذاف بطول 

5-6 أمتار.

مصايد األسامك: قدرات 

الصيد الداخيل 8,500 

قارب و 10,000 صياد 

)منظمة األغذية والزراعة 
، استعراض قطاع مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية 

، نوفمرب 2018(

التدريب عىل املهارات والتسهيالت االئتامنية الصغرية 

لتعزيز أنشطة ريادة األعامل. التعاون بني وزارة العمل 

وجمعيات رجال األعامل / أصحاب العمل لضامن الحامية 

االجتامعية )مبا يف ذلك التأمني الصحي( للموظفني.

ضامن أجور العامل غري الرسميني العاملني يف قطاع 

املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 

والدعم املايل للمؤسسات الصغرية. بدء تسجيل 

جميع الرشكات )الرسمية وغري الرسمية(. االحتفاظ 

بالوظائف يف وحدات التصنيع الصغرية.

البستنة ، تجارة التجزئة ، النقل ، 

ومقدمي الخدمات اللوجستية ،

صناعة الطوب واألنشطة غري الرسمية 

األخرى املتأثرة بوالية الخرطوم

قطاع املرشوعات املتناهية 

الصغر والصغرية واملتوسطة

ترضر 68 ألف مرشوع 

)وزارة الصناعة ، السودان(

تقديرات ميزانية التعايف 

تم وضع تقديرات امليزانية لالحتياجات الفورية / قصرية األجل )3-6 أشهر( بناًء عىل مقرتحات تدخل التعايف )الجدول 136(. نناقش 

أدناه االعتبارات الرئيسية مليزانية التعايف  ، ويتم عرض أعامل تقدير ميزانية التعايف  الحًقا يف الجدول 137.

اعتبارات السرتداد امليزانية

تراجعت فرص العمل الزراعي يف أعقاب الفيضانات. ومن ثم ، فإن خطة اإلنعاش تركز عىل زيادة فرص العمل مقابل العمل والتي 

ميكن أن تحقق الهدف املزدوج املتمثل يف ضامن الدخل للقوى العاملة الزراعية وتفعيل أعامل الرتميم الالزمة يف املناطق املترضرة من 

الفيضانات. تشمل األعامل كثيفة العاملة إزالة األنقاض ، وتطهري األرايض الزراعية البعلية ، وإصالح الطرق وأنظمة الرصف الصحي ، فضالً 

عن مرافق الصحة والرصف الصحي يف املناطق املترضرة. وباملثل ، فإن أعامل الرتميم املتعلقة بنظام الري هي مجال آخر موىص به للتدخل 

النقدي مقابل العمل. سيمكن ذلك من استدامة القطاع الزراعي املعتمد عىل الري يف املوسم الزراعي التايل )انظر املقرتحني 1 و 2 يف 

الجدول 13 7(.

يوظف قطاع الرثوة الحيوانية بشكل مبارش أو غري مبارش حوايل 40 ٪ من السكان ويساهم بالربوتني الحيواين القيم يف النظم الغذائية 

لجميع سكان السودان95. نظرًا لتأثر عدد كبري من األرس الرعوية ، يجب أن تتامىش اسرتاتيجية اإلنعاش مع احتياجات التعايف الخاصة بهم. 

بالتشاور مع قطاع الزراعة ، تم تقدير مخصصات إعادة تربية الحيوانات لألرس وأعالفها وتكلفة التحصني كجزء من تدابري استعادة سبل 

العيش يف هذا الفصل )انظر االقرتاح 3 يف الجدول 13-7(.

تسعى تدخالت اإلنعش ، باالستفادة من التجارب املحلية بهدف استعادة مناطق الغابات النهرية املترضرة من الفيضانات ، إىل نقل املناطق 

املترضرة نحو بيئة مستدامة. من وجهة نظر بيئية ، تعمل بعض أنواع األشجار الحرجية عىل تثبيت الكثبان الرملية يف النظام الهش يف 

.95 )escipub.com( )6172-2637 :ISSN( 95.  املجلة األمريكية للنقل واللوجستيات
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املنطقة شبه الصحراوية ، وتحسني الرتبة من خالل تثبيت النيرتوجني ، وتوفري النظم البيئية الطبيعية للحياة الربية والحفاظ عىل التنوع 

البيولوجي. لذلك يُقرتح إرشاك الشباب املحليني )مبا يف ذلك الفتيات( للعمل عىل أنظمة الرصف الصحي لدخول مياه الفيضانات الراكدة 

، واستعادة الغطاء الحرجي والحفاظ عليه. إن توفري تدريب هؤالء الشباب )حوايل 15 يوًما( الستكامل جهود قطاع الغابات مدرج يف 
امليزانية يف هذا الفصل )انظر االقرتاح 4 يف الجدول 137(.

ومن املجاالت املهمة األخرى للتدخل استعادة املسطحات املائية التي دمرتها الفيضانات. إن بناء الحفائر واآلبار الضحلة أمر رضوري ليس 

فقط لتطوير وصيانة املجاري املائية والجداول ومستجمعات املياه ، وتجديد مصادر املياه لألرس ، ولكنه يوفر أيًضا فرًصا يف سوق العمل 

للعامل املترضرين لتوليد الدخل وبالتايل إعادة تنشيط أسواق العمل املتأثرة )انظر االقرتاح 5 يف الجدول 137(.

يعد إنتاج مواد البناء »الخرضاء« مثل طوب الرتبة املستقر )SSB( / كتل الرتبة املضغوطة املستقرة )SCEB( مجااًل آخر يحتاج 

إىل الدعم الفعال. هناك وفرة يف املواد الخام املحلية وتبقى صناعة الطوب نشاطًا مهاًم لقطاع اإلسكان. ومع ذلك ، هناك حاجة إىل صقل 

مهارات البنائني التقليديني قبل أن يتوىل قطاع اإلسكان أي عمل واسع النطاق يف إنتاج SSB / SCEB والبناء يف املوقع باستخدام 

هذه املواد. وبالتايل ، فإن جهود الدعم اإلضافية لتدريب البنائني كجزء من اسرتاتيجية التعايف »الخرضاء« قد تم إدراجها يف امليزانية 

كتدخل هام يف هذا الفصل )االقرتاح 6 ، الجدول 137 (.

تأثرت سبل عيش صغار الصيادين عىل طول نهر النيل ، وأفاد العديد منهم عن فقدان معدات الصيد والزوارق. يف مثل هذه الحالة ، 

يُقرتح تقديم املساعدة ألرس الصيادين الستبدال معداتهم املفقودة / التالفة. سوف يساعد يف استعادة معيشتهم. وبالتايل ، تم تقدير توفري 

معدات الصيد األساسية والزوارق كجزء من خطة اإلنعاش )انظر االقرتاح 7 يف الجدول 137(.

بينام تحتاج خطط التعايف لقطاع املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف والية الخرطوم إىل أن تكون شاملة لتغطية تنمية 

املهارات ، والربط بالسوق ، واستقرار األسعار ، والسياسة الوطنية ، إال أن هناك حاجة إىل دعم فوري لألجور عىل مستوى الكفاف )هدف 

التنمية املستدامة 150 اليومي( للعاملني يف 20000 من األشخاص األكرث ترضراً. املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة. يف 

الوقت نفسه ، تعترب تدابري استعادة املؤسسات مهمة بنفس القدر للحفاظ عىل اإلنتاج ومواصلة توفري فرص كسب العيش للقوى العاملة. 

لذلك يُقرتح تقديم 100000 دوالر سنغافوري كمساعدة يف رأس املال العامل إىل أكرث من 20000 رشكة ترضًرا كدعم فوري للتعايف 

لتمكينها من االستمرار خالل األزمة. قد تستند هذه العملية إىل تتبع األعامل غري الرسمية من خالل السجل ، سواء كان ذلك من خالل 

املنطقة املحلية أو جمعية األعامل كخطوة أوىل. ميكن تحديد الرشكات وتسجيلها من خالل جهد تعاوين بني اتحاد األعامل / أصحاب العمل 

ووزارة العمل ووزارة الصناعة )انظر االقرتاح 8 يف الجدول 137 (.

هذا ، ميكن للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة االستفادة أيًضا إذا: )أ( ميكن تعزيز تدابري الضامن االجتامعي )مبا يف ذلك التأمني 

الصحي( للعاملني فيها من خالل تسجيلهم يف الربامج الحكومية مبشاركة من رشكات التأمني حسب االقتضاء ؛ و )ب( أن تفضيل الوكاالت 

الحكومية للمشرتيات املحلية من املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة تبدأ بربطها بتوليد فرص العمل. ميكن تنظيم هذه املبادرات 

بشكل مناسب من خالل الحوارات مع الرشكاء االجتامعيني التي يتم متكينها من خالل منصة )منصات( متعددة الوكاالت. 

الجدول 14-6: ميزانية استعادة سبل العيش للتدابري الفورية / قصرية األجل

التكلفة اإلجاملية ملدة 

6شهور بالجنيه
التكلفة حسب املرصوفات املدخالت املطلوبة معدل األجر اليومي/ 

لألرسة/ املستفيد

عدد املستفيدين عدد املؤسسات املستهدف املسمى الوظيفي نشاط قطاع *

384,000  60.000.000 =جنيه 
سوداين

األدوات واألدوات / الطوب 

/ األسمنت وما إىل ذلك @ 
1000 جنيه سوداين لكل 
أرسة )كتلة( األجور: 150 

 = 180 * 12000 *
324،000،000 جنيه 

سوداين املدخالت: 5000 * 

12000

 150جنيه سوداين 
لكل أرسة / مستفيد

1200) 200لكل والية يف  12000واحد لكل أرسة
06 والية(

النقد مقابل العمل يف 

املناطق البعلية إزالة 

األنقاض وترسيم الحدود 

وإصالح الطرق والرصف 

الصحي والرصف الصحي

الزراعة 1

األجر: 150 * 12.000 * 

 324.000.000 = 180
جنيه املدخالت: 5.000 * 

12.000
= 60.000.000 جنيه 

سوداين

األدوات واألدوات / الطوب 

/ األسمنت وما إىل ذلك @ 
1000 جنيه سوداين لكل أرسة 

)الكتلة(

150 جنيه سوداين 
لكل أرسة / مستفيد

12000 )واحد لكل أرسة( 12000 )2000 لكل والية يف 
06 والية(

ترميم نظام الري النقد مقابل 

العمل يف 

املناطق املروية

الزراعة 2

20,000 تكلفة الرثوة الحيوانية:

3،000 جنيه * 5،000 
سمو

= 15.000.000 جنيه 
سوداين

  تكلفة العلف والتطعيم:
1000 جنيه * 5000 سم

= 5،000،000 جنيه 
سوداين

رشاء املوايش واألعالف والتحصني 
/ املخيم الرعوي

1000 جنيه سوداين 
لكل خروف )3000 

جنيه سوداين لكل 

أرسة( / رأس أنثى 

لألرسة واملخيامت 

الرعوية @ 1000 

جنيه سوداين لكل أرسة

5000 5000 أرسة )تغطي 6 واليات( األغنام واملاعز والدواجن 

واملاشية

إعادة تكوين 

الرثوة الحيوانية:

7-15 حيوان 
لكل سمو

)حسب الفاو(

أرسة رعوية 3
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28,000 التكلفة اإلجاملية 1 مليون جنيه 

سوداين لكل تدريب مبا يف ذلك 

@ DSA
150 جنيه سوداين لكل مشارك 

أي 150 * 15 * 35

= 78750 جنيه سوداين

1،000،000 جنيه املكان واألشخاص من ذوي الخربة
سوداين لكل تدريب 

لعدد 35 مشاركًا يف 

كل دفعة ملدة 15 

يوًما من التدريب

1،000 )تغطية
4 واليات(

1000 شاب تأثرت أعامل الرتميم 

بالفيضانات يف النيل 

األزرق وسنار والجزيرة 

والقضارف

تدريب الشباب 

)رجال ونساء(
غابة نهرية 4

89,100,000 - األجور: 30٪ من التكلفة أي 
2،970،000 جنيه سوداين 

/ حفري
لكل 30.000 حفري: 

89.100.000 جنيه 
سوداين )تم النظر يف عنرص 

األجور فقط يف هذا الفصل(

األدوات واملواد الخام وما 

إىل ذلك.

 9.900.000
جنيه سوداين لكل 

حفري

30000 حفائر بناء اآلبار الضحلة 500 والية لكل 06 
والية من الواليات األكرث 

ترضراً بالفيضانات

إعادة تأهيل 

منشآت حصاد 

املياه )آبار 

ضحلة ، حفائر(

موارد املياه 5

              
 500,000

تكلفة إجاملية قدرها 1 مليون 

جنيه سوداين لكل تدريب مبا 

 DSA @ 150 يف ذلك
SDG لكل مشارك ، أي 

35 * 15 * 150
= 78750 جنيه سوداين

املواد الخام واملعدات 45 يوم تدريب 
ملجموعة مكونة 

من 20 عامل بناء 

شبه مهرة

500 عامل يف قطاع البناء 500 )تغطي 06 والية(  SSB / تدريب إنتاج

SCEB
تدريب عىل 

صناعة الطوب 

األخرض للبنائني

السكن 6

                   
 5,000

تكلفة رشاء زوارق ومعدات 

الصيد:

5000 جنيه سوداين لكل سمو

ال يشء 5000 جنيه سوداين
HH لكل فيرش

1،000 1000 أرسة )عدد الصيادين لكل 
قارب يرتاوح بني 2-3 ، منظمة 

األغذية والزراعة 2017(

استبدال الزوارق 

ومعدات الصيد - الشباك 

الخيشومية وشباك الشباك 

والصنارات والخيوط 

والفخاخ للصيد الداخيل

توفري معدات 

الصيد للمصايد 

الداخلية

صيد األسامك 7

              
 540,000

األجر: 150 * 20.000 * 

 540.000.000 = 180
جنيه سوداين

ال يشء 150 هدفًا للتنمية 
املستدامة لكل عامل 

يف كل من املرشوعات 
املتناهية الصغر 

والصغرية واملتوسطة 

املتأثرة

20000 مؤسسة تأثر 68000 رشكة البستنة ، التجزئة الصغرية 

، النقل ، صناعة الطوب 
وغريها من األنشطة غري 

الرسمية

أجور العاملني يف 

قطاع املرشوعات 

املتناهية الصغر 

والصغرية 

واملتوسطة

املرشوعات 

املتوسطة والصغرية 

ومتناهيةالصغر 

)واليةا لخرطوم(

8

              
2,000,000

املساعدة يف التعايف:

100،000 جنيه سوداين * 
20،000

 2،000،000،000 =
جنيه سوداين

سجل املنشآت الصغرية وغري 

الرسمية *

 100،000
جنيه سوداين لكل 

املرشوعات املتناهية 

الصغر والصغرية 

واملتوسطة املترضرة

20000 مؤسسة 20000 مؤسسة صغرية ومتناهية 
الصغر 

دعم املرشوعات متناهية 

الصغر من خالل التتبع 

والتسجيل

رشكة التعايف

الحاجة إىل إطالق برنامج حامية اجتامعية رائد
 

)اآلن يف املرحلة التجريبية(

املصدر الرئييس للحامية من املخاطر االجتامعية يف السودان يكتسبه الفرد من خالل دخله. يعد برنامج دعم األرسة يف السودان 

)SFSP( أو مثارات - وهو برنامج للتحويالت النقدية تديره الحكومة االنتقالية يف السودان ورشكاء دوليون - استجابة فورية لألزمة التي 
بدأت تتكشف يف الدولة. تم إطالق املرحلة التجريبية األولية يف 11 أكتوبر 2020 ، بهدف الوصول إىل 20000 أرسة يف منطقتني 

شبه حرضيتني بالخرطوم. حاليا ، يتم تنفيذ هذه املرحلة تدريجيا. اعتباًرا من 26 نوفمرب ، تم تسجيل ما يقرب من 9400 فرد يف 

الربنامج ، تلقت حوايل 1800 أرسة منها تحويالت نقدية ، مبا يف ذلك 500 ممن حصلوا عىل أموال نقدية للمرة الثانية. ومع ذلك ، 

هناك حاجة لتوسيع نطاق برامج شبكات األمان من خالل استهداف األرس األكرث ضعفا. هناك حاجة إىل تدخل سيايس طويل األجل ، بينام 

يعد التنفيذ الفعال لربامج الحامية االجتامعية جيدة التصميم أمرًا بالغ األهمية لزيادة قدرة السكان املعرضني للخطر يف الدولة عىل مقاومة 

مخاطر الكوارث.

مقرتحات أخرى طويلة املدى

يعد تطوير املهارات ونقل التدريب الفني واملهني من املكونات الرئيسية لربامج سوق العمل النشطة. ومع ذلك ، عىل مدى عدة عقود 

، كان التمويل الحكومي لقطاع التعليم والتدريب التقني واملهني غري كاٍف. من الرضوري زيادة املخصصات لتلبية احتياجات التوسع 
يف التعليم والتدريب التقني واملهني والجودة من خالل تصميم وتنفيذ آليات متويل مستدامة لقطاع التعليم والتدريب التقني واملهني. 

سيكون من املجدي صياغة سياسات واسرتاتيجيات متويل من خالل اعتامد نهج تستجيب للعاملة لتدابري التعايف طويلة األجل.

يف مجال الرعاية االجتامعية والتنمية ، يعترب تعزيز أنشطة كليات املجتمع يف الجامعات وربطها مبراكز خدمة املجتمع من املجاالت ذات 
األولوية للحكومة االنتقالية. ميكن أن تكون املشاريع البحثية املتعلقة باملعايري االجتامعية واالقتصادية مجااًل آخر للتدخل االسرتاتيجي من 

خالل طالب الجامعات كجزء من تدابري التعايف طويلة األجل.
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15.الثــقــــافــــــــة
ملخص

يغطي هذا التقرير مهمة قامت بها اليونسكو96 إىل السودان لتقييم األرضار التي لحقت باملواقع التاريخية واآلثار واملواد األثرية يف السودان 

مبا يف ذلك ممتلكات الرتاث العاملي. وقد نتجت هذه األرضار عن فيضانات ارتفاع النيل واألمطار الغزيرة غري املعهودة يف عام 2020 
وارتفاع املياه الجوفية التي أصبحت شائعة يف العديد من األماكن يف الدولة مبا يف ذلك العاصمة الخرطوم واملدينة الشقيقة املجاورة أم 

درمان. أثرت هذه الكارثة عىل العديد من مواقع الرتاث العاملي ومواقع الرتاث السوداين األخرى. وشملت هذه املواقع األثرية للمدينة 

امللكية يف ممتلكات الرتاث العاملي يف جزيرة مروي ، ومسجد التسعني بالخرطوم ، ومتحف النيل بالخرطوم ، ومشكلة ارتفاع املياه الجوفية 

امللحة يف نوري وكرمة ، باإلضافة إىل مواقع أخرى وجدت بحاجة إىل اهتامم ودعم عاجلني. للحفظ.

خرس السودان العديد من املواقع األثرية والرتاثية نتيجة بناء السدود يف نهر النيل ، عىل الرغم من اإلنقاذ السابق بجهود اليونسكو 

واملجتمع الدويل والحكومة السودانية. لحامية املواقع الثقافية يف السودان بشكل أفضل من الكوارث ، يوىص بوضع سياسة وطنية إلدارة 

مخاطر الكوارث تغطي موارد الرتاث. ميكن بعد ذلك تدجني هذه السياسة عند االقتضاء من خالل تعميمها يف خطط اإلدارة للمواقع 

املختلفة. ويالحظ أن هناك هياكل وهيئات ومهنيني يعملون يف مجال التخفيف من آثار الفيضانات وخاصة العاملني يف مجال املياه والري. 

ومع ذلك ، هناك حاجة قوية لتعزيز التعاون بني املؤسسات.

ملواجهة التحديات يف حامية الرتاث ، هناك حاجة لدراسة وتحديد تأثري املياه الجوفية عىل املعامل واملواقع األثرية كأساس لتطوير 

اسرتاتيجيات وسياسات وقوانني منسقة إلدارة الفيضانات ، وحلول مبتكرة للفيضانات. نظرًا ألن املجتمعات رضورية لصنع الرتاث والحفاظ 

عليه ، فمن املستحسن أيًضا إنشاء شبكة وطنية إلدارة مخاطر الفيضانات ، والتي تعمل عىل زيادة التنسيق بني أصحاب املصلحة املعنيني.

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

السودان بلد متنوع ثقافياً وله تراث أثري غني بشكل ملحوظ. وعىل مدى آالف السنني كان السودان مبثابة منطقة اتصال بني شعوب جنوب 

الصحراء الكربى وأفريقيا الوسطى والبحر األبيض املتوسط والعامل العريب، حيث كان مبثابة ممر لحركة الناس واألفكار.

خالل العرشين عاًما املاضية ، كان هناك العديد من التعاون الدويل يف مجال اآلثار ، والذي ساهم يف تغيري صورة السودان القديم ، وأكد دوره 

يف العصور القدمية كمهد للحضارات ، وسلط الضوء عىل بداية الحضارة يف السودان يف القرن العارش من األلفية قبل امليالد.

تم إلحاق قطاع الثقافة يف السودان لوزارة الثقافة واإلعالم، و هذه الوزارة لها وكيل وزارة مخصص للشؤون الثقافية ، تشمل مسؤولياته 

الهيئة الوطنية لآلثار واملتاحف، واملجلس الوطني للرتاث الثقايف، وتعزيز اللغات الوطنية، واملجلس الوطني للثقافة والفنون ، باإلضافة إىل 

أجسام أخرى ذات صلة. وكذلك عىل مستوى الواليات فإن قطاع الثقافة يُدار من خالل وزارات مخصصة يف كل والية وهناك تنسيق مبارش 

بني تلك املؤسسات عىل املستوى الوطني ومستوى الوالية من خالل وزارة الحكم االتحادي. تشمل الترشيعات الوطنية ذات الصلة بقطاع 

الثقافة قانون حامية اآلثار لعام 1999 و الذي يحدد اإلجراءات الواجب اتباعها لحامية ودراسة ونرش املعلومات املتعلقة باملواقع األثرية 

واملنشآت واآلثار املنقولة ، وهناك ترشيعات أخرى ذات الصلة هي قانون السياحة الوطني لعام 2009. باإلضافة إىل ذلك نجحت جهود 

السودان مؤخرًا للتوقيع عىل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ، وهناك جهود أخرى للتوقيع عىل اتفاقية عام 2001 للرتاث املغمور 

باملياه. السودان من الدول املوقعة منذ عام 2008 عىل اتفاقية اليونسكو لحامية الرتاث الثقايف غري املادي ، وهناك مواقع تراث عاملي 

مسجلة ضمن اتفاقية عام 1972 ، باإلضافة إىل العديد من املواقع املسجلة ضمن القامئة املؤقتة ملواقع الرتاث العاملي وغريها من املواقع 

املسجلة وطنيا للحامية.

عىل الرغم من كل هذه الجهود ، فإن سياسة حكومة السودان بحاجة إىل مزيد من التشجيع عىل عمل العلامء الدوليني لتعزيز وتقوية 

هذا التعاون مع البعثات األجنبية لحامية املواقع األثرية.

تعترب حامية املواقع األثرية من أهم واجبات الهيئة الوطنية لآلثار واملتاحف، ألن هذه املواقع متثل أهمية يف تشكيل تاريخ السودان القديم 

، بجانب مجموعة من العوامل التي تؤثر عىل بقاء املواقع األثرية املتداخلة من الرضورة العمل عىل إزالة هذه العوامل من أجل ضامن 
حصول املواقع األثرية السودانية عىل الحامية املطلوبة.

96.قام باملهمة الدكتور جورج أبونغو ، بناًء عىل طلب دولة السودان لدى اليونسكو وبدعم من صندوق اليونسكو للرتاث الطارئ
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املواقع األثرية

املواقع األثرية هي بقايا الحياة البرشية القدمية املتمثلة يف مساكن البرشية وقبورها ودور عبادتها وكل ما يتعلق بالحياة اليومية 

واملعتقدات. تشمل املواقع األثرية أو املعامرية أغراًضا سكنية مختلفة )مثل القصور واملنازل( واملواقع الدينية )مثل املعابد والكنائس 

واألديرة واملساجد( واملواقع الجنائزية )مثل املقابر املختلفة( واملواقع التجارية )مثل األسواق واملحال التجارية املختلفة( ، و مواقع الدفاع 

)مثل الحصون والقالع(، حيث يحتوي كل موقع من هذه املواقع عىل أدوات وفنون مستقلة ولكنها متصلة.
املواقع األثرية التالية هي األهم يف الوقت الحارض ، مبا يف ذلك املواقع السياحية التي متثل مناطق جذب سياحي تدر دخالً من العمالت 

الصعبة وهي: النقا ، مصورات السفرة ، أهرامات البجراوية ، مدينة البجراوية امللكية )نهر النيل( ، الجبل. الربكل ، الكرو، نوري ، سنام 

أبو دوم ، دير الغزايل ، دنقال القدمية ، الكوة ، الكرمة ، تومبوس ، سيسبي ، صلب ، سادينجا ، جزيرة ساي )شامل( وسواكن )البحر 

األحمر(.

الرتاث الثقايف غري املادي

تُظهر بيانات عام 2011 حول التنوع االثني واللغوي أنه ال يزال يوجد يف السودان حوايل 70 مجموعة عرقية تتحدث أكرث من 63 لغة، 

ويف عام 2016 أنشأت وزارة الثقافة املجلس الوطني للرتاث الثقايف وتعزيز اللغات الوطنية ، مع متثيل يف جميع الواليات السودانية الثامنية 

عرش ، لحامية الرتاث الثقايف غري املادي وتعزيز اللغات الوطنية. يف الفرتة من 2018 إىل 2020 تم تنفيذ مرشوع حول تنمية القدرات 

الوطنية يف حامية الرتاث الثقايف غري املادي يف السودان من قبل اليونسكو مع املركز الوطني للرتاث الثقايف عرب  دعم من دائرة الثقافة والسياحة 

يف أبو ظبي، نتيجة لهذا املرشوع تم تدريب أكرث من 160 مديراً وخبرياً للثقافة ، وتم وضع إسرتاتيجية ملدة 10 أعوام لحامية الرتاث الثقايف 
غري املادي يف السودان ، باإلضافة إىل حرص الرتاث السوداين الحي ، حيث تم تسجيل قامئة تضم 35 عنرصًا تراثيًا يف القامئة الوطنية من الزي 

السوداين ، تم تقدميها لقامئة اليونسكو للرتاث الدويل الحي.

الصناعة الثقافية واإلبداعية

تتمركز صناعة الدواجن وصناعة الطوب التقليدي بشكل أسايس حول ضفاف نهر النيل يف والية الخرطوم ، و والية الجزيرة ، والوالية الشاملية 

، و واليات أخرى، باإلضافة إىل ذلك ، فإن معظم املهرجانات ومراسم الزفاف التي تنظم يف الخرطوم والواليات األخرى تقام يف قاعات أو 
يف ساحات مفتوحة، كام يشهد قطاع السينام تقدًما ولكن ال يزال هناك عدد محدود من دور السينام يف الخرطوم ، ونتيجة لثورة ديسمرب 

2018  فإن هناك حقبة من لوحات الشوارع )الجداريات( للعديد من الفنانني. إن قطاع املرسح  يف تراجع مام يتطلب إعادة تأهيل املرسح 
القومي من ترسب املياه وارتفاع منسوب املياه لقربه من النيل )تغمره الفيضانات كل عام تقريبًا(.

قطاع السياحة: 

يكون املوسم السياحي عادة من أكتوبر إىل أبريل )6 أشهر(، ويتمتع قطاع السياحة بإمكانيات غنية ولكنه ال يزال يواجه العديد من 

التحديات املتعلقة بالبنية التحتية السياحية األساسية، عىل الرغم من وجود دعم ملواقع الرتاث العاملي من املرشوع القطري السوداين ومن 

منظمة اليونسكو للسياحة املجتمعية كخيار ، حيث ال توجد غرف فندقية كافية، أو أنظمة وإرشادات املرشدين السياحيني، لكن هناك 

مبادرة قيد املناقشة لتطوير اسرتاتيجية وطنية للسياحة.

نقاط الضعف

عوامل التعدي عىل املواقع األثرية:

العوامل البرشية: عىل الرغم من أهمية تنفيذ مشاريع التنمية ، مبا يف ذلك مشاريع التعدين والتنمية الحرضية، فإن عدم التنسيق   •
املسبق مع الهيئة الوطنية لآلثار واملتاحف عند تنفيذ هذه املشاريع ، يشكل تهديدا خطريا يؤدي إىل تدمري املواقع األثرية.

املشاريع الزراعية: تتوسع املشاريع الزراعية يف بعض األحيان يف مواقع الرتاث األثري وميكن أن تؤدي إىل ضياع املواقع الرتاثية، إضافة   •
إىل ذلك يشتبه يف أن املشاريع الزراعية املروية من النيل والقريبة من املواقع الرتاثية تتسبب يف زيادة مشكلة املياه الجوفية كام يف 

حالة اهرامات نوري وكرمة.

التخطيط العمراين: زيادة التحرض وزيادة السكان الحرضي خاصة يف والية الخرطوم )العاصمة( يهدد املواقع األثرية ، ومن األمثلة   •
عىل ذلك )ميدان الحاج يوسف 1( وسنار القدمية وشارع النيل أم درمان )خور شمبات(.

التعديات الطبيعية: تؤدي العوامل الجوية التي تسببها الرياح التي تحمل جزيئات الرمل إىل إضعاف الحجر الرميل الذي يشكل مادة   •
املباين األثرية يف السودان، والذي يعترب لألسف من أضعف أنواع الحجر الرميل، وقد تأثرت األبنية األثرية التي شيدت من هذا النوع 

من الحجر ، مثل األهرامات وغريها من األبنية يف البجراوية ونوري والربكل والكوة. كام أن الزالزل التي حدثت يف أوقات سابقة 

وآثارها املتبقية عىل الجانب املتصدع من جبل الربكل املواجه للنيل تشكل تهديًدا للمعابد الواقعة أسفل الجبل. باإلضافة إىل ذلك  

تشكل السيول املفاجئة وفيضانات النيل خطرًا عىل العديد من املواقع األثرية يف السودان.

مهددات أخرى: انعدام التنسيق وتشتيت املسؤوليات يف حامية الرتاث يشكالن تهديدا للمواقع األثرية يف السودان، فهناك حاجة   •
إىل إنشاء لجان مشرتكة إلدارة املواقع األثرية )وخاصة مواقع الرتاث العاملي ومواقع جبل الربكل وجزيرة مروي( مع مسئولية رفع 

مستوى الوعي بني املجتمعات املحلية والزوار حول قيمة املواقع األثرية الرتاثية وإدارة السياحة املستدامة واألنشطة األخرى عىل تلك 

املواقع األثرية.



100

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

العديد من مواقع الرتاث العاملي والرتاث السوداين ، باإلضافة إىل املواقع األثرية األخرى تأثرت بشكل كبري بالفيضانات الكارثية ، مؤكدة بأن 

الحضارات السودانية القدمية كانت غالباً بالقرب من النيل، مبا يف ذلك موقعي الرتاث العاملي )1( املواقع األثرية لجزيرة مروي, )2( جبل 

الربكل ومواقع منطقة نبتة.

تشمل التهديدات ذات األولوية للمواقع األثرية بسبب فيضانات 2020 وفًقا لبعثة اليونسكو  يف نوفمرب 2020 ما ييل )1( جزيرة 

مروي )املدينة امللكية ، األهرامات ، مدينة مروي ، معبد آمون وموقع النجا(, )2( مسجد التسعني , )3( حامية معبد الطابو, )4( 

الحفاظ عىل الغابات األحفورية يف الكرو ,)5( أبحاث املياه الجوفية يف نوري وكرمة, )6( ردم الخنادق يف موقع الكرو 

)7( الحفاظ عىل بواخر النيل البخارية. متحف النيل ,)8( ترميم الطابية )حصن املهدية(.
باإلضافة إىل ذلك فقد الكثري من الناس تراثهم الحي نتيجة للفيضانات التي غمرت منازلهم ودفعتهم للعيش يف مالجئ، وبالتايل فقدوا 

معارفهم األصلية وتراثهم الحي الذي اكتسبوه عرب سنوات من املامرسة، كام يتضح من انهيار سد بوط يف والية النيل األزرق، وميكن أن 

يؤدي ذلك إىل فقدان لغات ومامرسات السكان األصليني بسبب انتقال املجتمعات املحلية من منازلهم األصلية.

باختصار ، و وفًقا للهيئة الوطنية لآلثار واملتاحف ، فإن ما ييل يقدم ملحة عامة عن املواقع األثرية الرئيسة املترضرة من الفيضانات يف 

السودان:

والية نهر النيل

تقع والية نهر النيل شامل والية الخرطوم وتضم مواقع الرتاث العاملي لجزيرة مروي واملعروفة بجزيرة مروي، وتتكون من 5 مواقع 

)أهرامات البجراوية ، مدينة مراوي امللكية ، نجا ومصورة السفرة( وتضم أيًضا عدة مواقع أخرى تراثية مهمة )ود بانجا، مويس ، أبو 
إرتيال ، الحص ، إلخ( التي متثل بقايا مملكة كوش القدمية.

مدينة مروي امللكية 

تقع مدينة مروي امللكية بشكل منفصل عن املدافن امللكية يف البجراوية ، ولكنها تشكل جزًءا من ملكية الرتاث العاملي لجزيرة مروي، 

وهذا موقع توسعي مهم بكل الوسائل  وهو يتألف من مجموعة من مناطق األنشطة داخل وخارج أسوار املدينة مع السمة األكرث شهرًة 

وهي معبد آمون الكبري الواقع عىل الجدار الخارجي للمدينة.

أثرت مياه الفيضانات التي وصلت إىل املوقع يف مروي بشكل سلبي عىل الحامم املليك واألشياء املوجودة بداخله، و كانت هذه هي املرة 

األوىل التي يدخل فيها املاء إىل الحامم املليك، يبدو أنه ونظرًا لوجود مياه راكدة أمام املبنى لفرتة طويلة فقد وجد طريقه فترسب من 

تحت األرض، و قد بلغ قياس املياه عند أعىل نقطة 38 سم وانخفض إىل 20 سم يف نوفمرب 2020 إن التامثيل التي كانت موجودة 

يف الحامم ذات ألوان ولكن بعد أن ُغطيت باملياه بدأت األلوان تتالىش.

عمل املوظفون بجد يف تحريك القطع وتنظيفها وتجفيفها باستخدام مزيج مختلف لضامن االحتفاظ باأللوان يف التامثيل، وبحسب ما 

ورد فإن التامثيل الثقيلة فقدت اللون حيث دخلت املياه، وتم إجراء املعالجة أوالً يف مكان الحامم ثم نقلت القطع إىل أماكن أكرث أمانًا، 
وعىل الرغم من جهود املوظفني ، فقد كان هناك رضر بسبب العمليات غري املخطط لها وعدم وجود خطة شاملة إلدارة أثار الناجمة عن 

الكوارث.

NCAM (الشكل 15 -1: تدفق مياه الفيضانات إىل الحامم حيث يحاول املوظفون حامية املوقع بأكياس الرمل )املصدر
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والية الخرطوم

مسجد الحجر

مسجد الحجر بقرية التسعني حيث يوجد مسجد قديم من الحجر والطني يُقدر عمره ما بني 400 إىل 1000 عام، وقد متت حامية 

املسجد من قبل حكومة والية الخرطوم بسبب مكانته القدمية كواحد من أقدم املساجد يف السودان. كان للفيضانات األخرية بسبب زيادة 

مستويات منسوب النيل تأثري خطري عىل الحالة املادية للمسجد، و بسبب تأثري السيول واألمطار والرياح العاتية انهار املأوى الذي كانت 

حكومة والية الخرطوم قد أقامته عىل قمة املوقع الرتايث لحاميته ، مام تسبب يف تدمري املسجد بدالً من حاميته. هذا باإلضافة إىل تدفق 

املياه داخل املسجد مام أدى إىل أرضار هيكلية مع انهيار قسم من الزاوية الجنوبية للمسجد وتشققات يف أجزاء مختلفة من الجدران مبا 

يف ذلك جدار القبلة. ومع ذلك ، ال يزال معظم الهيكل سلياًم وميكن إنقاذه والحفاظ عليه بنجاح.

الطابية وبوابة أم درمان

شيدت حصون / مالجئ حرب من الطني تسمى الطابية تقع عىل ضفاف النيل استخدمها جيش املهدية السوداين ملحاربة القوات الربيطانية 

املرصية، وأكرثها شهرة هي طابية أم درمان التي استخدمت يف حصار الخرطوم عام 1884. وألنها مصنوعة من الطني والروث وتتعرض 

لألمطار ، فهناك نظام ترميم يتم كل عامني لضامن بقائها واستمرارها. 

رغم ذلك فإن أعداداً من هذه الطابية إضافة إىل البوابة الوحيدة املتبقية )من الثالثة األصلية( بأمدرمان واجهت تحديات مع ارتفاع 

منسوب املياه إما من النيل أو نتيجة للتدخالت البرشية )بناء الطرق عىل وجه الخصوص( التي تتداخل مع الفيض الطبيعي للمياه 

وتدفقها خارًجا ، مام يؤدي إىل تراكامت كبرية للمياه بالقرب من هذه املواقع، وهكذا  تأثرت الطابية بأم درمان وتويت بشدة بفيضانات 

النيل املفاجئة يف سبتمرب 2020، ومع تراكم املياه حولهم فهناك خطر حقيقي يهدد بفقدان هذه املوروثات ألنها مصنوعة من الطني 

والطوب ، وبالتايل ميكن أن تكون عرضة لركود املياه والبيئة الصغرية الجديدة التي يتم إنشاؤها من حولها.

NCAM (الشكل 15-2: االنهيار الجزيئ للطبية بسبب الفيضانات )املصدر

والية النيل األزرق

سد بوط

أدى انهيار سد بوط يف والية النيل األزرق إىل تعريض املعارف األصلية للمجتمعات املحلية هناك ، إضافة إىل مجتمعات النازحني األخرى 

للخطر بسبب الفيضانات يف السودان،  وقدكلف مرشوع إجراء توثيق الرتاث الحي حوايل 100,000 دوالر أمرييك والذي يتضمن توثيق 

الرتاث الحي املهدد وتقوية املجتمعات يف حامية تراثها الحي.

الوالية الشاملية

مدافن نوري امللكية

موقع نوري هو جزء من منطقة جبل الربكل ونباتان اململوكة للرتاث العاملي ، ويقع بني واديان أو مجاري نهر جاف تجري به املياه خالل 

موسم األمطار، إنه أحد أكرث املواقع إثارة لإلعجاب مع تركيز رائع لألهرامات، ويوجد يف اإلجامل حوايل 76 هرًما تتفاوت أحجامها، وينتمي 

أكربها إىل امللك الكويش الشهري طهراقا، هذه األهرامات يف حاالت مختلفة من املحافظة، حيث يعاين بعضها من تآكل شديد بسبب الرياح 
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والرمال، بينام ال يزال البعض اآلخر سلياًم متاًما. يعاين هرم امللك ناستاسني من فيضان تحت األرض وميكن رؤية املياه حتى عىل الدرج 

املؤدي إىل مدخل الغرف، ليس من الواضح ما هو الرضر الذي سببته املياه الراكدة لغرف الدفن يف األهرامات األخرى ، ألنها مغلقةكلها 

، ومع ذلك ليس هناك شك يف أن وجود املياه عىل املدى الطويل سوف يرض بهذه اآلثار وقد يؤدي إىل انهيارها ، ويبدو الوضع يف نوري 
معقًدا للغاية حيث يقال إن هطول األمطار نادًرا فيها، وبالتايل فإن الخطر ليس من مياه األمطار ولكن من الفيضانات الجوفية التي نتجت 

من إنشاء قنوات مياه ري جديدة من نهر النيل والتي تخدم مخططات الري الجديدة القريبة .

موقع الكورو

هذا املوقع جزء من ممتلكات الرتاث العاملي األكرب لجبل الربكل ومنطقة نبتة. تم صيانتها جيًدا مع العديد من املدافن ، وتحتوي عىل 

أقدم مقابر ومدافن يف تاريخ املاملك الكوشية السودانية.

الشكل 15 -3: داخل حجرة الدفن يف إحدى مقابر الكرو )املصدر: الهيئة الوطنية لآلثار واملتاحف(

ال يوجد فيضانات تحت األرض وال تتأثر باألمطار وال بارتفاع منسوب النيل، وتوجد يف الواقع بلدة حية بني املوقع واملزارع والنيل، كان 
التهديد الوحيد املريئ والقديم هو دخول املياه إىل املعبد يف املوقع الذي يكون مستواه تحت مستوى سطح األرض، وقد تم بناء جدار 

يوجه املياه إىل مكان آخر فلم يعد هناك املزيد من التهديدات للمعبد أو املوقع حتى من الفيضانات خالل موسم األمطار. من املهم أن 

نالحظ أن سور املدينة كان واقعاً يف اتجاه النهر بعد حدود املدينة الحالية مبارشة بجوار مزارع النخيل املروية، إن التنقيب يف الجدار أدى 

للكشف عن أعامل البناء الحجرية التي تظهر أيًضا بوابة حراسة، وجدي بالذكر فإنه خالل الفيضانات العالية كانت هذه املنطقة الحجرية 

مغمورة باملياه، و هناك خطر من أنها قد تتلف وتضيع مع الوقت.

احتياجات التعايف  واالسرتاتيجية 

بناًء عىل املشاورات ، يجب أن يكون العمل الذي يتعني القيام به حسب الرتتيب التايل:
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الجدول 15- 1: نظرة عامة عىل احتياجات التعايف  والتكاليف 

امليزانية بالجنيه امليزانية بالدوالر م موقع الرتاث الوالية النشاط

5,500,000 100,000 1 إنشاء مجموعة بحثية الكل مجموعة بحثية متعددة التخصصات من قبل وزارة التعليم العايل

2,312,750 42,050 2 جزيرة مروي نهر النيل إزالة الرمال من موقع األهرامات

املخطط العام ملدينة مروي

سور الحامية بالنجع

2,007,500 36,500 3 مسجد الحجر بقرية تيسني    الخرطوم الوقاية من الفيضانات

نظام الرصف الصحي

التحقيق األثري

2,750,000 50,000 4 نوري الشاملية بحوث املياه الجوفية

550,000 10,000 5 كرمة الشاملية بحوث املياه الجوفية

68,266 1,241 6 الكرو الشاملية ردم الخنادق

4,870,140 88,548 7 متحف النيل الخرطوم الحفاظ عىل بواخر النيل الخاصة مبتحف النيل

321,750 5,850 8 الطابية الخرطوم استعادة

5,500,000 100,000 9 سد بوط النيل األزرق البحث وتنمية القدرات بشأن معارف السكان األصليني للمجتمعات املحلية

23,880,406 434,189    إجاميل

هناك توصية شاملة لها تأثري عىل الفهم املستقبيل للتحديات وحلولها.

التوصية 1: مجموعة بحثية متعددة التخصصات من قبل وزارة التعليم العايل

1. نويص بتشكيل لجنة بحثية متعددة التخصصات من قبل وزارة التعليم العايل للنظر يف مسألة الفيضانات ، سواء الناجمة عن األنهار أو 
تحت األرض ، وآثارها عىل الرتاث وغريها.

2. سيتم تنسيق الفريق بشكل مشرتك بني وزارة التعليم العايل واليونسكو الخرطوم
3. ستُستخدم تكاليف هذا الفريق البحثي متعدد التخصصات التابع لوزارة التعليم العايل لتغطية تكاليف النقل )تأجري املركبات والبنزين( 

، والبديل اليومي ، واالجتامعات واملسح امليداين ، ورشاء املواد ، وجمع وتحليل البيانات ، وإعداد التوصيات والتدوين.

أهم ثالث توصيات للتعايف97هي كالتايل:

األولوية رقم 1: جزيرة مروي

1/ أ. االهرام
التوصية:

إزالة الكثبان الرملية املرتاكمة حديثًا من املحيط املبارش لألهرامات وكذلك من داخل مصليات القرابني ذات النقوش الفريدة.  •
توثيق املوقع وآثاره لتقييم حالة الحفاظ عليه بعد اإلغالق وبعد هطول أمطار الصيف والعواصف )توثيق فوتوغرايف وتقرير شامل   •

وتقييم إجراءات الحامية الالزمة(.

ضبط ومراقبة السياح واملعامل األثرية.  •

1 ب. مدينة مروي
توصية:

1. هناك حاجة ماسة لخطة رئيسية تهدف إىل توفري مزيد من الحامية للموقع.
2. ستشمل الخطة كالً من العمل البحثي )إعداد فهرس أو ملف لجميع املعامل يف املوقع من خالل جمع جميع الوثائق املتاحة ، وإعداد 

خطة العمل( ، والعمل امليداين )املسح ورسم الخرائط ، وتنظيف األسطح ، والسياج ، والفتح مسارات( للعرض.

1/ ج. موقع النجا
التوصية: 

•  يجب حفر خندق عىل الجوانب الثالثة ملعبد حاطور إلنشاء شبه جزيرة لالحتفاظ باملياه بشكل مؤقت خالل موسم األمطار.
•  سيتم إعادة توجيه تدفق املياه نحو املعبد إىل مكان آخر من خالل بناء جدار يبلغ ارتفاعه حوايل 70 سم عىل طول الجزء الرشقي 

من املنطقة األثرية حيث يوجد معبدا األسد وحتحور.

•  سوف يتبع الجدار نفس النمط املشيد يف الكرو وهو بناء إسمنتي مغطى بالحجر.
•  أثناء هطول األمطار  ميكن وضع ممىش خشبي صغري متحرك فوق القناة ليك يصل الناس إىل مجمع املعبد، أو ميكن الوصول إىل 

املعبد من اتجاه معبد األسد الذي لن يكون هناك حوله خندق.

•  تتضمن التوصية طويلة املدى إمكانية إنشاء حوض مايئ ولكن فقط بعد إجراء دراسة مناسبة لتحديد البيئة الصغرية التي ميكن 
إنشاؤها والتأثريات الناتجة منها بشكل عام عىل الرتاث داخل املنشأة.

97.انظر ملحق تقرير قطاع الثقافة للحصول عىل قامئة كاملة بالتوصيات
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األولوية رقم 2: مسجد التسعني

2/ أ. املسجد ومحيطه
توصية: 

من املستحسن لحل هذه املشكلة ، إنشاء خزان تحت األرض حيث سيتم ترصيف املياه كجزء من الحل إضافة إىل أنه سيكون مبثابة   •
خطة لتجميع املياه وإدارتها للسكان املحليني.

يجب أن يتم يف نفس الوقت مع أعامل الرتميم والحامية إجراء تحقيق أثري يحدد تاريخ املسجد ويجمع البيانات األخرى التي من   •
شأنها أن تساهم يف فهمه وتقييمه بشكل صحيح.

ويعترب هذا العمل أولوية عاجلة حيث ميكن أن ينهار املسجد إذا مل يتم عمل يشء وتم توفري امليزانية أدناه.  •

األولوية رقم 3: أبحاث املياه الجوفية يف نوري وكرمة

3 /أ. بحوث املياه الجوفية يف نوري
التوصية:

قبل اتخاذ أي إجراء يوىص كحل بإجراء دراسة شاملة بواسطة فريق متعدد التخصصات من الخرباء لتحديد سبب الفيضانات الجوفية   •
يف هذا املنطقة والتوصية بحل دائم.

ميكن أن يكون الفريق هو نفسه الذي تم إنشاؤه تحت رعاية وزارة التعليم العايل ولكن يجب أن يشمل مهنيني يف املوضوعات ذات   •
الصلة من الجامعات املحلية ، واألشخاص املحليني الذين لديهم الخربة التقليدية للسلوك املايئ عىل مر السنني، باإلضافة إىل متثيل من 

حكومة الوالية.

يجب أن تتناول الدراسة أيًضا قضايا إنشاء بيئة صغرية عرب التطورات الجديدة وتأثرياتها عىل الرتاث.  •
من املتوقع أن يغطي جزء من توصية هذه الدراسة تنفيذ املخطط الكيل إلدارة مخاطر الكوارث.  •

سيتم أيضا ضامن إجراء دراسات لتقييم األثر البيئي و تقييم األثر الصحي قبل تنفيذ التطورات الرئيسة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة   •

باستخراج املياه واستخدامها.  

  

3 /ب. بحوث املياه الجوفية يف كرمة
التوصية:

من املستحسن أن يكون هذا أحد املجاالت التي يجب أن يبحث فيها الفريق متعدد التخصصات ، من بني أمور أخرى ، مثل مشكلة   •
الفيضانات الجوفية وتقديم توصية ملواجهة التحدي.

بسبب املواد املستخدمة من الرتاب والجبس فالدفوفة معرضة لخطر كبري إذا مل يتم التعامل مع هذه التحديات يف وقت قريب مبا   •
فيه الكفاية وهذا أمر رضوري البد منه.
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16.النــــــــــــــــــــــــوع
ملخص

يعيش ما يقدر بنحو 206,000 امرأة يف سن اإلنجاب يف مالجئ مؤقتة بسبب الفيضانات، مع الحد األدىن من الحامية. ويقدر صندوق 

األمم املتحدة للسكان أن نحو 20 ألف امرأة حامل من بني املترضرين من بينهن ما يقدر بنحو 3,000 سيعانني من مضاعفات الحمل 

، مام يتطلب خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية املنقذة للحياة،  ومن املتوقع أن تلد أكرث من 2,000 امرأة يف األشهر املقبلة. باإلضافة 
إىل االحتياجات الصحية العاجلة ، تواجه النساء النازحات خيارات توطني محدودة وصعوبات مالية نتيجة فقدان الوظيفة، كام أنهن يواجهن 

مخاطر متزايدة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي مع الخدمات املحدودة واملهددة من التسهيالت والشبكات املترضرة.

الحامية

أدى الرصاع يف العديد من املناطق يف السودان إىل زيادة أثر انعدام األمن عىل النساء، مام أثر بشكل كبري عىل األمن اإلنساين للمرأة، هناك زعم 

بأن االغتصاب وغريه من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي منترش عىل نطاق واسع ، عىل الرغم من أنه ال ميكن تحديد مدى انتشاره 

بسبب نقص البيانات الشاملة وقلة اإلبالغ. تتعرض النساء لالغتصاب عند مغادرتهن مخيامت النازحني بحثًا عن املاء والحطب، كام يتعرضن 

لالغتصاب أثناء االشتباكات بني القبائل كجزء من وسائل الحرب، وقد كانت املساءلة عن مثل هذه الجرائم متثل تحديًا لعدة أسباب مثل 

انخفاض تواجد الرشطة خارج املناطق الحرضية ، وعدم كفاية تدريب الرشطة خاصة يف مجال التحقيق يف الجرائم القامئة عىل النوع االجتامعي 

، وغياب مرافق الطب الرشعي، واملعايري الثقافية التي توصم ضحايا الجرائم الجنسية. 

كام أن قلة وجود املرأة يف قوة الرشطة تجعل من الصعب عىل املرأة اإلبالغ، لقد أدى غياب العدالة واملساءلة عن الجرائم القامئة عىل 

النوع االجتامعي إىل اإلفالت من العقاب عىل ارتكاب مثل هذه الجرائم.

باإلضافة إىل االحتياجات الصحية العاجلة ، تواجه النساء النازحات مخاطر متزايدة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، ومحدودية 

الخدمات ملنع هذا العنف أو االستجابة له، لقد كانت للفيضانات غري املسبوقة يف السودان عواقب وخيمة عىل العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، فالفيضانات تعني أن سبل العيش االقتصادية قد دمرت وأن ذلك يؤثر بشكل غري متناسب عىل النساء، فاإلجهاد يعني املزيد 

من العنف املنزيل، وتنقطع الخدمات الصحية املحلية التي تستجيب للضحايا وتتعطل شبكات الدعم، و عىل الرغم من تزايد احتياجات 

الحامية ، إال أن خدمات دعم الناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضئيلة، وهذه الخدمات غائبة يف أكرث من 90 يف املائة 

من مناطق الدولة . قام صندوق األمم املتحدة للسكان ورشكاؤه بتنشيط شبكات لتوفري الحامية املجتمعية واإلحالة إىل الخدمات للناجني 

من العنف يف شامل وجنوب وغرب دارفور ، وكذلك يف النيل األزرق والخرطوم وكسال، وعىل الرغم من هذه الجهود ال يزال التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف السودان ميثل تحديًا، لقد فقدت إمكانية الوصول إىل السكان واملناطق املترضرة كام أن األزمة 

االقتصادية املستمرة أدت إىل ارتفاع تكاليف التشغيل.

ساعد صندوق األمم املتحدة للسكان يف إعادة تأهيل 16 مرفًقا طارئًا للوالدة ورعاية املواليد حديثي الوالدة يف سبع مناطق من السودان 

، وهو دعم ميكن أن يعني الفرق بني الحياة واملوت للنساء الحوامل النازحات. وقد تم تجهيز مجموعات الصحة اإلنجابية مسبًقا قبل 
حدوث الفيضانات ، كام قد قدم صندوق األمم املتحدة للسكان الدعم إلعادة تأهيل 16 من مرافق التوليد يف حاالت الطوارئ ورعاية 

األطفال حديثي الوالدة يف سبع واليات كجزء من التخطيط للطوارئ. كام دعم صندوق األمم املتحدة للسكان توزيع أكرث من 20,000 

حزمة تحتوي عىل لوازم النظافة مبا يف ذلك الصابون واملناديل الصحية، باإلضافة لتقديم معلومات حول أماكن الحصول عىل الدعم األسايس.

وصلت العيادات املتنقلة إىل حوايل 25,000 شخص من خالل االستشارات واملعلومات، كام تم نرش عيادات متنقلة يف املناطق املترضرة 

لتقديم خدمات صحية حيوية - ال سيام الرعاية الصحية اإلنجابية واملعلومات. حافظت االستجابة الرسيعة عىل اإلمدادات والخدمات يف 

مستشفيات الوالدة واملرافق الصحية كام هو الحال يف واليتي الجزيرة وشامل دارفور، حيث تم توفري أكياس الوالدة النظيفة يف العيادات 

املتنقلة، واليوم تقدم خدمات اإلحالة للنساء املحتاجات إىل خدمات التوليد يف حاالت الطوارئ يف 12 والية.

األمن غذايئ

إن تعميم مراعاة املنظور النوعي يعزز أهمية وجودة برامج األمن الغذايئ ويزيد من تأثري التدخالت. عالوة عىل ذلك فهو يساهم يف االستهداف 

املناسب للمستفيدين وميّكن رشكاء القطاع من تجنب أي رضر،  إن تحديد تهديدات الحامية سيمكن من تنسيق أنشطة األمن الغذايئ من 

أجل معالجة أو تخفيف أو تقليل هذه التهديدات. ويف نفس الوقت سيعزز القطاع تعميم مراعاة املنظور النوعي يف تدخالت األمن الغذايئ 

وسبل العيش. ستوفر برامج وتدخالت األمن الغذايئ وسبل كسب العيش السالمة والكرامة والحامية، فيجب تصميم االستجابات بطريقة تقلل 

من مخاطر الحامية، فقد يشمل األشخاص املستضعفون النساء والفتيات والفتيان واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وعىل سبيل املثال بينام 

تساهم النساء بشكل كبري يف الزراعة ، فغالباً ما يكون لديهن ملكية محدودة لألرايض أو األدوات الزراعية عندما يكون الغذاء محدوًدا.
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تظهر نتائج التقييم الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة أن فرص العمل مثل العاملة الزراعية املؤقتة - التي تعترب من أهم األنشطة املدرة 

للدخل لسكان الريف - قد تضاءلت بالفعل وانخفضت بصورة أكرب خالل موسم الحصاد. وبالتايل فإن االفتقار إىل فرص العمل يف مجاالت 

مثل العمل يف املزارع وتجهيز األغذية الزراعية وتسويقها له تأثري كبري عىل سبل كسب عيش العديد من النساء الضعيفات. هناك حاجة 

إىل دعم خارجي قوي من رشكاء املوارد لالستجابة الحتياجات املجتمعات املترضرة، وخاصة النساء من خالل توفري الدعم الفوري لسبل 

كسب العيش يف حاالت الطوارئ والتدخالت متوسطة األجل لتعزيز مرونة األرس التي تعولها نساء، وابتكار تدابري التأهب والوقاية إلدارة 

الفيضانات. يستدعي التأثري الكبري للمخاطر الطبيعية والكوارث عىل الزراعة تعميم مراعاة املنظور للنوع للحد من مخاطر الكوارث وبناء 

القدرة عىل الصمود داخل قطاع الزراعة لتعزيز سبل كسب العيش واألمن الغذايئ والتغذية.

املياه والرصف الصحي والصحة

يجب استهداف السكان املترضرين من األزمة للوصول إىل خدمات املياه األساسية، و يجب أن تضمن التدخالت الحصول عىل ماء 

الرشب من مصدر محسن مع وقت ال يزيد عن 30 دقيقة لرحلة الذهاب واإلياب، مبا يف ذلك االنتظار يف الطابور. سيستفيد األشخاص 

املستهدفون بخدمات املياه األساسية املحّسنة من هذه األنشطة ، مبا يف ذلك صيانة وإعادة تأهيل املضخات اليدوية ، وأماكن املياه ، 

واآلبار املحمية ، والحفائر. يجب أن تراعي املنشآت الجديدة مشاركة الفتيات والنساء يف تحديد املواقع حتى  ال يضطررن للسفر ملسافات 

بعيدة و أماكن غري آمنة لجلب املياه ، مام يتسبب يف مخاطر تتعلق بالحامية.

يجب أن يحصل السكان املترضرون من األزمة عىل إمكانية الوصول إىل خدمات الرصف الصحي املالمئة )األساسية أو املحدودة أو املجتمعية 

حسب السياق( ، واملضمونة واملناسبة للجنسني، و يجب أن تضمن التدخالت استخدام مراحيض الترصيف، ومراحيض الحفرة املحسنة 

والتهوية ، ومراحيض الحفرة مع بالطة، وتحويل محتويات املرحاض إىل سامد ما أمكن ذلك. يجب عىل الرشكاء التأكد من أن املراحيض 

الجامعية يتم فصلها بني الجنسني.

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

متثل الحقوق واملساواة بني الجنسني مجاالت أساسية للتغيري يف السودان حيث يخرج البلد من ثالثة عقود طويلة من االضطهاد السيايس 

، وال سيام قمع حقوق املرأة، ومع ذلك ال يزال السياق غري مؤكد ، مع استمرار ضعف مؤرشات التنمية البرشية ، وعدم املساواة وعدم 
االستقرار اإلقليمي ، والتهديدات الجديدة التي يشكلها تغري املناخ، و تشري التقديرات إىل أن أكرث من ثلث األرس يف السودان فقرية ، حيث 

يقع ربعها تحت خط الفقر املدقع )بنك التنمية األفريقي ، 2018(. وتوجد تباينات كبرية بني األقاليم من حيث انتشار الفقر ونطاقه ، 

ويظهر أن الواليات الغربية والجنوبية والبحر األحمر هي أكرث املناطق فقراً. وبعد انفصال جنوب السودان يف يوليو 2011 عاىن السودان 

من فقدان حوايل ثالثة أرباع عائدات النفط يف البالد )البنك الدويل ، 2015(، مبرور سنوات من ضعف االستثامر ، صارت الخدمات 

األساسية متدهورة وهناك اآلن أزمة اقتصادية متزايدة تؤدي إىل »تفاقم انعدام األمن الغذايئ وتدهور الرعاية الصحية واالحتياجات األخرى 

يف جميع أنحاء السودان« )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، 2020(، ويتفاقم هذا الوضع بسبب األزمة الصحية والعواقب االجتامعية 
واالقتصادية لـجائحة كورونا، و تسلط هيئة األمم املتحدة للمرأة الضوء عىل العنف ضد النساء والفتيات  باعتباره منترًشا  و »عامل 

معوق حاسم« للتنمية البرشية وبناء السالم يف السودان98.

اتجاهات املشاركة الرتبوية

يوجد اليوم ما يقدر بنحو 7.9 مليون طفل يف سن املدرسة يف السودان )الذين ترتاوح أعامرهم بني 5-13 سنة( وهناك مشاركة 

متزايدة يف املدرسة ، لكن التقدم ال يزال متفاوتًا. يف عام 2019 ظل ما يقرب من 30 باملائة من األطفال يف سن الدراسة االبتدائية 

خارج املدرسة )2.5 مليون طفل(. تحسن الوصول إىل املدارس بشكل ملحوظ منذ عام 2009 لكن األهداف اإلمنائية لأللفية  للتعليم 

األسايس الشامل ال تزال متثل `` تحديًا رئيسيًا ›‹ للسودان ، حيث أظهر التعليم األسايس وكذلك التعليم الثانوي بعًضا من أدىن معدالت 

االحتفاظ يف املنطقة )وزارة الرتبية والتعليم2019(99، و ما مجموعه 8 يف املائة من جيل املدارس الحايل من غري املرجح أن يلتحق 

باملدرسة100. 

https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/sudan.98

http://uis.unesco.org/en/country/sd .99

100. يف عام 2014 ، أشارت اليونيسف إىل أن السودان لديه أحد أدىن مستويات االلتحاق باملدارس لألطفال يف سن املرحلة االبتدائية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. وشمل ذلك 

490،6735 عاًما ممن كان ينبغي أن يكونوا يف مرحلة ما قبل االبتدايئ )50٪( ، و 1،965،068 طفاًل يف سن املدرسة االبتدائية )37٪ من إجاميل عدد األطفال يف سن املدرسة 
االبتدائية( و 641،587 طفاًل يف سن املدرسة اإلعدادية ) 40٪ من األطفال يف سن املدرسة الثانوية( )اليونيسف ، 2014(.

 https://www.unicef.org/sudan/education 
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الجدول 16-1: املؤرشات التعليمية الرئيسية يف السودان

)واليونيسيف ، CBS 2016( تقديرات عام 2017 )وزارة الرتبية والتعليم 2019(** املسح العنقودي متعدد املؤرشات 2014

نسبة الفتيات غري امللتحقات باملدرسة أعىل من الفتيان يف التعليم األسايس. يف 2016-2017 يف املستوى األسايس )إلزامي(101، كان 

معدل االلتحاق اإلجاميل  حوايل 73 باملائة )75 باملائة لألوالد ، و 71 باملائة للفتيات(. هناك تغيري طفيف يف معدل االلتحاق اإلجاميل 

منذ عام 2009 )72 يف املائة( عىل الرغم من وجود اختالف كبري يف معدل االلتحاق اإلجاميل بني الواليات، و ال تزال الفجوة بني 

الجنسني صغرية يف غالبية الواليات )مستويات الفتيان أعىل بقليل من البنات(. تشمل االستثناءات غرب دارفور وغرب كردفان مع وجود 

فجوة أكرث وضوحا بني الجنسني.102 يف شامل دارفور والجزيرة ، تبني أن التحاق األوالد باملدارس أعىل )92 باملائة يف الواليتني( من التحاق 

الفتيات )89 باملائة و 84 باملائة عىل التوايل(. يف القضارف ، تنخفض معدالت االلتحاق يف املرحلة االبتدائية )70٪ لألوالد و ٪65 

من البنات(. سن االلتحاق آخذ يف االنخفاض ، حيث يذهب غالبية األطفال اآلن إىل املدرسة من سن 5 سنوات. ومن املثري لالهتامم ، أن 

هناك مشاركة متزايدة يف مرحلة ما قبل املدرسة103 يف جميع أنحاء السودان. مع القليل من التفاوت بني الفتيان والفتيات )عىل الرغم 

من أن الفتيات قد يكون لديهن معدالت مشاركة أعىل قليالً من الفتيان( ولكن ال تزال هناك فوارق كبرية بني الواليات ، وبني املناطق 

الريفية والحرضية. باستثناء الخالوى104، يبلغ معدل االلتحاق ملرحلة ما قبل املدرسة )اختياري( 42.8 يف املائة )2016-2015( ، 

مام يجعل السودان متقدًما عىل دول مثل تونس وإثيوبيا )مل يتم ذكر مؤرشات النوع االجتامعي(.

االتجاهات يف االستفادة من خدمات صحة األمومة

عىل مدى العقود الثالثة املاضية ، أحرز السودان بالفعل تقدًما كبريًا عىل أرض الواقع من حيث النهوض ببعض أبعاد صحة األمومة 

والطفولة105، ورغم أن السودان مل يحقق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة ، فقد تحسنت العديد من املؤرشات الصحية الرئيسية 

، مبا يف ذلك انخفاض معدل وفيات األطفال ، وزيادة يف الوالدة من قبل قابلة ماهرة، و ال تزال هناك العديد من التحديات ، مبا يف ذلك 
عدم إحراز تقدم يف معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة وتغذية األطفال ، والحاجة غري امللباة لوسائل منع الحمل، ومعدل الخصوبة 

املرتفع ، والوالدة املؤسسية املنخفضة ، واملعدالت الكبرية لوفيات األمهات )البنك الدويل ، ومنظمة الصحة العاملية ، واليونيسيف ، والوكالة 

اليابانية للتعاون الدويل، 2018(.

الجدول 16-2: املؤرشات الرئيسية لصحة األمومة

 )MICS, 2014(
وطني 2014

مؤرشات صحة األم واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

77.5 % الوالدات تحت إرشاف موظفني صحيني مهرة )نساء ترتاوح أعامرهن بني 15 و 49 عاًما(

79.1% رعاية ما قبل الوالدة )مرة واحدة عىل األقل من قبل عاملني صحيني مهرة(

12.2% انتشار وسائل منع الحمل )النساء املتزوجات الاليت ترتاوح أعامرهن بني 15 و 49 سنة(

املشاركة يف خدمات التعليم قومي

  ذكور % 75 
إناث % 71 

معدل االلتحاق اإلجاميل )املستوى األسايس( *

ذكور % 77.4 

ناث إ % 75.5 
الحضور يف املدرسة األساسية **

 ذكور % 35 
ناث إ % 41 

معدل االلتحاق اإلجاميل )املرحلة الثانوية( *

 ذكور % 27.4 
إناث 29.4%  

حضور املدرسة الثانوية   ****

  أولية 0.98
ثانوية 1.07 التكافؤ بني الجنسني يف التعليم   **

تقديرات عام 2017 )وزارة الرتبية والتعليم 2019(

** املسح العنقودي متعدد املؤرشات CBS( 2014 واليونيسيف ، 2016(

101. يستمر التعليم األسايس مثاين سنوات ويستهدف األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 5-13 سنة. يشمل مقدمو الخدمات الجهات الحكومية والخاصة )وزارة الرتبية والتعليم 2019(.

102. عىل سبيل املثال ، يف غرب دارفور ، هناك فجوة 22 نقطة مئوية بني األوالد والبنات )86 يف املائة و 64 يف املائة( ،

103. يغطي هذا املستوى عامني ويستهدف األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 4-5 سنوات. يتم توفري برامج ما قبل االبتدايئ من قبل املؤسسات الحكومية والخاصة مع »جهود كبرية« 

يساهم بها املجتمع أيًضا )وزارة الرتبية والتعليم 2019(.

104. باستثناء الخلوات )املدارس الدينية( ، يُشار إىل أن ما يقرب من نصف األطفال )الذين ترتاوح أعامرهم بني 4-5 سنوات( يف املناطق الريفية لديهم بعض الخربة يف مرحلة ما قبل 

املدرسة )49 يف املائة من األوالد و 53 يف املائة من الفتيات( ، يف حني أن أكرث من 80 يف املائة من األطفال )الذين ترتاوح أعامرهم بني 4-5 سنوات( يف املناطق الحرضية لديهم خربة 

يف مرحلة ما قبل املدرسة )80 يف املائة من األوالد و 83 يف املائة من الفتيات.  
http://www.emro.who.int/sdn/sudan-events/all-eyes-on-maternal-health.html .105 تم زيارة املوقع بتاريخ 2018-9-22.
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ال تزال نسبة وفيات األمهات مرتفعة )311 لكل 100،000 والدة حية( 106عىل الرغم من التقدم ، وال يزال السودان بعيًدا عن 
تحقيق الهدف اإلمنايئ لأللفية لعام 2015 البالغ 134 / 100،000، كام أن نقص تغذية األمهات مرتفع للغاية يف السودان. 

ويعاين ما يصل إىل 62 يف املائة من األمهات من سوء التغذية ، وتالحظ أن أعىل نسبة يف والية البحر األحمر107. إن وفيات األمهات 

تؤثر بشكل غري متناسب عىل فئات معينة، مبا يف ذلك النساء الفقريات والنساء الريفيات والبدو )بدوي وفولسيو ، 2019(. إن األعداد 

الكبرية لوفيات األمهات تعكس يف بعض أجزاء السودان أوجه عدم مساواة مختلفة يف الوصول إىل الخدمات الصحية ، والحواجز االجتامعية 

والثقافية )سلوك املثبط للبحث عن الصحة( ، وانخفاض مستويات التعليم والفقر107. ترتبط صحة األم أيًضا بختان اإلناث واملامرسات 

الثقافية التي تؤدي إىل الزواج والحمل املبكر.108 ال تزال النسبة الكبرية من الوالدات تتم خارج مرافق الرعاية الصحية ويتم إجراؤها من 

قبل قابالت تقليديات غري مدربات تدريباً مهنياً. العوامل األخرى التي تؤثر عىل صحة األم تشمل انتشار األمراض املنقولة جنسياً ، خاصة 

نتيجة تعدد الزوجات والهجرة109. يف معظم الحاالت، قد تُعزى وفيات األمهات إىل مضاعفات الوالدة التي ميكن عالجها بسهولة ويرس ، 

ويكافح العديد من النساء للحصول عىل رعاية أمومية كافية.

أظهر استخدام القابالت املاهرات )ذوات مهارات القبالة( يف رعاية التوليد اتجاهات إيجابية )77.5 يف املائة من الوالدات تحت إرشاف 

موظفني صحيني مهرة(؛ ومع ذلك ، تظل جودة الرعاية متغرية خاصة يف املناطق الريفية. ال يزال لدى السودان أدىن معدالت استخدام 

وسائل تنظيم األرسة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ، وال تزال معدالت الخصوبة كبرية )إجاميل معدل انتشار وسائل منع الحمل هو 

12.2 يف املائة ، ومعدل الخصوبة 3.57 لكل امرأة(. تشمل العوائق الرئيسية للرعاية الصحية لألم عدم الوصول إىل املرافق املناسبة 
وانعدام املوظفني املدربني ، وارتفاع تكاليف الخدمات واألدوية ، واستمرار العادات واملعتقدات املحلية التي ال تشجع عىل استخدام 

خدمات الصحة اإلنجابية.

االتجاهات املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة

يُعرتف بأن املياه والرصف الصحي والنظافة تلعب دوًرا أساسيًا يف الصحة العامة وبالتايل التنمية املستدامة ، كام تم تسليط الضوء عليه 

كهدف من أهداف التنمية املستدامة )الهدف 6(، و يعترب الحصول عىل املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي من حقوق اإلنسان 

األساسية ، كام أوضحت يف عام 2010 الجمعية العامة لألمم املتحدة، و يعترب ضعف املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية السبب 

الرئييس للعدوى املنقولة عن طريق الرباز ، مبا يف ذلك الكولريا وأمراض اإلسهال ، والتي يُشار إليها باعتبارها السبب الرئييس الثاين لإلصابات 

والوفيات بني األطفال دون سن الخامسة، وهي السبب الرئييس للوفاة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )اليونيسف ، 2016(.

لقد كانت هناك جهود متصلة يف وضع اإلسرتاتيجيات والسياسات ، وتقديم الخدمات يف قطاعات التعليم والصحة واملياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية خالل العقد املايض. يف العام 2019 ال يزال هناك ما يقرب من ثلث األطفال يف سن الدراسة االبتدائية خارج املدرسة 

)2.5 مليون طفل(، لقد تحسن الوصول إىل املدارس واملشاركة فيها )مبا يف ذلك يف مرحلة ما قبل املدرسة( بشكل ملحوظ منذ عام 
2009، لكن التقدم ال يزال متفاوتًا والفوارق بني الجنسني سائدة، يف 2016-2017 كانت نسبة الفتيات غري امللتحقات باملدارس 
أعىل من الفتيان يف مستوى التعليم األسايس )بلغ معدل االلتحاق اإلجاميل حوايل 75٪ لألوالد ، و 71٪ للفتيات(. كام لوحظ وجود 

فجوات بني الجنسني يف املستويني الثانوي والجامعي ، ولكن يف هذه املستويات، يتم تسجيل أعداد أكرب من الفتيات مقارنة بالفتيان ، مام 

يشري إىل زيادة ترسب األوالد من املدرسة. يعترب النوع والجغرافيا والرثوة من املحددات الرئيسية للوصول واملشاركة يف التعليم الجيد يف 

السودان، و ميكن أن يُعزى عدم مشاركة الفتيات إىل مزيج من العوامل املرتابطة ، مبا يف ذلك استمرار املواقف الثقافية املجتمعية السالبة 

تجاه تعليم الفتيات ، والزواج املبكر ، والتنقل يف األرس البدوية ، واألعامل املنزلية ، واملسافة من املنزل إىل املدرسة ، وخاصة يف حالة 

النزاع. -املناطق املتأثرة. كام أن ضعف املرافق املدرسية وبيئات التعلم ، ونقص املعلامت مينع الفتيات من املشاركة.

يف حني أن هناك اتجاهات إيجابية يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف السودان ، فإن ثلثي السكان فقط لديهم إمكانية 
الوصول إىل مياه الرشب املحسنة وأقل من الثلث لديهم إمكانية الوصول إىل الرصف الصحي املحسن ، وهو أقل بكثري من أهداف التنمية 

املستدامة املتمثلة يف الوصول الشامل. ومع ذلك فإن الوصول وتوفري الخدمات تختلف اختالفًا كبريًا بني الواليات واملجموعات السكانية، 

و يؤدي ضعف الوصول إىل املياه والظروف غري الصحية وانتشار التغوط يف العراء إىل تفاقم نقاط الضعف الصحية والتغذوية يف جميع 
الواليات )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، 2020( ، ال سيام املخاطر أثناء جائحة كوفيد -19 العاملي ؛ والتأثري عىل سالمة النساء 

والفتيات والوصول إىل الخدمات األساسية.

تظل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بعًدا أساسيًا لصحة األرسة والصحة اإلنجابية وصحة األمهات واملواليد واألطفال . إن الوصول 

إىل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية له آثار اجتامعية واقتصادية كبرية، ال سيام بالنسبة للنساء والفتيات ، حيث قد يعانني من:1- 

فقدان وقت اإلنتاج و وقت الفراغ من مشقة نقل املياه وغريها من األعامل املنزلية املرتبطة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ، 

 1=http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/sdn.pdf?ua .106

107. وزارة الصحة االتحادية ، السودان الوطني ، 2013 يف بدوي وفولسيو )2016(.

 http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality108. من رابط منظمة الصحة العامل

https://www.unhcr.org/protection/health/43293e0b2/sudan-trying-stem-spread-hivaids.html https://www.
fmreview.org/sites/fmr/files/textOnlyContent/FMR/28/24.htm.109.
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110. الرشاكة من أجل صحة األمومة واملواليد والطفل )2014(

/https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene .111

112.  وفًقا ملعايري املكتب املركزي لإلحصاء السوداين ، فإن القوى العاملة يف السودان تشمل فعليًا السكان الذين تبلغ أعامرهم 10 سنوات أو أكرث ، ويقدر عددهم بـ 9.3 مليون )من سن 

10 إىل 64 عاًما فأكرث(. أعادت منظمة العمل الدولية حساب املعدل للسكان الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 64 عاًما.
113. القوة العاملة: تشري إىل السكان النشطني اقتصاديًا الذين يشاركون أو يرغبون يف املشاركة يف إنتاج السلع والخدمات خالل الفرتة املرجعية. يشمل كال من العاملني والعاطلني عن العمل 

)2011 SLFS(

2- االستبعاد من املشاركة الكاملة يف املدارس بسبب نقص مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ، 3-التهابات املسالك البولية 
الناتجة عن تأخر التبول أو انخفاض مدخول املياه للتعامل مع عدم الوصول إىل مرافق الرصف الصحي ؛ 4- فقدان الكرامة والتهديد 

باالعتداء الجنيس بسبب عدم وجود دورات مياه ، سواء يف أوقات االستقرار واألزمات )اليونيسف ، 2016(. و يف املنازل الريفية عىل 

وجه الخصوص، غالبًا ما تكون النساء واألطفال )وخاصة الفتيات( مسؤولني عن األعامل املنزلية ، مبا يف ذلك جلب املياه يوميًا لالستهالك 

املنزيل. ويف الوقت نفسه تعترب املياه والرصف الصحي اآلمن يف مرافق الرعاية الصحية أمرًا بالغ األهمية لصحة األمهات واملواليد.

لقد ثبت أن دمج خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية واملامرسات الجيدة يف املرافق الصحية وتحسني الوصول إىل املياه 

والرصف الصحي والنظافة داخل املجتمعات يقلل من معدالت املرض والوفيات بني النساء واألطفال110، و يف سياق تأكيد الحق يف املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية ، تؤكد األمم املتحدة عىل أهمية »املؤسسات القادرة وذات املوارد الجيدة التي تقدم الخدمات« جنبًا 

إىل جنب مع السلوك الصحي111.

نظرة عامة عىل االتجاهات يف العمل والتوظيف

ال يزال السكان السودانيون منخرطني بشكل أسايس يف االقتصاد الريفي الزراعي ، وال سيام النساء. هناك تشوهات كبرية يف سوق العمل 
بني الجنسني ، حيث تظل ثلثي النساء خارج القوى العاملة متاًما ، وهناك تفاوتات جغرافية واضحة. وال تزال العوامل االجتامعية والثقافية 

تلعب دوًرا رئيسيًا يف التأثري عىل وصول املرأة ومشاركتها يف سبل كسب العيش واألعامل واالئتامن والخدمات واملوارد الطبيعية مثل األرض 

واملياه. وتتأثر سبل كسب عيش املرأة الريفية بشكل أكرب بالضغوط البيئية بسبب تغري املناخ وتدهور األرايض.

أشارت أحدث دراسة استقصائية وطنية عن القوى العاملة إىل وجود تفاوت كبري بني الجنسني يف الوصول واملشاركة يف القوى العاملة 

والتوظيف يف السودان )مسح القوى العاملة يف السودان )SLFS( ، 2011(، وقد اتضح أن النساء يواجهن مستويات عالية من 

اإلقصاء وال يشاركن يف سوق العمل عىل قدم املساواة مع الرجال، وتتميز مشاركة املرأة يف القوى العاملة بالتحيز يف القطاع والعاملة 

الهشة، ومع ذلك توجد اختالفات بني الواليات، وبني املناطق الريفية والحرضية ، وعرب الفئات العمرية.

املشاركة يف القوى العاملة

فقط نصف السكان يف سن العمل )15-64 سنة(112ناشطون اقتصادي، مبا يف ذلك أقل من ثلث النساء يف سن العمل. استناًدا إىل 

بيانات )SLFS -2011( ، قدرت منظمة العمل الدولية أن ما يزيد قليالً عن نصف السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 

64 عاًما ما زالوا نشطني اقتصاديًا ، مبا يف ذلك 70.8 يف املائة من الذكور و 28.9 يف املائة من اإلناث )منظمة العمل الدولية ، 
2014(. وقد ثبت زيادة مشاركة اإلناث بشكل ملحوظ من مسح 1990 )18 يف املائة من اإلناث الذين ترتاوح أعامرهن بني 10-
64 سنة(. وهناك مستويات أقل قليالً من مشاركة كل من الرجال والنساء )10-64 سنة( يف املناطق الحرضية )56.9 يف املائة من 
الذكور و 22.6 يف املائة من اإلناث(. وتزداد املشاركة يف القوى العاملة بني الرجال مع تقدم العمر حتى الفئة العمرية 45-49 سنة 

)91.8 يف املائة( ، ثم تنخفض. وبني اإلناث كان أعىل مستوى للمشاركة يف القوى العاملة يف الفئة العمرية 35-39 سنة )28.7 يف 
املائة(.

تشري الواليات الرشقية إىل أن مشاركة املرأة يف القوى العاملة منخفضة للغاية )15-64 سنة(113 ، ال سيام يف املناطق الريفية، ففي 

البحر األحمر )6.7 يف املائة( ويف كسال )2.7 يف املائة( يف حني أن مشاركة الرجال يف هذه املناطق أعىل من املتوسط الوطني. ويشكل 

الفتيان والشباب )15-29 سنة( 51 يف املائة من السكان يف سن العمل )15-64 سنة(. ويوجد أكرث من سبع من كل عرشة نساء 

يف سن العمل ، وثالثة فقط من كل عرشة رجال يف سن العمل )يرتفع هذا إىل خمسة من كل عرشة رجال يف املناطق الريفية( غري 
نشيطني اقتصاديًا )ال يشاركون يف القوى العاملة(. وتقع غالبية األشخاص غري النشطني يف الفئة العمرية من 15 إىل 24 عاًما ، والسبب 

الرئييس هو الدراسة بدوام كامل للرجال و »أعامل املنزل« للنساء )منظمة العمل الدولية ، 2014(.
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الجدول 16-3: املؤرشات الرئيسية للنوع االجتامعي يف االقتصاد

هناك مستويات منخفضة من العاملة ، ال سيام بني الشابات )15-24 سنة(، حيث قدرت منظمة العمل الدولية أن 41.1 من السكان 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 64 عاًما يعملون ، مبا يف ذلك 61.4 يف املائة من الذكور و 19.6 يف املائة من اإلناث ، مع وجود 

مستويات أعىل يف املناطق الحرضية )منظمة العمل الدولية ، 2014(. مرة أخرى للذكور )10-64 سنة( ، يزداد التوظيف مع تقدم 

العمر ، ويبلغ ذروته يف الفئة العمرية 45-49 سنة )96.9 يف املائة(. أما أعىل نسبة مشاركة بني اإلناث تحدث يف الفئة العمرية 

24-30 سنة )38.6٪(، والبطالة بني الشباب )15-24 سنة( هي ضعف ارتفاعها بشكل ملحوظ بني بقية القوى العاملة ، وهي 
مرتفعة بشكل خاص بني الشابات )منظمة العمل الدولية ، 2014(.

النــوع و ملف التوظيف

يؤثر نوع )الجنس( يف اختيار العمل حسب القطاع ال سيام يف املناطق الريفية، وتقدر منظمة العمل الدولية )2014( أن حوايل 65 يف 

املائة من `` العامل الراشدين ›‹ )الذين ترتاوح أعامرهم بني 25 و 54 عاًما( و 20 يف املائة من الشباب )15-24 عاًما( يعملون 

يف القطاع غري الرسمي )مبا يف ذلك الزراعة والتعدين والتجارة( ،  يشري مسح أجري عام 2011 إىل أن نصف القوة العاملة تعمل يف 
الزراعة )47 يف املائة( ، مبا يف ذلك 41.4 يف املائة من الرجال النشطني اقتصاديًا و 63.5 يف املائة من النساء الناشطات اقتصاديًا 

)ترتفع هذه النسبة إىل 82.2 يف املائة يف املناطق الريفية(، و يعد قطاع الخدمات ثاين أكرب جهة للتوظيف ، خاصة تجارة الجملة 
والتجزئة )12.1٪( ، والنقل والتخزين )٪7.7(.

االتجاهات يف النوع االجتامعي واملشاريع

قدرت منظمة العمل الدولية أن هناك ما يقرب من 600,000 رشكة مسجلة )متناهية الصغر وصغرية ومتوسطة(114توظف أقل 

من 1.5 مليون عامل  ويقد بحوايل 20 باملائة من إجاميل الوظائف يف السودان )منظمة العمل الدولية ، 2014(. غالبية األعامل 

)75٪( عبارة عن مؤسسات صغرية ، وتوظف يف املتوسط عاملني فقط. يعمل معظم العامل وكذلك املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية 
واملتوسطة يف االقتصاد غري الرسمي ، والذي ميثل حصة كبرية من العاملة يف السودان )البنك الدويل ، 2016(.

نتيجة للهجرة من الريف إىل الحرض ، شهد االقتصاد غري الرسمي منًوا رسيًعا ، ال سيام يف الخرطوم ، وهو يجتذب مشاركة أكرب للمرأة، 

تشمل مؤسسات القطاع غري الرسمي كالً من مؤسسات اإلعاشة وغري الرسمية )منظمة العمل الدولية ، 2014(. عادة من يقومون 

بأنشطة اإلعاشة هم العامل الفقراء وغري املهرة وغري املتعلمني ، وتشمل التجارة الصغرية ، واألنشطة املنزلية والحرف اليدوية ، وإصالح 

السيارات ، وصنع األغذية واملرشوبات التقليدية. عىل الرغم من أن النساء أقل ظهوًرا للعامة مام هو عليه يف البلدان األفريقية األخرى115، 

متيل النساء إىل أشغال معينة يف السوق املفتوحة. و يف ظل التحديات املتمثلة يف قلة الخربة والوصول إىل االئتامن، تظل املشاريع التجارية 

للمرأة وأعاملها عادة صغرية أو متناهية الصغر. كام أنها مقيدة بالحركة املحدودة واالفتقار إىل الشبكات، قد تكون املؤسسات غري الرسمية 

مملوكة ألصحاب املشاريع األثرياء وغري األثرياء عىل السواء ، وقد تشمل أنشطة مثل النجارة واملخابز وصناعة املالبس والفخار.

متيل النساء إىل البقاء يف القطاعات التقليدية التي تهيمن عليها النساء ، عىل سبيل املثال تجارة التجزئة الصغرية أو الخدمات أو األعامل 

التجارية من املنزل. هناك مشاركة محدودة للمرأة يف التلمذة الصناعية مع استمرار  وجود الحرف التي تفصل بني الجنسني )منظمة 

)SLFS, 2011(قومي املساهمة يف االقتصاد
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114.أحمد أبو اليزيد ، املشاريع الصغرية واملتوسطة يف السودان ، ورقة موضوعية أعدت ملرشوع منظمة العمل الدولية / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ »السودان: دعم تطوير إطار عمل وطني 

للعاملة« ، سبتمرب 2013
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العمل الدولية ، 2014(. ففي القضارف أكدت الوكالة األملانية للتعاون الدويل عىل عدم وجود تشجيع لتنويع أدوار املرأة وتعزيز 

مشاركتها يف القطاعات املهنية، مبا يف ذلك األعامل الكهربائية وامليكانيكا وكذلك التكنولوجيا115. ووفقاً لدراسة أجريت عىل رائدات أعامل 

سودانيات أكرث تعليامً من الطبقة املتوسطة ، اتضح أن األعامل التجارية النسائية ترتكز يف قطاع الرشكات الصغرية واملتوسطة يف تجارة 

التجزئة الصغرية وصناعات الخدمات )ويلز، وميمييل، وكازياك ، وأحمد 2013(، و يف عينة من 89 رشكة صغرية ومتوسطة مملوكة 

للنساء ، شكلت تجارة التجزئة 32 يف املائة من األعامل النسائية ، تليها 19 يف املائة يف األنشطة املتعلقة باألغذية ، و 10 يف املائة يف 

أعامل التصميم ، و 10 يف املائة يف أعامل الخياطة، وقد أفادت رائدات األعامل يف هذه الدراسة عن أرباح أعىل من املتوسط )3000 

دوالر أمرييك(، حيث يكسب البعض أربعة أضعاف هذا املبلغ.

تواجه النساء العامالت لحسابهن الخاص من جميع الطبقات االجتامعية عدًدا من التحديات االجتامعية واالقتصادية التي تؤثر عىل املشاركة 

يف األعامل التجارية والتنمية. كام أبانت SIHA  -2012، وتشمل هذه القيود االجتامعية املتعلقة باألرسة و / أو الدين ؛ الوصول 
إىل رأس املال واالئتامن ، واالفتقار إىل الوعي بالقوانني واللوائح ذات الصلة )عىل سبيل املثال ، الحصول عىل ترخيص أو دفع الرضائب( ؛ 

والتحرش واالعتداء يف مكان العمل. كام تعاين النساء أيًضا من ضعف مرافق الرشاء ونقص وسائل نقل البضائع. تطرقت رائدات األعامل 

الشابات يف الخرطوم بالتفصيل إىل القيود االجتامعية والثقافية املختلفة مبا يف ذلك الضغوط وااللتزامات األرسية ، والتمييز بني الجنسني يف 

السوق ، وتضخم أسعار السلع والخدمات )املتعلقة بخدمات النقل واملواد الخام( وشبكات »األعامل« املحدودة116.

االتجاهات يف النوع االجتامعي والعاملة بأجر

إن ديناميات النوع االجتامعي متواطئة يف عدم احتامل حصول املرأة عىل أجر )يف العمل األرسي( أو الحصول عىل أجر متساو وعادل )يف 

العمل الرسمي(. فغالبية العاملني هم من األجراء ، وميثلون 40.2٪ من القوة العاملة )44.1٪ للذكور و 28.4٪ لإلناث(. العمل 

الحر هو ثاين أكرث أنواع العمل شيوًعا ، حيث يضم 37.4٪ من القوى العاملة )40.2٪ للذكور و 29.1٪ لإلناث(. ويف الوقت نفسه 

يعمل 15.7 يف املائة من القوة العاملة يف أعامل عائلية بدون أجر ؛ وهذا يشمل أقل من 10 يف املائة من الرجال العاملني وأكرث من 

 SLFS (2011 ثلث النساء العامالت. من حيث دخول األجور ، هناك فجوة يف األجور بني الجنسني بنسبة 47 يف املائة يف مسح

(؛ و هذا ثابتًا إىل حد ما عرب املناطق الريفية والحرضية )البنك الدويل ، 2015(. إن الفجوة يف األجور بني الجنسني موجودة يف جميع 
القطاعات ، ولكن بدرجات متفاوتة. ما يقدر بنحو 35 يف املائة من النساء يكسنب أجراً أقل من خط الفقر الشهري ، مقارنة بـ 16.5 

يف املائة فقط من الرجال.

النوع االجتامعي والعاملة الهشة

أكرث من 50 يف املائة من العاملني يف السودان يعملون يف »وظائف ضعيفة«117، مع أمن وظيفي ومكافآت ومزايا غري مؤكدة ؛ وهذا 

يشمل أكرث من 40 يف املائة من العامل ، وال سيام ذوي التحصيل العلمي املنخفض )منظمة العمل الدولية ، 2014(. ويشار إىل 

أن النساء أكرث تعرضاً للخطر من الرجال )66 يف املائة من قوة العمل النسائية مقابل 48 يف املائة من قوة العمل من الذكور(. متثل 

املشاركة العاملية املرتفعة للرجال يف متثيلهم الزائد يف الوظائف الهامشية )ميثل العامل الذكور 70 يف املائة من الذين يعملون يف وظائف 

هامشية ، أو ما يقرب من 4 ماليني عامل(. ال تزال املعاملة األقل تفضياًل للمرأة يف العمل ، من حيث األجور واملزايا املنخفضة ، مصدر 

قلق كبري يف السودان )Badawi and Folcio ، 2016(. كام أن التحرش باإلناث يف مكان العمل ملحوظ أيًضا مام يؤدي 

إىل »ضغوط نفسية وعقلية«  خاصة مع ارتفاع التحرش الجسدي بالنساء بشكل خاص يف الوظائف غري الرسمية أو العرضية مثل تجارة 

السوق والبيع يف الشوارع )ERT ، 2014(. أبرزت مجموعات الرقابة يف الخرطوم أن مثل هذا التحرش يف املناطق الحرضية قد تفاقم 

بسبب االفتقار إىل الحامية املؤسسية والقوانني التي تدعم العامالت118، إن العاملة غري اآلمنة أعىل يف املناطق الريفية ، ويف القطاع الزراعي 

، الذي ميثل أعىل نسبة من العمل بدون أجر.

االتجاهات يف النوع االجتامعي واملشاركة القطاعية: البنية التحتية والخدمات

يعد قطاع الخدمات )40 باملائة من العامل( والصناعة )15 باملائة من العامل( أكرب أصحاب العمل بعد الزراعة، حيث ميثالن 58 

باملائة و 2.6 باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل عىل التوايل119. انخفض القطاع الصناعي برسعة عن مستويات عام 2010 بسبب 

انخفاض إنتاج النفط وأنشطة املعالجة ذات الصلة )منظمة العمل الدولية ، 2014(. يف حني أن قطاع الخدمات يعاين من اختالل 

طفيف يف التوازن بني الجنسني )44.5 يف املائة من الرجال العاملني مقابل 35.5 يف املائة من النساء العامالت( ، والصناعة يهيمن 

عليها الرجال بالكامل تقريبًا )15.7 من الرجال العاملني، و 3.8 يف املائة فقط من النساء العامالت(. و فيام يتعلق باألعامل 

االستخراجية ، يظهر الذهب برسعة كسلعة صادر رائدة ، ويعمل بها ما يقدر مبليون عامل120، وتتألف القوة العاملة بشكل أسايس 

من الرجال األصغر سًنا الذين تقل أعامرهم عن 45 عاًما. توصف النساء )واألطفال( عىل أنهم »أقليات ملحوظة« يف أنشطة 

115.  مقابلة املخرب الرئييس مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل )GIZ( ، القضارف ، ترشين الثاين )نوفمرب( 2019

116.  ورشة عمل مع رائدات األعامل يف برنامج Orange Corners ، الخرطوم ، نوفمرب 2019

117.العاملة الهشة هي حصة العاملني لحسابهم الخاص )بدون موظفني( وأفراد األرسة املساهمني يف إجاميل العاملة )منظمة العمل الدولية ، 2014(. انظر أيًضا ،

2019 Focus Group Discussion, Government representatives, Khartoum, Nov.118

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html .119

pd.20S4%20Ibrahim%20Sulaiman%20Mohamed%17OILGASMINE/https://unctad.org/meetings/en/Presentation .120
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التعدين)الذهب(121. ساهم التصنيع بشكل ملحوظ من التوسع يف تصنيع السكر واألسمنت ؛ لكن هذا مل يعزز فرص العمل يف القطاع 

مع نقص القوى العاملة املاهرة مام مينع التنويع يف »مجاالت املنتجات الجديدة وذات القيمة املضافة« )البنك الدويل ، 2015(.

تواجه النساء التمييز يف مجاالت معينة من العمل املهني لكنهن كن ناشطات يف الضغط من أجل التغيري. وعىل وجه الخصوص ، ناضل 
النساء لدخول وظائف كهندسة مساحة األرايض أو هندسة النفط حيث تدعي العديد من الرشكات بأنها لن تكون قادرة عىل حاميتهن.122 

تظل املعاملة األقل تفضياًل للمرأة يف الوظائف واألجور واملزايا مصدر قلق حقيق يف السودان مبا يف ذلك التمييز يف الرتقي الوظيفي ، حيث 

يتم ترقية املرشحني الذكور قبل املرشحات األكرث كفاءة )بدوي وفولسيو ، 2016؛ ERT ، 2014(. لقد نجحت الحمالت النشطة 

من قبل املنظامت النسائية يف إزالة عدد من الحواجز التي تحول دون توظيف اإلناث يف قطاعات معينة، و تشغل النساء حالياً مناصب 

مهنية يف كل من السياسة والتعليم )مبا يف ذلك أساتذة جامعات أو مدرسات يف املدارس االبتدائية والثانوية(123. يف املقابل ، كانت هناك 

اتجاهات تراجعية يف توظيف اإلناث يف القضاء. هناك تحيز لتوظيف الرجال حيث ال يوجد سوى عدد قليل من القاضيات يف محاكم 

االستئناف ، وقد تم توظيفهن بشكل خاص قبل بدء عملية األسلمة.124 

نتيجة لاللتزامات مبوجب اتفاقيات الدوحة للسالم والجهود املبذولة يف إعادة اإلعامر ، استمر قطاع البناء يف النمو ، وهو يوفر فرص عمل، 

و يف أعامل الطرق تسعى التجارة الصغرية إىل االنتشار عىل طول الطريق ما يؤدي إىل زيادة فرص كسب العيش غالباً للنساء، ومع ذلك 
ال تزال هناك مخاطر متزايدة لالعتداء الجنيس عليهن، مع انعدام تدابري حامية محلية وبيئة منظمة. وميكن للربامج املدعومة دوليًا بشأن 

البنية التحتية أن تعزز تطوير الرشاكات بني القطاعني العام والخاص )PPP( مبا فيها املقاوالت.

يف السنوات األخرية كان هناك اهتامم متزايد بالحصول عىل الطاقة البديلة )كالطاقة الشمسية( لترسيع التنمية املحلية ومتكني النوع 
االجتامعي يف السودان125، وهذا ميثل قطاعا محتمال لتوظيف كال من املرأة واملشاريع. ومع ذلك ونظرًا ملحدودية وصول املرأة إىل األصول 

واملشاركة يف صنع القرار املنزيل ، فغالبًا ما تكون النساء غري قادرات عىل الوصول إىل خطط التمويل املنتظمة للمعدات ذات الصلة 

)ENERGIA ، 2011( ، مام يستلزم إيجاد برامج للتمويل الصغري املصممة خصيًصا للمرأة. يف مناطق مثل دارفور كان هناك 
العديد من مشاريع الطاقة الشمسية عىل سبيل املثال كرتكيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية يف مراكز الخدمة املجتمعية لدعم 

املدارس والعيادات الصحية والشوارع ومراكز الرشطة ومراكز املرأة وضخ املياه )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ، 2016 (. وعىل املستوى 

الشعبي أيًضا سعت املنظامت غري الحكومية مثل منظمة كري )Care( إىل تسهيل نرش مواقد الطهي املحسنة ودربت النساء عىل 

التقنيات املبتكرة مثل إنتاج الفحم »األخرض« )ريتيش ، 2018(.

ال يزال العنف القائم عىل النوع االجتامعي ظاهرة منترشة ومستمرة بشكل كبري تواجه النساء والفتيات يف السودان. تشمل أكرث أشكال 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي شيوًعا األعراف واملامرسات التقليدية الضارة املتعلقة بختان اإلناث والزواج املبكر والقرسي والعنف 

الجسدي والجنيس )مبا يف ذلك عنف الزوج(. ومع ذلك هناك تباين كبري بني الواليات ، وبني املناطق الحرضية والريفية، و املجتمعات 

املتأثرة بالنزاع والكوارث هي أكرث مجموعات السكان ضعفاً  ال سيام البدو الرحل والرعاة والنازحني داخلياً.

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

ال تزال البالد عرضة للكوارث الطبيعية مبا يف ذلك الفيضانات املوسمية. يف عام 2020 ، شهد السودان أسوأ فيضانات منذ مائة عام. 
بحلول أكتوبر ، تأثر ما يقرب من 900,000 شخص يف جميع الواليات الثامين عرشة. باإلضافة إىل تدمري البنية التحتية ، أثرت 

الفيضانات عىل ما يقرب من 600,000 أرسة زراعية ورعوية )2.9 مليون شخص( ، 42 يف املائة منهم تعولهم نساء ، كام 

غمرت حوايل 2.2 مليون هكتار من األرايض )متثل 26.8 يف املائة من املساحات املزروعة(وذلك يف 15 والية تم تقييمها( وخسارة 

108,000 رأس ماشية تعود ملكيتها إىل أكرث من 20,000 أرسة. من املتوقع أن تستمر املستويات الشديدة النعدام األمن الغذايئ 
يف العديد من الواليات. ولقد ساهمت الفيضانات التي شهدها السودان يف الفرتة من يوليو إىل سبتمرب يف زيادة انعدام األمن الغذايئ. 
ويف مناطق الزراعة غري املروية ، غمرت املياه حوايل 2,2 مليون هكتار من األرايض املزروعة ، متثل 26.8 يف املائة من املساحات 

املزروعة يف 15 والية، وقدكانت القضارف أكرث الواليات ترضرا من حيث األرضار التي لحقت باملساحة املزروعة حيث جرفت أكرث من 

1,067,721 هكتار من األرايض املزروعة بسبب الفيضانات وومن حيث الخسائر الكلية للمحاصيل. وتأيت النيل األزرق كثاين أكرث 
الواليات ترضًرا حيث ترضر 617,419 هكتاًرا ، تليها واليتي سنار وكسال 112,579 هكتاًرا و 109.048 هكتاًرا عىل التوايل.

الزراعة

أجرت منظمة الفاو يف السودان باالشرتاك مع وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية ووزارات اإلنتاج واملوارد االقتصادية تقيياًم رسيًعا يف منتصف 

سبتمرب لتوثيق تأثري الفيضانات عىل الزراعة واملجتمعات الرعوية والتي أظهرت أن 252,000 أرسة تعولها امرأة ترضرت بشدة، وتقدر 

..20S4%20Ibrahim%20Sulaiman%20Mohamed%17OILGASMINE/https://unctad.org/meetings/en/Presentation  .121

122. صندوق حقوق التساوي SORDمعالجة التمييز وعدم املساواة يف السودان ، 2014.

123.  صندوق حقوق التساوي SORDمعالجة التمييز وعدم املساواة يف السودان ، 2014.

124.  صندوق حقوق التساوي SORDمعالجة التمييز وعدم املساواة يف السودان ، 2014.

https://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/ourwork/environmentande  nergy/successstories/Solar_  .125
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النتائج األولية للتقييم أن الفيضانات قد أثرت عىل ما يقرب من 600,000 أرسة زراعية ورعوية  تضم )2,888,445 شخًصا( 

، 42 يف املائة منهم تعولهم نساء، كذلك أدت إىل غمر حوايل 2.2 مليون هكتار من األرايض وخسارة 108 ألف رأس ماشية تعود 
ملكيتها إىل 20,521 أرسة. وباإلضافة إىل تقييد الحركة والوصول إىل املزارع واملدخالت الزراعية ، أدت الفيضانات أيًضا إىل فقدان 

معدات الصيد وتدمري مزارع تربية األحياء املائية ؛ وفقدان املدخالت واألدوات واملضخات الزراعية ؛ وتدمري مرافق خدمة الزراعة والرثوة 

الحيوانية. وقد بدأ املزارعون املترضرون بالفعل يف اللجوء إىل تبني طرق تكيف سلبية، مبا يف ذلك اقرتاض وبيع األصول اإلنتاجية للحصول 

عىل الغذاء وضامن حصولهم عىل البذور للمواسم الزراعية القادمة. حتى اآلن ، تلقى حوايل 22 باملائة من التجمعات املترضرة مساعدات 

من الحكومة والجهات اإلنسانية واملنظامت غري الحكومية، و هناك حاجة ماسة إىل مزيد من املساعدة ، بجانب الحاجة ألموال إضافية 

للحفاظ عىل التدخالت لضامن سبل كسب العيش وتقديم الدعم الالزم يف حاالت الطوارئ والتعايف.

يلعب قطاع الزراعة دوًرا رئيسيًا يف اقتصاد الدولة ، حيث ميثل حوايل 30 باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل. يعمل ما ال يقل عن 55 يف 

املائة من إجاميل السكان )42 يف املائة منهم من النساء( يف الواليات املترضرة من الفيضانات يف الزراعة وتربية املاشية ويعتمدون عليها 

يف معيشتهم. لقد تناقصت بالفعل فرص العمل مثل العاملة الزراعية املوسمية - التي تعترب من أهم األنشطة املدرة للدخل ملن يعيشون 
يف املناطق الريفية - بسبب الفيضانات ومن املتوقع أن تتدهور أكرث خالل موسم الحصاد القريب. كذلك من املتوقع أن ترتفع أسعار املواد 
الغذائية حيث ال يزال توفر الغذاء والوصول إليه محدوًدا بسبب تدابري االجرتاز املرتبطة بجائحة كورونا والفيضانات، ذلك سيؤدي إىل تفاقم 

مشكلة األمن الغذايئ للمزارعني السودانيني ، ال سيام أصحاب الحيازات الصغرية واألرس الضعيفة الذين ال يستطيعون رشاء الغذاء ألرسهم أو 

املدخالت الزراعية الستئناف الزراعة، إىل جانب تلك اآلثار والتهديدات املختلفة التي يواجهها السكان السودانيون مبا يف ذلك انتشار الجراد 

الصحراوي فقد أدت الفيضانات، إىل جعل الكثريين معرضني لزيادة نقاط الضعف وانعدام األمن الغذايئ، وبدون مساعدة عاجلة لسبل 

كسب العيش ، سيتعرض السكان الضعفاء بالفعل لخطر الوقوع يف مراحل أكرث حدة من انعدام األمن الغذايئ الحاد. 

التعليم

أظهر قطاع التعليم بأن 2.9 مليون )45٪ منهم أوالد و 55٪ بنات( من األطفال املتأثرين بالكوارث يف سن املدرسة يحتاجون إىل 

الحصول عىل تعليم أسايس وثانوي جيد، بني هؤالء 686,928 نازًحا داخليًا ، و 244,830 الجئًا ، و 187,853 عائًدا ، و 

1,803,781 من األطفال الضعفاء غري النازحني. من بني هؤالء األطفال املحتاجني  يجب دعم 2.2 مليون )1.21 مليون بنات و 
990,000 أوالد( عرب خالل قطاع التعليم، كام يتم تناول االحتياجات الخاصة بالنوع االجتامعي والعمر واإلعاقة والحامية يف اسرتاتيجية 

قطاع التعليم. يف املناطق ذات املعدالت املنخفضة تاريخيا يف مسألة التحاق اإلناث باملدارس ، ال يزال مطلوب إجراء تحليل يف مسألة النوع 

حتى يتم تزويد البنات بالدعم املتخصص للعودة إىل املدرسة أو البقاء فيها.

األمن الغذايئ وسبل العيش

بشكل عام عانت النساء والفتيات من تفاقم أوجه عدم املساواة القامئة واآلثار الجانبية للفيضانات غري املتناسبة معهن مقارنة بالرجال 

والفتيان. تأثر ما مجموعه 49٪ من الرجال و 51٪ من النساء. وهذا أسوأ بالنسبة للفئات املهمشة األخرى مثل األشخاص ذوي اإلعاقة 

والذين يعيشون يف فقر مدقع. كانت النساء يف السودان دامئًا ناشطات يف الزراعة واألمن الغذايئ ، حيث يشكلن 17٪ من القوى العاملة 

الزراعية. تؤكد النتائج يف والية شامل كردفان أن النساء يساهمن بنسبة 74٪ يف الدخل الزراعي الشهري ، و 65٪ من الدخل اإلجاميل ، 

و 62٪ يف العمل ، و 65٪ يف األنشطة املنزلية. لذا فإن إزالة العقبات التي تواجهها املرأة بعد الفيضانات ميكن أن تزيد من مساهمتها 
وتعزز معيشتها من خالل التمكني الذي يحقق وصولها إىل املوارد واالئتامن.

تأثر القطاع غري الرسمي بشكل خاص بالفيضانات ، وتشري التقديرات إىل أن النساء يشكلن 50 يف املائة من قوة العمل هذه. وقد أثر 

ذلك عىل دخل األرسة بل وأثر عىل املرأة عىل املدى الطويل، لذلك ينبغي أن تراعي االستجابة ظروف السوق السائدة ، وتوافر الخدمات 

املالية واملنتجات الغذائية يف األسواق ؛ ورغبات السكان املترضرين ؛ ديناميات الثقافية والنوع ؛ سهولة الوصول وسالمة وأمن املستفيدين.

املياه والرصف الصحي والنظافة

يجب أن يتلقى السكان املترضرون من األزمة عىل خدمات تعزيز النظافة و وكذلك رسائل توعوية حول تعزيز النظافة مبا يف ذلك غسل 

اليدين بالصابون، من خالل الزيارات املنزلية والحمالت والتغطية اإلعالمية. يجب عىل الرشكاء أيًضا تلبية احتياجات الفتيات والنساء من 

السكان النازحني حديثًا من خالل لوازم النظافة أثناء الدورة الشهرية، و ينبغي تقديم النساء املقيامت لفرتة طويلة إىل املجموعات النسائية 

، بقيادة قطاع الحامية لتلقي التدريب عىل الحصول عىل مستلزمات صحة الدورة الشهرية والصابون.
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احتياجات التعايف  واالسرتاتيجية

إن القضايا والعمليات التي تتم مواجهتها لضامن أنشطة الحد من مخاطر الكوارث املجتمعية تعترب حساسة وشاملة للنوع االجتامعي 

والتنوع ، وهي مامثلة لتلك املطلوبة لربامج االستجابة للكوارث والتعايف منها. التشاور اجتامعيا واقتصاديا مع رشيحة متثل الرجال والنساء 

املترضرين أمر رضوري لالستهداف الفعال ومشاركتهم يف صنع القرار، وميكن لتحليل النوع أن يساعد يف وضع كل من الرجال والنساء 

يف تطوير التدخالت التي تلبي أدوارهم واحتياجاتهم املختلفة بشكل أفضل، وتعزز بعضها البعض يف زيادة السالمة العامة ومرونة األرسة 
واملجتمع، أيضا قد تكون هناك حاجة إىل إيجاد بيئة متكينية لدعم هذا العمل.

وفًقا لالتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر ، فإن النساء والفتيات واألطفال وكبار السن واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين 

يعانون من ظروف أساسية، قد عانوا من الضعف الشديد بسبب الفيضانات ووباء كورونا املستمر يف السودان، سيتم تعميم الحامية والنوع 

االجتامعي واإلدماج يف جميع مراحل التدخل من أجل ضامن كرامة املجتمعات والوصول إليها ومشاركتها وسالمتها. ستفي جميع القطاعات 

باملعايري الدولية الدنيا بشأن الحامية والنوع االجتامعي واإلدماج يف حاالت الطوارئ، وستتم مساعدتها من خالل دمج هذه املعايري من قبل 

نقاط االتصال عىل مستوى الوالية التي سرتاقب وتقرتح إجراءات لتأكيدها:  أ( إلجراء سلسلة من التدريبات الداخلية والتوجيهات لضامن 

فهم الفرق لكيفية التعامل مع الحامية عىل جميع املستويات ؛ ب( االعرتاف بأن النساء والفتيات والرجال والفتيان من مختلف األعامر 

واإلعاقات والخلفيات لديهم احتياجات ومخاطر واسرتاتيجيات مواجهة مختلفة متاًما ، وستويل العملية اهتامًما خاًصا لحامية وإدماج الفئات 

الضعيفة وبتحليل النوع االجتامعي والتنوع ؛ ج( سيتم األخذ يف االعتبار أدوار الجنسني بخصوص تحديد وقت التوزيع وتاريخه وكذلك يف 

أنشطة تعزيز الصحة والنظافة.

مالءمة مواد اإلغاثة

ينبغي أن تؤخذ االحتياجات الخاصة بالنوع االجتامعي والثقافة بعني االعتبار عند تصميم حزم اإلغاثة، و يجب استشارة النساء   •
والرجال بشأن محتويات إمدادات اإلغاثة للتأكد من أنها مناسبة وتجنب الهدر املكلف ، ويفضل أن يكون ذلك كجزء من تخطيط 

االستعداد للكوارث كالتخزين املسبق ملواد اإلغاثة، للنساء والفتيات األكرب سًنا أيًضا احتياجات صحية خاصة يجب أخذها يف االعتبار 

حيث يجب أن تحتوي عبوات اإلغاثة عىل إمدادات المتصاص دم الحيض تتامىش مع ما تستخدمه النساء عادًة )فوط صحية ورشائط 

قامش نظيفة( ويجب أن تحتوي عىل مالبس داخلية للنساء والفتيات، ونظرًا ألن النساء يرتددن يف االقرتاب من الرجال فيام يتعلق 

مبتطلبات النظافة الشخصية الخاصة بهن، وميكن أن يسبب لهن اإلحراج أو اإلذالل أثناء توزيع اإلمدادات الصحية واملالبس الداخلية، 

فمن األفضل عموًما أال يشارك الذكور يف توزيع تلك املتطلبات.

وباملثل فإن النساء الحوامل واملرضعات لديهن احتياجات خاصة لضامن اإلدرار الكايف للحليب وللمغذيات األساسية األخرى ومكمالت   •
الفيتامينات التي ميكن دمجها يف حزم مساعدات األرسة أو األم والطفل. معالجة القضايا الصحية: تحتاج جهود اإلغاثة من الفيضانات 

إىل االهتامم باالحتياجات الصحية املحددة لإلناث، ففي كثري من األحيان تفتقر النساء الحوامل إىل الرعاية التوليدية وقد أجهضن أو 
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وضعن أطفااًل يف ظروف غري صحية وغري آمنة. إن توافر الطاقم الطبي من اإلناث والذكور له أهمية خاصة، و هذا يتأكد بشكل 

خاص عندما ال تسمح املعايري الثقافية بفحص النساء من قبل األطباء الذكور ، وعندما تكون حركة املرأة مقيدة.

إن ضامن سالمة وأمن النازحني بسبب الفيضانات هو أيضا أولوية رئيسية، تواجه النساء والفتيات النازحات مخاطر متزايدة من   •
الحمل غري املرغوب فيه واملعرض ملخاطر عالية واالغتصاب، كام أن املترضرين من الفيضانات كثريا ما يتعرضون بشكل أكرب لألمراض 

املعدية مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة )اإليدز( لذلك تعترب الواقيات الذكرية ومستلزمات الصحة اإلنجابية وأطقم القبالة، إىل جانب 

معلومات الصحة اإلنجابية ، من االحتياجات األساسية ملا بعد الكارثة.

ينبغي إدراج الحوار بشأن الوقاية من العنف املنزيل وتعاطي الكحول يف توفري الخدمات النفسية واالجتامعية ملا بعد الكوارث   •
واملساعدة يف الخدمات ذات الصلة كلام أمكن ذلك، فمعدالت إدمان الكحول والعنف املرتبط بالكحول بشكل متكرر تزداد يف 

املناطق املترضرة من الفيضانات، و قد يحتاج الرجال أيًضا إىل حواراً ملساعدتهم عىل التعامل مع التغيريات يف أدوار الجنسني ، أي 

رعاية األطفال الصغار بعد فقدان زوجاتهم، و قد تكون الربامج الرياضية للرجال والنساء مفيدة كذلك يف تخفيف التوترات.

توفري املأوى اآلمن املناسب املستوطنات واملياه والرصف الصحي

يحتاج تخطيط املأوى واملستوطنات البرشية إىل مراعاة االحتياجات االجتامعية والثقافية واالقتصادية وتفضيالت كل من الرجال والنساء ،   •

فضالً عن اعتبارات السالمة، وقد ازداد خطر العنف الجسدي والجنيس يف أعقاب فيضانات السودان ، و يعترب ضامن سالمة وأمن النازحني 

بسبب الفيضانات من األولويات الرئيسية. تواجه النساء والفتيات النازحات مخاطر متزايدة من الحمل غري املرغوب فيه واملعرض ملخاطر 

عالية واالغتصاب. كام أن املترضرين من الفيضانات يتعرضون بشكل أكرب لألمراض املعدية مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة ) اإليدز( حيث 

تعترب الواقيات الذكرية ومستلزمات الصحة اإلنجابية وأطقم القبالة ، إىل جانب معلومات الصحة اإلنجابية ، من االحتياجات األساسية ملا 

بعد الكارثة.

ميكن أن يؤثر موقع وإنشاء املالجئ عىل كل من السالمة املتوقعة والفعلية ألولئك الذين رشدتهم الكارثة. يوفر تحديد مكان املالجئ   •

بالقرب من موقع السكن األصيل كلام كان ذلك ممكًنا أمانًا إضافيًا بسبب العالقة الحميمة مع املحيط املادي للأموى، باإلضافة إىل الفوائد 

األوسع لتسهيل إعادة البناء والتعايف يف وقت مبكر. تشجيع املجتمعات عىل البقاء مًعا يف مناطق اإليواء له مزايا مامثلة: ميكن أن يكون 

املجتمع مصدًرا للقوة والدعم وغالبًا ما يحتفظ بنظام الرشطة الداخلية الذي ميكن أن يوفر أمانًا إضافيًا. عالوة عىل ذلك غالبًا ما تكون 

النساء مسؤوالت عن جمع الحطب واملياه ، وبالتايل يتأثرن بشكل خاص بأمن طرق الوصول إىل هذه املوارد. يعد التباعد بني أماكن 

اإليواء وتصميمها أمرًا مهاًم لضامن الخصوصية الكافية ألفراد األرسة من الجريان أو املارة. ميكن أن تكون األبواب اآلمنة واإلضاءة املناسبة 

من العوامل املهمة يف السالمة. يجب أن تكون ترتيبات الطهي واالستحامم واملراحيض كافية وآمنة ومناسبة ثقافيًا، وهذا يتطلب مشاركة 

املستفيدين من الذكور واإلناث يف تصميم هذه املرافق. إذا مل يكن من املمكن توفري مرافق الرصف الصحي املنزلية الفردية ، فمن األفضل 

فصل مناطق االستحامم واملراحيض حسب الجنس، و يجب وضع مناطق االستحامم لإلناث والذكور عىل مسافة مناسبة من بعضها البعض 

وبالقرب من املناطق ذات اإلضاءة الكافية. كلام كان ذلك رضوريًا ثقافيًا ، يجب أن تشتمل مناطق االستحامم واملراحيض الخاصة بالنساء 

أيًضا عىل منطقة منفصلة لغسل وتجفيف مالبس الحيض. عالوة عىل ذلك ، يجب أن تتكيف املطابخ مع العادات املحلية إلعداد 

الطعام.

اإلسكان واملستوطنات البرشية واملياه والرصف الصحي

من األهمية مبكان أن يشارك الرجال والنساء من جميع التجمعات االجتامعية واالقتصادية يف املجتمعات املترضرة من الفيضانات بنشاط يف 

تصميم مواقع السكن الجديدة والبنية التحتية املجتمعية ، مثل مرافق املياه والرصف الصحي والقاعات الجامعية ، فضالً عن إصالح املباين 

القامئة. يجب تشجيع املشاركة املحلية امليدانية يف إعادة البناء ، مبا يف ذلك توظيف النساء وتدريبهن عىل املهارات املتعلقة بالبناء و من 

املستحسن امليض قدًما يف ذلك، مع األخذ يف االعتبار حساسية الثقافة املحلية، فقد تم تسجيل العديد من حاالت النجاح للنساء بولوج 

وظائف جديدة يف مجاالت غري تقليدية مثل الرتكيبات الكهربائية والبناء والنجارة.

إعادة تأسيس سبل كسب العيش 

يجب فهم األدوار التي تلعبها املرأة يف املساهمة يف األمن الغذايئ أو الدخل األرسى ، سواء كأفراد األرسة أو ربة األرسة ، ويجب تصميم 

أنشطة استعادة سبل كسب العيش التي تلبي احتياجاتهم ، باإلضافة إىل احتياجات الرجال يف األرسة. هذا هو الحال بشكل خاص عندما 

كانت األرس فقرية بالفعل ، أو تأثرت بشكل خاص بالفيضانات ، أو تآكلت آليات التأقلم الخاصة بها بشدة. إن أحد أهم مجاالت برامج 

التعايف بعد الكوارث لكل من الرجال والنساء هو استعادة الفرص االقتصادية أو تطوير فرص جديدة لكسب الرزق لتحل محل تلك التي 

فقدت. ميكن أن يشمل ذلك تنويع مصادر دخل األرسة لتعزيز القدرة عىل الصمود أمام األخطار املستقبلية. ومع ذلك فإن برامج التعايف ال 

تعرتف دامئًا أو تقدر بشكل كاٍف ديناميات اسرتاتيجيات البقاء لألرس الريفية أو الحرضية الفقرية واملهمشة. غالبًا ما تلعب النساء دوًرا أكرب 

يف إيجاد وسائل كسب العيش لألرسة أكرث مام هو معرتف به من خالل التخطيط للتعايف، هذا صحيح عندما تكون األرسة ترأسها امرأة أو 
عندما هاجر الذكور من أفراد األرسة إليجاد فرص عمل يف مكان آخر. ميكن أن تشمل األنشطة النسائية املنتجة زراعة حدائق الخرضوات 

املنزلية ، ولعب األدوار الرئيسية يف إنتاج املحاصيل واألسامك وتسويقها ، 

وتربية املاشية ، وإدارة األعامل التجارية الصغرية مثل بيع الوجبات الخفيفة أو صنع الكعك والعمل اليومي.
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لقد أهملت اسرتاتيجيات سبل كسب العيش يف بعض األحيان استبدال األصول الالزمة للمرأة الستئناف أنشطتها االقتصادية أو قدمت لها 

األصول غري املناسبة بناًء عىل افرتاضات حول أدوار املرأة واحتياجاتها،  قد يكون هذا بسبب التصورات السائدة عن الرجال عىل أنهم معيل 

األرسة ، أو رمبا ألن الرجال مييلون إىل امتالك أصول إنتاجية أكرث من النساء. ينبغي تشجيع مشاركة املرأة يف مخططات كسب الرزق بشكل 

فاعل باإلضافة إىل الرجل. وعندما يتم تقييد حركة النساء أو املجموعات األخرى ، ينبغي النظر يف بدائل العمل من املنزل. ميكن أيًضا 

إعطاء النساء الحوامل وكبار السن أو املعوقني أدواًرا أخف يف خطط إعادة اإلعامر ، مثل توفري الوجبات الخفيفة أو املاء للعامل. يتزايد 

استخدام النقد كبديل أو مكمل للمساعدة السلعية يف االستجابة لحاالت الطوارئ، وهذا يشمل املنح النقدية، وتقديم النقد مقابل العمل، 

وتوفري النقد عرب مؤسسات التمويل األصغر  وقسائم رشاء البضائع.

توصلت األبحاث إىل أنه ويف ظل الظروف املناسبة، ميكن للربامج القامئة عىل النقد أن تلبي احتياجات الناس بشكل أفضل من توزيع 

السلع. فقد استخدم املستفيدون التحويالت النقدية ملجموعة متنوعة من األغراض: رشاء املواد الغذائية وأدوات الطبخ واملالبس ، وسداد 

الديون والقروض ، وتكاليف املدرسة والرعاية الصحية ، ورشاء املاشية واملدخالت الزراعية ، ورشاء األدوات واملواد الالزمة لذلك، إعادة بناء 

املنازل واألعامل. وميكن ألفراد األرسة اإلناث مثل الذكور ، االستفادة بشكل كبري من هذا الدعم النقدي ويجب تصميم الربامج لضامن عدم 

استبعادهن.

إن خطط التحويالت النقدية القامئة عىل ملكية املنازل غالبًا ما تتجاهل األشخاص املستضعفني الذين ليس لديهم سند ملكية ، مثل واضعي 

اليد واملهاجرين غري املسجلني وربات األرس، والخطط التي تركز عىل أرباب األرس من الذكور غالبًا ما تفوت احتياجات ربات األرسة أو 

أفرادها. قد تكون القسائم أو املواد العينية أكرث مالءمة يف املواقف التي تقوم فيها النساء أو املجموعات األخرى بتقييد حركة التنقل 

ألسباب جسدية أو اجتامعية - ثقافية ، عىل سبيل املثال األرسة التي ترأسها امرأة غالباً ما تكون يف وضع ثقايف صارم. أيًضا مطلوب رصد 

حساسية األثر االجتامعي ومن حيث النوع )ذكور/إناث( للتوزيع النقدي ألن القرارات املتعلقة بكيفية إنفاق األموال ومن يتخذ تلك 

القرارات قد تخلق رصاًعا داخل األرس.
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17.نظــــام الحــــكم
ملخص

كان السودان يحكم بتسعة دساتري منذ االستقالل يف عام 1956، وقد أدى عدم االستقرار السيايس الذي طال أمده إىل صعوبة االتفاق 

عىل دستور دائم ملختلف األحزاب السياسية والجامعات العرقية. مع ثورة عام 2019 تم إلغاء الدستور االنتقايل لعام 2005. 

الترشيعات التي تحكم الحكومة االنتقالية وتنظم العالقة بني مختلف مستويات الحكومة هي الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية ، وقانون 

تنظيم الحكم الالمركزي لعام 2020 ، والقوانني  املحلية للوالية. حدد قانون الحكم الالمركزي لعام 2020 ثالثة مستويات للحكم يف 

السودان ، وهي املستوى االتحادي والواليئ واملحيل.

حدد قانون تنظيم الحكم الالمركزي لعام 2020 صالحيات حرصية للحكومة االتحادية وصالحيات حرصية عىل مستوى الوالية ، باإلضافة 

إىل الصالحيات املشرتكة التي متارس بالتنسيق بني الحكومة االتحادية والواليات ، وكذلك إدارة املوارد املالية لكل مستوى.

أدت الفيضانات إىل أرضار جسيمة يف املباين الحكومية الواقعة يف املناطق الريفية وبدرجة أقل يف املباين الحكومية املوجودة يف املناطق 

الحرضية حيث توجد املباين يف مناطق أكرث أمانًا ومبنية مبواد أقوى. كام أثرت الفيضانات عىل استمرارية الخدمات الحكومية بسبب تعطل 

الطرق والكهرباء والخسائر االقتصادية من حيث انخفاض اإليرادات املحلية وزيادة النفقات عىل أنشطة اإلغاثة واإلنعاش. التكلفة التقديرية 

لألرضار والخسائر للقطاع الحكومي هي 2,824,149.920 جنيه سوداين.

هذا التقييم حدد أولويات التعايف التالية:

عبيد الطرق وصيانة الجسور والطرق الرتابية الرئيسية مبا يضمن تنقل املواطنني إىل مراكز الخدمة الحكومية ووصول العامل إىل   •

مواقع عملهم.

التوسع األفقي لشبكات االتصال وتقويتها لتشمل جميع أنحاء الدولة.  •

إعادة بناء الوحدات اإلدارية املشيدة باملواد املحلية والتأكد من أن جميع املقار الحكومية مبنية مبواد ثابتة وبعيدة عن مجاري   •

السيول وأحواض األنهار.

السلطات املحلية لديها السلطات واملوارد الكافية للتعامل برسعة مع الكوارث.  •

تشجيع القطاع الخاص عىل الدخول يف مشاريع الحد من املخاطر.  •

رعاية منظامت املجتمع املدين وإرشاكها يف أعامل االستجابة للكوارث.  •

توفري الدعم الحكومي الالزم من خالل توفري مواد إعادة البناء  بأسعار معقولة.  •

سن الترشيعات والقوانني الخاصة مبنع السكن يف املناطق املهددة بالفيضانات والسيول.  •

 
يقر التقييم بأهمية دور الحكومات املحلية يف التعايف وإعادة اإلعامر والحاجة إىل زيادة القدرات والخربة الفنية لدعم دورها يف عملية 

التعايف.

سياق القطاع قبل وقوع الكارثة

أدى إصدار الوثيقة الدستورية للمرحلة االنتقالية بعد ثورة 2019 إىل تعطيل الدستور االنتقايل لعام 2005، إال أن القوانني الحاكمة 

للحكومات املحلية ظلت سارية وتستعد اآلن إلعداد قانون جديد للحكم املحيل بعد أن تم مترير قانون لتنظيم عالقات الحكم الالمركزية 

خالل الفرتة االنتقالية ، كام تستعد الدولة لعقد مؤمتر وطني حول قضايا الحكم واإلدارة. لذلك فإن الترشيع الذي يحكم الفرتة االنتقالية 

وينظم العالقة بني مستويات الحكومة يحدد صالحيات كل مستوى من موارد الحكومة:

الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية  •
قانون تنظيم الحكم الالمركزي لعام 2020  •

قوانني الحكومات الوالئية.  •

حدد قانون الحكم الالمركزي ثالثة مستويات للحكم يف السودان ، وهي املستوى االتحادي والواليئ واملحيل.

املالية والتمويل

لقد ركزت الحكومات الوطنية عىل مصادر التمويل منذ تقرير الحكم الذايت للسودان )1953( وزاد االهتامم بذلك يف مرحلة ما بعد 

االستقالل ملعالجة التفاوت يف التنمية بني األقاليم وفق صيغ مختلفة مصحوبة بتطورات يف الترشيع املنظم لعالقات الحكم مبستوياتها 

املختلفة. جاءت أوىل هذه الصيغ مبوجب قانون عام 1951 ، الذي منح املستوى املحيل املوارد املالية التي تنازلت عنها الحكومة 

املركزية مبوجب قانون الرضائب لعام 1954 )رضيبة القطعان ورضيبة األرايض الصالحة للزراعة والعشور(.

استمر هذا النمط يف توزيع املوارد والصالحيات سائًدا حتى عام 1989 مع إضافة بعض اإليرادات من األنشطة التجارية والزراعية املحلية 
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إىل املحليات ، ومع اعتامد السودان لصيغة الحكم الفيدرايل يف عام 1991، تم منح الصالحيات و تقسيم املوارد بني املركز والواليات التي 

تم إنشاؤها مبوجب مراسيم دستورية ، برشط أن تتنازل الواليات فيام بعد عن بعض مواردها للمحليات )مرسوم دستوري 12( ، ثم صدر 

مرسوم دستوري الحق )قم 14( بشأن تقسيم املوارد إىل قسم ثاليث ليشمل الحكومة املحلية.

بعد توقيع اتفاقية السالم واملوافقة عىل الدستور االنتقايل لعام 2005 والذي نص رصاحة عىل أنه ال يجوز أن ميتد أي مستوى إىل 

مستويات حكومية أخرى، إال أنه حرص التقسيم يف مجاالت الرثوة والسلطات واالختصاصات بني املستوى املركزي ومستوى الوالية ، ومل 

يذكر الدستور مستوى الحكم املحيل رغم اإلشارة إليه، وهو مستوى من الحكم ترُتك فيه سلطاته وموارده ليحددها دستور الوالية ، واعترب 

أن الحكم املحيل من اختصاص الوالية ، ومبوجب هذا الدستور االنتقايل أصدرت الواليات دساتري فيها بعض املوارد والسلطات عىل املستوى 

املحيل دون أن يصاحب ذلك تحديد آليات لرصد وتخصيص هذه املوارد وضامن وصولها إىل املحليات بالشفافية املطلوبة ، وخاصة موارد 

الوالية واملركز، حيث حددت قوانني الحكومات املحلية للوالية حصة املحليات بالنسب املئوية، والتي فتحت الباب واسعاً أمام الوالية للتغول 

عىل موارد الحكومة املحلية وإضعاف قدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها يف تقديم الخدمات ومامرسة الصالحيات املخولة لها دون موارد كافية 

واحتفظت واليات كثرية ببعض هذه املوارد املحلية مقابل تحمل تكاليف تعويضات العامل )الرواتب( وتنفيذ بعض ا ملشاريع املحلية 

وتقديم الدعم للمحليات يف حاالت الطوارئ والكوارث.

تقسيم السلطات

يحدد قانون تنظيم الحكم الالمركزي لعام 2020 الصالحيات الحرصية للحكومة االتحادية والصالحيات الحرصية عىل مستوى الوالية ، 

باإلضافة إىل الصالحيات املشرتكة التي متارس بالتنسيق بني الحكومة االتحادية والواليات ، وكذلك املوارد املالية لكل مستوى. تعد الفقرة 

)14( من الجدول رقم )ب( ، الجاهزية لالستجابة للكوارث وإدارتها ، واإلغاثة ، والسيطرة عىل األوبئة اختصاصات مشرتكة بني املستوى 
االتحادي ومستوى الواليات، أما بالنسبة للحكم املحيل فإن الصالحيات واالختصاصات التي حددها قانون الحكم املحيل كانت ضمن نطاق 

الصالحيات املمنوحة للوالية. وعليه فإن الهيكل اإلداري الذي يتم من خالله مامرسة التخصصات يف مجال االستجابة للكوارث هو كام ييل:

1. لجنة وطنية من الجهات املختصة يف الحكومة االتحادية.
2. الهيئة القضائية وتشكل من املعتمد برئاسته باإلضافة إىل غرفة العمليات برئاسة وزارة البنية التحتية.

3. لجنة عىل مستوى املحليات مشكلة من املعتمد برئاسة املدير التنفيذي للمحلية.

غالبًا ما يتم تحديد سلطات واختصاصات وعضوية هذه اللجان مبرسوم اتحادي، تخصص املحليات األموال للتعامل مع الكوارث ، لكنها غري 
كافية وتعتمد يف كثري من األحيان عىل دعم من الوالية أو الحكومة االتحادية.

الجدول  17-1: بيانات خط األساس اإلدارية

عدد الوحدات اإلدارية عدد املحليات عدد السكان املساحة كلم مربع العاصمة الوالية *
18 10 1,447,787 222,466 بورسودان البحر األحمر 1

43 8 4,926,555 24,098 مدين الجزيرة 2

65 21 3,811,914 86,309 نياال شامل دارفور 3

70 17 1,055,503 79,088 كادوقيل جنوب دارفور 4

29 9 737,423 33,483 زالنجي وسط دارفور 5

25 11 2,438,806 54,066 كسال كسال 6

33 7 1,472,257 127,372 الدامر نهر النيل 7

32 9 2,410,260 40,544 ربك النيل األبيض 8

18 7 1,080,742 42,278 الدمازين النيل األزرق 9

26 7 1,847,458 35,358 سنجة سنار 10

41 12 2,108,468 55,091 القضارف القضارف 11

21 7 913,533 365,602 دنقال الوالية الشاملية 12

61 18 2,296,068 297,593 الفارش شامل دارفور 13

44 8 2,451,218 188,362 األبيض شامل كردفان 14

32 9 1,408,276 45,071 الضعني رشق دارفور 15

116 7 7,687,584 21,198 الخرطوم الخرطوم 16

31 8 987,686 23,630 الجنينة غرب دارفور 17

64 14 1,701,240 142,281 الفولة غرب كردفان 18

769 189 40,782,742 1,883,890  إجمـــــايل
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الجدول 17 -2:  اإليرادات الذاتية للواليات )2018-2017(

2018 2017
%الوالية املنجز املرشوع % املنجز املرشوع

76 952.86 724.1 124 619.36 499.35 البحر األحمر 1

105 1,253.35 1,318.68 80 878.56 1,092.40 الجزيرة 2

117 730.25 857 58 333.04 577.55 شامل دارفور 3

138 292.93 405.06 59 190.25 320.88 جنوب دارفور 4

256 95.43 243.86 46 64.07 138.5 وسط دارفور 5

118 654.99 773.83 87 544.24 623.62 كسال 6

157 1,261.58 1,979.40 62 632.13 1,013.46 نهر النيل 7

102 661.58 675.35 78 415.64 536 النيل األبيض 8

155 216.39 336.19 53 149.1 279.72 النيل األزرق 9

126 739.46 933.27 74 416.22 561.72 سنار 10

133 947.84 1,257.42 72 702.95 970.42 القضارف 11

173 479.23 830.92 121 436.08 360.55 الوالية الشاملية 12

106 428.97 454.49 61 234.54 382.57 شامل دارفور 13

138 1,028.11 1,418.54 70 879.25 1,248.57 شامل كردفان 14

112 331.17 371.51 73 196 267 رشق دارفور 15

94 9,981.96 9,380.65 86 6,729.57 7,833.28 الخرطوم 16

160 251.48 401.12 41 122.81 301.79 غرب دارفور 17

87 582.73 508.31 82 367.66 446.1 غرب كردفان 18

109 20,890.31 22,869.70 76 13,292.11 17,453.48 إجاميل

القوى العاملة

يخضع العامل يف البالد إىل القوانني القضائية لتنظيم عملهم ، لكنهم يتقاضون رواتبهم وفًقا ألحكام املراسيم االتحادية والهيكلية املوحدة 

للرواتب التي ترتاوح من الدرجة السابعة عرشة إىل الدرجة األوىل مقابل راتب شهري للعامل يرتاوح بني الحد األدىن 4,400 جنيها 

)الصف السابع عرش( إىل 28,759 جنيها درجة أعىل )األوىل الخاصة حسب هيكل الرواتب لعام 2020(.

ينترش العاملون الحكوميون حسب االنتشار الجغرايف لسلطة الدولة ، خاصة فيام يتعلق بخدمات الرعاية الصحية األساسية وخدمات التعليم 

األسايس ، ويرتكز هؤالء بشكل أسايس عىل مستوى الوحدات اإلدارية )773 وحدة( ، وبعضها يف مناطق تفتقر إىل الطرق املعبدة،  و 

وسائل االتصال الحديثة.
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التغيري )مطلقاً(   2018 2017 الوالية

1,628 19,521 17,893 البحر األحمر 1

0 65,271 65,271 الجزيرة 2

294 27,687 27,393 شامل دارفور 3

1,398 19,195 17,797 جنوب دارفور 4

343 14,577 14,234 وسط دارفور 5

-535 25,928 26,463 كسال 6

64 28,887 28,823 نهر النيل 7

-9,728 23,216 32,944 النيل األبيض 8

11,969 32,944 20,975 النيل األزرق 9

3,284 25,677 22,393 سنار 10

936 26,906 25,970 القضارف 11

-209 25,531 25,740 الوالية الرشقية 12

-152 29,966 30,118 شامل دارفور 13

0 27,541 27,541 شامل كردفان 14

641 10,932 10,291 رشق دارفور 15

2,776 110,537 107,761 الخرطوم 16

-84 20,934 21,018 غرب دارفور 17

936 14,887 13,951 غرب كردفان 18

13,561 550,137 536,576 إجاميل

الجدول 17-3: القوى العاملة حسب الوالية

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

ميكن تقييم تأثري كارثة الفيضانات عىل قطاع الحكم يف محورين رئيسيني:

 
املناطق الحرضية:

وهي املناطق التي تقع عىل ضفاف النيل وفروعه واألنهار املوسمية والتي ترتكز فيها عادة الدوائر الحكومية. يف هذه املناطق تتأثر 

املساكن والكهرباء والطرق بالفيضان مام يؤثر عىل حركة السكان من جهة واستمرارية الخدمات الحكومية التي تعتمد عىل الكهرباء من 

جهة أخرى )الخرطوم ونهر النيل والواليات الشاملية(.

املناطق الريفية: 

هي مناطق اإلنتاج الزراعي والحيواين حيث يتأثر دخل السكان ووسائل عيشهم بفقدان املحاصيل حيث قدرت منظمة األغذية والزراعة 

يف تقرير رسيع لتقييم آثار الفيضانات يف البالد )سبتمرب 2020( أنه قد ترضر 2.2 مليون هكتار من املساحات الزراعية يف 15 
والية من واليات السودان عىل وجه الخصوص. مبناطق الزراعة اآللية يف القضارف والنيل األزرق وسنار كسال فقد قدرت خسائر اإلنتاج 

بـ 1,044,942 طن من املحاصيل الزراعية ، وأثر ذلك عىل عدد كبري من املزارعني وقدرتهم عىل توفري احتياجاتهم ، مام اضطرهم 
لالقرتاض وبيع اإلنتاج و أدوات التحضري للموسم املقبل ، وكذلك إضعاف فرص العمل الزراعي املوسمي. وقد أثر ذلك عىل الناتج املحيل 

اإلجاميل للواليات وخسارة املبالغ املقدرة للموارد املالية التي تم تحصيلها من هذه املحاصيل عىل شكل رسوم ورضائب. وتتأثر الخدمات 

الحكومية يف هذه املناطق بشكل أسايس بانقطاع الطرق وانهيار الجسور التي تحد من حركة املواطنني وموظفي الحكومة وقدرة الدولة عىل 

إيصال املساعدات اإلنسانية.

بشكل عام مل تتأثر املباين واألصول الحكومية بشكل مبارش خاصة يف املناطق الحرضية حيث توجد املباين يف مواقع بعيدة عن مخاطر 

الفيضانات ويتم تشييدها مبواد أسمنتية، لكن حدثت بعض األرضار يف املناطق الريفية ، وخاصة املباين الحكومية التي تم تشييدها من 

مواد محلية.
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احتياجات التعايف واالسرتاتيجية

أولويات التعايف

رصف الطرق وصيانة الطرق الرتابية والجسور الرئيسية مبا يضمن تنقل املواطنني إىل مراكز الخدمات الحكومية و وصول العامل إىل   •

مواقع عملهم.

التوسع األفقي لشبكات االتصال وتقويتها لتغطي كافة أنحاء الدولة.  •

إعادة بناء الوحدات اإلدارية املشيدة باملواد املحلية والتأكد من بناء جميع املقار الحكومية مبواد ثابتة وبعيدة عن مجاري السيول   •

وأحواض األنهار.

منح السلطات املحلية السلطات واملوارد الكافية للتعامل الرسيع مع الكوارث.  •

تشجيع القطاع الخاص عىل املساهمة يف مشاريع الحد من املخاطر.  •

رعاية منظامت املجتمع املدين وإرشاكها يف أعامل االستجابة للكوارث.  •

تقديم الدعم الحكومي الالزم عرب توفري مواد إعادة البناء  بأسعار مناسبة  •

سن الترشيعات والقوانني الخاصة مبنع السكن يف املناطق املهددة بالفيضانات والسيول.  •

التوصيات

1. إعفاء مواد إعادة إعامر ما دمرته السيول من الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية األخرى
2. بناء نظام متكامل لتدفق املعلومات عرب مختلف مستويات الحكومة

3. توحيد القنوات الحكومية للتعامل مع الكوارث
4. تبني اسرتاتيجية تنموية لتحويل مياه الفيضانات إىل مورد طبيعي واقتصادي مفيد

5. استخدام التكنولوجيا الحديثة يف التعامالت الحكومية وسن القوانني امللزمة ذات األولوية
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18 .البيــــــــــــــــــــــئة
ملخص

كانت فيضانات 2020 يف السودان أسوأ ما تم تسجيله يف املائة عام املاضية، فقد تسبب استمرار هطول األمطار والفيضانات يف حدوث 

فيضان تاريخي لنهر النيل وروافده ، مام أثر عىل جميع الواليات يف السودان ، وتسبب يف أرضار مدمرة عىل طول ضفاف األنهار يف األجزاء 

الشاملية والوسطى والرشقية من البالد، إن تقييم قطاع البيئة عملية مشرتكة لحكومة السودان بقيادة الوزارة االتحادية للبيئة وبدعم من 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومبساهامت من برنامج األمم املتحدة للبيئة، هذا التقييم يبحث يف تأثري فيضان 2020 عىل األصول البيئية 

ويوفر تدابري التعايف  لتجنب املزيد من التدهور البيئي وإعادة إنشاء خدمات النظام البيئي.

تعترب القضايا البيئية ذات أهمية خاصة يف السودان نظرًا ألن جزًءا كبريًا من السكان يعتمدون عىل املوارد الطبيعية يف معيشتهم. يتعرض 

السودان لتحديات بيئية مختلفة كالتصحر وتدهور األرايض وفقدان التنوع البيولوجي وسوء إدارة النفايات مام يؤدي إىل تلوث املياه. أدت 

الفيضانات املدمرة األخرية إىل أرضار بيئية كبرية ، مام أثر عىل الغابات النهرية واألرايض الزراعية والتنوع البيولوجي ، والذي بدوره أثر 

عىل حياة املجتمعات املحلية وسبل كسب عيشها. لقد أثرت األمطار االستثنائية وفرتة الفيضان املطولة سلبًا عىل الغابات النهرية عرب تآكل 

ضفاف النهر عىل طول نهر النيل الرئييس كام تسببت يف تآكل شديد للرتبة يف مستجمعات مياه النيل األزرق ونهر عطربة والنيل الرئييس. 

يؤدي تآكل الرتبة إىل فقدان الخصوبة وتكوين أخاديد عميقة وزيادة كبرية يف دخول الرواسب يف نظام النهر ، مام يؤدي إىل مشاكل 

الرتسيب يف اتجاه مجرى النهر. لذلك هناك رضر بيئي هام آخر تسببت فيه فيضانات عام 2020 وهو جرف الرتبة وغمر األرايض 

الزراعية ، مام يؤثر عىل مستجمعات املياه الطبيعية. جرفت الفيضانات أراض شاسعة وجلبت كميات هائلة من الرمال والرواسب و كان 

لهذا تأثري سلبي عىل جودة املياه.

يجب عىل اسرتاتيجية التعايف معالجة املشاكل األساسية للتدهور البيئي الذي أدى إىل تفاقم تأثري الفيضانات، و لقد حدد فريق التقييم 

البيئي إجراءات التعايف  التالية:

1. إجراء »تقييم بيئي شامل ملا بعد الكوارث« لتحديد الحلول الخاصة باملوقع املحدد والتي تكون صديقة للبيئة وتستند إىل نهج املناظر 
الطبيعية والنظام اإليكولوجي ؛

2. إعادة تأهيل ضفاف األنهار عرب مزيج من الحلول من صنع اإلنسان والطبيعة حسب مستويات املخاطر، وعند اعتامد الحلول الطبيعية، 
يجب استخدام النباتات املحلية لحامية منطقة األنهار وتثبيت املنحدرات ؛

3. إعادة تأهيل الرتبة املتدهورة من خالل حرث سطح الرتبة لتحسني الحالة املادية للرتبة وكرس الطبقات املتامسكة واستصالح ملوحة 
الرتبة.

4. إعادة تأهيل املراعي من خالل توزيع البذور وإنشاء مناطق محمية.
تقدر كلفة إسرتاتيجية التعايف لقطاع البيئة للـــ 3-5 أعوام القادمة بحوايل 52 مليون دوالر أمرييك.

ما قبل الكارثة والسياق القطاعي

حوايل 72 يف املائة من السودان صحراء قليلة السكان، وتسهم األرض االقتصاد الزراعي وجيوب التعدين. متتد األرايض الصالحة للزراعة يف 

البالد إىل 90.7 مليون هكتار )216 مليون فدان( املزروع منها فقط حوايل 23.5 مليون هكتار )56 مليون فدان(. مُتارس الزراعة 

غري املروية عىل مساحة 12.4 مليون هكتار )29.5 مليون فدان( ، بينام ال تشكل املساحة املروية سوى 3.9 يف املائة من إجاميل 

مساحة الدولة. تعترب الذرة الرفيعة والدخن من املحاصيل الرئيسية ، بينام يعد قصب السكر والسمسم والفول السوداين والقطن من بني 

املحاصيل النقدية. حوايل 25.6 يف املائة من إجاميل مساحة السودان هي أرايض رعي.

تساهم الغابات يف السودان بشكل كبري يف األمن الغذايئ والنمو االقتصادي والحد من الفقر ألنها توفر العديد من املنتجات الغذائية وغري 

الخشبية واألعالف الحيوانية والطاقة للمجتمعات املحلية، مام ميثل مصدًرا مهاًم للدخل للدولة. تقع املناظر الطبيعية للغابات النهرية 

السودانية عىل طول ضفاف النيل األزرق وروافده وعىل طول النيل األبيض وأجسام األرايض الرطبة األخرى. وهي تتميز باستخدامات 

متعددة لألرايض ، مبا يف ذلك نظام بيئي فريد للغابات يغطي مساحة شاسعة ذات أهمية بيئية واقتصادية حيوية. فهي تحمي نظام النيل 

ومستجمعات املياه والرتبة من تآكل الرياح وجرف املياه ، وتقلل من تلوث املياه ، وتوفر مالجئ ألنواع الحيوانات الربية والطيور املهاجرة 

والعديد من الكائنات املائية. تتمتع الغابات النهرية بقيمة تنوع بيولوجي مهمة ألنها تستضيف مجموعة واسعة من الحيوانات الكائنات 

الحية ، مام يساهم يف الحفاظ عىل البيئة وسبل العيش. تدار الغابات النهرية للحفاظ عىل النظام البيئي للنيل وتلعب دوًرا رئيسيًا يف 

تثبيت ضفاف نهر النيل من التآكل والتدهور ، فضالً عن التأثري العميق عىل جودة املياه وهيدرولوجيا النهر، مام يدعم األنشطة الزراعية 

للمجتمعات املحلية.
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ترتبط أبرز املشكالت البيئية يف السودان بالتصحر وتدهور األرايض وسوء إدارة النفايات مبا يف ذلك املواد الكيميائية السامة. تشمل األرضار 

البيولوجية إزالة األشجار ، واضطراب مزيج أصناف التنوع ، واضطراب الحيوانات والنباتات يف الرتبة ، وتدمري بذور تربة الشواطئ، وتدمري 

مالجئ الحياة الربية وتقليل مساحة املراعي وإمكانية استخدامها. ال يزال التنوع البيولوجي الغني يف السودان يواجه العديد من التهديدات 

بسبب املناخ القايس وإزالة الغابات وتجزئة املوائل وضعف جهود الحفظ. باإلضافة إىل ذلك ، تنشأ تحديات بيئية جديدة ناشئة عن تعدين 

الذهب الذي يفسد الرتبة و يجعلها غري مناسبة ألي استخدام آخر لألرايض، حيث ينترش التلوث الكيميايئ بالزئبق والسيانيد واملعادن 

الثقيلة األخرى خاصة يف مواقع املعالجة داخل مجمعات األسواق.

يحدث تآكل شديد للرتبة يف أجزاء كثرية من السودان مام يجعل الكثري من األرايض غري منتجة، و تسبب الفيضانات مجموعة مختلفة من 

املشاكل، حيث تؤدي الفيضانات إىل ترسيع تآكل الرتبة وخاصة تآكل ضفاف األنهار خاصًة عند إزالة الغطاء النبايت عىل طول الضفاف. 

خالل فرتة الفيضان يحمل نهرا النيل األزرق وعطربة الكثري من الطمي الناتج من تآكل الرتبة واملخلفات القادمة من املرتفعات اإلثيوبية 

ونقلها إىل السودان مام تسبب يف ترسبها بالخزانات وقنوات الري و هذا يقلل من السعة التخزينية للخزانات والقدرة االستيعابية لقنوات 

الري ويسبب انسداد أنظمة الضخ. تآكل ضفاف األنهار مشكلة أخرى ، خاصة عىل طول نهر النيل الرئييس شامل مروي ،حيث يتم اقتالع 

ورمي أشجار النخيل الناضجة وأشجار الفاكهة يف النهر، ومع ذلك فإن التنظيم الجزيئ للجريان بسبب سد مروي قد ساعد يف الحد من 

تآكل ضفة النهر إىل حد ما.

آثار ما بعد الكارثة عىل القطاع

تسببت الفيضانات املدمرة األخرية يف إلحاق أرضار بيئية كبرية ، مام أثر عىل الغابات النهرية واألرايض الزراعية والتنوع البيولوجي ، مام 

أثر عىل حياة املجتمعات املحلية وسبل كسب عيشها، و من املرجح أن يستمر هذا التأثري إذا مل يتم تنفيذ تدابري مستدامة ووقائية. أيضاً 

أثرت األمطار الفجائية وفرتة الفيضان املطولة سلبًا عىل الغابات النهرية ، مام تسبب يف تآكل شديد للضفة النهرية عىل طول النيل الرئييس 

وتآكل شديد للرتبة يف مستجمعات مياه النيل األزرق ونهر عطربة والنيل الرئييس. يؤدي تآكل الرتبة إىل فقدان األرايض الصالحة للزراعة 

، وتكوين األخاديد العميقة وزيادة كبرية يف مدخالت الرواسب يف نظام النهر ، مام يؤدي إىل مشاكل الرتسيب بشكل أكرب يف اتجاه مجرى 
النهر. الرضر البيئي املهم اآلخر الذي تسببت فيه الفيضانات هو الرتبة املكشوفة وتقطيع األرايض الزراعية، فقد جرفت الفيضانات أراض 

شاسعة وجلبت كميات هائلة من الرمال والرواسب.

يقدم الجدول 17 -1 نظرة عامة رسيعة عىل التأثريات عىل البيئة نتيجة للفيضان. أكرث ما يثري القلق هو تآكل ضفة النهر الذي حدث.

جدول  18-1: آلثار البيئية لفيضانات 2020

تأثري معتدل  تأثري معتدل تأثري شديد
وصف التأثري واملوقع

x تآكل ضفاف النهر )عىل طول نهر النيل الرئييس(

x تآكل الرتبة  )عىل طول نهري النيل األزرق وعطربة والنيل الرئييس(

x التنوع البيولوجي

x غمر األرايض الزراعية

x جودة املياه - رواسب النفايات الفيزيائية والكيميائية يف نهر النيل

تآكل ضفة النهر

يعترب تآكل الضفاف ظاهرة طبيعية للنهر ميكن أن تتفاقم بسبب املامرسات والتدخالت البرشية. تآكل الضفاف هو تآكل ضفاف مجرى 

أو نهر. يتم تحديد معدل تآكل األنهار من خالل قوة املياه املتدفقة ومقاومة مادة الضفة للتآكل. يف السودان تشمل العوامل البرشية 

كصناعة الطوب حيث يتم حفر الرتبة بالقرب من ضفة النهر ، وقطع األشجار وبناء املباين بالقرب من الضفة عىل األرض التي كانت جزًءا 

من سهل متديد النهر.

تآكل ضفاف النهر له تأثري خطري عىل سبل كسب عيش املجتمعات التي تعيش عىل طول نهر النيل وروافده. إىل جانب تآكل الضفاف 

هناك أيًضا ظاهرة تدهور قاع النهر، يتسبب نقص املياه بسبب الرواسب املنبعثة من السدود، مثلام تسبب سد الروصريص يف تدهور قاع 

النهر يف اتجاه املجرى يف منطقة سنجة.  بلغت خسارة األرايض الصالحة للزراعة 13.4 كم 2 / سنة يف الفرتة 1985 إىل 1987  و 

9.8 كم 2 / سنة يف الفرتة 1987 إىل 1990 عىل طول نهر عطربة حسب تقدير حسن م. فضل وآخرون. )1999(. وفًقا لـ ) 
2010Crosato et al. ( فقد  قدرت الخسائر يف األرايض الصالحة للري مبا يرتاوح بني 13 و 52 يف املائة، إىل جانب فقدان 
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هذه األرض الصالحة للزراعة، فإن أرض الكريب  وبسبب تآكل الرتبة تعد أحد مصادر الرواسب الرئيسية يف نهري عطربة والنيل، حيث 

ينتهي الطمي واملواد الطينية املتآكلة يف خزانات سنار وخشم القربة ومروى مام يقلل من قدرتها التخزينية. يُظهر النيل األزرق تآكاًل نشطًا 

يف الضفاف مبواقع مختلفة، وأخطر مناطق تأثراً  هي املصب من سد الروصريص، سنجة وحتى السويك.

وعىل طول نهر النيل، وقد أشارت دراسة أجراها كل من صالح ومحمد )2008( إىل أن حوايل 15٪ من طول الصفة من إجاميل املنطقة 

املدروسة أظهر مخاطر طفيفة لتآكل الضفاف، و أظهر أن حوايل 30٪ من إجاميل طول ضفة النهر التي تم مسحها أظهر خطرًا معتداًل 

للتعرية، بينام تم تصنيف 55٪ من إجاميل طول ضفة النهر عىل أنها عالية الخطورة، وقد زادت هذه املعدالت خالل الفيضانات العالية 

وكانت معدل الفقدان السنوي أكرث من  مرتين يف السنة من األرايض الصالحة للزراعة. أدى تآكل ضفاف األنهار إىل زيادة الهجرة الداخلية 

والخارجية للسكان ألنهم فقدوا األرايض الصالحة للزراعة ومعدات الري الخاصة بهم. يف مسح أجري يف والية نهر النيل ، فقد 481 فدانًا 

بسبب تآكل ضفة النهر ، وتلفت 2,660 شجرة نخيل بتكلفة تقديرية تبلغ 1,330,000 دوالر أمرييك. هناك أيًضا فقدان ملالجئ 

األحياء املائية والحياة الربية وانخفاض جودة املياه، لذا فإن الدراسات حول مشكلة تآكل ضفة النهر يجب أن تأخذ يف االعتبار التأثري 

.GERD الوشيك للـ

تآكل الرتبة

تسبب الرتبة املغمورة تحديات كبرية عىل البيئة، أبرزها تآكل الرتبة، حيث يحدث تآكل شديد للرتبة يف مستجمعات املياه يف نهري األزرق 

وعطربة والنيل الرئييس بسبب الفيضان. تتسبب الرواسب الناتجة يف إنسداد خزانات السدود ، وغرف توليد الطاقة ، وقنوات الدخول 

ملحطات الضخ وقنوات الري فتقل السعات التخزينية للخزانات بسبب الرتسيب. أثناء الفيضانات ، تكون الرتبة تحت املاء أليام أو أسابيع 

، مام يتسبب يف نضوب األكسجني ، أو تقليل الظروف التي تخنق جذور النباتات. ميكن للرتبة املفقودة بسبب التعرية أن تجرف معها 
مغذيات نباتية قيمة ومواد عضوية. وميكن أن تؤدي الفيضانات أيًضا إىل متلح الرتبة. تآكل الرتبة الذي يحدث يف مستجمعات املياه العليا 

ناتج بشكل رئييس عن مامرسات إزالة الغابات، وكانت النتائج عبارة عن خسائر محلية يف األرايض الصالحة للزراعة ، وتكوين أخاديد عميقة 

.)2010 Crosato et al( وزيادة كبرية يف دخول الرواسب يف نظام النهر ، مام يؤدي إىل مشاكل الرتسيب يف اتجاه مجرى النهر ،

التنوع البيولوجي

الفيضانات مسؤولة عن إيجاد ظروف مختلفة ألحوال املوقع وإعادة تشكيل الرتبة ، التي تفضلها أنواع النباتات املختلفة، فبعض املحاصيل 

مثل الربسيم التي تزرع عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء السودان حساسة للغاية تجاه الفيضانات، فقد تم تدمري مناطق الربسيم التي 

غمرتها الفيضانات األخرية بوالية الخرطوم تدمريا كامال. هناك عالقة بني حجم الفيضان وكمية التنوع البيولوجي يف املنطقة. يتسبب 

الفيضان يف موت الحيوانات وكذلك األزهار. يف بعض األحيان يجرف تيار الفيضان بعض الحيوانات، كام اضطربت هجرة الحيوانات،.

كذلك املراعي التي تشكل موردا طبيعيا هائال واملصدر الرئييس لتغذية القطيع الوطني تتأثر بالفيضان، فأنواع النباتات مثل الدفرة والبنقنز 

والسيربس ذات القيمة الغذائية العالية تختفي من النطاق بينام تتسيد األنواع األقل قيمة مثل الراموسا والرتيستس والسعدة ، وترتبط 

الحياة الربية ارتباطًا وثيًقا بالغابات التي توفر املوائل واملأوى والطعامن لذا فإن إلزالة الغابات آثار عديدة عىل الطيور والحيوانات 

والكائنات الحية األخرى التي تعتمد عىل األشجار والنباتات يف الغذاء أو املأوى والتي تفقد منازلها أو متوت جوعاً، و يضطر الناجون إىل 

االنتقال والعثور عىل أماكن عيش جديد.

جودة املياه

تعترب جودة املياه ذات أهمية أساسية لإلنسان والطبيعة. تؤدي الفيضانات إىل تقليل جودة املياه عرب إدخال كميات كبرية من املواد 

املتآكلة. ومام زاد من تعقيد املشكلة أن كميات كبرية من املواد الكيميائية يتم ضخها يف املياه السطحية عن طريق التدفق الربي، و ميكن 

أن يكون للتلوث الكيميايئ ونوعية املياه الرديئة عواقب طويلة وقصرية املدى. تشمل مصادر التلوث محددة املصدر الفوانيس التي انهارت 

بسبب الفيضانات، وغمرت املواقع البلدية والصناعية ، وأماكن التخلص أو التخزين، و أكرب مصدر للتلوث غري محدد املصدر هو الجريان 

السطحي من األرايض الزراعية.

احتياجات التعايف  واالسرتاتيجية

يعد التدهور البيئي أحد األسباب األساسية للدمار عىل نطاق واسع ، بعد هطول األمطار الغزيرة يف عام 2020. لذلك يجب أن تتناول 

اسرتاتيجية التعايف القضايا البيئية األساسية إضافة لتلك القضايا البيئية التي خلفتها الكارثة نفسها.

أوالً سيكون من الرضوري إجراء تقييم شامل لألثر البيئي بعد وقوع الكارثة لدراسة وتوثيق كيف أدى التدهور البيئي إىل تفاقم الكارثة ، 

فضالً عن األرضار البيئية الناجمة عن الكارثة نفسها. وينبغي أن يشمل ذلك التحليل القائم عىل صور األقامر الصناعية الستخدام األرايض 

باإلضافة إىل الدراسات امليدانية حول تأثريات الفيضانات عىل التنوع البيولوجي وتقييم تلوث املياه وتلوث األرايض باملواد الكيميائية، و 
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يجب أن تؤدي الدراسات إىل اسرتاتيجيات التخفيف.

ينبغي أن تكون مقاربة مثل »غرفة النهر« هي األساس ملعالجة الحامية من الفيضانات، و يجب أن تستند إزالة الرواسب الناتجة عن 

الفيضانات إىل دراسات ومقرتحات خاصة باملوقع من قبل الخرباء.

طرق إعادة تأهيل ضفاف األنهار

يجب أن تقترص تدابري الحامية الصارمة عىل األقسام األكرث حدة ويف املدن الكربى عىل طول األنهار. يجب استخدام الطرق البيولوجية يف 

املناطق منخفضة ومتوسطة املخاطر ومزيج من الهياكل املادية )ريرباب( وطرق الهندسة الحيوية )استخدام النباتات( يف املناطق عالية 

الخطورة. تتم حامية ضفاف األنهار باستخدام التقنيات الحيوية مبواد نباتية حية لتقليل قوى تآكل املياه وزيادة مقاومة الرتبة لقوى التآكل 

وتثبيت املنحدرات. ميكن استخدام النباتات إما كمكون هيكيل أسايس أو مع مواد صلبة مثل الصخور والخرسانة. تشمل أنواع األشجار 

املوىص بها أكاشيا نيلوتيكا، السيال، متارك أفيال،  و السيسبان و ميموزا بيجرا باإلضافة إىل الصفصاف العشبي املايئ.

الشكل  18-1: األشجار املوىص باستخدامها ملكافحة تآكل الضفاف يف السودان: Tamarix aphylla و Salix Safsaf و 

Mimosa pigra من اليسار إىل اليمني
اسرتاتيجية إعادة تأهيل التآكل

يجب أن تبدأ إعادة التأهيل بتصنيف تآكل الضفاف وفًقا لشدتها عىل أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية الخطورة. يجب السيطرة عىل 

التآكل املنخفض واملتوسط بالطرق البيولوجية. يجب التحكم يف املخاطر العالية بطرق الهندسة الحيوية. يف املدن الكربى يجب حامية 

الضفاف بالطرق الهندسية. استخدام الرتاب هي طريقة منخفضة التكلفة للحامية من الفيضانات. بناء جدار التحكم يف الفيضانات 

باستخدام القفف يخفض من تكلفة أنظمة الحامية من التآكل.

إعادة تأهيل الرتبة املتدهورة

تم تقدير املنطقة املترضرة من جراء تآكل الفيضانات العالية هذا العام من خالل صور األقامر الصناعية، و ميكن أن تتعاىف الرتبة التالفة 

بشكل طبيعي عىل مدى فرتة زمنية طويلة جًدا. ومع ذلك فإن التدخل البرشي مطلوب يف معظم الحاالت، و تشمل التدخالت املقرتحة 

إلعادة تأهيل الرتبة ما ييل:

1. الحرث العميق لسطح الرتبة لتحسني الحالة املادية للرتبة وكرس الطبقات املتامسكة.
2. تأهيل خصوبة الرتبة 

3. استصالح ملوحة الرتبة.

إعادة تأهيل املراعي

تتضمن اسرتاتيجية إعادة التأهيل جمع البذور وتوزيعها وإنشاء حظائر محمية من املراعي.

اسرتاتيجية استصالح جودة املياه

من األسهل إصالح التلوث املادي ملياه الفيضانات من التلوث الكيميايئ والبيولوجي، و ميكن استخدام مياه الفيضانات لري الحقول وإلعادة 
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تغذية املياه الجوفية.

تشكل املياه الراكدة خطرا كبريا عىل الصحة، و عادة ما تنترش األمراض التي تنقلها املياه بعد الفيضانات، لذا يجب ترصيف املياه الزائدة 

أو توجيهها نحو املناطق املنخفضة، فيمكن توجيه مياه الفيضانات إىل املناطق املنخفضة والتي ميكن استخدامها لتخفيف مياه النهر وميكن 

استخدامها الحًقا، ميكن استخدام املياه املخزنة يف الرتبة يف ري الزراعة.

يعترب استصالح املياه امللوثة كيميائيا طريقاً مكلفا، فمحطات معالجة مياه الرصف الصحي يف السودان قليلة جًدا وغري مجهزة للتعامل مع 

كميات كبرية من املياه، واالسرتاتيجية األفضل هي التحكم يف مصادر تلوث املياه من خالل اإلدارة الجيدة للنفايات الفيزيائية والكيميائية 

بعيًدا عن مجرى النيل.

الجدول 18-2: احتياجات التعايف عىل املدى القصري واملتوسط والطويل من أجل استعادة البيئة

التكلفة دوالر طويل متوسط  قصري املعايري N.

إعادة تأهيل ضفاف النهر      

             500,000 x تجميع بذور األشجار 1

             200,000 x حضانة 2

             400,000 x الزراعة 3

             300,000 x الرب راب 4

          5,000,000 x بناء الهياكل الهندسية 5

إعادة تأهيل الرتبة املتدهورة   

          2,000,000 x x حرث سطح الرتبة لتحسني الحالة املادية للرتبة 6

       10,000,000 x x تأهيل خصوبة الرتبة 7

          3,000,000 x امللوحة   8

إعادة تأهيل املراعي   

          1,000,000 x x جمع البذور 9

                 2,000 x x توزيع البذور 10

       20,000,000 x إنشاء مناطق محمية 11

معالجة املياه   

             3,000,000 x x معمل مركزي / مرجعي 12

             2,000,000 x x إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الرصف الصحي القامئة 13

                500,000 x بناء القدرات 14

             5,000,000 x شبكة الرصف الصحي 15

       52,902,000      إجاميل مطلوبات  التعايف 
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19. تقييم األثر البرشي
الهدف والنتائج الرئيسية

أي كارثة يف املقام األول وقبل كل يشء هي أزمة إنسانية، يف حالة السودان هناك العديد من الضغوط والصدمات املعقدة ، مبا يف ذلك 

ظروف االقتصاد الكيل التي تسبب تضخاًم غري مسبوق يف األسعار ، ونزوًحا مطوالً وحديثاً من داخل البالد ومن حولها ، واحرتازات خاصة 

بجائحة كورونا، وفوق ذلك شعب تسببت الفيضانات الواسعة النطاق يف حدوث أرضار وتفيش األوبئة فيه، أدت إىل انتكاسات شديدة يف 

التنمية البرشية، و عىل الرغم من صعوبة إرجاع هذه التأثريات إىل أي حدث معني ، إال أن التجارب عىل مستوى األرسة واألفراد مرتبطة 

بنقاط الضعف املوجودة أصالً.

يحاول هذا الفصل تحقيق ثالث رؤى عرب األبعاد الخمسة الرئيسية للتنمية البرشية - )1( الفقر متعدد األبعاد )استناًدا إىل ظروف مياه 

الرشب والرصف الصحي واإلسكان والحصول عىل الطاقة وملكية األصول والصحة والتعليم( ، )2( فقر الدخل )عىل أساس العاملة وسبل 

كسب العيش واملدخرات والديون( ، )3( انعدام األمن الغذايئ ، )4( عدم املساواة بني الجنسني ، )5( اإلقصاء االجتامعي، هذه الرؤى 

تهدف اىل:

فهم نقاط الضعف املوجودة مسبًقا والفوارق املكانية عرب الواليات الثامين عرشة فيام يخص إبالغ إجراءات التعايف حتى تكون شاملة   •
وطويلة األجل ومعالجة نقاط الضعف الراسخة مع االستجابة أيًضا لالحتياجات العاجلة ؛

تقدير التأثري عىل الناس )بسبب الفيضانات بشكل رئييس( عرب الواليات الثامين عرشة ، باستخدام مسح أويل للحالة املعيشية   •
لألرس126 يوثق ظروف ما قبل الفيضانات وبعدها ، إىل جانب الظروف األساسية املوجودة مسبًقا وتقديرات األشخاص املترضرين من 

الفيضانات يف املناطق )منظمة األغذية والزراعة وحكومة السودان االنتقالية ، 2020( ؛

 )SDG 10-1(.التعليق عىل التأثري العام الذي قد يحدث عىل مسار تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالتنمية البرشية     •

لتحقيق الهدف األول ، يطور هذا الفصل سلسلة من املؤرشات الفرعية للمجاالت الخمسة ألوجه الضعف والتفاوتات يف التنمية البرشية 

عرب جميع الواليات، و يوفر أيًضا مؤرًشا تراكميًا لضعف التنمية البرشية للواليات وكذلك لكل والية ، إلعطاء نظرة عن كيفية أداء كل الوالية 

مقارنة باآلخريات )انظر الشكل 18 2(. تشري مقارنة هذه املؤرشات إىل ما ييل:

1. يوجد تباين كبري يف الظروف البرشية عرب الجغرافيا والواليات الـ18. تعد واليات دارفور وكردفان الواليات األكرث ضعفاً يف جميع 
األبعاد تقريباً ، تليها القضارف والنيل األزرق وكسال.

2. عىل وجه الخصوص ، يعترب رشق ووسط وغرب وشامل وجنوب دارفور من بني الواليات التي تعاين من أفقر ظروف معيشية وفقر 
متعدد األبعاد ، وهو ما يتامىش إىل حد ما مع أعىل معدالت قلة الدخل يف هذه الواليات وكذلك يف غرب كردفان.

3. إن انعدام األمن الغذايئ بسبب الضعف االقتصادي هو األعىل نسبيًا يف غرب دارفور والبحر األحمر ، يليه كسال وشامل كردفان والنيل 
األبيض والنيل األزرق وجنوب وغرب كردفان )برنامج األغذية العاملي ، 2020 أ(.

4. يتم اختبار عدم املساواة بني الجنسني عىل مستويات مامثلة يف جميع الواليات بغض النظر عن الدخل وظروف املعيشة ، مام يربز 
الحاجة إىل معالجة التحديات االجتامعية والثقافية العميقة الجذور يف جميع أنحاء البالد.

5. التفاوتات االجتامعية هي األعىل يف واليات رشق دارفور وغرب كردفان وجنوب دارفور وجنوب كردفان والخرطوم والنيل األزرق وسنار.

إىل جانب ذلك تعد املناطق الريفية أكرث ضعًفا وفقاً لجميع املقاييس الخمسة للتنمية البرشية مقارنة بنظرياتها يف املناطق الحرضية.

بالنسبة للهدف الثاين وعرب أبعاد التنمية البرشية الخمسة يف املناطق املترضرة من الفيضانات، تم تقدير التأثريات اإلجاملية التالية:

الفقر متعدد األبعاد: تأثرت بشدة الظروف املعيشية ملا يقرب من 1.6 - 1.9 مليون أرسة بسبب انتشار األمراض الناجمة عن   •
أرضار الرصف الصحي، ومياه الرشب امللوثة ، وأيًضا بسبب املنازل املنهارة ، وفقدان األصول ، وفقدان أيام التعليم. تؤدي بعض 

آليات املواجهة التي يستخدمونها إىل زيادة تدهور سالمتهم وكرامتهم ونتائج خصوصيتهم ، خاصة بالنسبة للنساء. إن الضغط عىل 

استخدام املرافق املشرتكة للمراحيض أو املأوى يزيد أيًضا من تعرضهم لجائحة كورونا. ما يقرب من 1.1 مليون أرسة تعاين من 

الترشد أو النزوح ، منها 790 ألًفا تم نقلهم مؤقتًا ، وأكرث من 123.9 ألًفا إما انتقلوا بالفعل أو يخططون لالنتقال بشكل دائم 

يف املستقبل القريب.
فقر الدخل: تأثرت مداخيل ومدخرات ما يقرب من 1.7 مليون أرسة ، وأكرثها ترضرا هم املزارعون )634.9 ألف أرسة( ،   •
واألشخاص الذين يحصلون عىل رواتب يومية )607.3 ألف أرسة( ، واألشخاص الذين يكسبون دخلنم من املؤسسات الصغرى 

أو الصغرية أو املتوسطة )374.6 ألف أرسة(. بالنظر إىل أن معظم األرس لديها فرد واحد فقط يكسب عائًدا واحًدا ، فإن تأثري 

انخفاض الدخل واملدخرات وزيادة الديون سيؤثر عىل األرسة بأكملها مبتوسط حجم 5.4 شخص. بإضافة إىل ذلك فإن األشخاص 

126.  تم إجراء مسح أويل لألرس املعيشية بني نوفمرب وديسمرب 2020 )ن = 2665 أرسة( يف 6 واليات. بالنسبة للواليات املتبقية ، يتم استخالص التقديرات من التقييامت امليدانية 

الرسيعة التي أجريت سابًقا من قبل رشكاء آخرين ، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة ، ولجنة املساعدة اإلنسانية ، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، وتقييامت 

الفيضانات الرسيعة املشرتكة بني الوكاالت )أغسطس 2020( ، أو يتم استخدام املتوسطات الوطنية املستمدة من املسح.
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الذين يعتمدون عىل التحويالت املالية أو املساعدات اإلنسانية )أي أولئك العاطلني عن العمل أو الذين لديهم دخل موسمي فقط( 

وعىل الرغم من قلة عددهم )85.4 ألف أرسة( لكنهم األكرث ترضًرا لعدم وجود أي مدخرات أو أصول ميكن االعتامد عليها. ومن 

بني املترضرين ، 596.1 ألف نازح ، و 167.6 ألف الجئ وطالب لجوء ، و 372.9 ألف أرسة تعولها نساء. انظر الشكل 

18 1 لفهم تقاطع قابلية التأثر عرب األنواع املختلفة من األشخاص الذين يواجهون تحديات فقر الدخل. هناك 324.1 ألف 
أرسة من الخمس األفقر، و 458.9 ألف أرسة من الُخمس الثاين إىل الخمس األفقر )كالهام تحت خط الفقر( تعيش يف املناطق 

املترضرة من الفيضانات وتحتاج إىل دعم فوري طويل األجل عرب املساعدة اإلنسانية الفورية و تقديم الغذاء / النقد مقابل العمل. 

هناك 559.9 ألف أرسة أخرى من الرشيحة الخمس األول الذين هم فوق خط الفقر بقليل ، ولكن مع هذه الضغوط والصدمات 

الرتاكمية قد تكون معرضة لخطر السقوط دونها )انظر الشكل 3(. ويحتاجون كذلك إىل الدعم من خالل خطط دعم التوظيف و 

ورش عمل التدريب عىل املهارات127.

انعدام األمن الغذايئ: يعاين ما يقرب من 2.2 مليون أرسة من انعدام األمن الغذايئ يف املناطق املترضرة من الفيضانات بسبب   •
ضعفها االقتصادي، وتشري التقديرات إىل أن ما يقرب من 1.5 مليون منهم اقرتضوا أموااًل للحصول عىل الطعام ألرسهم ، مام أدى 

إىل تفاقم ديونهم ونتائج الفقر، يتأقلم الكثريون عن طريق تخفيض عدد وجبات الطعام  أو تقنني كميات الطعام ، أو تغيري الرتكيبة 

الغذائية ، وكل ذلك قد يؤثر عىل نتائج سوء التغذية عىل املدى املتوسط إىل الطويل. يحتاج هؤالء األشخاص إىل مساعدة فورية 

كإمدادات غذائية و / أو قسائم نقدية )عىل سبيل املثال ، من خالل برنامج دعم األرسة يف السودان(.

الشكل 19-1: تقاطع األشخاص املتأثرين بفقر الدخل

127.  انظر باب العمل وسبل العيش العيش ملزيد من التفاصيل 

596.1
ألف

النازحني

167.6
ألف

الالجئني و

طالبي اللجوء

372.9
ألف امرأة ترأس سمو

الفالحون )634.9 ألف أرسة(

العاملون بأجر يومي )607.3 ألف سورة(

MSME )374.6 ألف أرسة(

العاطلني عن العمل )85.4 ألف أرسة(

•      عدم املساواة بني الجنسني: تتأثر حوايل 2.9 مليون امرأة بشكل غري متناسب من بني السكان ، حيث يواجهن فقدان الكرامة 
والخصوصية بعد إجبارهن عىل التربز يف العراء ، ومشاكل تتعلق بالسالمة أثناء الوصول إىل دورات املياه يف الظالم ، وزيادة عبء 

احتياجات تقديم الرعاية، وظروف الدورة الشهرية غري الصحية. عالوة عىل ذلك من املتوقع أن تواجه أكرث من مليون امرأة العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي بعد هذه األحداث األخرية بزيادة تزيد عن 70٪ من السابق. 312.8 ألف طفلة قد ينتهي بهن 

األمر بالترسب من املدرسة بسبب الظروف يف املنزل، بالرغم من أن األطفال الذكور هم األكرث عرضة لالنقطاع عن الدراسة من اإلناث 

- حوايل 450.6 ألف طفل ذكر - مع عبء أكرب عليهم للمساهمة اقتصاديًا يف دخل األرسة، أيًضا  رمبا يتحول 626.9 ألف 
رجل إىل ظروف عمل تنطوي عىل خطورة.

•       اإلقصاء االجتامعي: النازحون والالجئون وطالبو اللجوء هم من بني الفئات األكرث ترضًرا واستبعاًدا بسبب عدم االندماج يف املجتمع، 

من املرجح أن يكونوا فقراء أكرث من أفراد املجتمع ، ولديهم أصول أقل )مبا يف ذلك األرض( ، ويعيشون يف مخيامت ذات خدمات 

أساسية متدنية أو ظروف إيواء سيئة ، ويعتمد الكثريون بشكل أسايس عىل املساعدة اإلنسانية. لقد ترضر ما يقرب من 1.1 مليون 

منهم بشدة ، ويرجع ذلك يف املقام األول إىل األرضار التي لحقت بالخدمات األساسية )الرصف الصحي( ، وتضخم األسعار.

األطفال هم مجموعة أخرى تتأثر بشكل غري متناسب. قد يواجه حوايل 770.1 ألف طفل اعتداءات جسدية أو نفسية شديدة يف 

املنزل. ما يقرب من 122.7 ألف طفل ترتاوح أعامرهم بني 1 و 3 سنوات معرضون لفرصة فقدان التطعيامت ، والتعرض ألمراض كان 

ميكن الوقاية منها عىل املدى الطويل.
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  أيًضا حوايل 150.3 ألف شخص من ذوي االحتياجات الصحية الخاصة )النساء الحوامل أو األشخاص ذوو اإلعاقة أو املصابون بفريوس 
نقص املناعة البرشية( واجهوا مشكالت يف الحصول عىل الرعاية الصحية أثناء الفيضانات وبعدها ، وهم بحاجة إىل دعم عاجل. 

وبشكل عام قد تكون العديد من مكاسب التنمية التي تحققت خالل العقدين املاضيني معرضة لخطر الضياع بسبب هذه الصدمات 

والضغوط املعقدة واملتوالية. أحرز الهدف 4 بشأن التعليم والهدف 6 بشأن املياه والرصف الصحي والهدف 8 بشأن العمل والهدف 9 

املتعلق بالبنية التحتية بعض التقدم عىل مدى العقود املاضية ، لكنها تأثرت بشدة يف عام 2020. الهدف 2 بشأن الجوع والهدف 3 

املتعلق بالصحة والهدف 5 بشأن املساواة بني الجنسني والهدف 7 من أهداف التنمية املستدامة عىل الطاقة والهدف 10 من أهداف 

التنمية املستدامة بشأن عدم املساواة كانا بالكاد قامئني ، ولكن مع هذه الصدمات والضغوط من املرجح أن تتعرض لرضبة قوية، لكن 

األهم من ذلك أن الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة بشأن الفقر كان يظهر بالفعل اتجاهات تزداد سوًءا ، ومن املرجح أن يشهد 

اندفاع املزيد من الناس نحو الفقر املدقع وانعدام األمن الغذايئ. تحتاج كل هذه املجاالت إىل اهتامم عاجل عرب التحويالت النقدية وبرامج 

النقد والغذاء مقابل العمل لحامية الفقراء الفعليني، كذلك لحامية من هم فوقهم بقليل من الوقوع يف الفقر.

يوىص مبجاالت العمل ذات األولوية التالية:

األولوية 1: تعزيز التخفيف من حدة الفقر واألمن الغذايئ من خالل املنح النقدية والنقد مقابل العمل  •
األولوية 2: تحسني الظروف املعيشية من خالل إعادة بناء مرافق الرصف الصحي ومياه الرشب  •

األولوية 3: االستثامر يف بناء قدرات أعضاء املجتمع واملنظامت والحكومات املحلية لفهم حاالت الطوارئ املستقبلية واالستجابة  •

لها بشكل أفضل

سياق التنمية البرشية  يف السودان

بينام شهد السياق السيايس يف السودان تحوال تاريخيا يف عام 2019 ، كان سياق التنمية البرشية عرضة النخفاض مستمر وكبري،  و 

ترتيب السودان العاملي عىل أساس مؤرش التنمية البرشية يف تراجع مطرد ، كان ترتيبه 147 يف عام 2005 تراجع إىل 170 يف عام 

2020 128 ، لقد أدت سنوات الرصاع وحاالت النزوح الناتجة عن األخطار الطبيعية والتضخم بسبب الضغوط االقتصادية إىل زيادة كبرية 
يف عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر والذين يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية، و زاد هذا العدد بنسبة 75٪ يف السنوات الخمس 
املاضية - من 5.2 مليون شخص يف 2015 إىل 9.3 مليون )23٪ من السكان( يف 2020 )منظمة األغذية والزراعة وحكومة 

السودان االنتقالية ، 2020(.

يعاين السودان باستمرا من تفيش واسع لثالثة وبائيات ، ميكن تجنبها جميًعا: األمراض املتعلقة باملياه والرصف الصحي )كالكولريا( ، 

واألمراض املنقولة بالنواقل )مثل املالريا والحمى النزفية الفريوسية( واألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات )مثل الحصبة وشلل 

األطفال والدفترييا(129، و تُزهق أرواح كثرية بسبب هذه األوبئة ، ويواجه الناس انتكاسات اقتصادية وجسدية ونفسية، وتتسبب هذه 

األوبئة يف زيادة الضغط عىل النظم الصحية املتوترة أصالً. كانت هناك تحسينات هامشية يف حاالت التقزم والهزال ونقص الوزن لدى 

األطفال دون سن الخامسة بني عامي 2014 و 2018 ، لكن تغطية التحصني الشاملة قد تأثرت عندما تلقى أقل من 26٪ من 

األطفال دون سن سنة واحدة الجرعات الكاملة لربنامج التحصني املوسع، و تتجىل آثار ذلك يف عودة ظهور شلل األطفال يف األشهر األخرية ، 

والذي كان قد تم القضاء عليه يف البالد بحلول عام 2009.

يستمر النزوح املمتد والجديد بسبب عقود من الرصاع واملخاطر البيئية ، مع ما يقرب من 1.86 مليون نازح باإلضافة إىل أكرث من مليون 

الجئ تستضيفهم الدولة. كذلك أدت محدودية القدرات املؤسسية واملالية إىل إعاقة حامية السياسات الخاصة بالتخفيف من حدة الفقر 

وتوفري فرص عمل متنوعة ، والحد من انعدام األمن الغذايئ ، واألمية ، وتفيش األمراض ، وعدم املساواة بني الجنسني ، واالندماج االجتامعي 

للنازحني والالجئني. كل هذه الظروف كان لها عواقب وخيمة عىل اللياقة الجسدية والعقلية للناس و عىل مستوى معيشتهم مبا يف ذلك 

الوصول إىل الخدمات و قدرتهم عىل العيش بكرامة  وقدرتهم عىل الصمود عىل املدى الطويل )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية ، 2020(.

يقدم هذا الفصل خطًا أساسيًا ألماكن الضعف الرئيسة يف التنمية البرشية عرب الواليات الثامين عرشة باستخدام 33 مؤرًشا للتنمية يف 5 

مجاالت130، يتم عرض املؤرشات التي تم تطويرها يف الشكل 18-2.

تفاقمت الظروف املوجودة مسبًقا بسبب تأثريات جائحة كورونا وتدابري اإلغالق التي تم اتخاذها ملنع انتشارها ، مام تسبب يف انخفاض 

كبري يف حركة السلع ووظائف السوق ، والتجارة عرب الحدود ، وسبل كسب العيش ، وفرص العمل اليومية ، والحد من القوة الرشائية 

لألرس والوصول إىل الغذاء للسكان الضعفاء )حكومة السودان ، 2020(. يف مثل هذا السياق كان للفيضانات عىل مستوى الدولة تأثري 

مضاعف ، و كان له تأثري  غري متجانس عىل األشخاص والواليات الضعيفة فعالً أكرث من اآلخرين.

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SDN )2020 ، 128. )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

129. انظر فصل قطاع الصحة ملزيد من التفاصيل .

130. )1( الفقر متعدد األبعاد )بناًء عىل ظروف مياه الرشب والرصف الصحي والسكن والحصول عىل الطاقة وملكية األصول والصحة والتعليم( ، )2( فقر الدخل )عىل أساس العاملة وسبل 

العيش( ، )3( انعدام األمن الغذايئ ، )4( عدم املساواة بني الجنسني ، و )5( اإلقصاء االجتامعي. انظر املنهجية يف نهاية هذا الفصل ملزيد من التفاصيل حول املؤرشات ومصادر البيانات 

وحساب الفهرس.
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الشكل رقم 2-19:

تم تقييم مواطن الضعف يف التنمية البرشية باستخدام مؤرشات متعددة )راجع قسم املنهجية يف نهاية هذا الفصل ملزيد من التفاصيل(. 

يشري املحور إىل املؤرش النسبي عىل املقياس 0-1 برتتيب متزايد من نقاط الضعف.
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Human Development Vulnerabilities and Inequalities across states

Multi-dimensional Poverty Income Poverty
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131. هذا مكمل للموضوعات الفرعية التي يغطيها إطار مؤرش التنمية البرشية ، لكن التقييم ال يستخدم نفس املؤرشات أو املنهجية للوصول إىل مؤرش مامثل ، وبالتايل ال ميكن مقارنته. يحدد 

هذا التمرين فقط نقاط الضعف الرئيسية والتأثريات املحتملة عىل السامت املختلفة لظروف املعيشة.

132.  تقارير التقييم الرسيع للفيضانات HAC و UNOCHA أغسطس 2020.

133.يف 6 واليات )النيل األزرق والقضارف والخرطوم ونهر النيل وسنار والنيل األبيض( شمل 2665 أرسة. انظر ملحق تقرير قطاع تقييم األثر البرشي للحصول عىل وصف تفصييل للعينة 

ونظرة عامة عىل املنهجية املستخدمة للوصول إىل التقديرات   

الظر وف املعيشية والفقر متعدد األبعاد131 

آلثار الناجمة عن مياه الرشب املترضرة

وفًقا ملسح السودان S3M II لعام 2019 ، استخدمت 17٪ من األرس  مصادر غري محسنة ملياه الرشب )برئ غري محمية ، وحفري ، 

ومياه سطحية غري معالجة ، وما إىل ذلك(، و يعد هذا تحسًنا كبريًا مقارنة بـ 31٪ من األرس )األرسة املعيشية( وفًقا للمسح العنقودي 

متعدد املؤرشات 2014 ، 96٪ من تلك األرس مل تستخدم أي شكل من أشكال طرق معالجة املياه، حوايل 58٪ من جميع أفراد األرسة 

حصلوا عىل مياههم بعيًدا عن أماكن العمل )32٪ من عائيل األرس اضطر إىل امليش ألكرث من 30 دقيقة( ، وكان العبء األسايس لجلب 

املياه يقع عىل عاتق النساء )38٪(، واألطفال دون سن 15 عاًما )23٪( )اليونيسف( وبنك السودان املركزي ، 2014(.

وفًقا للتقييامت الرسيعة املشرتكة بني الوكاالت التي أجريت يف أغسطس 2020 للفيضانات132 , ، واجه العديد من األشخاص تحديات 

يف الوصول إىل مياه الرشب . أشار أشخاص يف الخرطوم )املجلس الرنويجي لالجئني، 2020( إىل133 وجود نسبة عالية من امللوحة تجعل 
مياه اآلبار املتاحة غري صالحة للرشب، مام يضطر األرس لدفع مثن رشاء مياه الرشب بتكلفة 150 جنيًها للربميل.

إىل جانب ذلك واجهت مؤقتًا العديد من األرس تحديات يف الحصول عىل املياه بسبب عدم توفرها عىل أواين حمل املاء وأحواض الغسيل 

والدالء، أما أولئك الذين نزحوا من منازلهم وكانوا يقيمون مع األقارب أو الجريان أو يف املدارس القريبة فقد  متكنوا من الحصول عىل بعض 

مياه الرشب خالل تلك األيام. واشتىك آخرون من زيادة التعكر الناتج عن التلوث والذي قد يؤدي إىل اإلصابة باألمراض التي تنقلها املياه، 

ووفًقا للمسح األويل الذي أجري، أشار 54٪ من عائيل األرس إىل أنهم يواجهون مشكالت يف جودة املياه )طعم أو لون أو تلوث(، و ٪20 

واجهوا زيادة يف األسعار ، و 70٪ واجهوا مشكالت يف الوصول إىل املياه.
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الجدول 19-1: اآلثار الناجمة عن مياه الرشب املترضرة

 تقديــر عــدد الفئــات االجتامعيــة املتأثــرة يف املناطــق الجغرافيــة
ــرضًرا134 األكرث ت

املخاطر الرئيسة للفئات االجتامعية األكرث ضعفا

مياه الرشب.1.1

 = ألــف، الخرطــوم 207.6 = ســنار(مليــون عائل 1.31
)ألــف 186.5 = ألــف، نهــر النيــل 202.8

 ميكن( )الطعم أو أي تلوث آخر مــن حيث اللون أو( امليــاه األرس املتأثــرة بتدهــور جــودة .1.1.1
 متت مناقشــتها أن يكــون لذلــك آثــار مــن الدرجــة الثانية عــىل الصحة واألمــراض املنقولة باملياه التي

)يف القســم الصحي من هذا الفصل
 أولئــك الذيــن اعتمدوا عــىل الصهاريج( تأثــرت األرسة بســبب ارتفــاع أســعار ميــاه الــرشب .1.1.2 

 تأثــري مؤقــت ولكــن قــد يــؤدي إىل آليــات التكيــف مثــل اقــرتاض( )وامليــاه املعبــأة يف وقــت ســابق
)وزيــادة الديون التي قد يكــون لها آثار طويلة األجل األمــوال

 ألــف، البحر 141.7 = النيــل األزرق( ألــف عائــل 485.5
)ألف 75.1 = ألــف ، الخرطــوم 102.6 = األحمــر

ــر ــف، نه ــل )الخرطــوم = 525.8 أل ــون عائ  1.699 ملي
ــف( ــنار = 263 أل ــف ، س ــل = 276.9 أل الني

 1.1.3. تأثــرت األرسة بســبب نقــص الوصــول املادي إىل مياه الرشب )قــد يكون تأثريًا مؤقتًا ولكنه
 أدى إىل آليــات التكيــف مثــل تقليــل اســتهالك امليــاه، واألمــوال املقرتضــة ، ومــا إىل ذلــك ، والتــي قد

يكــون لها آثار طويلة األجل(

134.مل يتم تضمني الوالية الشاملية يف هذا التقييم بسبب نقص املعلومات املتاحة عن تأثري الفيضان. كام أن غرب كردفان ووسط ورشق دارفور بها فجوات كبرية يف البيانات ، وبالتايل فهي 

ليست ممثلة بشكل جيد هنا.

135. الحظ أنه عىل الرغم من أن النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون التغوط يف العراء أو أنظمة الرصف الصحي الالمركزية أعىل يف القضارف والبحر األحمر وشامل وجنوب كردفان 

وكسال ، فإن النسبة األكرب من السكان الذين يستخدمون شبكات الرصف الصحي باألنابيب والذين مل يتأثروا بشدة هي يف الخرطوم ، ولكن ببساطة نظرًا لوجود عدد كبري جًدا من السكان يف 

الخرطوم ، فإن العدد اإلجاميل لألرس املترضرة أكرب بكثري.

الجدول 19- 2: اآلثار الناجمة عن إدارة النفايات الصلبة والرصف الصحي املتأثرة

تقدير عدد الفئات االجتامعية املتأثرة يف املناطق الجغرافية األكرث ترضًرا135 املخاطر الرئيسة للفئات االجتامعية األكرث ضعفا

الرصف الصحي 1.2

 ألــف 242.994 = ألــف ، نهــر النيــل 548.3 = الخرطــوم( مليــون أرسة 1.55
)ألــف 235.326 = ، ســنار

 قد يكون هذا تأثريًا متوســط املدى( األرس التــي بهــا مراحيــض أصبحــت غري فعالة .1.2.1
 األشــخاص بالفعل مبــرور الوقت ، ولكــن التأثريات عىل ، مــع بعــض اإلصالحــات التــي قــام بها

)الثانيــة قــد تكون عىل املــدى الطويل الصحــة والســالمة مــن الدرجــة
ــرأة 269.3 ــف ام ــنار( أل ــف ، الخرطــوم 48.3 = س ــرب 43.5 = أل ــف ، غ  أل

ــور ــف 24.6 = دارف (أل دورات املياه النساء اللوايت واجهن مشاكل تتعلق بالسالمة أثناء الوصول إىل .1.2.2

 ألــف 114.1 = ألــف ، النيــل األزرق 134.9 = الخرطــوم( ألــف نســمة 418.1
)ألف 39.9 = ، ســنار

 تتعلــق بالســالمة بســبب الحيوانــات عــدد األشــخاص الذيــن واجهــوا مشــكالت .1.2.3
)الثعابــني والعقــارب ومــا إىل ذلــك(

 مليــون ، غــرب دارفــور 1.2 = مليــون ، ســنار 3.5 = الخرطــوم( مليــون نســمة 8.3
(ألــف 591.6 = ألــف ، نهــر النيــل 763 =

 متزايــد مــن األمــراض املنقولــة بالنواقــل بســبب عــدد األشــخاص املعرضــني لخطــر .1.2.4
الصحــي ضعــف النفايــات الصلبــة وقضايــا الــرصف

ــون نســمة ، منهــم 4.6 ــون مــن النســاء 2.2 ملي ــون ، 1.2 = الخرطــوم( ملي  ملي
.ألــف 442 = ألــف ، الجزيــرة 559.1 = ألــف ، ســنار 615.8 = النيــل األزرق التغوط يف العراء عدد األشخاص الذين أجربوا عىل .1.2.5

 ألــف ، 237.4 = ألــف ، نهــر النيــل 450.7 = الخرطــوم( مليــون أرسة 1.17
)ألف 107.2 = ألف ، الجزيرة 127.2 = ألف ، غرب دارفور 176.5 = سنار

ـ HH تعــرض .1.2.6  وإجبــاره عــىل اســتخدام الجريان COVID-19 لتعــرض أكــرب لــ
املرافق املشرتكة /

 ألف ، غرب 348.5 = ألف ، ســنار 745.447 = الخرطوم( مليون أرسة 2.48
)ألف 201.7 = ألف ، الجزيرة 267.4 = ألف ، نهر النيل 271.8 = دارفور

 األرس املتــرضرة( محتمــل وأمــراض تنقلهــا امليــاه األرس التــي لديهــا تلــوث مــايئ .1.2.7
 الالمركزيــة أكــرث عرضة لــألرضار أثناء تســتخدم التغــوط يف العــراء أو أنظمــة الــرصف الصحــي

(الفيضانات

 صورة 1: مراحيض حفرة محّسنة ومهواة مترضرة يف أحد املنازل الواقعة يف
 .منطقة حظر أم الفجر ، الخرطوم بتاريخ 12 آب / أغسطس 2020

املصدر: املجلس الرنويجي لالجئني  

 لصــورة 2: بعــض أجــزاء مســتوطنة الفــردوس يف رشق دارفــور بعــد الفيضانــات حتى 20 أغســطس
2020. 

تقييم رسيع للفيضان HAC & UNHCR :املصدر
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اآلثار الناجمة عن ترضر املساكن واألصول وفقدان الوصول إىل الطاقة

وفًقا ملسح السودان MICS5 2014 ، فإن أكرث من 28.8٪ من األرس ال متتلك املساكن التي تعيش فيها )مستأجرة ، 

توفرها الوظائف ، إلخ( ؛ حوايل 62.4٪ يعيشون يف مساكن مصنوعة من الطني والعيدان )مثل جوتيا( [77٪ أرسة تعيش 

يف مساكن بأسقف بدائية أو تلك املصنوعة من مواد طبيعية ، و 66٪ أرسة مع جدران بدائية / مواد طبيعية[ ، و ٪29.4 
أرسة لديها غرفة واحدة فقط لألرسة بأكملها )متوسط الحجم 5.4 فرًدا(. ما يقرب من 59 ٪ من الناس يستخدمون الوقود 

الصلب للطهي، هذه األرس هي األكرث عرضة لخطر مواجهة األرضار املنزلية يف املناطق املترضرة من الفيضانات ، أو عمليات 

اإلخالء بسبب عدم القدرة عىل دفع اإليجار وقت األزمات.

الجدول 19-3: اآلثار الناجمة عن ترضر املساكن واألصول وفقدان الوصول إىل الطاقة

املخاطر الرئيسية للفئات االجتامعية األكرث ضعفا تقدير عدد الفئات االجتامعية املتأثرة يف املناطق الجغرافية األكرث ترضًرا136

 .1.3اإلسكان واألصول والطاقة   
 1.38مليــون أرسة )الخرطــوم = 505.7 ألــف ، نهــر النيــل = 199.6 ألــف  .1.3.1مع أرضار جسيمة يف منازلهم

، ســنار = 191.5 ألــف ، غــرب دارفــور - 150.1 ألف)
 1.01مليون أرسة )الخرطوم = 285.439 ألف ، نهر النيل = 214.739  .1.3.2األرسة التي عانت من الترشد الدائم أو املؤقت أو النزوح

ألف ، سنار = 162.6 ألف ، غرب دارفور = 111.3 ألف(

 .1.3.3األرس التــي لديهــا خســائر يف األصــول )يحتمــل أن تكــون لهــا آثار طويلــة األجل عىل 
الفقر(

 970.9ألــف أرسة )الخرطــوم = 368.1 ألــف ، نهــر النيــل = 248.7 ألــف 
، ســنار = 134.7 ألف(

 .1.3.4األرس التــي تأثــرت بإمكانيــة الحصول عىل وقود الطهي )تأثري مؤقت ولكنه يؤدي إىل 
اســرتاتيجيات املواجهــة مثــل زيــادة الديون وانعــدام األمن الغذايئ وما إىل ذلــك والتي قد يكون 

لها آثــار طويلة األجل(

 436.9ألــف أرسة )الخرطــوم = 210.3 ألــف ، نهــر النيــل = 124.3 ألف ، 
ســنار وغرب دارفور = 48 ألًفا لكل منهام ، الجزيرة = 40.2 ألًفا(

 1.5مليــون أرسة )الخرطــوم = 298.5 ألــف ، ســنار = 228.5 ألــف ، غــرب  .1.3.5قام أرسةه بإعادة بناء الهياكل الضعيفة باملثل كام كان من قبل
دارفور = 162.5 ألف)

 169.9ألف أرسة )معظمها يف الخرطوم( .1.3.6األرسة معرضة لخطر فقدان السكن بسبب عدم القدرة عىل دفع اإليجارات
 35.4ألــف أرسة )غــرب دارفــور = 18.8 ألــف ، ســنار = 12.1 ألــف ، البحر  .1.3.7األرسة معرضة لخطر فقدان السكن بسبب فقدان الوظائف

األحمر = 11.6 ألف(

 724.4ألــف أرسة )الخرطــوم = 169 ألــف ، ســنار = 118 ألــف ، غــرب  .1.3.8أرسة تعيش يف ظروف معقدة )مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار كورونا(
دارفــور = 93.3 ألــف(

الصورة 3: مخيم للنازحني )كاس( مدمر بالكامل يف جنوب دارفور. 

مصدر الصورة: CAH & AHCO امليدانيني

 
الصــورة 4: منــزل نــازح )كاس( متــرضر بشــدة يف جنــوب دارفــور. 

مصدر الصورة: CAH & AHCO امليدانيني

136. مل يتم تضمني الوالية الشاملية يف هذا التقييم بسبب نقص املعلومات املتاحة عن تأثري الفيضان. توجد أيًضا فجوات كبرية يف البيانات يف منطقتي كردفان ودارفور ، وبالتايل مل يتم 

متثيلهام جيًدا هنا.
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التأثريات عىل الصحة

شهد السودان انتشار العديد من األمراض يف املايض القريب ، مبا يف ذلك املالريا والحمى النزفية بعد فيضانات العام املايض. هذه الوبائيات ال 

تؤثر فقط عىل البنية التحتية للرعاية الصحية ولكنها تزيد من اإلنفاق عىل الرعاية الصحية للفرد: يف عام 2017 كان ما يقرب من 100-
199 دوالر أمرييك ؛ حيث ميكن أن يصل اإلنفاق الشخيص إىل ٪76.137

43٪ من إجاميل وفيات األطفال دون سن الخامسة كانت بسبب أمراض ميكن تجنبها )معدية أو مائية أو منقولة بالنواقل أو معدية(138يعاين 
29٪ من األطفال من حاالت اإلسهال املتكررة ، مع عدم إعطاء ما يقرب من 10٪ أمالح الرتوية الفموية أو أي سوائل أخرى موىص بها. 

عالوة عىل ذلك هناك فجوة 3.7 مرة يف املساواة يف بقاء األطفال بني الوالية الشاملية 

)أدىن معدل وفيات دون سن الخامسة يبلغ 30 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي( وبني والية رشق دارفور )أعىل معدل وفيات دون 
سن الخامسة يبلغ 111.7 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي(. واألطفال الذين يعيشون يف أرس فقرية معرضون لخطر الوفاة قبل الوالدة 

)84.2 أقل من 5 سنوات( مقارنة باألطفال من أرسة غنية )أقل من 5 سنوات من العمر 39.4( )اليونيسف واملكتب املركزي لإلحصاء ، 
.)2014

ومع فقدان األطفال للقاحات فإن هناك خطر متزايد النتشار شلل األطفال والحصبة واألمراض األخرى التي ميكن الوقاية منها باللقاحات139، 

وقد كان هناك انخفاض يقدر بنسبة 15 ٪ يف استخدام اللقاحات املحتوية عىل الحصبة )MCVs( خالل الربع األول من عام 2020. 

لقد تم إلغاء معظم األنشطة املخطط لها يف خطة اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة وكان هناك انخفاض بنسبة 65 ٪ يف تغطية التطعيم ضد 

الحصبة لألطفال دون سن الخامسة. وقد تم اإلبالغ عن وباء جديد لشلل األطفال يف أغسطس بعد القضاء عليه يف عام 2009 ، وعىل الرغم 

من أن منظمة الصحة العاملية لديها خطط للتطعيم ضد شلل األطفال عىل نطاق واسع، فقد تم مواجهة تحديات بسبب تعذر الوصول إىل 

املناطق أثناء الفيضانات وعمليات اإلغالق بسبب جائحة كورونا. 

كذلك فإن 7٪ من السكان معرضون بالفعل لخطر اإلصابة باملالريا ، مع وجود أعىل معدل النتشار طفييل املالريا يف النيل األزرق وشامل 

وجنوب كردفان وغرب دارفور )وزارة الصحة االتحادية ، 2012(. ومع ازدياد األرضار التي أصابت مرافق الرصف الصحي ، وزيادة التغوط 

يف العراء، وغريها من مشاكل التخلص من النفايات فإن هناك خطر كبري عىل الناس )حتى أولئك الذين مل يتأثروا بالفيضانات بشكل مبارش( 
لإلصابة باألمراض املنقولة بالنواقل ، برصف النظر عن األمراض التي تنقلها املياه مثل اإلسهال والكولريا وعضات الثعابني والعقارب بسبب ركود 

املياه.

كذلك وجد التقييم الرسيع للفيضانات املشرتك بني الوكاالت يف أغسطس 2020 أن املستشفيات مثل جبل األولياء يف الخرطوم ، مكتظة مبا 

يرتاوح بني 250 و 300 زيارة يوميًا، كام أنه و مع قلة مرافق الرعاية الصحية األولية يف املناطق الريفية ذات القدرات املحدودة بالفعل ، 

كان هناك نقص يف خدمات اإلسعاف لحاالت الطوارئ ورعاية األم والطفل. وجدوا أن هناك فجوات كبرية يف برامج العالج للمرىض الخارجيني 

وبرامج التغذية التكميلية املستهدفة  التي تقدم خدمات سوء التغذية لألطفال )6-59 شهرًا(. باإلضافة إىل ذلك وجدوا أيًضا الحاجة إىل 

أماكن للرضاعة الطبيعية لألمهات املرضعات واستشارات تغذية الرضع وصغار األطفال140.

مع ارتفاع معدالت الخصوبة البالغة 5.4 ، فمن املرجح أن تحمل حوايل 5٪ من اإلناث )بني سن 15-49(141يف أي شهر معني142، و نظرًا 

ألن أكرث من 72٪ من حاالت والدة األطفال ال تحدث يف أي مرفق صحي ، فإن تدهور الظروف املعيشية يف املنازل بعد الفيضانات ميكن أن 

يشكل خطرًا إضافيًا عىل أولئك الذين ولدوا أو يتوقع والدتهم يف األشهر املقبلة، و مع معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة التي تصل إىل 

32٪ فإن هناك خطر حقيقي من أن يسوء أكرث يف هذه الظروف.

وفًقا للمسح األويل أشارت 52٪ من األرس إىل أنها تعاين من أمراض تنقلها املياه )الكولريا ، مشاكل يف الجهاز الهضمي ، مشاكل جلدية ، إلخ( 

بعد حدوث الفيضان أشار 78٪ إىل أنهم يعانون من األمراض املنقولة بالنواقل )املالريا ، إلخ(، وواجه 13٪ تحديات الحصول عىل الرعاية 

الصحية األولية للظروف الواقعة مسبًقا ، أفاد 17٪ عن تعرضهم لصدمة نفسية وإجهاد ، وأبلغ 6٪ من األرس عن التحديات التي يواجهها 

أفراد األرسة الذين يعانون من ظروف صحية خاصة )النساء الحوامل ، واألطفال حديثي الوالدة ، وكبار السن ، واألشخاص ذوي اإلعاقة ... إلخ( 

، و 4٪ من األرس أشارت إىل وجود أفراد منها واجهوا مشاكل صحية متعلقة بأمراض النساء.

137.  أنظر لفصل الصحة ملزيد من التفاصيل

https://sudan.opendataforafrica.org/cxnktu/sudan-health-profile :  البيانات املفتوحة إلفريقياOpen Data for Africa .138

https://www.who.int/health-cluster/news-and-events/news/Multiple-emergencies-Sudan/en .139  موقع منظمة الصحة االملية

140.  التقييم املشرتك بني الوكاالت بقيادة مشرتكة من قبل الحكومة. السودان ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف أغسطس 2020  يف املتوسط ، 

141.   وجد أن النساء حامالت ملا يقرب من 5 سنوات من 35 )بني سن 49-15(.

 142.   يعكس مسح العينة األويل هذا التقدير حيث أشارت نسبة 5٪ من األرس التي شملها املسح إىل وجود أفراد من األرسة الحامل.
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جدول 19-4: التأثريات عىل الصحة

تقدير عدد الفئات االجتامعية املتأثرة يف املناطق الجغرافية األكرث ترضرا املخاطر الرئيسية للفئات االجتامعية األكرث ضعفاً

 .1.4الصحة
 1.9مليون أرسة( الخرطوم 616.9 = ألف ، ســنار 258.5 = ألف ، شــامل كردفان 
 .1.4.1إصابة األرس املعيشية باملالريا وغريها من األمراض املنقولة بالنواقل 233.6 =ألــف ، نهــر النيــل 220.4 = ألــف ، جنــوب كردفــان 155.1 = ألــف)

 1.3مليــون أرسة( الخرطــوم 421.4 = ألــف ، ســنار 181.1 = ألــف ، غرب دارفور 
 137.6 =ألف)

 .1.4.2األرس املتــرضرة مــن األمــراض التــي تنقلهــا املياه( الكولريا ، والدوســنتاريا ، والتهابات 
الجلــد ، وما إىل ذلك)

 325.2ألــف أرسة( الخرطــوم 154.3 = ألــف ، ســنار ، النيــل األزرق ، غــرب دارفــور 
 35 =ألــف لــكل منهــا ، الجزيــرة ونهر النيــل 30 = ألف لكل منهام)

 .1.4.3األرس التي لديها أفراد يف األرسة يعانون من ظروف صحية موجودة مســبًقا وتواجه 
تحديات( مؤقتة )يف الوصول إىل املرافق الصحية

ــرب  ــا ، غ ــنار 56 = ألًف ــا ، س ــل 160 = ألًف ــر الني ــوم ونه ــف( الخرط  422.6أل
ــا) ــرة 38.9 = ألًف ــا ، الجزي ــور 46 = ألًف دارف

 .1.4.4األرس املعيشية مع أفراد األرسة مع زيادة معدل اإلصابة بصدمات نفسية

 150.3ألــف أرسة( النيــل األزرق 36 = ألــف ، الخرطــوم 33.8 = ألــف ، ســنار 
 19 =ألف)

 .1.4.5األرس التــي يتأثــر فيهــا األشــخاص ذوو الظــروف الخاصــة( النســاء الحوامل ، األطفال 
حديثــي الــوالدة كبــار الســن ، املعوقــني ، إلــخ)

ــمة ،  ــل األزرق 3900 = نس ــف ، الني ــوم 18.9 = أل ــمة( الخرط ــف نس  28.1أل
الجزيــرة 2450 = نســمة)

 .1.4.6عــىل وجــه الخصــوص ، يواجــه املصابــون بفــريوس نقص املناعة البرشيــة تحديات يف 
الحصــول عىل األدويــة بانتظام

 122.8ألــف ولــد( ســنار 21.4 = ألــف ، الخرطــوم 16.5 = ألــف ، البحــر األحمــر 
وغرب كردفان 13.5 = ألف لكل منهام)

 .1.4.7عــدد األطفــال( مــن عمــر 3-2 ســنوات )املعرضــني لخطــر فقــدان التطعيــم يف 
الوقــت املحدد

 105.7ألــف أرسة( النيــل األزرق 32 = ألــف وســنار ونهــر النيــل 17 = ألــف لــكل 
منهام)

 .1.4.8األرس التي لديها نساء واجهن مشاكل صحية نسائية أو نسائية

ــون أرسة( الخرطــوم 168.4 = ألــف ، ســنار 188.1 = ألــف ، غــرب   1.22ملي
دارفــور 133.5 = ألــف)

 .1.4.9األرس املعيشــية ذات الديــون املتزايــدة بســبب اإلنفــاق الصحــي التــي واجهتهــا يف 
أعقــاب الفيضانــات

 580.2ألــف أرسة( الخرطــوم 312.3 = ألــف ، نهــر النيــل 135.625 = ألــف، 
ســنار 77 = ألف)

 .1.4.10األرس التــي زاد اعتامدهــا عــىل املســاعدات اإلنســانية لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة 
يف أعقــاب الفيضانــات

التأثريات عىل التعليم

حدث تحسن يف االلتحاق بالتعليم االبتدايئ والثانوي خالل فرتة أهداف األلفية اإلمنائية، لك ال يزال منخفًضا، ويف حني أن 77.4٪ من الذكور 

يف سن املدرسة االبتدائية ملتحقون بالتعليم االبتدايئ ، فإن 75.5٪ من اإلناث من نفس األعامر مسجلني يف التعليم االبتدايئ. ولكن مع زيادة 
األعامر ، يبدو أن االلتحاق اإلجاميل بالتعليم ينخفض ، مع استبعاد األطفال الذكور بشكل هاميش، حيث أن 27.4٪ من األطفال الذكور يف 

سن التعليم الثانوي ملتحقون ، و 29.4٪ من اإلناث ملتحقون بربامج تعليمية. يف املتوسط ما يقرب من 13٪ من جميع األطفال دون سن 

18عام غري ملتحقني بالتعليم ، وحوايل 48٪ من األطفال غري مسجلني يف والية القضارف ، و 29٪ يف النيل األزرق. وفًقا للمسح األويل الذي 
تم إجراؤه ذكرت 40٪ من األرس إىل أنها فقدت كتبًا وشهادات ، بينام أشار 15٪ إىل أنها فقدت أصواًل أخرى متعلقة بالتعليم )مثل أجهزة 

الكمبيوتر وما إىل ذلك(، وأفاد 23٪ إنهم فقدوا أيام دراسية ألسباب منزلية )مثل املساعدة يف أعامل املنزل أو ملشاكل صحية( ، يف حني أشار 

ما يقرب من 50٪ إىل فقدان التعليم بسبب مشاكل البنية التحتية )املدرسة املترضرة والطرق والوصول إىل وسائل النقل... إلخ(.

جدول 19-5: تأثريات عىل التعليم

تقدير عدد الفئات االجتامعية املتأثرة يف املناطق الجغرافية األكرث ترضًر143 املخاطر الرئيسية للفئات االجتامعية األكرث ضعفا

1.5.التعليم   
 968.2ألــف ســاللة( الخرطــوم 353.7 = ألــف ، نهــر النيــل 248.7 = ألــف ، ســنار=  

 139.3ألف)
 .1.5.1أرسة مــع أطفــال فقــدوا أصــواًل متعلقــة بالتعليــم( كتــب أو شــهادات أو 

أجهــزة كمبيوتــر ، ومــا إىل ذلــك)

 560.2ألــف أرسة( الخرطــوم 161.8 = ألــف ، نهــر النيــل 124.3 = ألــف ، ســنار=  
 97.8ألف)

 .1.5.2أرسة مع أطفال فقدوا أيام الدراسة الحتياجات املنزل واملشكالت الصحية 
(القضايا املنزلية)

 912.7ألــف س( الخرطــوم 393.7 = ألــف ، ســنار 128 = ألًفــا ، غــرب دارفــور99 =  
ألًفــا ، الجزيــرة 83 = ألًفــا ، نهــر النيــل 73 = ألًفــا ، البحــر األحمــر 59 = ألًفــا)

 .1.5.3أرسة مع أطفال فقدوا أيام الدراسة بسبب تأثر الوصول أو إغالق املدرسة 
(مشاكل البنية التحتية)

 .1.5.4األرس ذات الديون املتزايدة من االقرتاض للرسوم املدرسية 1.43مليون أرسة59 ~( ٪ أرسة)
 .1.5.5ترسب األرس التي لديها طفل ذكر من املدرسة 265.1ألف11 ~( ٪ أرسة)

 .1.5.6ترسب األرس التي لديها طفلة من املدرسة 183.9ألف8 ~( ٪ أرسة)

143.  مل يتم تضمني الوالية الشاملية يف هذا التقييم بسبب نقص املعلومات املتاحة عن تأثري الفيضان. توجد أيًضا فجوات كبرية يف البيانات يف منطقتي كردفان ودارفور ، وبالتايل مل يتم متثيلهام 

جيًدا هنا
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التأثري عىل الدخل والفقر وسبل كسب العيش

46.5٪ من السكان يعيشون يف فقر ، و 7.76٪ يعيشون يف فقر مدقع، تنتمي 1.27 مليون أرسة إىل أفقر ُخمس من حيث الرثوة 
، بينام تنتمي 2.7 مليون أرسة إىل الرشيحتني الخمسية الثانية واملتوسطة )يحتمل أن تكون معرضة بشكل متزايد لخطر الوقوع يف براثن 

 UN Sudan ،( وتزداد نسبة الفقراء الذين يبتعدون عن مراكز املدن ،)الفقر( )اليونيسف واملكتب املركزي لإلحصاء ، 2014

UKAid ، حكومة السودان ، والبنك الدويل ، 2019(. ظل 50٪ من بني العاطلني عن العمل بدون عمل ألكرث من 12 شهرًا ، مام 
.)2011 ، MHRDL( يشري إىل نقص حاد يف العمل

أكرث من 2.4 مليون شخص يف القطاع غري الرسمي يعملون بدون حامية يف مكان العمل أو تأمني أو شبكات أمان اجتامعي ، 30٪ من 

بني هؤالء كان يعملون يف الزراعة واألنشطة املرتبطة بها ، و 23٪ يف النقل والتخزين، وكال النشاطني تعرقال بشدة يف أعقاب الفيضانات، 

وحتى أولئك الذين يعملون يف القطاع الرسمي، كان لدى 12٪ منهم فقط إمكانية الحصول عىل الضامن االجتامعي ، و 18٪ لديهم 

.)2011 ،MHRDL( إمكانية الحصول عىل التأمني الصحي، و 15٪ لديهم إمكانية الوصول إىل تدابري السالمة املهنية

وفًقا للمسح األويل سابق الذك144  كانت أعىل نسبة من األرس املتأثرة هي تلك التي تعمل يف الزراعة، حيث فقد 73٪ من األرس الزراعية 

أيام عمل أثناء الفيضان وبعده ، أبلغت جميع األرس تقريبًا عن فقدان وسائل النقل )الدراجات ، إلخ( ، وأفاد 25٪ عن فقدان األصول 

املتعلقة بالعمل )املعدات ، واآلالت ... إلخ( وأشار 43٪ منهم إىل انخفاض األجور ، وأشار 25٪ إىل انخفاض املدخرات ، وأشار ٪24 

إىل زيادة الديون. كام أفادت نسبة 36٪ من األرس إىل فقدان املحاصيل والبذور املخزنة ، بينام أفادت نسبة 31٪ من األرس إىل فقدان 

الرثوة الحيوانية.

تأثري آخر متوقع يف املستقبل القريب بسبب نقص فرص العمل مثل العاملة الزراعية املؤقتة ، والتي تعد من أهم مصادر الدخل لألرس 

الريفية، و وفًقا لتقييم منظمة األغذية والزراعة العاملية )الفاو( فقد تقلصت هذه الوظائف بالفعل ، ومن املرجح أن ترتاجع أكرث خالل 

موسم الحصاد القادم. وبالتايل فإن انعدام فرص العمل يف مجاالت مثل العمل يف املزارع وتجهيز األغذية الزراعية وتسويقها سيكون له تأثري 

كبري عىل سبل كسب عيش العديد من النساء املستضعفات )منظمة األغذية والزراعة وحكومة السودان االنتقالية 2020(.

الجدول 19-6: اآلثار التي متت مالحظتها يف سبل العيش والدخل واملدخرات

144. .ل وجد االستطالع أن متوسط دخل الفرد 1.3 فرد لكل أرسة ومتوسط حجم األرسة 5.4 

145. مل يتم تضمني الوالية الشاملية يف هذا التقييم بسبب قلة املعلومات املتاحة عن تأثري الفيضانات يف تلك املنطقة. كام أن غرب كردفان ووسط ورشق دارفور بها فجوات كبرية يف البيانات ، 

وبالتايل فهي ليست ممثلة بشكل جيد هنا.

املخاطر الرئيسية للفئات االجتامعية األكرث ضعفا أعداد الفئات االجتامعية املتأثرة يف املناطق الجغرافية األكرث ترضًرا145

 .2.0 سبل كسب العيش وفقر الدخل      

 324.1ألــف أرسة( غــرب دارفــور 107.3 = ألــف ، غــرب كردفــان 57.7 = ألــف ، رشق 
دارفور 25 = ألف(

 .2.1األرس التــي تعيــش يف أفقــر ُخمــس يف املنطقــة املتــرضرة عانــت مــن 
الصدمــة األكــرب( مــع تداعيــات مبارشة عىل أمنها الغذايئ ، والصدمات النفســية ، 

وزيــادة التعــرض للعنــف / الجرميــة ، ومــا إىل ذلــك)

 458.8ألــف أرسة( غــرب دارفــور 79.5 = ألــف ، ســنار 73.4 = ألــف ، غــرب كردفــان 
 56.8 =ألــف)

 .2.2األرس املوجــودة يف املنطقــة املتــرضرة فــوق الخمــس األفقــر بقليــل( عــىل 
الرغــم مــن أنهــا تحــت خــط الفقــر أيًضــا )ولكــن مــن املحتمــل أن تقــع يف فقــر 

مدقــع بســبب الصدمة

 558.9ألف أرسة( ســنار 127.1 = ألف ، الخرطوم والنيل األزرق 93 ~ ألف لكل منهام 
، غرب دارفور 36.3 = ألف.(

 2.3األرس يف املنطقــة املتــرضرة فــوق خــط الفقــر مبــارشة ولكــن مــن املحتمل 
أن تســقط يف الفقــر بعــد سلســلة الصدمــات والتضخم

 634.9ألــف أرسة( غــرب دارفــور 114.9 = ألــف ، ســنار 58.3 = ألــف ، النيــل األزرق 
 57.4 =ألف(

 2.4األرس الزراعيــة املتــرضرة( فقــدان أيام العمل ، األصول اإلنتاجية ، انخفاض 
الدخــل ، انخفــاض املدخرات ، زيادة الديون)

 54ألــف أرسة( غــرب دارفــور 8.3 = ألــف ، الخرطــوم 4.4 = ألــف ، ســنار 4.1 = ألــف 
، الجزيــرة 3.7 = ألف)

 2.5تأثــرت األرس التــي تــريب املاشــية( خســارة أيام العمل ، األصــول اإلنتاجية ، 
انخفــاض الدخــل ، انخفاض املدخــرات ، زيادة الديون)

 607.3ألــف أرسة( الخرطــوم 401.8 = ألــف ، نهــر النيــل 117.5 = ألــف ، الجزيــرة 
ــف  71.9 =أل

 .2.6تأثــرت األرس التــي تعتمــد عــىل أجــر يومي( ضياع أيــام العمل ، انخفاض 
يف األجــور ، انخفــاض يف املدخــرات ، زيادة يف الديون)

 374.6ألــف أرسة( الخرطــوم 75.9 = ألــف ، الجزيــرة 41.4 = ألــف ، البحــر األحمــر=  
 38.48ألــف ، غــرب دارفــور 28.1 = ألــف)

 .2.7األرس التــي تعتمــد عــىل الدخــل الناتــج عــن املرشوعــات املتناهية الصغر 
والصغــرية واملتوســطة املتأثــرة( خســارة أيام العمل ، وفقــدان األصول ، وانخفاض 

املبيعــات واألربــاح ، وانخفــاض املدخــرات ، وزيــادة الديون)

 85.4ألــف أرسة( الخرطــوم 19.3 = ألــف ، غــرب دارفــور 11.4 = ألــف ، الجزيــرة=  
 8.1ألف)

 .2.8تأثــر التحويــالت املاليــة لــألرس التــي ليــس لديهــا مصــدر دخــل أو تلــك 
التي تعتمد عىل معاشــات تقاعدية  أو املســاعدات اإلنســانية أو الدخل املوسمي 

(انخفــاض املدخــرات ، زيــادة الديــون)
873.9 ألــف أرسة )الخرطــوم = 232.9 ألــف ، نهــر النيــل = 152.6 ألف ، النيل األزرق 

= 131.659 رسو(  2.9األرس التي فقدت املحاصيل والبذور

752.5 ألــف أرسة )الخرطــوم = 210.3 ألــف ، نهــر النيل وســنار = 101 ألف لكل منهام 
، غــرب دارفــور ، النيــل األزرق = 82 ألًفــا لــكل منهــام(  2.10األرس التي فقدت مواشيها
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الشكل رقم )19-3(: نسبة األرس بحسب رشائح الرثوة يف 18 والية. يف حني أن الُخمَسني األخريين يقعان بالفعل تحت خط الفقر ، 

فإن أولئك املوجودين يف الُخمس األوسط معرضون بدرجة كبرية لخطر الوقوع يف براثن الفقر بسبب الصدمات والضغوط األخرية.
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التأثري عىل انعدام األمن الغذايئ

وفًقا للتصنيف الدويل للرباءات )أكتوبر - ديسمرب 2020( ، كان أكرث من 7.1 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذايئ )1.3 

مليون يف املرحلة 4 أو مستوى الطوارئ ، و 5.8 مليون يف املرحلة 3 أو مستوى األزمة(. أيًضا كان هناك 17.4 مليون آخرين يف 

املرحلة الثانية أو مستوى اإلجهاد )FSTS ، برنامج األغذية العاملي ، منظمة األغذية والزراعة، FEWS.NET و العون األمرييك ، 

2020(. إىل جانب ذلك كان 90٪ من األرس ضعيفة اقتصاديًا ، حيث أنفقت أكرث من 65٪ من دخلها عىل الغذاء )برنامج األغذية 
العاملي ، 2020 أ(.

سوء التغذية لدى األمهات أثناء الحمل والطفولة املبكرة مرتفع للغاية يف السودان، مام يعيق معدل النمو عىل املدى الطويل ، ما يقرب 

من 32.3٪ من األطفال املولودين أوزانهم منخفضة عند الوالدة ؛ حيث يعاين 33٪ من األطفال دون سن الخامسة من انخفاض الوزن ، 

و38.3٪ من التقزم ، و 16.3٪ منهم يعانون من الهزال.

وفًقا للمسح اإلحصايئ متعدد املؤرشات )MICS5( لعام 2014 ، اعتمدت 15.1٪ من األرس عىل طعام دون األفضلية وأقل تكلفة 

، واقرتضت 16.1٪ منها املال لرشاء طعام، واعتمدت 6.4٪ عىل األقارب ، ولكن األهم من ذلك كان 9.5٪  قد خفضت حجم الوجبة  
وعدد الوجبات يف اليوم، أو أن البالغون يستهلكون كميات أقل من الطعام من األطفال الصغار ، مام يرتتب عليه آثار طويلة األجل عىل 

األمن الغذايئ.

لفهم أكرث ملدى إلحاح السياق نحتاج إىل تسليط الضوء عىل تضخم أسعار الغذاء املستمر وقضايا توفر األغذية املعتمد عىل تقييد حركة 

السلع يف وقت الفيضانات. عىل الرغم من أن املسح األويل ركز عىل تحديد اآلثار املرتتبة عىل الفيضانات ، فسيكون من الصعب إرجاع 

الواقع املعاش عىل مستوى األرسة إىل الفيضانات فقط، فمن املحتمل أن تكون اآلثار املذكورة هنا هي الظروف العامة للناس ، وليس فقط 

بسبب الفيضانات.

الوصول: أدى الوضع االقتصادي الحايل يف السودان إىل ارتفاع حاد يف األسعار )وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية ، برنامج األغذية العاملي ، 

منظمة األغذية والزراعة ، شبكة FEWS ، و العون األمرييك ، 2020( ، مع تضخم اقرتب من 270٪ يف ديسمرب 2020 مقارنة 

بالشهر نفسه من العام املايض ، و ميكن أن يعزى جزء كبري منه إىل انخفاض قيمة الجنيه السوداين خالل نفس الفرتة )برنامج األغذية 

العاملي، 2020 د(. كان لهذا تأثري كبري عىل األمن الغذايئ لألرس. وبحسب تقرير برنامج األغذية العاملي ، فعىل الرغم من ارتفاع معدل 

األجر اليومي للعاملة املؤقتة بنسبة 199٪ يف ديسمرب 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 ، إال أن ارتفاع أسعار السلع 

الغذائية ال يزال يؤكد عىل القوة الرشائية للسكان ، مثل سلة الغذاء املحلية. زادت التكلفة بنسبة 261٪ عن نفس الفرتة146. حدد 

التقرير أولئك الذين يعتمدون عىل التحويالت غري الرسمية مثل التحويالت ، والعمل غري الرسمي ، والعمل الزراعي بأجر ، كمصدر رئييس 

للدخل بني الفئات األكرث ضعفاً. كام يشري التقرير إىل أن 54٪ من األرس املقيمة ال تستطيع رشاء وجبات صحية يوميًا دون استنزاف 

أصولها. بالنسبة لألرس النازحة والالجئني ، تبلغ النسبة حوايل 75٪ )برنامج األغذية العاملي ، 2020 أ(.

146. سجلت أعىل تكلفة لسلة الغذاء املحلية يف شامل كردفان )144.4 جنيًها سودانيًا( يليها النيل األزرق )141.4 جنيًها سودانيًا( ، بينام سجلت أقل تكلفة يف غرب دارفور )95.9 

جنيًها سودانيًا( )برنامج األغذية العاملي ، 2020 ج(
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وقد كانت التحديات الرئيسية التي واجهت إمكانية الوصول إىل الغذاء هي االفتقار إىل املال وارتفاع األسعار بسبب التضخم، و وفًقا 

للمسح األويل فقد ذكرت 84٪ من األرس إىل أنها تواجه تضخاًم يف أسعار املواد الغذائية و 36٪ أشارت إىل مواجهة مشكالت يف الوصول 

إىل األسواق، لكن مل يتأثر الوصول املادي إىل األسواق إىل حد كبري يف الخرطوم )وفًقا لتقييم HAC و OCHA الرسيع للفيضانات يف 

أغسطس( بالرغم من أن الطرق غري املعبدة بالنسبة للمعاقني وكبار السن تشكل تحديات.

الوفــرة : تم أيًضا إعاقة توافر السلع الغذائية يف أعقاب عمليات اإلغالق وإغالق الحدود بسبب جائحة كورونا عىل الرغم من أن هذه القيود 

رفعت يف أكتوبر  مام أدى إىل التخفيف. استمر نقص الوقود وارتفاع تكلفة النقل وانقطاع الطرق يف تقليل إمدادات السوق إىل املناطق النائية 

املترضرة بسبب الفيضانات )FSTS وآخرون ، 2020(، وبالرغم من توقع أن يكون إجاميل محصول الذرة الرفيعة أعىل من املتوسط )ما 

يقرب من 4-5 مليون طن( يف فرتة الحصاد هذه147 ، إال أن الخسائر الكبرية يف مخزون الغذاء يف املناطق املترضرة من الفيضانات ستستمر 

يف اإلسهام يف انخفاض اإلمدادات وارتفاع الطلب )FSTS et al. ، 2020(. قد تؤدي التأخريات املتوقعة يف إعادة الزراعة بسبب الغمر 
باملياه يف بعض املناطق إىل تقليل التوافر يف بعض املناطق املترضرة خالل شهري نوفمرب وديسمرب FSTS( 2020 وآخرون ، 2020(.

و وفًقا للمسح األويل أفادت 36٪ من األرس إىل فقدانها املحاصيل املخزنة، و أشارت 31٪ إىل فقدان املاشية مام قد يؤدي إىل تفاقم 
توافر الغذاء. باإلضافة إىل ذلك تعرض 27٪ من األرس لتلف أغذيتهم املخزنة ، وأشار 36٪ إىل عدم توفر بعض املواد الغذائية املطلوبة ، 

وقالت 16٪ من األرس إن االحتياجات الغذائية الخاصة لبعض أفراد األرسة )مثل حليب األطفال وغريه( منعدمة.

االستخدام: وفًقا للمسح األويل ، قالت 69٪ من األرس إنها غريت الرتكيب الوجبات الغذائية )عىل سبيل املثال ، زيادة الكربوهيدرات ، أو 

تقليل الربوتني أو الخضار( ، وقالت 9٪ من األرس إن األطفال الرضع قد تأثروا أيًضا ألن األمهات إما ليس لديهن وقت أو الغذاء غري الكايف 

لهن ليكن قادرات عىل اإلرضاع.

أدت الفيضانات األخرية إىل تفاقم وتكثيف انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية لدى السكان الضعفاء بالفعل، وزاد من تعرضهم لخطر 

الوقوع يف مراحل أكرث شدة من انعدام األمن الغذايئ - املرحلة الرابعة )الطوارئ( واملرحلة الخامسة )املجاعة( - إذا مل يكن هناك دعم 

خارجي قوي من رشكاء املوارد )منظمة األغذية والزراعة والحكومة االنتقالية ، 2020(، وبغض النظر عن زيادة التضخم وموسم الجفاف 

القادم والقيود التجارية، يتوقع برنامج الغذاء العاملي أن يتعرض حوايل مليوين شخص إضايف لخطر انعدام األمن الغذايئ بسبب وباء كورونا 

يف جميع أنحاء السودان )برنامج األغذية العاملي ، 2020 أ(.

الجدول 19-7: التأثري عىل انعدام األمن الغذايئ

WFP 147.حسب مدخالت الخرباء الواردة من برنامج األغذية العاملي

148,  مل يتم تضمني الوالية الشاملية يف هذا التقييم بسبب قلة املعلومات املتاحة عن تأثري الفيضانات . كام أن غرب كردفان ووسط ورشق دارفور بها فجوات كبرية يف البيانات ، وبالتايل فهي 

ليست ممثلة بشكل جيد هنا.

149.هذا التقدير مخصص فقط لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق املترضرة من الفيضانات وليس السودان بأكمله. وفًقا لـ IPC من قبل FSTS ، يبلغ التقدير للبلد بأكمله 7.1 مليون 

شخص.

املخاطر الرئيسية للفئات االجتامعية األكرث ضعفا148 أعداد الفئات االجتامعية املتأثرة يف املناطق الجغرافية األكرث ترضًرا
.3.0صناعة الغذاء        

2.1 مليــون أرسة )الخرطــوم = 647.5 ألــف ، ســنار = 295 ألــف ، نهــر النيل = 
240 ألــف ، غــرب دارفور = 219 ألف(

3.1. األرس املعيشية يف املناطق املترضرة من الفيضانات واملعرضة لخطر الوقوع يف حالة انعدام 
األمــن الغــذايئ الحــاد بســبب ضعفها االقتصادي وزيادة تضخم أســعار الغذاء

ــف ،  ــنار = 253.7 أل ــف ، س ــوم = 724.8 أل ــون أرسة149 )الخرط 2.01 ملي
نهر النيل = 226 ألف( [84٪ من األرس التي شــملها املســح يف املناطق املترضرة من 

الفيضانــات أشــارت إىل أنهــا تواجــه تضخــاًم يف أســعار املــواد الغذائيــة[

3.2 تواجه األرس يف املناطق املترضرة تضخاًم يف أسعار املواد الغذائية
 

870.8 ألــف أرسة )الخرطــوم = 300.9 ألــف ، نهــر النيــل وســنار = 111 ألف 
لــكل منهــام ، غــرب دارفــور = 95 ألًفــا(

3.3 األرس املتــرضرة مــن الوصــول إىل األســواق )تأثــري مؤقــت ولكن آليات التكيف املســتخدمة قد 
يكــون لها آثــار طويلة األجل(

644.9 ألــف أرسة )الخرطــوم = 160.5 ألــف ، ســنار = 114.9 ألــف ، نهــر 
النيــل = 107.4 ألــف

3.4. تــرضر األرس املعيشــية التــي تحتــوي عــىل أغذيــة مخزنــة )مــام يشــكل ضغطـًـا إضافيًــا عــىل 
اإلنفــاق واالدخــار(

1.26 مليــون أرسة )الخرطــوم = 400 ألــف ، ســنار = 171.9 ألــف ، نهــر النيــل 
= 152 ألف(

 3.5األرس املترضرة من عدم توفر مواد غذائية معينة ورضورية

174.7 ألــف رضيــع )الخرطــوم = 34 ألــف ، ســنار = 28 ألــف ، النيــل األزرق 
= 23.5 ألف(

 3.6عدد الرضع املترضرين بسبب مشاكل يف الرضاعة الطبيعية

1.66 مليون أرسة )الخرطوم ، سنار ، نهر النيل ، غرب دارفور(  3.7األرس التي تستخدم تغيريات غذائية لها آثار عىل املدخول الغذايئ

 3.8األرس التــي بهــا بالغــون ميارســون نظــام الحصــص الغذائيــة ، مــام يرتتــب عليه آثار عىل ســوء 1.65 مليون أرسة )الخرطوم ، نهر النيل ، سنار ، غرب دارفور(
التغذيــة عىل املدى الطويل

 3.9األرس املعيشــية التــي يتخطــى أفرادهــا وجبــات الطعــام ، مــام يرتتــب عليــه آثار عــىل الصحة 1.7 مليون أرسة )الخرطوم ، نهر النيل ، سنار ، غرب دارفور(
املبــارشة ، واملناعــة ، وســوء التغذيــة عىل املــدى الطويل

1.5 مليون أرسة )الخرطوم ، نهر النيل ، سنار ، غرب دارفور(  .3.10األرس املعيشية ذات الديون املتزايدة بسبب اقرتاض األموال لإلمدادات الغذائية



139

التأثري عىل املساواة بني الجنسني

تشكل النساء فقط 27.7٪ من القوى العاملة ، مع 69.2٪ إناث غري ناشطات اقتصادياً يف املناطق الريفية، و 73.9٪ يف املناطق 

الحرضية، و 60.7٪ من النساء العامالت يعملن يف الزراعة والغابات وصيد األسامك واألنشطة املرتبطة بها ، وهي من أكرث القطاعات 

ترضراً من الفيضانات. يعمل 12.1٪ يف املهن املتعلقة بالتعليم، ويتأثرون أيًضا بقيود جائحة كورونا )عىل الرغم من أنه ال يزال من 

املمكن استخدامهم ، لكن اإلجهاد والتعرض قد يكونان أعىل بشكل غري متناسب(، 33.1٪ من الشباب بال وظائف وخارج التعليم أو 

التدريب ، ويكون هذا املعدل أسوأ بالنسبة للشابات )UNICEF & CBS( )٪46.7 ، 2014(. يف نفس الوقت كانت هناك 

فجوة كبرية فعلية يف متوسط الدخل الشهري لإلناث )295.93 جنيًها سودانيًا( مقابل متوسط دخل الذكور )561.37 جنيًها 

سودانيًا( ، وكلها تشري إىل وجود تفاوت كبري بني الجنسني يف التوظيف والدخل.

كام تعاين النساء وطأة العديد من الظواهر الثقافية، فنسبة 21.2٪ من اإلناث بني 15 و 19 عاًما متزوجات ، و 21.7٪ من 

املتزوجات أعامرهن بني 15-49 عاًما يف زواج تعددي ، و 21.5٪ من النساء )بني سن 20-24( ولدن يف سن املراهقة ، واألكرث 

وضوًحا أن 87٪ من النساء يف سن 15-49 تعرضن  لشكل من أشكال تشويه األعضاء التناسلية األنثوية)الطهارة(. بجانب ذلك هناك 

انتشار للعنف املنزيل القائم عىل النوع االجتامعي ، حيث تعرض أكرث من 34٪ من النساء بني سن 15-49 لشكل من أشكاله عىل 

.)2014 ، UNICEF & CBS( أيدي أزواجهن

وفًقا للمسح األويل ويف عدة جبهات تأثرت النساء بشكل غري متناسب عن الرجال، قال 62٪ من املستطلعني إن النساء يف أرسهن 

اضطررن لرتك العمل لرعاية األوضاع املنزلية ، و 10٪ فقط من اإلناث كن يتوقعن تعلم مهارات جديدة لتنويع دخلهن يف املستقبل 

)مقارنة بـ 17٪ من الرجال(. وافاد 38٪ بأن هناك ضغطًا متزايًدا عىل تقديم الرعاية للنساء أكرث من ذي قبل. واألهم من ذلك أشار 
15٪ من املجيبني إىل أنهم يواجهون العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املنزل بعد الفيضانات ، والتي زادت بنسبة 70٪ مقارنة 

بالسابق.

كام واجهت اإلناث قضايا خاصة تتعلق بالصحة والنظافة. فقد أشار 43٪ من املستطلعني إىل أن النساء يف أرسهن يواجهن أثناء 

الفيضانات مشكالت يف الوصول إىل مستلزمات صحية آمنة أثناء الحيض ، و 22٪ واجهن مشكالت أثناء التخلص من النفايات الصحية، 

وقال 18٪ إنهن واجهن مشكالت يف الوصول إىل دورات املياه عدة مرات يف اليوم. أيًضا كانت هناك بعض التأثريات الواضحة التي 

تواجهها األرس التي تعيلها نساء:

كانت األرس التي تعولها إناث أكرث عرضة للهجرة )8٪( من األرس التي يعولها رجال )2٪( بحثًا عن سبل كسب عيش بديلة ، بالرغم من أن   •

األرس التي نزحت فعالً وقت إجراء املسح كانت نسبها مامثلة بني التي يعولها رجال والتي يعولها نساء.

كانت)93٪(  من األرس التي تعولها إناث متيل أكرث إىل تخطي أو تقليل أو تغيري نوع الغذايئ، مقابل)59٪( من األرس التي يرأسها رجال    •

بعد واقعة الفيضان، وقد يكون لذلك آثاراً غري متناسبة طويلة األجل عىل األرس التي تعيلها نساء. وفًقا للتقديرات السابقة فإن األرس التي 

تعولها نساء منترشة بصورة أكرب النعدام األمن الغذايئ ، حيث يعاين 44٪ من األرس التي تعولها نساء من انعدام األمن الغذايئ ، مقابل ٪33 

من األرس التي يعولها رجال )برنامج األغذية العاملي ، 2020 أ(. و وفًقا لتقرير برنامج األغذية العاملي ، كان لدى األرس التي تعولها نساء يف 

شامل دارفور أعىل معدل من انعدام األمن الغذايئ بنسبة 70٪ ، بينام سجلت األرس التي يعولها رجال يف النيل األبيض أدىن معدل بنسبة 

21٪ )برنامج األغذية العاملي ، 2020 ب(

أشارت 24٪ من األرس التي تعولها نساء إىل عدم القدرة عىل املشاركة يف صنع القرار عىل مستوى املجتمع املحيل مقارنة بنسبة العينة   •

اإلجاملية البالغة ٪20.

وفًقا للدراسات السابقة اعتمدت 16٪ من األرس التي تعولها نساء عىل التحويالت غري الرسمية مثل الحواالت ، وهو أكرث انتشاراً مرتني مام   •

هو عليه يف األرس التي يعولها رجال )7.5٪( )برنامج األغذية العاملي، 2020 ب(.

يف نفس الوقت  ينعكس هذا االتجاه يف التعليم والهجرة، و عىل الرغم من أن نسبة الذكور إىل اإلناث امللتحقني باملدارس االبتدائية قابلة 
للمقارنة ، إال أن عدد الذكور امللتحقني باملدارس الثانوية أقل من اإلناث ، مع زيادة مسؤولية العمل االقتصادي واملنزيل عىل األطفال 

الذكور، ووفًقا للمسح كان األطفال الذكور بعد الفيضانات أكرث عرضة للترسب من املدرسة)11٪(  مقارنة بالطفالت )8٪( ، وذلك بسبب 

زيادة مسئولية السعي للكسب عىل الطفل الذكر. من بني املستطلعني توقع 14٪ من الرجال الهجرة مقارنة بـ 5٪ من النساء ، و ٪9 

من الرجال غريوا عملهم إىل ظروف أكرث خطورة ، مقارنة بـ 3٪ من النساء الاليئ فعلن ذلك.
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الجدول 19-8: التأثري عىل املساواة بني الجنسني 

ــاء  ــع أنح ــرة يف جمي ــة املتأث ــات االجتامعي ــداد الفئ أع

السودان
املخاطر األساسية

 .4.0مساواة بني الجنسني 
 4.1ترك املرأة العمل بسبب زيادة االحتياجات يف املنزل 1.16مليون امرأة

 4.2النساء الاليئ لديهن عبء متزايد يف تقديم الرعاية 2.6مليون امرأة
 1.1مليــون امــرأة )بزيــادة تزيــد عــن70 ٪ عــن مــا 

قبــل األحــداث(
 4.3النساء اللوايت يواجهن العنف القائم عىل النوع االجتامعي

 4.4أجربت النساء عىل قضاء حاجتهن يف العراء بعد أن ترضرت دورات املياه وكرامتهن وخصوصيتهن وسالمتهن 2.2مليون امرأة
 4.4النساء اللوايت يواجهن مشاكل متعلقة بالنظافة أثناء الدورة الشهرية( تؤثر عىل خصوصيتهن وكرامتهن وصحتهن) 2.9مليون امرأة

 4.5تواجه النساء مشكالت تتعلق بالسالمة 269.3ألف امرأة

 44.5األرسة مع األطفال الذكور الذين يرتكون املدرسة 265.1ألف أرسة
 4.6مع أرسته مع الفتيات املترسبات من املدرسة 183.9ألف أرسة
 4.8تحول الذكور إىل ظروف عمل خطرة 626.9ألف رجل
 4.9تحول اإلناث إىل ظروف عمل خطرة 234.9ألف امرأة

التأثريات عىل اإلدماج االجتامعي

ما يقرب من 2٪ من سكان السودان هم من الالجئني وطالبي اللجوء )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، 2020( ، 
و 6.9٪ من النازحني داخليًا )وزارة الصحة الفيدرالية ، 2012(. تعاين 44٪ من أرس الالجئني و 54٪ من أرس النازحني داخليًا يف 
السودان من انعدام األمن الغذايئ )برنامج األغذية العاملي ، 2020 ب(. هؤالء السكان وغريهم من األشخاص املحتاجني غري قادرين 

بصورة متزايد عىل تلبية االحتياجات األساسية ، وبالتايل يظلون معتمدين عىل املساعدات اإلنسانية.

وفًقا للمسح األسايس لألرس ، واجه 65٪ من النازحني والالجئني وطالبي اللجوء مشكالت يف جودة مياه الرشب ، و 74٪ واجهوا مشكالت 

تتعلق بالحصول عىل املياه ؛ 88٪ واجهوا مشاكل يف الرصف الصحي، 54٪ تعرضوا ألرضار يف مساكنهم ؛ وفقد 32٪ أصول األرسة ؛ 

وواجه 65٪ تضخاًم يف أسعار املواد الغذائية ، كام واجه 22٪ مشكالت تتعلق بالوصول إىل أسواق الغذاء. إن 24.9٪ من األطفال 

 UNICEF & CBS( الذين ترتاوح أعامرهم بني 5-17 سنة يتعرضون لعاملة األطفال ، 17.8٪ منهم عملوا يف ظروف خطرة

2014(،  63.9٪ من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 1-14 عاما عانوا من مامرسة العقاب الجسدي أو النفيس كشكل من 
.)2014 ، UNICEF & CBS( أشكال التأديب

الجدول 19-9: التأثريات عىل اإلدماج االجتامعي

أعداد الفئات االجتامعية املتأثرة املخاطر الرئيسية للفئات االجتامعية األكرث ضعفا

االستبعاد االجتامعي .5.0

النازحون / الالجئون / طالبو اللجوء 5.1

ألف شخص 800.6 األشخاص املتأثرون بجودة مياه الرشب .5.1.1

ألف شخص 911.5 املترضرون من الوصول إىل مياه الرشب .5.1.2

مليون شخص 1.1 األشخاص الذين يعانون من مرافق الرصف الصحي املترضرة أو الوصول إليها .5.1.3

ألف شخص 665.1 األشخاص الذين ترضروا من مساكنهم .5.1.4

ألف شخص 394.1 )األشخاص الذين فقدوا أصول األرسة )اآلثار املرتتبة عىل زيادة الفقر عىل املدى الطويل .5.1.5

ألف شخص 800.6 واجه الناس تضخم أسعار الغذاء .5.1.6

ألف شخص 270.9 األشخاص الذين يواجهون إمكانية الوصول إىل األسواق .5.1.7

األطفال أقل من 3 سنوات 5.2

ألف طفل 122.8 األطفال الذين فقدوا التطعيامت .5.2.1

األطفال أقل من 18 عاًما 5.3

ألف طفل 315.6 )األطفال الذين يتحملون عبًءا متزايًدا من األعامل املنزلية )جلب املاء وما إىل ذلك .5.3.1

ألف طفل دون سن 14 770.1 األطفال الذين يواجهون عقوبات جسدية أو نفسية شديدة يف املنزل .5.3.2

مجموعات خاصة أخرى .5.4

ألف أرسة 150.3 أرس معيشية ذات ظروف خاصة )نساء حوامل ، أطفال حديثي الوالدة كبار السن ، إلخ( واجهوا صعوبات بسبب الفيضانات .5.4.1

ألف شخص 28.1 يواجه املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية تحديات يف الحصول عىل األدوية بانتظام أثناء الفيضانات .5.4.2
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اسرتاتيجيات املواجهة التي يستخدمها الناس ، املساعدة املتلقاة واالحتياجات املعرب عنها

لقد استخدم الناس خالل األشهر القليلة املاضية موارد واسرتاتيجيات مختلفة ملنع املزيد من الخسائر وللتكيف مع الظروف الجديدة ، 

والتعامل مع الصدمات والضغوط االجتامعية واالقتصادية.و وفًقا لالستطالعات املختلفة فإن بعضها  كانت عبارة عن استجابات للتكيف 

ميكن تعزيزها بشكل أكرب ، وبعضها أكرث قدرة عىل التكيف والتي قد تشكل تأثريات إضافية من الدرجة الثانية عىل الناس، لكنها من 

مظاهر التحديات العميقة التي يجب مواجهتها ومعالجتها.

الرسوم البيانية التالية تشري إىل املساعدة التي تلقاها األشخاص حتى إجراء املسح ، والدعم اإلضايف الذي طالبوا به )بناًء عىل أهم 3 

أولويات محددة(.
 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No alternative but to drink unsafe water

Consuming less

Buying water bottles / tanker

Boiling water before drinking

Bringing water from unaffected areas and saving

Coping Strategies employed by people with affected drinking water 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Shifted to open defecation

Use of neighbours facilities

Using toilets either too early in the morning or too late at…

Coping strategies employed by people with affected sanitation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Permanent relocation or plans for permanently…

 Temporarily relocated

 Rebuilt as before using salvaged material

 Rebuilt as before using newly bought material

 Rebuilt stronger than before with new material

Coping strategies employed by people with damaged housing

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Borrowed money for health issues

Increased dependence on local civil society organisations…

Took actions to prevent losses in the future (e.g. medical…

Coping strategies employed by people affected by health

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Borrowed money to pay fees post floods

A male child dropping out of school

A female child dropping out of school

Building higher shelves to protect assets in the future

Coping startegies employed for education
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Skipped meals

 Rationing (gender or age based decreased consumption)

Change in dietry composition (e.g. increased carbs,…

Borrowed money to buy food

Copng mechanisms used to deal with food insecurity

0% 5% 10% 15% 20%

Males: Changed work to more hazardous / precarious…
Females: Changed work to more hazardous / precarious…

Males: Anticipating moving/migrating to other states…
Females: Anticipating moving/migrating to other states…
Males: Anticipate learning new skills to diversify sources…

Females: Anticipate learning new skills to diversify…

Coping staretegies employed (by gender) to deal with income and livelihoods 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cash
Bank account

Sale of asset/jewellery, etc..
Borrowed money from bank / microfinance

Charity, NGOs, etc..
Borrowed/ Assistance money from family/friends

Remittances
Other

Sources of funds used to cope
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Food Assistance

Non-food household

Loans

Agricultural inputs

Building material

Medicines

Assistance received so far

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Food Assistance

Sanitary Supplies

Loans to resume work

Housing Reconstruction

Restoring Electricity

Protection against insecurity, violence, etc.

Assistance requested (based on top 3 stated priorities)

 تشري الرسوم البيانية التالية إىل املساعدة التي تلقاها األشخاص حتى إجراء املسح ، والدعم اإلضايف الذي طلبوه )بناًء عىل أهم
:)3 أولويات محددة
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اآلثار املرتتبة عىل أهداف التنمية املستدامة

SDG التأثري املحتمل عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بني 2008 - 2014 - 2018 االتجا150  

 تتوفــر بيانــات محــدودة عــن التغيــري يف الفقــر املدقــع منــذ
 2009 ، ولكــن كل مــن معــدل الفقر الــدويل ومعدل الفقر
 يف الرشيحــة الدنيــا من الدخل املتوســط كانــا يتزايدان باطراد
 يف العقــد املــايض )البنــك الــدويل ، 2020( ، مــع زيــادة
 تركز الفقر بعيًدا عن املراكز الحرضية وبني النازحني والالجئني

(UN Sudan et al. .)2019 

 مــع الضغــوط والصدمــات املتعــددة ، تواجــه 458,825 أرسة
ــع؛ 558,984 أرسة ــل املدق ــر الدخ ــوع يف فق ــر الوق ــرية خط  فق
 فقــرية عــىل الحــدود معرضــة لخطر الوقوع يف براثــن الفقر ، مام يؤدي
 إىل تفاقــم الظــروف القامتــة أصــالً. كــام أن الفقر متعدد األبعاد ســوف
 يتفاقــم أثــر العبء الصحي املتزايد عــىل مدخرات الناس وديونهم، مام

زاد مــن الفقر.

 عــىل الرغــم مــن حدوث تحســن هامــيش يف األمــن الغذايئ عىل
 مــر الســنني ، إال أن عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعدام
 األمــن الغــذايئ )يف املرحلتــني 3 و 4( ال يــزال مرتفعــاً للغايــة

)حكومــة الســودان ، 2020(

 بسبب تضخم أسعار املواد الغذائية ، هناك 2.1 مليون أرسة ضعيفة
 اقتصاديًا معرضة لخطر الوقوع يف انعدام األمن الغذايئ. بشكل عام
 يعيش ما يقرب من 7.1 مليون شخص يف املرحلة 3+ من انعدام
، 2020( FSTS et alاألمن الغذايئ)

 مل يتــم تحقيــق غايات األهــداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بصحة
ــزال غــري عــىل املســار الصحيــح لتحقيــق  الطفــل واألم ، وال ت
 . يف حني كانت هناك تحســينات.أهــداف التنميــة املســتدام151
 هامشــية يف مؤرشات التقزم والهزال ونقص الوزن لألطفال دون
 ســن الخامســة وانتشــار اإلســهال ، إال أن املؤرشات األخرى مثل
 تغطيــة التحصــني وإعــادة ظهور شــلل األطفــال وانتشــار املالريا

.والتهابــات الجهاز التنفيس الحادة قد ســاءت

ــاء  مــع األرضار الجســيمة التــي لحقــت مبرافــق الــرصف الصحــي أثن
 الفيضانــات وانســداد املصــارف وتلــوث امليــاه، ســيزداد انتشــار األمراض
ً  املنقولــة عــن طريــق املياه والناقالت ســوًءا. ذلك أضــاف ضغطا جديدا
 عــىل النظــم الصحيــة ، و تســبب يف تأخــري التطعيم مــام أدى إىل تكرار
 اإلصابــة بشــلل األطفــال. كــام تأثــر بشــدة أثنــاء الفيضانــات األشــخاص
 الذيــن يعانــون من ظروف مســبقة ، مثــل فريوس نقص املناعة البرشية
 ، مــن املرجــح أيًضــا أن تــؤدي التغيــريات يف تنــاول الطعــام إىل زيــادة

املشــكالت الصحيــة املتعلقــة بســوء التغذية.

.

ــا ــة م ــة يف مرحل ــة التعليمي ــينات يف التغطي ــراء تحس ــم إج  ت
 قبــل األســاس ومســتوى التعليم االســايس، عىل الرغــم من وجود
 تفاوتــات واســعة بــني املناطــق الحرضيــة والريفيــة ، وكذلــك
 حســب الجنــس حيــث يكــون األطفــال الذكــور يف وضــع غــري
 مــواٍت أكــرث من اإلناث رمبا بســبب مشــاركة الذكــور  املبكرة يف

. األنشــطة االقتصاديــة

 
ــام التعليــم بســبب  يف حــني أن 23٪ مــن األرس واجهــت فقــدان أي
 مشــاكل منزليــة، فــإن مــا يقــرب مــن 50٪ مــن األرس واجهــت فقدان
 أيــام يف التعليــم بســبب البنيــة التحتيــة املتــرضرة )إغــالق املدرســة،
 وانقطــاع النقــل ... إلــخ( قــد تكــون هــذه تحديــات مؤقتــة ، ولكــن
 بســبب الضغــوط املاليــة قــد تلجــأ مــا يقرب مــن 20٪ مــن األرس إىل
.تــرسب األطفــال مــن املدرســة متاًمــا ، مــع تأثــريات خاصــة عــىل الذكور

150. 2008 بناء عىل مكتب اإلحصاء التعداد ، السودان ؛ 2014 بناًء عىل مسح السودان MICS5 ؛ و 2018 بناًء عىل مسح S3M من قبل وزارة الصحة الفيدرالية يف السودان.

151.  انظر فصل قطاع الصحة ملزيد من التفاصيل.
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ــم  بالرغــم مــن وجــود تحســينات مطــردة يف مــؤرشات التعلي
 والصحــة للنســاء ، إال أن مشــاركتهن يف القــوى العاملــة ال تــزال
 منخفضــة ، فانتشــار عــدم املســاواة الثقافيــة األخــرى كتشــويه
 األعضــاء التناســلية لإلنــاث )الطهــارة(، والــزواج املبكــر وتعــدد
 الزوجــات ، ووالدة املراهقــات ، والعنــف املنزيل القائم عىل نوع

.الجنــس ال يــزال مرتفًعــا جــًدا

 من املرجح أن تتفاقم املشاركة يف القوى العاملة ، وإن كانت منخفضة
 بالفعل ، مع فرض متطلبات رعاية إضافية عىل النساء. ازداد العنف
 القائم عىل النوع االجتامعي بنسبة 70٪ تقريبًا عام كان عليه قبل
 الفيضانات ، حيث تواجه حوايل 15٪ من النساء حالياً هذا التحدي.
 وبسبب قلة فرص الهجرة متيل النساء إىل الهجرة بشكل أقل وتحسني
 بدائلهن املدرة للدخل. ويف الوقت نفسه يتعرض األطفال الذكور
 لضغط أكرب للمساهمة يف دخل األرسة ويترسبون من التعليم يف وقت
.مبكر أو أثناء حاالت الصدمات

 عىل الرغم من وجود القليل من التحسينات ، إال أنه تم تحقيق
 بعــض التحســينات خــالل فــرتة األهــداف اإلمنائيــة لأللفية وهي
 تحســني الوصــول املأمــون إىل امليــاه والــرصف الصحــي ، حيــث
 كان هذا الوصول مقصوًرا عىل املناطق الحرضية بشــكل أســايس
 ، وحتــى هنــاك فهــو متــاح ملــن هــم من بــني أعىل الخمســيات

.األكرث ثراًء

 أدت األرضار الواسعة النطاق التي لحقت مبرافق الرصف الصحي غري
 املحسنة إىل دفع 4.6 مليون شخص إىل التغوط يف العراء ، وتسبب
 ذلك يف مشاكل من الدرجة الثانية لتلوث مياه الرشب واألمراض
 املنقولة عن طريق املياه، وسيكون لهذا تأثري طويل األمد عىل التنمية
.الشاملة لجميع املناطق ، ويتطلب اهتامًما فوريًا كأولوية

 تعتمــد غالبيــة األرس عــىل الوقــود الصلــب يف الطهــي وال يوجد
 بها توصيل للكهرباء. 5٪ فقط يســتخدمون األنظمة الالمركزية

)الطاقة الشمســية ، البطاريات ، إلخ(

 تأثــرت 436.9 ألــف أرسة بشــكل مؤقــت بعــدم الوصــول إىل غــاز
 الطهــي، ولكــن مــن املرجــح أن تلجــأ إىل طرقهــا القدميــة، لكــن هنــاك

فرصــة لتحســني مصــدر وانتشــار الوصــول إىل الطاقــة.

 إن العديــد مــن الربامــج املبتكــرة ، مثــل الغــذاء مقابــل العمــل
 ، واإلعانــات الزراعيــة ، والدخــل ، والتوظيــف قــد حققت بعض
 التحســينات خالل العقد املايض، و بالرغم من أن معظم الناس
 يعتمــدون عــىل الزراعــة ، إال أن االقتصاد الكيل أقل تنوًعا وأكرث

عرضــة للصدمات البيئية.

 ما يقرب من 70-80 ٪ من جميع األشخاص ، الذين يعملون يف
 الزراعة وتربية الحيوانات والعمل بأجر يومي واملؤسسات الصغرية
 واملتوسطة أو العمل املوسمي ، فقدوا عدة أيام من العمل وواجهوا
انخفاًضا يف الدخل واملدخرات وزيادة الديون.

. 

ــرق ــة والط ــدارس والصح ــة للم ــة التحتي ــت البني ــد حقق  وق
 بعــض التحســينات عــىل مــدى العقديــن املاضيــني ، مبــا يف ذلك

خــالل فــرتة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة.

 لقد عاىن بعد الفيضانات الكثري من هذه البنيات التحتية من أرضار
 مادية، قد تؤدي إىل تراجع املكاسب التي تحققت عىل مدى العقود
املاضية.
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 عىل الرغم من حدوث انخفاض ، إال أن عدم املســاواة العميقة
 ال تــزال قامئــة بــني املناطق الحرضية والريفيــة ، وبني الواليات ،
 واألشــخاص من جنس مختلف ، وبني النازحني داخليًا والالجئني
 ، واألشــخاص املنخرطني يف أشــكال مختلفة من العمل )رســمي

/ غري رســمي(.

 سيكون ألوجه الالمساواة الحالية آثار غري متناسبة عىل الناس واملناطق
 ، ال سيام أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية املحرومة من
 الخدمات، مام يتطلب اهتامًما مركّزًا  ولفرتة طويلة لتقليل الفروقات
.املوجودة

التوصيات

 تعمل الحكومة والجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين ومنظامت املجتمع املدين األخرى مًعا للحد من آثار حاالت الطوارئ املتزامنة
 ، وقد حدت قلة املوارد من معالجة األسباب الجذرية لزيادة النزوح وتدهور الصحة والرفاه الجسدي والعقيل للفئات السكانية
 األكرث ضعفاً. يجب توجيه املوارد بشكل عاجل ملساعدة  الناس األكرث فقراً واألكرث معاناة بسبب انعدام األمن الغذايئ ، وتوفري
 الرضوريات مثل املأوى والرصف الصحي ومياه الرشب لضامن كرامة اإلنسان وحقوقه. ومع ذلك فمن املناسب أيًضا التأكد من

 أن آثار الفيضان ال تتسبب يف املزيد من تفيش األمراض وحاالت النزوح.  أثناء معالجة هذه االحتياجات الفورية ومتوسطة
 املدى ، من الرضوري أيًضا ضامن اتخاذ بعض اإلجراءات املركزة التي تساعد عىل منع حدوث مثل هذه الخسائر لألشخاص

 يف وقت قريب، وذلك  من خالل العمل عرب الحلول املستدامة التي ميكن أن تساعد يف بناء القدرات. لذلك يوىص بأن تظل
 .املجاالت الثالثة التالية ذات األولوية متامشية مع األهداف االسرتاتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية يف السودان للعام 2020

152. مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، 2020( )1( تقديم املساعدة املنقذة للحياة يف الوقت املناسب ومتعددة القطاعات لألشخاص املترضرين من األزمة للحد من الوفيات 

واألمراض ؛ )2( املساهمة يف بناء القدرة عىل الصمود أمام الصدمات املتكررة وتحسني وصول الفئات الضعيفة إىل الخدمات األساسية ؛ )3( تعزيز الوقاية من مخاطر الحامية والتخفيف من 

حدتها واالستجابة الحتياجات الحامية من خالل العمل اإلنساين الجيد والقائم عىل املبادئ.

األولوية 1: تعزيز التخفيف من حدة الفقر وتحقيق األمن الغذايئ من خالل املنح النقدية والنقد مقابل العمل

 324،035 أرسة تعيش يف فقر مدقع ؛ 458،825 أرسة فقرية معرضة لخطر الوقوع يف فقر مدقع ؛ 558،984 أرسة فقرية عىل الحدود معرضة لخطر
 الوقوع يف براثن الفقر. بشــكل عام هناك 2.2 مليون أرسة معرضة لخطر الوقوع يف حالة انعدام األمن الغذايئ بســبب ضعفهم االقتصادي )يرصفون بالفعل

 وآخرون ، 2020 ؛ برنامج األغذيــة العاملي ، 2020 أ(.FSTSأكــرث مــن 65٪ مــن دخلهــم عــىل الغــذاء( الذيــن يحتاجون إىل الحامية عىل الفــور )
 ومــن بــني هــؤالء ، توجــد 634.9 ألــف أرسة تعتمــد عــىل الزراعــة ، و 607.3 ألــف أرسة تعمــل بأجــر يومــي دون أي حاميــة اجتامعيــة ، وتعتمــد
 374.6 ألــف أرسة عــىل أرباحهــا مــن املرشوعــات متناهيــة الصغــر والصغــرية واملتوســطة. باإلضافــة إىل ذلــك ، يعتمــد األشــخاص عــىل الحــواالت املاليــة أو
 املســاعدات اإلنســانية )أي أولئــك العاطلــني عــن العمــل أو الذيــن لديهــم دخــل موســمي فقــط(، وبالرغــم مــن أن عددهــم أقــل )85.4 ألــف أرسة( ، إال

أنهم األكــرث ترضرًا.

ومن بني هؤالء هناك 596.1 ألف نازح ، و 167.6 ألف الجئ وطالب لجوء ، و 372.9 ألف أرسة تعولها نساء.

 ( والتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئCFSVAيوىص أيًضا بالرجوع إىل تقارير برنامج األغذية العاملي للتحليل الشامل لألمن الغذايئ وهشاشة األوضاع )
(IPC.للتعرف بشكل أدق عىل حالة انعدام األمن الغذايئ عند حدوثها مبرور الوقت )

املجموعات املستهدفة

:باإلضافة إىل املساعدات الغذائية والعينية التي تقدمها الوكاالت املختلفة ، ميكن توسيع األنشطة التالية
•	 توفري تحويالت نقدية شهرية فورية )ملدة 3 إىل 6 أشهر عىل األقل( من خالل توسيع الربنامج التجريبي الحايل )مثرات( يف إطار برنامج دعم األرسة  	
يف السودان ليشمل مناطق أخرى ذات أولوية )ورمبا زيادة مبلغ الرصف من 5 دوالرات إىل 10-12 دوالرًا( و من املستحسن أيًضا أن يكون 

هنــاك برنامــج مشــابه يســتهدف الالجئــني يف املجموعــة )يغطــي برنامــج SFSP فقــط املواطنني الســودانيني املســجلني يف الســجل املدين(.

الرشوع يف برامج النقد مقابل العمل لضامن الحد األدىن لألجور ، وخاصة التي تستهدف الشباب العاطلني عن العمل والنساء والنازحني داخليًا والذين  	• 	
ليــس لديهــم ممتلــكات.

•	 توسيع القسائم الغذائية ودعم املواد الغذائية ألجل مساعدة األرس يف إعالة نفسها أثناء تضخم أسعار املواد الغذائية. 	

كيف

فوراً متى

املرحلة 1 - غرب دارفور ، غرب كردفان ، رشق دارفور ، الخرطوم ، سنار ، نهر النيل

املرحلة 2 - وسط دارفور ، البحر األحمر ، وسط دارفور ، الجزيرة

أين

 بقيــادة وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة بالرشاكــة مــع برنامــج األغذيــة العاملــي والبنك الــدويل ومنظمة األغذيــة والزراعة ومفوضية األمم املتحدة لشــؤون
الالجئــني ومنظــامت املجتمــع املــدين الرئيســية. ميكــن أيًضــا تعزيــز مشــاركة وكاالت القطــاع الخــاص املحليــة ، ال ســيام يف برامج النقد مقابــل العمل.

 املساهمون األساسيون
للتوصيل

220 مليون دوالر أمرييك )حوايل 100 دوالر أمرييك لكل أرسة فقرية عرب مرشوعات مختلفة( التكاليف املتوقعة

توفري دعم السالمة عىل الفور لألشخاص األكرث معاناة من انعدام األمن الغذايئ والفقراء وتجنب فرص زيادة النزوح والجرمية والعنف. 	• 	
املساعدة يف تخفيف عبء الديون ودعم جزمة متنوعة من النفقات غري الغذائية القامئة عىل االحتياجات )الصحة والتعليم واستثامرات سبل كسب  	• 	

العيــش مثــل رشاء البــذور والــرثوة الحيوانيــة ومــا إىل ذلــك( )منظمة األغذيــة والزراعة وحكومة الســودان االنتقالية ، 2020(

املردود املتوقع
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األولوية 2: تحسني الظروف املعيشية من خالل إعادة بناء مرافق الرصف الصحي ومياه الرشب

 بشــكل عــام ، تواجــه 1.6 مليــون أرسة تحديــات تتعلــق باملراحيــض املنهارة ، ويتعرض عدد أكرب من الســكان لخطر متزايد مــن تلوث مياه الرشب واألمراض
املنقولــة ، بغــض النظــر عــن مواجهتهــم لقضايــا الخصوصيــة والكرامة والســالمة وزيادة التعرض لوبــاء كورونا.

املجموعات املستهدفة

 بــرصف النظــر عــن إعــادة بنــاء املــأوى وأنشــطة مكافحــة ناقالت األمراض وتعزيز مرافــق وقدرات الرعاية الصحيــة من خالل العيادات املتنقلــة ، هناك حاجة
ملحــة ملعالجــة األســباب الجذريــة لتفــيش األمــراض من خالل االســتثامر يف املياه والــرصف الصحي والنظافــة الصحية:

االستثامر يف برنامج إلعادة بناء املراحيض مع التخلص اآلمن من النفايات )يتامىش مع برنامج النقد مقابل العمل يف األولوية 1(  •  
إعادة تأهيل وحامية هياكل مرشوع حصاد املياه )مبا يتامىش مع برنامج النقد مقابل العمل يف األولوية 1(  •  

االستثامر يف برامج التوعية لتعزيز أساليب تنقية املياه والقضايا الثقافية / السلوكية املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.  •  

كيف

منهج تدريجي من فوري إىل طويل األجل متى

 املرحلــة األوىل )أعــداد أقــل ولكــن نســبة أعــىل مــن األشــخاص الذين يعانون من ســوء الرصف الصحي(: غرب كردفان ، كســال ، شــامل كردفان ، القضارف
، جنوب دارفور ، شــامل دارفور

املرحلة الثانية )أعداد أكرب(: رشق دارفور ، غرب دارفور ، الخرطوم ، سنار ، نهر النيل ، الجزيرة

أين

 بقيــادة وزارة البنــى التحتيــة و / أو وزارة املــوارد املائيــة والــري والكهربــاء وميــاه الــرشب والــرصف الصحــي برشاكــة وثيقــة مــع بنــك التنميــة األفريقــي ،
 ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، ومنظمة الصحة العاملية ، واملنظمة الدولية للهجرة ، واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 وقادة املجتمع يف تحسني الجوانب السلوكية 153، واملجلس الرنويجي لالجئني، و ميكن أن تساعد مشاركة لجان املقاومة / الحامية املحلية القامئة بالفعل

واالســتيعابية للميــاه والرصف الصحــي والنظافة الصحية.

 املساهمون األساسيون
للتوصيل

154 445 مليون دوالر أمرييك )بافرتاض 278 دوالًرا أمريكيًا لكل مرحاض( التكاليف املتوقعة

 مــع أن هنــاك سياســات صحيــة ســليمة مطبقــة، إال أن القطاعــات االجتامعيــة ظلــت تعــاين مــن نقــص حــاد يف التمويــل. تــؤدي ظــروف امليــاه والــرصف
 الصحــي والنظافــة الصحيــة الســيئة إىل تعريــض النــاس لتفيش متكرر للكولريا واملالريا والحمى النزفية، وكلها تتســبب يف الوفيــات التي ميكن تجنبها وزيادة

الضغــط املــايل والجســدي والعقــيل عــىل األرس الفقــرية بالفعــل، كــام يؤدي هــذا أيًضا إىل دفع النظــام الصحي املجهد بشــدة إىل حافة االنهيار.

ميكــن أن تــؤدي االســتثامرات يف امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة إىل تحقيــق وفــورات كبرية لــكل أرسة )الذين ينفقــون حاليًا ما   •  
يزيــد عــن 100-199 دوالًرا أمريكيًــا للفــرد ســنويًا ، مــع أكــرث مــن 76٪ مــن املرصوفــات الخاصــة(155

التخفيف من فرص تفيش األمراض يف املستقبل وإنقاذ األرواح من الفقدان.  •  
تحسني نتائج السالمة والخصوصية والكرامة ، وخاصة بالنسبة للنساء.  •  

تقليل العبء امللقى عىل عاتق النظام الصحي، والذي ميكنه بعد ذلك الرتكيز عىل الجوانب الصحية األخرى )مثل توسيع حمالت التحصني   •  
ــك(. ــا إىل ذل ، وم

املردود املتوقع

153. تقييامت الفيضانات الرسيعة HAC و OCHA أغسطس 2020.

latrinesdesignedbrieffinal.pdf/956/https://www.rescue.org/sites/default/files/document .154

155. انظر فصل قطاع الصحة ملزيد من التفاصيل.

 األولوية 3: االستثامر يف بناء قدرات أعضاء املجتمع واملنظامت والحكومات املحلية لفهم حاالت الطوارئ املستقبلية واالستجابة لها بشكل
أفضل

ضامن مصالح الفئات األكرث ضعفاً واستبعاداً مبا يف ذلك الالجئني والنازحني والنساء واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن. املجموعات املستهدفة

تعزيز »الحلول الدامئة« التي ميكن أن تساعد عىل دمج مجموعات النازحني والالجئني داخل املجتمعات املضيفة بشكل أفضل  •  
تقديم الدعم الفني لتحسني أعامل الحصاد ومعالجة الرتبية، وتحسني سلسلة القيمة ، والتسويق والقيمة املضافة للمنتجات الزراعية  •  

إنشاء بنوك البذور عىل مستوى القرية وتنويع الوصول إىل األسواق والخدمات املالية الريفية امليسورة التكلفة  •  
تقوية عملية إدارة البيانات واملعلومات وقدرات اإلنذار والفعل املبكر عىل املستوى املحيل  •  

املساعدة يف إنشاء لجنة البحث العلمي واالستشارات عىل املستوى القومي  •  

كيف

مدى متوسط إىل طويل األجل متى

جميع الحكومات عىل مستوى الواليات وعىل املستوى املحيل أين

 بقيــادة وزارة الحكــم املحــيل يف رشاكــة وثيقــة مــع املجلــس الوطنــي للدفــاع املدين وبرنامــج األمم املتحدة اإلمنايئ ، والجمع بني شــبكة واســعة من منظامت
املجتمــع املــدين ، ومجموعــات املواطنــني ، ولجان املقاومة / الحاميــة وقادة املجتمع.

 املساهمون األساسيون
للتوصيل

22 مليون دوالر أمرييك )~ 10٪ من اإلنفاق املبارش عىل األرس الفقرية( التكاليف املتوقعة

بناء األنظمة واألصول والقدرات املحلية لجمع املعلومات بانتظام واالستجابات القامئة عىل األدلة  •  
تعزيز أنظمة اإلنذار املبكر واإلجراءات املبكرة يف حالة الطوارئ يف املستقبل  •  

الحد من سوء التغذية املزمن من خالل دعم املجتمع وتعزيز آليات االستجابة الرسيعة  •  
نتائج أكرث استدامة ودامئة ) .UN Sudan et al، 2019( لالستثامرات األخرى التي متت من خالل األولوية 1 و 2.  •  

املرود املتوقع
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20. إطار الصمود الوطني والتعايف يف السودان
تؤدي أحداث الكوارث إىل عواقب تؤثر عىل األفراد واملجتمعات واملناطق واألمم اعتامًدا عىل حجم وخطورة الحدث. الفئات األكرث ضعفاً 

هم أولئك الذين يعانون أكرث من غريهم ألنهم يفتقرون إىل املوارد للتعايف بعد الحدث. تقدم هذه الوثيقة املبادئ التوجيهية العامة 

ومفاهيم إدارة التعايف ، والتي سيتم تطبيقها عىل كارثة السودان الناجمة عن الفيضانات يف سبتمرب 2020. وتحدد أولويات العمل 

وترتيبات التنفيذ.

يصف مركز عمليات الطوارئ )EOC( التعايف بأنه: »الجهود والعمليات املنسقة للتأثري الفوري واملتوسط والطويل األجل عىل التجديد 

الشامل للمجتمع عقب وقوع كارثة«. والتعايف  هو عملية تنموية وعالجية تشمل األنشطة التالية:

التقليل من تصاعد عواقب الكارثة.  •

تجديد الرفاه االجتامعي والعاطفي واالقتصادي والجسدي لألفراد واملجتمعات.  •

غرس القدرة عىل الصمود ملقابلة االحتياجات االجتامعية واالقتصادية والطبيعية، وبناء مستلزمات البيئية مستقبالً   •

الحد من التعرض يف املستقبل لألخطار واملخاطر املرتبطة بها.  •

تحرص قيادة الدولة عىل غرس مفهوم الصمود يف نسيج املجتمع السوداين، و لسنوات عديدة عانت البالد من مناهج غري فعالة للتعايف من 

الكوارث ، مام أدى إىل املزيد من املعاناة والكفاح ألفراد املجتمع الضعفاء. يهدف نهج التعايف  املقرتح إىل تقليل مستوى الضعف وبالتايل 

تحسني قدرة مختلف مكونات املجتمع عىل التعامل مع الكوارث املستقبلية.

كجزء من تنفيذ التقييم الرسيع الحتياجات ما بعد الكوارث والتعايف منها ، بتكليف وقيادة من الحكومة االنتقالية يف السودان ، يف أعقاب 

أسوأ فيضانات يف السودان منذ عقود ، تم إعداد اسرتاتيجية للصمود والتعايف ، والتي ستعمل عىل تلبية احتياجات الشعب ودعم الرؤية 

والعمل من أجل تحقيق برنامج الحكومة االنتقالية السودانية. تعرتف اإلسرتاتيجية بالتحديات األوسع التي تواجه البالد وهي تكافح مع 

انتقال سيايس معقد ، وتعامل مع تدابري لتحقيق االستقرار االقتصادي الكيل ، وتعالج األزمة الصحية بسبب تفيش جائحة كورونا املنترش مع 

زيادة نزوح السكان يف نفس الوقت. لذلك ستسعى االسرتاتيجية إىل اعتامد نهج متكامل - أو نهج حكومي كامل - للتعايف وبناء القدرة 

عىل الصمود.

شهدت البالد هطول أمطار غزيرة يف صيف عام 2020 تسببت يف وفيات ونزوح مع تدمري هائل للبنية التحتية الرئيسية وسبل كسب 

العيش يف سبعة عرش والية من الواليات الثامين عرشة يف البالد، وكانت واليات النيل األزرق والخرطوم وشامل دارفور وسنار وغرب دارفور 

األكرث ترضرا. كانت النتيجة فيضانات غري مسبوقة أثرت عىل طول الدولة. وقد كانت معاناة السكان الضعفاء بالفعل كالنازحني داخليًا 

والالجئني واألرس التي تعولها نساء وأطفالهم، األسوأ من آثار الفيضانات. وقد ترضر بشكل مبارش ثلث األرايض املزروعة وحوايل 3 ماليني 

شخص من أرس زراعية. وو فًقا ملفوضية العون اإلنساين فقد أثرت األمطار / الفيضانات عىل آالف األشخاص يف العديد من الواليات يف 

الدولة، و كان تأثري الفيضانات محسوساً يف العديد من قطاعات االقتصاد ويف القرى واملدن يف جميع أنحاء السودان.  تأثرت العديد من 

املواقع الثقافية ذات األهمية الكبرية، ليس فقط للمجتمع السوداين ولكن للمجتمع األثري العاملي، بالفيضانات الكارثية. هذا يرجع إىل 

حقيقة أن الحضارات السودانية القدمية كانت يف الغالب بالقرب من النيل. باإلضافة إىل ذلك ، فقد الكثري من الناس تراثهم الحي نتيجة 

الفيضانات التي اجتاحت منازلهم وأجربتهم عىل العيش يف مالجئ. وبلغ إجاميل األرضار املقدرة يف جميع القطاعات 183.77 مليار جنيه 

سوداين أو 3.34 مليار دوالر أمرييك. وتبلغ التكلفة التقديرية156  لالسرتداد 379.87 مليار جنيه سوداين أو 6.91 مليار دوالر 

أمرييك ، يتم رصفها عىل مدى فرتة خمس سنوات )انظر الجدول 19- 1(. وكام هو ُملخص يف الشكل 19- 1 ، ميثل قطاع اإلسكان 

أكرث من نصف )57٪( من إجاميل تكاليف التعايف  املقدرة ، يليه التوظيف وسبل كسب العيش والحامية االجتامعية )24٪( والطاقة 

)8٪( وإدارة املياه والرصف الصحي وموارد املياه )٪5(.

156.  األرقام عبارة عن تقدير أويل ، حيث مل يتم تحديد إجاميل تكلفة التعايف  النهائية يف وقت التقييم.
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الشكل 20 1: نظرة عامة عىل تكاليف االسرتداد املقدرة حسب القطاع الفرعي

التعليم املواصالت

االسكان

الطاقة

 املاء ، الترصيف الصحي
و&موارد املياه

آخر

،توظيف

سبل العيش و

حامية اجتامعية

الرؤيــة

إن الرؤية املتمثلة يف »بناء دولة دميقراطية قامئة عىل التنمية للجميع ، حيث يتمتع جميع املواطنني بالسالم والحرية والعدالة والرفاهية« 

، هي القوة الدافعة السرتاتيجية التعايف، وهي )اإلطار العام لربنامج الحكومة االنتقالية(
ا

ملبادئ التوجيهية

فيام ييل املبادئ التوجيهية الخمسة التي متت مناقشتها واالتفاق عليها مع قيادة اللجنة العليا للتخفيف من حدة الفيضانات والتي ستوجه 

جهود التعايف يف السودان، حيث يهدف كل مبدأ إىل وصف إجراء يحقق نتيجة معينة:

1. استعادة سبل كسب العيش للحفاظ عىل الحياة.
2. تحسني املرونة لتقليل املخاطر.

3. إرشاك املجتمع لضامن االستدامة.
4. التوافق مع الحوكمة لتحقيق أقىص قدر من التنسيق.

5. االستفادة من الجهود اإلنسانية لتجنب التكرار.

اسرتاتيجية التنفيذ

تؤدي أحداث الكوارث إىل عواقب تؤثر عىل األفراد واألرس واملجتمعات واملناطق واألمم اعتامًدا عىل حجم الحدث وشدته ونوعه. يجب 

تطبيق املبادئ واملفاهيم العامة إلدارة التعايف عىل جميع مستويات الكوارث. تتبنى إسرتاتيجية التعايف نهًجا شامالً - يشمل جميع جوانب 

الحكومة - يسلط الضوء عىل أهمية التنسيق عرب القطاعات / مجاالت السياسة وكذلك بني املستويات الحكومية املختلفة. يضمن هذا 

النهج لتدابري التعايف  بأن التدابري ال تلبي فقط االحتياجات املطلوبة للتخفيف من الفيضانات املستقبلية ، بل تتناول حيثام أمكن التحديات 

التي متثلها جائحة كورونا، وتدعم احتياجات الحكم يف الفرتة االنتقالية يف السودان. ويف هذا الصدد ، تسعى االسرتاتيجية إىل دعم أهم 

أولويات االنتعاش عىل النحو املبني يف اإلطار العام لربنامج الحكومة االنتقالية:

معالجة األزمة االقتصادية وإرساء أسس التنمية املستدامة.  •
تعزيز الحريات العامة والخاصة والحفاظ عىل حقوق اإلنسان.  •

ضامن تعزيز حقوق املرأة يف جميع املجاالت ومتثيلها العادل يف هياكل الحكم.  •
دعم الرفاه االجتامعي والتنمية واملحافظة عىل البيئة.  •

تعزيز دور الشباب من الجنسني وتوسيع فرصهم يف جميع املجاالت.  •
ومع ذلك ، ستكون املبادئ التوجيهية هي التي توفر اسرتاتيجية التنفيذ لعمليات التعايف. الشكل 19- 2 يوضح كيف يجب أن توجه 

املبادئ جهود التعايف عىل املدى القصري واملتوسط والطويل.
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الشكل 20-2: املبادئ التوجيهية حسب فرتة التعايف 

EOC :املصدر 

املدى القصري

املدى املتوسط

املدى الطويل

املدى القصري تحسني املرونة مواءمة الحوكمة الفاعل االجتامعي النفوذ االنساين

يتم تقديم تدابري التعايف  وفًقا للقطاعات التي تم تقييمها والقضايا الشاملة وتأثري للحدث عىل البرش، ومن الواضح أن الحدث كان له 

تأثري كبري للغاية عىل الناس، ال سيام الفقراء واملرشدين داخليًا. يشري تحليل األثر البرشي الذي تم إجراؤه إىل أنه ستكون هناك حاجة 

لتقديم الدعم لتخفيف الديون الشخصية ، لرشاء البذور واملدخالت الزراعية ، والدعم البيطري والحيواين، واألعالف الحيوانية بسبب املراعي 

املترضرة ونقص الدخل لرشاء األعالف ، واستبدال الدواجن املفقودة ، املاعز والحمري املستخدمة يف الجر واللقاحات ملنع انتشار األمراض 

الحيوانية. ولألرس تم تحديد بناء املراحيض كأولوية.

لقد تم تسليط الضوء عىل التدابري التالية لبناء القدرة عىل الصمود والتعايف، و التي تم تحديدها يف التقرير لتلبية احتياجات التعايف 

لألشخاص:

• استعادة سبل العيش : ستتم استعادة سبل العيش التي تعطلت ، من خالل إنشاء برامج تقديم النقد مقابل العمل لتلبية احتياجات 
القطاع الزراعي ودعم املزارعني. يعمل هذا الربنامج عىل إعادة بناء وصيانة مشاريع الري ؛ والتدريب عىل املهارات لدعم بناء املنازل 

وإعادة التوطني مبنهجيات جديدة ملقاومة الفيضانات مستقبالً. املنح النقدية الستكامل خسارة الدخل بسبب إتالف املنتجات الجاهزة 

للحصاد وكدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة يف مجال التصنيع الزراعي. وكجزء من استعادة سبل كسب العيش، سيتم توزيع 

البذور والشتالت واملساعدات الغذائية عند الرضورة.

• تحسني املرونة : سيكون هذا التدبري أكرث وضوًحا يف قطاعات البنية التحتية املادية التي تتطلب إعادة اإلعامر أو اإلصالح، و استناًدا إىل 
مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل، ستقوم فرق البنية التحتية بإصالح وإعادة بناء ونقل وتعديل البنية التحتية ملقاومة الفيضانات يف املستقبل. 

تأهيل شبكة املواصالت من الطرق والجسور. وفيام يتعلق بالسكن فإن الهدف هو إصالح وإعادة بناء ، وعند الرضورة نقل املساكن 

املترضرة واملدمرة وتوفري التدريب عىل التقنيات املحسنة لألرس التي تشارك يف بناء املنازل. باإلضافة إىل ذلك سيتم تقسيم املناطق وتجنب 

التنمية الحرضية يف مناطق الهشاشة املعرضة للمخاطر. يف قطاع الطاقة سيسعى الفريق إىل إعادة بناء وإصالح وإعادة تأهيل املرافق 

املترضرة ؛ توفري أنظمة الطاقة املتجددة لتوفري الطاقة للمجتمعات املعزولة ؛ وضع إجراءات تشغيل معيارية للتأهب لحاالت الطوارئ 

واالستجابة للكوارث ؛ تطوير وتنفيذ معايري سالمة وقوانني بناء محسنة ؛ تنفيذ تخطيط تنمية طويل األجل لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها 

وبرامج التحسني وزيادة تغطية إمدادات الطاقة واستكشاف مصادر بديلة للطاقة ؛ تقوية استخدامات الطاقة الشمسية. أما فيام يتعلق 

باملرافق التعليمية تنوي الفرق استكشاف النمذجة من خالل استخدام املواد املحلية يف مناطق مختلفة ، مع مراعاة املعايري التعليمية 

والثقافة والعادات الخاصة ، مثل تلك الخاصة بالرحل. وحيثام يُعتقد أن املدارس تتطلب نقاًل ، فسيتم إجراء دراسات استقصائية مناسبة 

للمخاطر ونقاط الضعف. أما املواقع الثقافية التي ترضرت مستهدفة بالرتميم أو اإلصالح أو التعديل التحديثي حسب الحاجة. كذلك 

يجب إعادة بناء وإصالح املرافق الرياضية املترضرة مع مراعاة الدروس املستفادة وضامن معالجة مخاطر الفيضانات املستقبلية أثناء أعامل 

الرتميم.

• إرشاك املجتمع :تسعى اسرتاتيجية التعايف إىل تعزيز مشاركة املجتمعات من حيث تحسني الوعي باملخاطر وتقوية التأهب للكوارث 
عىل مستوى املجتمع / املستوى املحيل. من أجل ذلك ستستثمر الحكومة االنتقالية يف السودان يف بناء قدرات أفراد املجتمع واملنظامت 

والحكومات املحلية لفهم حاالت الطوارئ املستقبلية واالستجابة لها بشكل أفضل. تقديم الخدمات عرب اإلنرتنت )الحكومة اإللكرتونية( 

وبالتايل تقليل الخدمات الورقية وجهاً لوجه وزيادة الكفاءة يف تقديم الخدمات الحكومية لألفراد وتعزيز القدرات والتسهيالت عرب اإلنرتنت 

للمعلمني واألطفال. تطوير خطط االستعداد املدرسية للفيضانات وإنشاء لجان إدارة مخاطر الكوارث املدرسية ؛ إدراج مبادئ ونهج الحد 

من مخاطر الكوارث يف مناهج املدارس؛ تعزيز برامج الصحة النفسية مع الرتكيز عىل الحد من مخاطر الكوارث )من خالل الدعم النفيس 

واالجتامعي واإلرشاد املدريس( لكل من الطالب واملعلمني ؛ توفري التدريب يف مجال الصحة األولية للطالب واألطفال يف ضوء الفيضانات 

األخرية وجائحة كورونا. يُقرتح عقد دورات التثقيف يف مجال املياه للشباب من كال الجنسني لزيادة قدرة الشباب عىل الصمود يف إدارة 

كوارث املياه مثل الفيضانات والجفاف. ويف مجال الثقافة هناك توصية حفز املجتمعات إلدارة وحامية املواقع الثقافية الرئيسية وتطوير 

وتعزيز السياحة املجتمعية.
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• مواءمة الحوكمة : سيتم بذل الجهود لضامن املساءلة والشفافية من خالل تعزيز املواءمة بني مستويات الحكم من خالل إنشاء وتفعيل 
أنظمة للتحكم يف إيرادات الدولة ونفقاتها ، عن طريق استخدام الشبكات والتقنيات الحديثة.

• النفوذ اإلنساين - من خالل تعزيز الرشاكات مع مجتمع التنمية ، ستسعى الحكومة االنتقالية يف السودان إىل تنفيذ برنامج القدرة عىل 
الصمود والتعايف. وبدعم املؤسسات اإلنسانية الفاعلة ورشكاء التنمية ، ميكن للحكومة االنتقالية يف السودان االستفادة بشكل مشرتك من 

املوارد لجهود التعايف.

ستضمن الحكومة االنتقالية يف السودان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضامن تلبية االحتياجات اإلنسانية للسكان مع صون حقوق اإلنسان ، 

من خالل تبني وتشجيع وإرشاف عىل الهيئات واآلليات واملجتمعات الداعمة لقضايا حقوق اإلنسان، واعتامدها وإنفاذها. تبني االتفاقيات 

الدولية لحقوق اإلنسان ، بدءا من الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، وخاصة حقوق املرأة والطفل؛ وتعزيز وضامن الحريات الدينية مبا 

يحفظ الحق املطلق للشعوب يف مامرسة شعائرها الدينية. ومن املتوقع أن يتم تنفيذ التدابري عىل أساس تدريجي باستخدام اإلطار الزمني 

القصري واملتوسط والطويل األجل كام هو مفصل يف تقارير القطاع. سيعتمد اإلجراء عىل القيم واملبادئ املشرتكة لحكومة الفرتة االنتقالية. و 

من بني تلك التدابري التي ميكن تطبيقها عىل الفور عىل اسرتاتيجية التعايف ما ييل:

»االحتفاء بالتنوع والتعددية ؛ احرتام وتعزيز كرامة اإلنسان وحقوقه ؛ املشاركة الشاملة واملسؤولية االجتامعية املشرتكة ؛ العدل واملساواة ؛ 
الشفافية واملساءلة املالية واإلدارية؛ تعزيز السالم والتسامح ؛ التمسك باملصلحة الوطنية. وتشجيع االبتكار واإلبداع«.

يف اإلطار العام لربنامج الحكومة االنتقالية ، تنص حكومة حكومة السودان عىل أن »مؤسسات الدولة واملجتمع تعمل يف انسجام تام 
ورشاكة فاعلة مع املجتمع اإلقليمي والدويل لتلبية تطلعات الشعب السوداين يف تحقيق أسس تحقيق الرؤية املشرتكة املنشودة وبرامج 

وخطط الفرتة االنتقالية ». وضمن هذه الروح ، يتم تقديم اسرتاتيجية التعايف مع التفاصيل الواردة يف تقارير القطاع.

الرتتيبات املؤسسية للتعايف

مع هيئة إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ يف السودان ، تم إنشاء هيئة اتحادية اسرتاتيجية دامئة لتنسيق الجهود الوطنية واإلقليمية 

والدولية يف مجال إدارة مخاطر الكوارث. إىل جانب قيادة تنفيذ اسرتاتيجية التعايف الشاملة ، فإنشاء هذه السلطة سيدعم الجهود الحالية 

إلدارة الكوارث وحاالت الطوارئ ، وسيستفيد من تجارب لجان املساعدات اإلنسانية والطوارئ للتعامل مع آثار جائحة كورونا وآثار السيول 

والفيضانات.

ستعمل هذه الهيئة عىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل الجهود املبذولة يف سياق التعامل مع كارثة الفيضانات األخرية ، والتي شهدت قدراً 

من النجاح يف تفعيل آليات تقييم األرضار وتقدير الخسائر وتحديد االحتياجات وصياغة خطط التعايف من خالل تقييم احتياجات ما بعد 

الكارثة  والذي تم تنفيذه مبشاركة 15 وزارة وأكرث من 13 منظمة دولية بتنسيق من مركز عمليات الطوارئ )EOC( الذي يعمل 

تحت إرشاف اللجنة العليا للتخفيف من حدة الفيضانات.

هيئة إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ هي هيئة اتحادية لها فروع يف 18 والية ، ويرشف عليها مجلس تنسيق أعىل برئاسة رئيس الوزراء 

، يساعده وزير التنمية االجتامعية بصفته مقرر املجلس. يدير الذراع التنفيذية للمجلس أمني عام بدرجة وزير دولة ويعينه رئيس الوزراء. 
وتتكون الهيئة من عدد من الوحدات االسرتاتيجية املعنية بإدارة املعلومات املتعلقة بالكوارث واتخاذ القرارات االسرتاتيجية والطارئة مع 

دعم ومتابعة آليات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كام تعمل الهيئة عىل دعم جهود لجان الطوارئ التي يتم تشكيلها حسب 

الحاجة يف حاالت الكوارث للقيام مبهام محددة.

مهام الهيئة هي كام ييل:

1 – وضع وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات والربامج املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والطوارئ.  •
2. إدارة مركز معلومات إدارة الكوارث وتنسيق البحوث والدراسات مع االحتفاظ بحرص لألرضار واالحتياجات الطارئة.  •

وضع مبادئ توجيهية وأطر عمل آللية اإلنذار املبكر واالحتياطات من الكوارث بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.  •
التنسيق بني الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية بالحد من مخاطر الكوارث.  •

تفعيل الرشاكات ودعم تنفيذ االتفاقيات اإلقليمية والدولية لتحقيق فاعلية جهود التأهب واالستجابة والتعايف من الكوارث.  •
6- دعم جهود التعبئة واإلعالم والتواصل بني الجهات املعنية واألطراف واملجتمعات املترضرة.  •

إعداد تقارير مهنية دورية عن التنبؤات بالكوارث واألرضار واالحتياجات والتدخالت.  •
•  دعم جهود وآليات آلية الجرد االسرتاتيجي وجميع االحتياجات امليدانية ذات الصلة.
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21. املالحــــــــــــــــــــــق
امللحق – اإلسكان 

  

منهجية تقييم القطاع    

البيانات املقدمة واملبلغ عنها رسميًا من قبل HAC تم أخذها كنقطة انطالق لتقدير التأثريات. يف غياب املسوحات امليدانية التفصيلية 

، تم وضع االفرتاضات التالية لتقدير اآلثار السكنية:)i( النسبة املرجحة للمنازل املدمرة كليًا واملترضرة جزئيًا حسب تصنيف اإلسكان مع 
اإلشارة إىل نسبة املساكن يف مسح القوى العاملة 2011 واالحتاملية التأثريات حسب تصنيف اإلسكان ؛ )ii( تكلفة االستبدال / اإلصالح 

عىل أساس متوسط املساحة األرضية وتكلفة الوحدة لكل مرت مربع لكل نوع من أنواع املساكن ؛ و )iii( نسبة العقارات املؤجرة يف كل 

والية يف مسح القوى العاملة لعام 2011 ومتوسط اإليجار لكل والية شملها املسح من خالل املكاملات الهاتفية. تم جمع البيانات 

الثانوية عن األرضار التي لحقت مبخزون املساكن من أجل التقييم الكمي والنوعي.

تم اقرتاح مسح ميداين مفصل لكل والية مترضرة من الفيضانات كجزء من خطة التعايف لقياس اآلثار واألرضار والخسائر والتحقق منها ، 

وتنقيح اسرتاتيجية االسرتداد وفًقا للتأثريات التي تم التحقق منها.

املصادر
مركز أفريقيا لتمويل اإلسكان امليرس )CAHF(. 2019. متويل اإلسكان يف السودان.  •

الجهاز املركزي لإلحصاء )CBS(. 2011. مسح القوى العاملة.  •
الجهاز املركزي لإلحصاء )CBS(. 2014. املسح العنقودي متعدد املؤرشات يف السودان.  •

الخليفة ، أ. 2012. صناعات مواد البناء والتشييد من أجل التنمية املستدامة يف البلدان النامية: مواد وتقنيات بناء محلية مناسبة   •
ومبتكرة لإلسكان يف السودان.

حفاظ الله ، أ. 2018. ترشيد سياسة تخصيص األرايض لإلسكان الحرضي يف الخرطوم من أجل التخطيط الحرضي املستدام   •
والفعال.

•    مفوضية العون اإلنساين. 2020. أرضار الفيضانات.
صندوق النقد الدويل )IMF(. 2019. تقرير آفاق االقتصاد العاملي يف السودان.  •

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(. 2020. تقرير حالة الفيضانات.  •
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة )UNDESA(. 2019. آفاق التحرض يف العامل.  •

بنك عاملي. 2011. السودان: قضايا يف التنمية الحرضية  •
قامئة األشخاص الذين التقى بهم: فداء الدسوقي ، املجلس القومي للتنمية العمرانية والتخطيط العمراين. عمر الرس ، املجلس القومي   •

للتنمية العمرانية والتخطيط العمراين
 

امللحق – الصحة   

منهجية تقييم القطاع  
  

نرش القطاع الصحي استخدام مقابالت املخربين الرئيسيني غري الرسمية وغري املنظمة عرب الهاتف وشخصيًا مع وزارة الصحة بالوالية ووزارة 

الصحة الفيدرالية واملكاتب القطاعية ذات الصلة الستكشاف املزيد حول نوع ومستوى الرضر الذي يلحق باملرافق الصحية بعد فيضانات. 

إىل جانب ذلك ، استخدم فريق القطاع بيانات ثانوية من األدبيات الرمادية وتقارير دورية من املكاتب الحكومية مثل HAC و 

FMOH واألمم املتحدة ومؤسسات أخرى.

تم عمل افرتاضات لتقدير األرضار والخسائر ألن املعلومات امللموسة كانت مفقودة. حرًصا عىل الوقت واملوارد ، مل يكن من املمكن إجراء 

زيارة ميدانية للتحقق. تم تصنيف مستوى الرضر الذي لحق باملرافق الصحية إىل أربعة وتم تعيني النسبة املئوية للرضر. وفًقا لذلك ، 

يرتتب عىل القارص 15٪ رضر ، املتوسط يستلزم 35٪ رضر ، الكبري يستلزم 50٪ رضر بينام الكامل يستلزم 100٪ رضر. تم حساب 

تأثري الرضر من حيث الوصول إىل الخدمات الصحية عىل أساس الحد األدىن لعدد التجمعات السكانية لكل نوع من أنواع املرافق الصحية. 

تم حساب تكلفة األرضار التي لحقت باملعدات الطبية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألثاث بناًء عىل نفقات املرشوع األخرية ملركز 

الرعاية الصحية األولية. تتضاعف تكلفة املستشفى بينام تنخفض تكلفة الرعاية الصحية األولية إىل النصف.
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امللحق – التعليم
   

منهجية تقييم القطاع
    

االفرتاضات والنتائج

تم تحديد مقدار الرضر لتقدير التكاليف املالية ألرضار الفيضانات والخسائر املتكبدة ، باستخدام االفرتاضات والصيغ التالية:

a. األضـــــرار
سيؤخذ متوسط التكاليف يف االعتبار بالنسبة لجميع الدول.  •

يف حالة تدمري مدرسة ، فمن املفرتض أن أثاثها ومعداتها سيترضرون بشكل كامل ؛  •
من املفرتض أن جميع املدارس املدمرة مبنية من الطوب الطني / الطوب اللنب.  •

إذا مل يتم اإلبالغ عن املكاتب واملساكن املترضرة يف قامئة األرضار ، فمن املفرتض أنه إما مل تكن هناك خسارة ملباين املكاتب ، أو أن   •
اإلدارة متكنت من إصالح املكاتب املترضرة ؛

بسبب طبيعة الكارثة ، ترتكز األرضار التي لحقت بالبنى التحتية للمدارس عىل األساسات والجدران. لذلك ، يُفرتض أن جميع   •
األساسات والجدران تصل إىل حوايل 60٪ من قيمة تكلفة بناء املدرسة ؛

تم حساب متوسط تكلفة الوحدة لبناء املدارس برضب متوسط حجم املدارس )مرت مربع( يف متوسط التكلفة باملرت املربع ،   •
املعلومات التي قدمتها وزارة الرتبية والتعليم.

ستختلف التكلفة اإلجاملية حسب املوقع ونوع املادة ومنطقة املدرسة وعدد / حجم الفصول. ومع ذلك ، وبحسب هيئة اإلسكان   •
وتجارب أخرى )انظر املراجع( ، فإن تكلفة بناء مرت مربع واحد. يرتاوح سعرها بني 90 دوالًرا أمريكيًا )سعر السوق( و 404 

دوالًرا أمريكيًا )سعر البنك(. عىل التوايل ، تكلفة بناء مرت مربع واحد. مع الطوب األحمر واملالط األسمنتي والسقف الخرساين ما بني 

165 دوالًرا أمريكيًا )سعر السوق( و 703 دوالًرا أمريكيًا )سعر البنك(.
تم حساب األرضار التي لحقت باملدارس بتطبيق املعادلة التالية:  •

مدمر بالكامل: عدد املؤسسات املترضرة × متوسط تكلفة الوحدة

مترضر جزئيًا: عدد املؤسسات املترضرة × متوسط تكلفة الوحدة × ٪60

b.الخسائر
تم تقدير تكلفة إزالة الحطام والتنظيف والتعقيم ، وإنشاء الهياكل املؤقتة للمدرسة ، واستبدال الكتب املدرسية وغريها من املواد التعليمية 

بنسبة 15٪ من إجاميل الرضر ؛

c. استعادة
•       يتم احتساب تقديرات احتياجات االسرتداد باستخدام قيمة االستبدال لألصول والبنية التحتية املحسوبة الستخدام مواد وتقنيات بناء 

أفضل وللتضخم 15%.

•      سعر الرصف املطبق: 1 دوالر أمرييك = 55 جنيه سوداين

جمع البيانات

يف األيام التي أعقبت الفيضانات ، بدأت وزارة الخارجية يف جمع املعلومات من الواليات املترضرة ، والتي أعدتها السلطات املحلية. ركز 
جمع البيانات للتقرير عىل البيانات الثانوية املتاحة من خالل مصادر مختلفة تشمل يف املقام األول اإلدارات الحكومية املحلية والوالئية 

ذات الصلة ، وال سيام وزارة التعليم االتحادية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي. يف الحاالت التي مل تقدم فيها الدول بيانات عن 

األرضار ، تم استخدام املعلومات التي جمعتها لجنة املساعدة اإلنسانية واليونيسيف. تم فحص جميع البيانات الثانوية الواردة عن كثب 

من خالل التحليالت املختلفة. تم التحقق من صحة البيانات من خالل العديد من التدابري مبا يف ذلك اجتامعات مناقشة الرضر من قبل 

فريق القطاع ؛ املراجعات املكتبية وصور األقامر الصناعية وعمليات فحص بيانات خرائط نظم املعلومات الجغرافية وتقييمها لألعامل 

التحليلية من قبل فريق القطاع. تم استالم بيانات التعليم العايل من 6 جامعات حرصيًا. أشارت املعلومات ، رغم أهميتها ، إىل الحاجة 

إىل تقييامت أكرث تفصيالً عىل مستوى املدرسة من أجل الحصول عىل فهم أفضل للرضر عىل أساس كل حالة عىل حدة وفهم كيف أثر 

الفيضان عىل األطفال عىل مستوى املدرسة. ميكن أن تقود لجنة الطوارئ الوطنية ذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة ورشكاء التنمية.

املصادر

https://www. ، 2020 1[ الفيضانات وتأثريها عىل التعليم ، بقلم إدسون مونساكا وسيبيا موتاسا ، 6 نوفمرب]  •
intechopen.com/online-first/flooding-and-its-impact-on-education

)ESMF( 2[ مرشوع التعليم األسايس لشامل السودان: إطار اإلدارة البيئية واالجتامعية]  •
[3[ فيضانات باكستان 2010  •
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[4[ قطاع التعليم يف السودان: تأثري الفيضانات عىل التعليم )التحديث اعتباًرا من سبتمرب 2020( ؛ ملزيد من التواصل ، يرجى   •
 helawad@unicef.org(( أو هشام العواد Julienne Vipond jvipond@unicef.org االتصال بـ

https://www.intechopen.com/online-first/flooding-and-its- effect-on-education
[5[ خريطة حرارية ملدارس التعليم األسايس يف السودان. الدعم الطارئ للتعليم األسايس يف السودان الذي يقدمه البنك الدويل   •

)P172812(
 ]6] HAC  •

[7[ قطاع التعليم يف السودان: تأثري الفيضانات عىل التعليم )تحديث الخريطة اعتباًرا من سبتمرب 2020 ؛ ملزيد من التواصل ،   •
helawad@unicef.org أو هشام العواد Julienne Vipond jvipond@unicef.org يرجى االتصال بـ

[8[ جعل املدارس آمنة من الفيضانات  •
[9[ تقدير األرضار يف املناطق الحرضية باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية ، سرييكانثا هرياتم كبري مسؤويل   •

الربامج األكادميية ، بيئة التنمية املستدامة ، جامعة األمم املتحدة ، اليابان ، برنامج التدريب الدويل عىل إدارة مخاطر الكوارث الكلية 

، 10-13 يونيو 2003
https://www. ، 2020 10[ الفيضانات وأثرها عىل التعليم ، بقلم إدسون مونساكا وسيبيا موتاسا ، 6 نوفمرب]  •

intechopen.com/online-first/flooding-and-its-impact-on-education
[11[ نظرة عامة عىل التقييم املشرتك لقطاع التعليم حول املدارس املترضرة من الفيضانات  •

 ]12] Sudan_education_sector_awg_tor_oct20  •
[13[ إنشاء مناذج وظيفية ألرضار الفيضانات: دراسة حالة يف حوض نهر باجو ، ميامنار شييل وينا وآخرون ، املجلة الدولية للحد   •

من مخاطر الكوارث ، املجلد 28 ، يونيو 2018 ، الصفحات 700-688

[14[ التعليم قبل الفيضان تقرير الطواري 2020  •
[15[ تقرير تقييم الرشاكة العاملية من أجل التعليم يف جنوب السودان التقرير النهايئ 6 أبريل 2018  •

[16[ فيتنام 2016: تقييم احتياجات وأرضار الفيضانات الرسيعة  •

جداول وأشكال إضافية

الجدول 21-1: قطاع التعليم يف السودان: تقديرات احتياجات إعادة إعامر الفيضانات حسب مؤسسة التعليم العايل

تكلفة الخسائر الخسارة
 تكلفة األرضار /

جنيه
الحلول املطلوبة نوع الرضر مكان الرضر الوالية الجامعة رقم

 
 السطو عىل

 الربسيم القابل
للزراعة

20,000,000  إعادة بناء وصيانة
ونظافة

كامل وجزيئ
 منازل ومزرعة جامعية يف

منطقة شمبات
الخرطوم الخرطوم 1

مفقود غري محدد مفقود مفقود مفقود مفقود النيل األزرق النيل األزرق 2
 

غري محدد 36,735,000 إعادة بناء كامل

 مكاتب إدارية ، قاعات
 محارضات ، أسوار ،

 مزرعة ، ترعة ، جرس ،
 مكتبة مركزية يف كليات
الزراعة وتنمية املجتمع

وسط دارفو زالنجي 3

7,450,000

 شتلة 500
 من أشجار

 املانجو وحظائر
األبقار و 4,300,000 إعادة بناء كامل

 السياج الشاميل )150
 م( لإلدارة والشؤون

 األكادميية وكلية الطب
 وسكن الطالب ومزارع

الجامعة

نهر النيل

 

       فداناً 418
7.56( 

 أعالف هكتار(
قابلة للزراعة

شندي

  11,095,000  
كامل

 سور كلية اللغة العربية
مبدينة املناقل

الجزيرة القرآن الكرم 5
إعادة بناء

  2,800,000

 يناء حاجز للحامية من
 الفيضانات ، ومقاوم

 للامء للمختربات
واملكتبة ومباين املكاتب

 إغراق جزيئ
وهيكيل

 املباين اإلدارية ومختربات
 كلية الهندسة مبدينة

كرمية

الشاملية
 عبد اللطيف الحمد

للتنكولوجيا
6

21,284,300  74,930,000 املجموع      
  96,214,300 اإلجاميل      
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الشكل 21-1: خريطة حرارية ملدارس التعليم األسايس يف السودان

املصدر: الدعم الطارئ للتعليم األسايس يف السودان التابع للبنك الدويل ، استناًدا إىل تعداد املدارس 19/2018

الشكل 21-2: قطاع التعليم يف ا لسودان: تأثري الفيضانات عىل التعليم

SUDAN
Situation Report
Last updated: 9 Nov 2020

Page 12 of 13
https://reports.unocha.org/en/country/sudan/ 

Downloaded: 9 Nov 2020 

Sudan Education Sector: Impact of the Floods on Education

INTERACTIVE 

Sudan: COVID-19 Situation Dashboard 2020

View this interactive graphic: https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9

(17 Sep 2020)
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الشكل 21-3: عدد املدارس املترضرة من الفيضانات حسب الوالية

مصدر البيانات: قطاع التعليم يف السودان: تأثري الفيضانات عىل التعليم

الشكل 21-4: عدد األطفال املتأثرين يف سن املدرسة حسب الوالية

مصدر البيانات: قطاع التعليم يف السودان: تأثري الفيضانات عىل التعليم

 

امللحق - الرياضة
 

منهجية تقييم القطاع

تضمنت املنهجية جمع البيانات والتحقق منها عىل النحو التايل:

•  عملية جمع البيانات ومصادرها: تقديرات تستند إىل البيانات التي تم جمعها من قبل HAC ووزارة الرياضة والشباب

•     االفرتاضات املوضوعة لتقدير التكاليف: زيادة بنسبة 15٪ يف تكلفة الرضر إلعادة البناء بشكل أفضل

املصادر
Youth Policy.org  •

اإلطار العام لربنامج الحكومة االنتقالية للسودان  •
نرشة وقائع األمم املتحدة. الرياضة كوسيلة لدفع عجلة التنمية الدولية.   •

https://www.un.org/en/chronicle/article/sport-means-advancing-international-
development
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امللحق – الصناعة   
 

منهجية تقييم القطاع
    

من أجل التحقق من آثار وتأثري الفيضانات عىل قطاع الصناعات التحويلية متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ، أخذ التقييم يف االعتبار 

تقريرًا خاًصا من غرفة الصناعات الصغرية يف الخرطوم ، بتكليف من األمني العام لتقييم احتياجات ما بعد الكوارث. وتجدر اإلشارة إىل أن 

البيانات املتعلقة بالقيمة املقدرة لألصول املادية املدمرة وخسائر اإلنتاج أو البيع مل تكن متاحة لتحليل تأثريات القطاع. ومع ذلك ، قدر 

الفريق خسائر املشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة من حيث خسارة الدخل للقطاع.

املصادر
مرشوع املسح الصناعي الشامل ، مارس 2005 ، وزارة الصناعة بالتعاون مع املكتب املركزي لإلحصاء ومبساعدة فنية من اليونيدو.  •

غرفة الصناعات الصغرية الخرطوم  •

جداول وأشكال إضافية

عدد العامل عدد املؤسسات اإلنتاج اإلجاميل
النشاط ISIC% No. % No. % No.

100 131,506 100 24,114 100 765,429,858 إجاميل التصنيع

56.32 74,058 70.4 16,974 55.3 423,637,059 صناعة املنتجات الغذائية واملرشوبات 15
0.92 1,209 0.1 33 5 38,527,680 صناعة منتجات التبغ 16
5.31 6,982 0.2 58 2.8 21,696,554 صناعة املنسوجات 17

0.47 613 1 180 0.1 1,140,509  صناعــة امللبوســات الجاهــزة وتجهيــز
ودباعــة الجلود

18

2.18 2,870 1.9 461 1.6 12,576,772 صناعة املالبس واألحذية الجلدية 19

1.75 2,300 3.4 820 0.5 4,103,398  صناعــة األخشــاب واملنتجــات الزراعية
واألثاث

20

0.48 634 0 9 0.8 5,844,334 صناعة الورق واملنتجات الورقية 21

1.47 1,927 0.4 88 0.9 7,210,556 نســخ ووســائط  والنــرش   الطباعــة 
لتســجيالت ا

22

0.64 845 0 3 16.8 128,838,437 ــة ــتقات البرتول ــم واملش ــة الفح  صناع
ــود النووي والوق

23

4.29 5,636 1.2 278 4.3 32,851,260 واملنتجــات الكيامويــات   صناعــة 
ئيــة لكيميا ا

24

2.02 2,661 0.3 62 1.5 11,196,142 صناعة البالستيك واملطاط 25
14.17 18,633 6.4 1,541 1.5 11,846,597 صناعة املنتجات غري املعدنية 26
0.74 973 0.6 139 1.5 11,822,060 صناعة املعادن األساسية 27

5.73 7,530 11.7 2,812 1.9 14,482,531 مثــل املعدنيــة  املنتجــات   صناعــة 
واملعــدات املاكينــات 

28

0.35 461 0.1 15 0.8 6,354,330 29 صناعة اآلالت واملعدات

0.02 25 0 2 0 251,379  صناعــة األدوات املكتبيــة  والحســابية
والحواسيب

30

0.72 945 0 12 0.4 2,898,019 االلكرتونيــة األجهــزة   صناعــة 
يئــة با لكهر ا و

31

0.11 140 0.2 51 0.1 582,749 ــون ــو والتلفزي ــزة الرادي ــة أجه  صناع
وأجهــزة االتصــاالت

32

0.08 102 0 2 0 21,264 ــة ــة والبرصي ــدات الطبي ــة املع  صناع
والســاعات

33

1.33 1,744 0.1 28 3.6 27,881,525  صناعــة الجــرارات و املقطورات وشــبة
املقطورات

34

0.04 50 0.1 25 0 59,325 صناعة معدات النقل األخرى 35
0.69 1,168 1.5 521 0.1 1,607,378 صناعة األثاث 36
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امللحق - الزراعة والرثوة السمكية والرثوة الحيوانية  

منهجية تقييم القطاع  

تضمنت عملية جمع البيانات جمع البيانات الثانوية بشكل رئييس من التقارير التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة والوزارات ذات الصلة 

يف حكومة السودان.

تشمل تقديرات التكلفة لألرضار والخسائر والتعايف مجموعة محدودة من املحاصيل والرثوة الحيوانية وتسعري االستخدام من تحديث النظام 

العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية لعام 2018 من قبل منظمة األغذية والزراعة.

االفرتاضات املوضوعة لتقدير التكاليف

•  خسائر اإلنتاج تتعلق فقط بالذرة الرفيعة والدخن والسمسم والفول السوداين يف قطاع الزراعة البعلية

•  يتم تقدير تكاليف البذور عىل أساس 111 طن من فقدان البذور املختلطة من قبل منظمة األغذية والزراعة. يفرتض التقدير أن البذور 

ستكون من الذرة الرفيعة والدخن والسمسم والفول السوداين ويقدر التكاليف بناًء عىل سعر الوحدة لكل محصول وفًقا لذلك. يتم تقسيم 

إجاميل البذور املفقودة لكل من املحاصيل األربعة بناًء عىل نسبة إنتاجها النسبية ، كام يتضح من الجدول 204 املرفق.

•  تستند األرضار والتعايف للامشية إىل سعر الوحدة للامشية مرضوبا يف العدد اإلجاميل للرؤوس املفقودة بسبب الفيضانات.

املصادر
• جمهورية السودان. وزارة املالية والتخطيط االقتصادي. )2019(. تنفيذ خطة عمل اسطنبول ألقل البلدان منوا 2020-2011. 

تقرير السودان الوطني.

• منظمة األغذية والزراعة. )2020(. التقييم الرسيع لتأثري فيضانات السودان لعام 2020. تقييم مشرتك مع حكومة السودان. روما.
• منظمة األغذية والزراعة. )2020(. تقرير خاص - 2019 بعثة منظمة األغذية والزراعة لتقييم املحاصيل واإلمدادات الغذائية إىل 

ca7787en/10.4060/https://doi.org .السودان. روما

• منظمة األغذية والزراعة. )2018(. تحديث GIEWS. أثر نقص الوقود يف السودان وارتفاع أسعار املدخالت الزراعية عىل زراعة 
CA1361EN/ca1361en.pdf/3/http://www.fao.org .2018 محاصيل

جداول وأشكال إضافية
   

جدول 21-2: بيانات خط األساس للمحاصيل الزراعية

إنتاج خط األساس )2020/2019( - طن
 إجاميل املساحة

املزروعة)هكتار(
الوالية

فستق سمسم الدخن الذرة الرفيعة   
923,000 17,000 193,000 294,000 478,829 رشق دارفور

-  - 1,000 4,000 48,145 البحر األحمر

9,000 45,000 4,000 60,000 446,463 النيل األبيض

- 8,000 -   49,000 359,310 كسال

13,000  - -  - 2,436,000 القضارف

138,000 78,000 273,000 128,000 136,107 غرب دارفور

105,000 23,000 140,000 56,000 237,804 شامل دارفور

19,000 104,000 73,000 141,000 650,000 جنوب كردفان

104,000 18,000 129,000 201,000 400,925 وسط دارفور

-  - 17,000  - 1,850,529 النيل األزرق

-  - 34,000  - 688,261 سنار

730,000 65,000 45,000 28,000 315,000 غرب كردفان

-  - -   117,000 160,000 نهر النيل

-  - -   13,000 30,110 الخرطوم

34,000 166,000 10,000 128,000 63,000 شامل كردفان

- 29,000 132,000 489,000 - جنوب دارفور

496,000 59,000 13,000 260,000  - الجزيرة

2,571,000 612,000 1,064,000 1,968,000 إجاميل 
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جدول 21-3: بيانات خط األساس للرثوة الحيوانية

ماشية املاعز خروف  الواليه 
2,009,200 749,373 1,801,309 رشق دارفور

143,626 749,373 434,532 البحر األحمر

3,699,926 2,665,951 2,661,508 النيل األبيض

892,978 1,743,995 2,107,480 كسال

1,099,050 1,103,622 2,226,976 القضارف

2,360,459 2,524,674 2,238,361 غرب دارفور

727,496 3,020,200 3,921,651 شامل دارفور

4,567,925 2,152,812 2,205,684 جنوب كردفان

1,929,581 20,633,038 1,838,070 وسط دارفور

2,132,531 472,332 4,073,737 النيل األزرق

1,433,955 1,707,662 1,433,955 سنار

3,496,976 2,419,612 4,350,099 غرب كردفان

106,158 1,258,038 1,075,466 نهر النيل

256,029 6,721,165 461,690 الخرطوم

780,575 2,706,145 4,207,138  
2,455,689 1,723,018 2,205,684  
2,625,854 2,580,033 2,580,033  

30,718,008 54,931,043 39,823,373 إجاميل

جدول 21-4: تقديرات تكلفة التعايف

الكلفة الكلية )جنيه سوداين( سعر الوحدة )بالرأس( جملة عدد الحيوانات لإلستعادة الحيوانات

1,262,778,000 19,000 66,462 ضأن

264,840,000 12,000 22,070 أغنام

241,400,000 50,000 4,828 موايش

116,000 400 290 داجن

1,769,134,000   Total
الكلفة الكلية )جنية سوداين( سعر الوحدة )كيلوجرام(** الحبوب املطلوبة )طن(* Crop

667,822 19 35.15 ذرة

437,070 23 19 دخن

655,820 60 10.93 سمسم

1,102,034 24 45.92 فول سوداين

2,862,746 - 111 إجاميل

التكلفة الكلية )جنيه سوداين( تكلفة الوحدة )بالقطعة( عدد اآلليات املفقودة  
267,520,000 1,045,000 256 جرارات

99,000,000 495,000 200 محاريث قرصية

7,425,000 49,500 150 رشاشات

852,500 2,750 310 أدوات يدوية

71,500,000 71,500 1,000 محاريث حيوانات

 - املجموع 

2,218,294,246 إجاميل تكلفة التعايف  

2,551,038,383  إجــاميل تكلفــة التعايف)معــدل تضخــم  
)%15

 
* أفادت منظمة األغذية والزراعة بأن 111 طناً من أصناف البذور املختلفة قد فقدت ، وتعترب هذه القيمة غري مبلّغ عنها. يعتمد تقدير االسرتداد هنا عىل افرتاض أن مزيج البذور يشمل 

الذرة الرفيعة والدخن والسمسم والفول السوداين.

CA1361EN//3/http://www.fao.org  أثر نقص الوقود يف السودان وارتفاع أسعار املدخالت الزراعية عىل زراعة محاصيل .GIEWS الفاو. )2018(. تحديث **
 ca1361en.pdf
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امللحق - النقل

منهجية تقييم القطاع
جاء إعداد هذا التقرير نتيجة دعم بني البنك الدويل ووكاالت األمم املتحدة وحكومة السودان. رشحت الحكومة ونظريتها لالتصال بالبنك 

الدويل ووكاالت األمم املتحدة. زودت وكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل النظري الحكومي بنموذج وهيكل للتقرير. النظري الحكومي 

، ساعد يف جمع املعلومات الحيوية يف شكل تقارير وخطط تطوير وخرائط وصور ملا قبل وبعد كارثة السيول. تم تعزيز جودة ودقة 
البيانات املستخدمة يف التقرير من خالل الزيارات امليدانية التي قام بها النظراء الحكوميون. تم تسهيل عملية جمع البيانات من خالل 

تأسيس الوكاالت املختلفة داخل الوزارة االتحادية للبنية التحتية والنقل ، أي هيئات الطرق الوطنية والسكك الحديدية والطريان والنقل 

النهري. قام البنك الدويل ووكاالت األمم املتحدة مبراجعة املعلومات املقدمة ، وإجراء التحليالت الالزمة للبيانات املقدمة وإعداد التقارير 

القطاعية. عند إعداد التقارير القطاعية ، تم عمل بعض االفرتاضات مبا يف ذلك ما ييل:

تم اشتقاق تكاليف املبادرات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل من املقارنة مع األنشطة املامثلة التي تم تنفيذها يف دول أخرى ، مع    •
تعديل الظروف يف السودان.

•  متت إضافة 20٪ إىل احتياجات التعايف للسامح بأفضل املامرسات الدولية وإعادة البناء بشكل أفضل ، بدالً من العودة إىل ظروف 
ما قبل الفيضانات التي كان من املحتمل أن تفشل يف بعض الحاالت يف ظل كارثة مامثلة.

•  تم اشتقاق األرضار التي لحقت بالقطاعات الفرعية املختلفة من تكاليف الوحدة التي توفرها القطاعات الفرعية. عىل سبيل املثال ، 
بالنسبة لقطاع الطرق الفرعي ، تم رضب الطول الرتاكمي للبنية التحتية املترضرة يف تكلفة الوحدة لتلك البنية التحتية.

•  تقوم حكومة السودان بالفعل بتنفيذ تدابري فورية لضامن بعض الربط بني األماكن وتكلفة ذلك مل يتم تحديدها أو أخذها يف 
االعتبار.

املصادر
•  هيئة السكك الحديدية السودانية

•  الخطوط الجوية السودانية

•  وحدة النقل الربي
•  الهيئة القومية للطرق والجسور

•  هيئة املالحة النهرية

•  رشكة مطارات السودان االقليمية املحدودة

امللحق - الطاقة والكهرباء

منهجية تقييم القطاع

قام بزيارة ميدانية فريق ميثل الرشكة السودانية لتوليد الطاقة الحرارية ملحطات قاري بالخرطوم بحري.  

مصادر

البيانات املقدمة من الرشكة السودانية لتوليد الطاقة الحرارية. الرشكة السودانية لتوزيع الكهرباء. الرشكة السودانية لنقل الكهرباء. والرشكة 

السودانية للكهرباء القابضة

قامئة األشخاص الذين اجتمعوا

م. حمزة عطا الفضيل عيل أحمد مدير مديرية السالمة الصحية والبيئة   •
)STPG ، م. عالء الدين مرجاين لقامن )مدير إدارة الصحة والسالمة   •

)STPG ، م. أسامء محجوب القري )مدير قسم البيئة   •
م. د.جالل عبد الفتاح )الرشكة السودانية لتوزيع الكهرباء(   •

•  م. عيل حبيب الله )الرشكة السودانية لنقل الكهرباء(

م. حاتم حسن سلامن )الرشكة السودانية للكهرباء القابضة(   •
•  م. الهادي جمعة )الرشكة السودانية القابضة للكهرباء(

•  م. أمني صربي أحمد )البنك الدويل(

م. طارق تاج االصفيا )البنك الدويل(   •
•  اآلنسة كوثر أحمد برميا )البنك الدويل(
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ملحق: املياه، الرصف الصحي وإدارة مصادر املياه

منهجية تقييم القطاع 

  
عملية جمع البيانات ومصادرها: غطت تقارير التقييم املشرتكة بني الوكاالت من الزيارات امليدانية 11 والية من إجاميل 18 والية. يتم   •

الحصول عىل بقية املعلومات من تقارير HAC واملقابالت مع صانعي القرار التي أجرتها EOC ؛

منهجية الستقراء البيانات: تعتمد املقارنات عىل أوجه التشابه املوجودة يف طبيعة األرضار وحجم سكان الوالية واملوقع الجغرايف.  •

•     الزيارات امليدانية: بناء عىل تقارير التقييم املشرتكة بني الوكاالت.
•     االفرتاضات املوضوعة لتقدير التكاليف: إرشادات الوكالة ، تحديد مقدار األرضار من قبل موظفي ومسؤويل املياه والرصف الصحي  

والنظافة الصحية املعنيني.

املصادر
التقييم املشرتك بني الوكاالت وملخص تقرير لجنة تكافؤ الفرص. تكلفة اآلثار   •

تنفيذ إنرتنت األشياء لإلدارة الذكية للمياه _ عامل املياه   •

محطات قياس تاريخية   •

املياه والرصف الصحي _ خط األساس   •

مقابلة الصانع متت من قبل:   •

مدير سلطة املياه   •

والية الخرطوم. مدير الرصف الصحي   •

وزارة الصحة االتحادية. مدير الصحة البيئية   •

وزارة الصحة بالخرطوم. مدير الصحة البيئية   •

جداول وأشكال إضافية   
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جدول 21-6: املياه، الرصف الصحي وإدارة مصادر املياه

البحــر       محافظــة 
األحمــر

إىل من الطول الحرارة املحطة دارفور

إىل من طول حرارة املحطة املجرى 1976 1962 22º 25´ 13º 43´ شبيكة  

1992 1957 36º 57´ 19º 50´ أربعات خور اربعات 1978 1952 23º 23´ 11º 35´ ر  خــو
فعــني مر

 

1969 1958 37º 10´
19º 25´

سالوم خور سالوم 1978 1952 28º 01´ 14º 06´
*

 
زلط قراش 

1979 1960 36º 32´
19º 06´  

وادي الرضس 1962 1952 28º 25´ 14º 36´
.*

 
الرضس-أ 

لــة ا  غز
ت ز و جــا

1992 1981 36º 25´ 19º 20´ الرضس-ب وادي الرضس 1976 1952 23º 44´ 14º 29´ سالطية  
1982 1958 37º 10´ 18º 00´ جب-أ وادي جب 1976 1952 23º 38´ 14º 28´ قوز بنات  
1992 1981 36º 25´ 19º 20´ جب -ب وادي جب 1976 1962 23º 01´ 14º 01´ دواين  
1992 1960 37º 02´ 18º 45´ عرب خور عرب 1976 1962 23º 20´ 14º 01´ ترتر  
1979 1974 36º 18´ 18º 20´ إنها خور عرب 1976 1962 23º 35´ 13º 04´ القي  
1980 1974 36º 32´ 18º 20´ توهاميام خور عرب إىل من الطول الحرارة املحطة القضارف

1986 1977 38º 21´ 17º 57´ الرتبة خور الرتبة 1977 1963 35º 36´ 14º 02´ ود الحسني  

1986 1979 36º 11´
18º 16´ KASS

خور كاس 1977 1963 35º 22´ 14º 03´ الصويف  
كاس 

محافظة النيل األزرق      1977 1963 35º 27´ 14º 00´ الرصاف  
إىل من الطول الحرارة املحطة املجرى 1977 1963 35º 25´ 14º 04´ ود املالك  

1958 1959 34º 06´ 10º 22´ باو )سد( خور باو 1977 1963 35º 26´ 14º 02´ ود اإلدماك  
1984 1978 33º 56´ 10º 30´ ودكة خور ودكة 1977 1963 35º 25´ 14º 01´ ابايو  
1983 1982 33º 39´ 10º 41´ السمعة خور السمعة 1977 1963 35º 26´ 14º 01´ دالسا املجاري

1984 1983 34º 10´ 10º 18´ قورمني خور قورمني 2006 1961 35º 22´ 14º 02´ ابو فارغة
ابــو  خــور 

قــة فر

شــامل       محافظــة 
ن فــا كرد

1990 1966 35º 18´ 13º 19´ ت ا ز ا  عــز
لفيــل ا

 خــوز عــزازات
الفيــل

إىل من الطول الحرارة املحطة املجرى 1975 1965 35º 22´ 13º 33´ أبو غميدة
ابــو  خــور 

ة غميــد

1989 1978 30º 42´
12º 39´

أبو هبيل خور أبو حبل 1975 1967 35º 31´ 13º 31´ الصقيعة
ر  خــو
لصقيعــة  ا

1984 1973 30º 24´ 12º 32´ ترعة الرهد خور أبو حبل إىل من الطول الحرارة املحطة كردفان

1989 1982 29º 50´ 13º 11´ السكريان خور السكريان 1978 1953 31º 19´ 12º 10´ العباسية  
1997 1982 N/A N/A نباالت خور السكريان 1978 1964 31º 14´ 12º 03´ سوباط  
1989 1983 30º 35´ 12º 30´ قردود العرق خور أبو حبل 1978 1964 31º 11´ 12º 02´ تايس  

 

1978 1964 31º 14´ 12º 06´ أوريقا  

1978 1965 29º 53´ 12º 10´ السنط املجاري

1982 1968 33º 39´ 12º 10´ عباسية
ر  خــو
ســية لعبا ا

1976 1974 31º 04´ 11º 50´ رشاد )سد( خور رشاد

1975 1973 31º 14´ 12º 28´ أبو جبيهة
أبــو  خــور 

ق و عــر

1981 1974 30º 41´ 11º 01´ أم برمبيطة
أبــو  خــور 

حبــل

2000 1974 29º 38´ 12º 02´ الدلنج خور أبوحبل

1981 1967 29º 02´ 11º 10´ السنط وادي الغلة
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جدول 21-7: ملحق3 ) املياه، الرصف الصحي وإدارة مصادر املياه(

Q. 
PD

Q. 
CD بنية تحتية الوالية العدد

Q. 
PD Q. CD بنية تحتية الوالية م

املنشآت  

 النيل
األبيض

9 املنشآت  

الخرطوم 1

 4 أنهار، بحريات، برك ، سدود كل الواليات 1 أنهار، بحريات، برك ، سدود 

 338 آبار ارتوازية، أبار يدوية    املراحيض

2073 5588 قطاع اإلسكان  1 1 نظم تصفية صغري وكبرية

 4 تسهيالت تعليمية غري معروف   نظام توزيع بخطوط أنابيب

   

نهر النيل

10 4400 3687 املراحيض

  
 1 أنهار، بحريات، برك ، سدود كل الواليات 5805 3841 قطاع اإلسكان

 631 1   املراحيض أماكن معالجة النفايات

1036 2700 قطاع اإلسكان     
 5 تسهيالت تعليمية  5 1 أنهار، بحريات، برك ، سدود

   
 غرب

دارفور

11  349 املراحيض

أماكن معالجة النفايات     كل الواليات >456 >322 قطاع األسكان

8095 5659 قطاع اإلسكان  13 تسهيالت تعليمية 

   

القضارف

12    

 شامل
دارفور

3
4461 2311 قطاع اإلسكان

All 
state  500 آبار ارتوازية، أبار يدوية

كل الواليات

 23 تسهيالت تعليمية  21 1  محطات مضخات، هوايئ،
شميس

   
كسال

13  7013 املراحيض

  3470 4291 قطاع اإلسكان كل الواليات 8513 2205 قطاع اإلسكان

 11 تسهيالت تعليمية  19 6 تسهيالت تعليمية

   Red 
Sea 14  رشق   

دارفور
4

 2 آبار ارتوازية، أبار يدوية
 البحر

األحمر
كل الواليات 3 أنهار، بحريات، برك ، سدود   محلية اللعيت، 3 

وحدات إدارية

8058 2082 قطاع اإلسكان
 

 1  محطات مضخات، هوايئ، 
شميس

  

 16 تسهيالت تعليمية    1589 املراحيض   
   

 شامل
دارفور

15  535 قطاع اإلسكان

  
 55 كل الواليات املراحيض    

3463 24 قطاع اإلسكان   1 أنهار، بحريات، برك ، سدود

 2 تسهيالت تعليمية   2 آبار ارتوازية، أبار يدوية

   

 وسط
دارفور

16  243 املراحيض

  
 195 748   املراحيض قطاع اإلسكان

كل الواليات

1216 1899      قطاع اإلسكان
 10 تسهيالت تعليمية  1 نظام توزيع بخطوط أنابيب 

   
 شامل

كردفان

17  542  املراحيض
   62 كل الواليات املراحيض قطاع اإلسكان  

215 425 قطاع اإلسكان     
   

 غرب
كردفان

18  20,000 
Km

 أنطمة الجريان السطي
والرياح

 

 محليات شيكان،
 أم روابة، أم دم،

 سودري، غرب بارا:
 30 مجموعة

سكانية

1 1 أنهار، بحريات، برك ، سدود كل الواليات 6854 1969 قطاع اإلسكان

 1131 9  املراحيض 1 تسهيالت تعليمية

6788 2958 قطاع اإلسكان     
 6 تسهيالت تعليمية   5 أنهار، بحريات، برك ، سدود

       9 آبار ارتوازية، أبار يدوية   

       7.2 Km نظام توزيع بخطوط أنابيب   

       1748    املراحيض
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ملحق تقليل أرضار الكوارث

 منهجية تقييم القطاع  
 

•   مراجعة الوثائق والبيانات من أرشيف املجلس القومي للدفاع املدين.
•   تم إجراء مقابلة مع سعادة مدير عام الدفاع املدين األمني العام للمجلس الوطني للدفاع املدين.

•    يتم تقديم تقدير التكلفة اإلجاملية للخسائر من معرفة األسعار يف السوق املحيل.

املصادر 
املجلس القومي للدفاع املدين

جداول وأشكال إضافية

الجدول 21-4: مرشوع قرار إنشاء هيئة إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ يف السودان

Draft Decree مقترح قرار إداري
Establishing Sudan’s Disaster & 

Emergency Risk Management Authority انشاء الهيئة السودانية إلدارة مخاطر الكوارث والطواريء

Introduction
By reviewing the institutional work of 
emergencies and disasters and in light of the 
experience of the COVID-19, floods and torrents, 
and the formation of emergency committees, 
the risk of disasters in Sudan continue to pose 
a huge challenge and especially that Sudan 
disaster prone country. These disasters are 
sometimes caused by human action, resulting in 
great pressure from asylum, displacement, and 
negative economic, health and social impacts, 
and sometimes violent conflicts. 

Therefore, it was necessary to establish a 
permanent strategic federal body to coordinate 
national, regional, and international efforts 
in the field of disaster risk management. The 
establishment of this authority will support 
the current efforts to manage disasters 
and emergencies, and will benefit from the 
experiences of humanitarian aid and emergency 
committees to deal with the COVID-19 pandemic 
and the effects of torrents and floods. 

This body will work to institutionalize the efforts 
made in the context of dealing with the recent 
flood disaster, which witnessed a measure of 
success in activating the mechanisms of damage 
assessment, estimating losses, defining needs 
and formulating recovery plans through the Post 
Disaster Needs Assessment (PDNA) project that 
was implemented with the participation of 15 
Ministries and over 13 international organisations 
coordinated by the Emergency Operation Centre 
(EOC) operating under the Higher Committee for 
Floods Mitigation.

المقدمة
 بمراجعة العمل المؤسسي للطواريء والكوارث وعلى 

 ضوء تجربة الكورونا واألمطار والسيول وتكوين اللجان
 الطارئة فإن الطواريء في السودان عملية موسمية مع العلم

 أن السودان بلد تكثر فيه الطواريء والكوارث الطبيعية
 والتي تتم أحياناً بفعل اإلنسان مما يترتب عليها ضغطاً كبيراً
  من لجوء ونزوح وأثار اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة

بل وأحياناً نزاعات دموية
 لذا كان ضرورياً إنشاء هيئة إتحادية استراتيجية دائمة 

 لتنسيق الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية في هذا المجال.
 سيدعم انشاء هذه الهيئة الجهود الحالية إلدارة الكوارث

 والطواريء وستستفيد من تجارب العون اإلنساني والمجالس
 الطارئة للتعامل مع جائحة الكورونا وأثار السيول

 والفيضانات
 وستعمل هذه الهيئة على مأسسة المجهودات التي تمت في
 سياق التعامل مع كارثة الفيضانات األخيرة والتي شهدت

 تحقيق قدر من النجاح في تفعيل آليات حصر األضرار
 وتقييم االحتياجات وصياغة خطط التعافي من خالل مشروع
 الذي تم (PDNA) حصر االحتياجات واستراتيجية التعافي

 تنفيذه بمشاركة خمس عشرة وزارة وثالث عشرة منظمة
 التابعة (EOC) دولية تحت مظلة غرفة الطوارئ المركزي

.  للجنة العليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات

.

.

.
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Draft Decree مقترح قرار إداري
Establishing Sudan’s Disaster & 

Emergency Risk Management Authority انشاء الهيئة السودانية إلدارة مخاطر الكوارث والطواريء

Definition
This is a federal body with branches in the 18 
States, supervised by a coordinating Supreme 
Council headed by the Prime Minister, assisted 
by the Minister of Social Development acting as 
the Council’s Rapporteur. The executive arm of 
the Council is conducted by a General Secretary 
with the rank of a State Minister and who is 
appointed by the Prime Minister.

التعريف
 هو هيئة اتحادية ها فروع في الواليات ويشرف عليها

 مجلس تنسيقي أعلى برئاسة رئيس الوزراء يساعده مقرر
 المجلس كمشرف عام وهو وزير وزارة التنمية االجتماعية
 ويدار العمل التنفيذي بواسطة أمين عام بدرجة وزير دولة

يتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء

Composition
The Authority consists of a number of strategic 
units concerned with managing disaster 
related information and making strategic and 
emergency decisions, while supporting and 
following up on the implementation mechanisms 
in coordination with the relevant authorities. The 
Authority also works to support the efforts of 
the emergency committees that are established 
according to need in the event of disasters, to 
carry out specific tasks.

مكونات الهيئة
 تتكون الهيئة من وحدات استراتيجية تعنى بإدارة المعلومات

 واتخاذ القرارات االستراتيجية والطارئة مع دعم ومتابعة
 آليات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وتعمل الهيئة
 كذلك على دعم مجهودات اللجان الطارئة التي يتم انشاؤها

حسب الحوجة في حاالت الكوارث للقيام بمهام محددة

Duties
• Developing policies, strategies and programs 

related to disaster and emergency risk 
reduction.

• Managing the Disaster Management 
Information Centre and coordinating 
research and studies while keeping an 
inventory of damages and emergency 
needs.

• Establishing guidelines and frameworks 
for early warning mechanism, as well as 
disaster precautions in coordination with the 
relevant government agencies.

• Coordination between national, regional, and 
international bodies concerned with disaster 
risk reduction. 

• Activating partnerships and supporting 
the implementation of regional and 
international agreements to achieve the 
effectiveness of preparedness, response, and 
disaster recovery efforts

• Supporting mobilization efforts, media 
and communication between the relevant 
authorities and affected parties and 
communities

• Drafting regular professional reports on 
disasters forecasts, damages, needs and 
interventions

• Support efforts and mechanisms for The 
Strategic Inventory mechanism and all 
related logistical needs

المهام
  وضع السياسات واالستراتيجيات والبرامج •

المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث والطواريء
 إدارة مركز معلومات مخاطر الكوارث •

 وتنسيق البحوث والدراسات مع حصراألضرار
واالحتياجات الطارئة

 وضع موجهات وأطر واليات اإلنذار المبكر •
 والتحوطات للكوارث بالتنسيق مع الجهات الحكومية

ذاتالصلة
 التنسيق بين الجهات الوطنية واإلقليمية •

 والدولية
 تفعيل الشراكات ودعم تنفيذ االتفاقيات •
 إلنجاز فاعلية جهود الجاهزية واالستجابة والتعافي من

الكوارث
 دعم مجهودات التعبئة واالعالم والتواصل •

 بين الجهات ذات الصلة والجهات والمجتمعات
المتضررة

 صياغة التقارير المهنية الراتبة حول •
التنبؤات واألضرار واالحتياجات والتدخالت

 دعم مجهودات وآليات المخزون •
االستراتيجي واالحتياجات اللوجستية

•

•

•

•

•

•

•

•

.

.
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Draft Decree مقترح قرار إداري
Establishing Sudan’s Disaster & 

Emergency Risk Management Authority انشاء الهيئة السودانية إلدارة مخاطر الكوارث والطواريء

Membership
The Authority is managed by the General 
Secretary of the Supreme Council of the 
Authority under the leadership of the Prime 
Minister. The Minister of Social Development 
shall be the rapporteur of the Council. The 
Council consists of the following members:
1. Minister of Defence
2. Minister of Finance and Economic Planning
3. Minister of Interior
4. Minister of Foreign Affairs
5. Minister of Federal Government
6. Minister of Information
7. Minister of Social Development
8. Governor of the Bank of Sudan
9. Secretary General of the Supreme Council 

for the Environment
10. Secretary General of the Population Council
11. Director General of the Central Bureau of 

Statistics.
12. Director General of The Meteorological 

General Authority
13. Director General of The Military Survey 

Authority
14. Director General of the National Information 

Centre
15. Secretary General of the National Council 

for Civil Defence
16. President of the Sudanese Businessmen and 

Employers Federation
17. 1Secretary General of the Sudanese Red 

Crescent

عضوية المجلس
 تدار الهيئة بواسطة األمين العام للمجلس األعلى للهيئة تحت

 رئاسة رئيس مجلس الوزراء وأن يكون وزير التنمية
 االجتماعية مقرراً للمجلس. ويكون المجلس بعضوية كل

من
وزير الدفاع .1
وزير المالية والتخطيط االقتصادي .2
وزير الداخلية .3
وزير الخارجية .4
وزير الحكم االتحادي .5
وزير اإلعالم .6
وزير التنمية االجتماعية .7
محافظ بنك السودان .8
أمين عام المجلس األعلى للبيئة .9
أمين عام مجلس السكان .10
مدير عام المركز القومي اإلحصاء .11
مدير عام الهيئة العامة لإلرصاد الجوي .12
مدير عام هيئة المساحة العسكرية .13
مدير عام المركز القومي للمعلومات .14
أمين عام المجلس القومي للدفاع المدني .15
اتحاد أصحاب العمل .16
أمين عام الهالل األحمر السوداني .17

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

:

ملحق العمل، سبل كسب العيش والحامية االجتامعية 

منهجية تقييم القطاع  

استند ملف التوظيف إىل آخر البيانات املتاحة من مسح القوى العاملة يف السودان )2011( ، ولحساب خسارة الدخل ، تم اعتبار 

الناتج املحيل اإلجاميل للسودان 18.9 مليار دوالر أمرييك والتي كانت تقديرات البنك الدويل لعام 2019. خسائر الدخل تم تقديرها 

لدول السودان ذات الناتج املحيل اإلجاميل املرتفع واملتوسط واملنخفض.

لتقييم أثر سبل املعيشة الزراعية ، أخذت بيانات ما قبل الكارثة يف االعتبار عدد السكان / األرس التي تعتمد عىل الزراعة: الزراعة البعلية 

واملروية. بالنسبة للصيادين واألرس الرعوية ، فقد كان يعتمد عىل البيانات الثانوية املتاحة لكل والية. تم الوصول إىل معلومات حول 

الخسائر املقدرة يف املساحة القابلة للزراعة ، وكمية املحاصيل الغذائية املدمرة ، واألرضار التي لحقت بالغابات النهرية واملوارد املائية من 

تقرير التقييم الرسيع لتأثري الفيضانات يف السودان لعام 2020 الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف سبتمرب / أيلول 2020.

تم أخذ البيانات املتعلقة بأصول األرسة من MICS5 يف السودان )املسح العنقودي متعدد املؤرشات( ، واستند تحديد الواليات الست 

املتأثرة بشدة إىل النسبة املئوية للرضر يف املنطقة املزروعة. وفًقا لذلك ، تم إعطاء األولوية لتلك الدول التي عانت من رضر بنسبة ٪25 

عىل األقل يف املنطقة املزروعة للتدخل الفوري / قصري األجل )3-6 أشهر(.

استندت تقديرات خسارة الدخل للمرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر يف والية الخرطوم إىل املعلومات التي قدمها اتحاد الصناعات الصغرية 

والحرف اليدوية يف السودان والتي استندت بدورها إىل املسح األويل للمؤسسات املترضرة بوالية الخرطوم خالل شهري نوفمرب وديسمرب 

 .2020
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استند تقييم احتياجات التعايف ، الفوري )3-6 أشهر( واملدى املتوسط )6-12 شهرًا( ، إىل املناقشات مع املسؤولني الحكوميني وفرق 

قطاع PDNA األخرى. ثم تم امليض قدًما يف هذه االحتياجات لتشكيل مجموعة من مقرتحات التعايف املدرجة يف امليزانية والتي 

تستهدف األشخاص / األرس املترضرة. تم تقدير عدد املستفيدين يف املناقشات مع املسؤولني وفرق قطاع PDNA األخرى ؛ التقديرات 

التي تعترب قابلة للتحقيق لتنفيذها من خالل التدخالت املقرتحة خالل هذه الفرتة.

املصادر
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، يناير 2020 ، نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ، السودان   •

منظمة العمل الدولية يناير 2014 ، خارطة طريق نحو سياسة توظيف وطنية للسودان   •

منظمة األغذية والزراعة ، تقرير التقييم الرسيع لتأثري الفيضانات يف السودان لعام 2020   •

التحليل القطري املشرتك للمراجعة ملكتب للسودان - أبريل 2016   •

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )أبريل 2020(. تقييم األثر االجتامعي واالقتصادي لـ COVID-19 يف السودان   •

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )أغسطس 2010(. دراسة اجتامعية اقتصادية لفرص األعامل والخدمات املساندة للمشاركني يف برنامج    •

نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج بوالية الخرطوم

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )أبريل 2020(. تقييم األثر االجتامعي واالقتصادي لجائحة كورونا يف السودان   •

بنك التنمية األفريقي / منظمة التعاون االقتصادي والتنمية / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2017( ، »السودان« ، يف آفاق    •

DOI: https:// .االقتصاد األفريقي 2017: ريادة األعامل والتصنيع ، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس

en-59-2017-aeo/10.1787/doi.org

ملحق : الثقافة 

املصادر
تقييم تأثري فيضانات 2020 عىل الرتاث العاملي واملواقع األثرية يف السودان )2 إىل 17 نوفمرب 2020( بقلم جورج أبونغو  .1

الهيئة القومية لآلثار واملتاحف - قسم األعامل امليدانية ، قسم الرتميم ، قسم املتاحف  .2
املكتبة ،  .3

املراجع الخاصة ،  .4
مكتب السياحة بالخرطوم.  .5

مكتب السياحة بالدامر- محافظة النيل.  .6
مكتب السياحة يف سنار.  .7

ملخص توصيات التعايف:

األولوية رقم 1: جزيرة مروي

1 أ/ األهرامات

التوصيات:

إزالة الكثبان الرملية املرتاكمة حديثًا من املحيط املبارش لألهرامات وكذلك من داخل مصليات القرابني ذات النقوش الفريدة.  .1
توثيق املوقع وآثاره لتقييم حالة الحفاظ عليها بعد اإلغالق وبعد هطول األمطار الصيفية والعواصف )توثيق فوتوغرايف وتقرير شامل   .2

وتقييم إجراءات الحامية الالزمة(.

مراقبة وانضباط السياح واملعامل األثرية.  .3

ميزانية إزالة الرمال من جميع أنحاء األهرامات يف مقربة مروي امللكية

ضابطان من الهيئة القومية لآلثار واملتاحف لإلرشاف عىل إزالة الكثبان الرملية وإصالح السياج وتقييم األرضار والتقرير واإلدارة   .1
)الرواتب التي يغطيها املجلس القومي لآلثار واملتاحف(.

البدالت امليدانية لـ 5 فنيني من املجلس القومي لآلثار واملتاحف ملدة 30 يوًما × 15 دوالًرا أمريكيًا = 2،250 دوالًرا أمريكيًا   .2
)مبا يف ذلك الطعام(

مدفوعات لـ 12 عامالً محليًا )إزالة الكثبان الرملية من محيط األهرامات إىل منطقة يسهل الوصول إليها للشاحنات( ملدة 30   .3
يوًما × 10 دوالرات أمريكية = 3600 دوالًرا أمريكيًا

35 دوالًرا أمريكيًا للحمولة الواحدة من الرمال × 200 حمولة = 7000 دوالر أمرييك )سيتم استئجار شاحنة ومحمل(  .4
سيكون معسكر املجلس القومي لآلثار واملتاحف يف مروي هو مكان إقامة الفريق   .5

املجموع = 12850 دوالر أمرييك
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1 ب/  مدينة مروي

التوصيات:

1. هناك حاجة ماسة لخطة رئيسية تهدف إىل توفري مزيد من الحامية للموقع.
2. ستشمل الخطة كالً من العمل البحثي )إعداد فهرس أو ملف لجميع املعامل يف املوقع من خالل جمع جميع الوثائق املتاحة ، وإعداد 

خطة العمل(، والعمل امليداين )املسح ورسم الخرائط ، وتنظيف األسطح ، والسياج ، والفتح مسارات( للعرض.

ميزانية الخطة الرئيسية:

1. املعدات: كمبيوتر محمول ، وكامريا ، وأدوات حفر ، وما إىل ذلك )مقدمة من املجلس القومي للدفاع املدين(
2. املواصالت )مقدمة من الهيئة الوطنية لآلثار والحيوانات(

3. مواد السياج وصنع الالفتات وتركيبها مببلغ 2000 دوالر أمرييك
4. بدل يومي لعلامء اآلثار: 2 × 40 دوالًرا أمريكيًا × 60 يوًما = 4800 دوالًرا أمريكيًا )مبا يف ذلك الطعام والسكن(

5. الطبوغرافيا × 40 دوالًرا أمريكيًا × 60 يوًما = 2400 دوالر أمرييك )مبا يف ذلك الطعام والسكن(
6. العاملون املحليون: 20 × 10 دوالر أمرييك × 40 يوم = 8000 دوالر أمرييك

7. البنائني املهرة: 2 × 30 يوًما × 20 دوالًرا أمريكيًا = 1200 دوالر أمرييك )مبا يف ذلك الطعام والسكن(

املجموع = 18400 دوالر أمرييك

1ج/ موقع النجا

التوصيان:

1. يجب حفر خندق عىل الجوانب الثالثة ملعبد حاطور لخلق خاصية شبه جزيرة لالحتفاظ باملياه بشكل مؤقت خالل موسم األمطار.
2. سيتم إعادة توجيه تدفق املياه نحو املعبد إىل مكان آخر من خالل بناء جدار يبلغ ارتفاعه حوايل 70 سم عىل طول الجزء الرشقي 

من املنطقة األثرية حيث يوجد معبدا األسد وحتحور.

3. سوف يتبع الجدار نفس النمط املشيد يف الكرو وهو بناء إسمنتي مغطى بالحجر.
4. أثناء هطول األمطار ، ميكن وضع ممر خشبي صغري متحرك فوق القناة ليك مييش عليه الناس إىل مجمع املعبد أو ميكن الوصول إىل 

املعبد من خالل اتجاه معبد األسد الذي لن يكون هناك خندق حوله.

5. تتضمن التوصية طويلة األجل إمكانية إنشاء حوض ماء ولكن فقط بعد دراسة مناسبة لتحديد البيئة الدقيقة التي ميكن إنشاؤها وما 
هي التأثريات التي قد تكون لها بشكل عام عىل الرتاث داخل املمتلكات.

ميزانية بناء سور حامية بالنجا

1. فينان من الهيئة القومية للدفاع املدين )عامل البناء املهرة( × 20 يوًما × 20 دوالًرا أمريكيًا = 800 دوالر أمرييك )مبا يف ذلك 
الطعام(

2. 5 عامل محليني × 20 يوًما )حفر خندق األساس ، ومساعدة البنائني( × 10 دوالرات أمريكية = 1،000 دوالر أمرييك
3. 5 عامل محليني × 5 أيام )حفر خندق ضحل حول معبد حاطور لالحتفاظ باملياه أثناء موسم األمطار( × 10 = 500 دوالر أمرييك

4. مواد البناء )اسمنت ، رمل ، حىص ، ماء ، حجر ، حديد التسليح( = 6000 دوالر أمرييك
5. أدوات البناء )إيجار ورشاء(: خالطة خرسانة ، إلخ = 1500 دوالر أمرييك

6. بنزين )لخالطة الخرسانة واملولدات والسيارات( = 1000 دوالر أمرييك

املجموع = 10800 دوالر أمرييك

األولوية رقم 2: مسجدالتسعني

2 أ/ املسجد ومحيطه

التوصيات:

1. من املستحسن لحل هذه املشكلة ، إنشاء خزان تحت األرض حيث سيتم ترصيف املياه كجزء من الحل باإلضافة إىل أن يكون مبثابة 
مكان اسرتاتيجي لتجميع املياه وإدارتها للسكان املحليني.

2. يجب أن يتم يف نفس الوقت مع أعامل الرتميم والحامية إجراء تحقيق أثري يحدد تاريخ املسجد ويجمع البيانات األخرى التي من 
شأنها أن تساهم يف فهمه وتقديره بشكل صحيح.
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يعترب هذا العمل عاجالً بشكل كبري حيث قد ينهار املسجد إذا مل يتم عمل يشء وتم توفري امليزانية أدناه.

امليزانية

الحامية من الفيضانات ونظام الرصف الصحي والتحقيق األثري

1 - مدافن قاممة ترابية مغطاة بالحجارة يف الجانب الرشقي )3500 دوالر أمرييك أسبوع واحد( ؛
2 - كسوة مكب النفايات يف الجانبني الرشقي والجنويب )4500 دوالر أمرييك أسبوع واحد(.
3. تدعيم الجدار الشاميل بإضافة مكبات نفايات عليه )2000 دوالر أمرييك أسبوع واحد(.

4. اإلزالة العاجلة للسقف الذي شيدته دائرة السياحة بوالية الخرطوم قبل هطول أمطار فيضانات العام القادم بسبب خطر االنهيار 
والحمل الكبري الذي يؤثر عىل جسم املسجد )1000 دوالر أسبوع واحد(.

5. إجراء دراسة أثرية علمية لتحديد عمر املسجد 3500 دوالر أمرييك ملدة 14 يوم تشمل التحليل والكتابة.
6. ترميم الجدار املكسور وإصالح رشوخ الجدار )5000 دوالر ملدة عرشة أيام(. سيشارك املجتمع املحيل يف كل مرحلة وعملية لجميع 

األنشطة بهدف حصولهم عىل امللكية الكاملة يف نهاية املرشوع.

7. تحسني نظام الحامية من السيول والرصف الصحي مبا يف ذلك حفر برئ / خزان مياه جويف يف الجانب الشاميل الغريب وربطه بشبكة 
أنابيب لنقل مياه األمطار التي تتجمع داخل املسجد لحاميته 17000 دوالر أمرييك.

املجموع = 36500 دوالر أمرييك

األولوية رقم 3 : معبد التابو

األولوية رقم 4 : الغابة األحفورية يف الكرو

األولوية رقم 3: بحوث املياه الجوفية يف نوري وكرمة

3 أ/ بحوث املياه الجوفية يف نوري

التوصيات:

1. يوىص قبل اتخاذ أي إجراء كحل بإجراء دراسة شاملة بواسطة فريق متعدد التخصصات من الخرباء لتحديد سبب الفيضانات الجوفية 
يف هذا املجال والتوصية بحل دائم.

2. ميكن أن يكون الفريق هو نفسه الذي تم إنشاؤه تحت رعاية وزارة التعليم العايل ولكن يجب أن يشمل مهنيني من املوضوعات ذات 
الصلة من الجامعات املحلية ، واألشخاص املحليني الذين لديهم نظام املعرفة التقليدية للسلوك املايئ عىل مر السنني باإلضافة إىل متثيل 

من الحكومة اإلقليمية.

3. يجب أن تتناول الدراسة أيًضا قضايا أيجاد البيئة املجهرية من خالل التطورات الجديدة وتأثرياتها عىل الرتاث.
4. من املتوقع أن يغطي جزء من توصية هذه الدراسة تنفيذ التخطيط الشامل إلدارة مخاطر الكوارث.

5. سيضمن أيًضا إجراء دراسات تقييم التأثري البيئي و تقييم التأثري الصحي قبل تنفيذ التطورات الرئيسية مبا يف ذلك تلك املتعلقة 
باستخراج املياه واستخدامها.

امليزانية:
يجب أن تتضمن ميزانية التمرين ما ييل:

1. رشاء مواد البحث
إجراء بحث جديد حول أسباب الفيضانات الجوفية يف املنطقة  .2

البدل اليومي للفريق ،  .3
تكاليف االجتامعات.  .4

تكاليف النقل ،  .5
السكن والطعام  .6

إجاميل 50،000 دوالر أمرييك

3 أ/ بحوث املياه الجوفية يف كرمة

التوصيات:

1. يوىص بأن يكون أحد املجاالت التي يجب أن يبحث فيها الفريق متعدد التخصصات ، من بني أمور أخرى ، مشكلة الفيضانات الجوفية 
وتقديم توصية ملواجهة التحدي.



172

2. الدفوفة بسبب املواد املستخدمة من الرتاب والجبس معرضة لخطر كبري إذا مل يتم التعامل مع هذه التحديات يف وقت قريب مبا فيه 
الكفاية وهذا أمر ال بد منه.

امليزانية:

يقوم الفريق متعدد التخصصات بإجراء البحوث حول سبب الفيضانات الجوفية يف املواقع والعمل عىل:

1. رشاء مواد البحث
2. بديل نقدي يومي

3. تكاليف االجتامعات ،
4. تكاليف النقل ،
5. اإلقامة والطعام.

املجموع: 10.000 دوالر أمرييك

األولوية رقم 4: ردم خنادق جدار املدينة يف موقع الكرو

4 أ/ خنادق موقع الكرو

التوصيات:

1. يجب ردم الخنادق التي تعرض جدار املدينة الذي تغمره املياه أثناء أوقات الفيضانات ، ورمبا ترتك فقط جزًءا صغريًا من املسار ميكن 
أن يشمل أيًضا بوابة الحراسة.

2. يجب أن يتلقى املوقع نفس نظام الصيانة الذي يحصل عليه املوقع الرئييس إذا ترك هذا الجزء مفتوًحا لتجنب التعفن والدمار.
3. يجب أن يتحمل الحفارون / البعثة املسؤولة تكلفة الردم إذا مل يكن ذلك من املصادر ضمن برنامج اإلنقاذ الحايل.

امليزانية:

ردم سور املدينة القدمية يف الكرو

1. 8 شاحنات من الرمل بسعر 43 دوالًرا أمريكيًا لكل شاحنة = 344 دوالًرا أمريكيًا
2. عمل 10 رجال × 7 أيام × 10 دوالرات أمريكية = 700 دوالر أمرييك

3. اإلرشاف = 350 دوالر أمرييك
اإلجاميل = 1394 دوالر أمرييك

األولوية رقم 5: الحفاظ عىل بوابات النيل البخارية مبتحف النيل  

التوصيات:

يوىص بسحب السفينة من املاء إىل الحوض الجاف وإجراء اإلصالحات الالزمة لتحويلها إىل متحف نهري / بحري.  .1

املزاينة:

1. عمل صنادل عامئة لتثبيت البواخر ثريا وجموسة واسعد: الطول: 26 مرت ، العرض 10 مرت. زاوية 2 بوصة 5 مم بتكلفة 
51818 دوالر أمرييك

2. صيانة الجرار لتحريك الباخرة الجاموسة و االسعد بتكلفة 30.910 دوالر امرييك
3. رشاء سلك ربط لتثبيت الباخرة Thuryaha من الغرق يف سلك النيل 16 مم بتكلفة 5،820 دوالر أمرييك.

التكلفة اإلجاملية = 88،548 دوالر أمرييك

 
األولوية رقم 6: ترميم الطابية )تحصينات املهدية(

التوصيات:

1. يجب النظر يف التحديات التي تواجه آخر بوابة متبقية يف أم درمان والطابية )تحصينات املهدية( يف إطار دراسة بحثية / متعددة 
التخصصات رئيسية تقوم بها املجموعة املعينة يف وزارة التعليم العايل والتي ستنظر يف مسألة الفيضانات عىل حد سواء. فيضان النهري و 

والجويف وآثاره عىل الرتاث وغريه.
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2. يوىص كذلك بأن يكون تنسيق الفريق مشرتك بني مكتب اليونسكو يف الخرطوم ووزارة التعليم العايل.
3. يوىص أيًضا يف الوقت الحايل ، واستناداً إىل الرضر الذي حدث بالفعل واألرضار املحتملة التي لحقت بالطابية من العوامل التي متت 

مناقشتها أعاله ، أن يتم تنفيذ أعامل اإلصالح / التخفيف عىل عدد منها لتقليل األرضار مع امليزانية املقدمة أدناه ملختلف الطابيات

ميزانية ترميم الطابية )تحصينات املهدية(

حصن الديباغة

املجموع = 1146 دوالر أمرييك

حصن القامير

املجموع = 1146 دوالر أمرييك

حصن الحتانة

املجموع = 1146 دوالر أمرييك

حصن الرسحه

املجموع = 1446 دوالر أمرييك

حصن شمبات

املجموع = 1266 دوالًرا أمريكيًا

 
األولوية رقم 7: مرشوع لتعزيز قدرات املجتمعات املحلية بالقرب من سد بوط بالنيل األزرق لحامية 

معارف السكان األصليني وحرص املعارف املحلية املعرضة للتهديد

1. املهمة
2. خطة الحامية

3. حرص الرتاث الحي
4. تنمية القدرات

امليزانية 100،000 دوالر أمرييك

 

امللحق - النوع االجتامعي

املصادر

منظمة األغذية والزراعة   •

نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية   •

خطة االستجابة اإلنسانية   •

شبكة اإلغاثة   •

صندوق األمم املتحدة للسكان   •

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   •

مراقب الرشق األوسط   •

االتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر   •

 

امللحق – البيئة

املصادر

منظمة األغذية والزراعة )2020(. تقييم األثر الرسيع لتأثري الفيضانات   •
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عبد الله عبد السالم أحمد ، وأحمد آدم إبراهيم ، وسيف الدين حامد ، وسمري إبراهيم سعد. )2005(. نحو تحسني أساليب    •
الحامية ضد تآكل البنوك شبكة بناء القدرات لحوض النيل

التقييم الرسيع لتأثري الفيضانات يف السودان لعام 2020. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، روما ، 2020   •
أوليفر كريوي وأليرش مريزابيف )2016(. تكلفة تدهور األرايض وتحسينها يف رشق إفريقيا - املؤمتر الدويل الخامس. األمم    •

املتحدة. أديس أبابا ، سبتمرب 2016

صالح ، أ. ومحمد أ. )2008(. األثر البيئي واالقتصادي واالجتامعي لتعرية ضفاف األنهار وإجراءات املكافحة املقرتحة يف والية    •

نهر النيل والسودان والنيل. مبادرة حوض النيل ومنتدى الخطاب السوداين

 

امللحق - تقييم األثر البرشي

املنهجية والقيود

مؤرشات ضعف التنمية البرشية املقدمة لـ 18 والية هي املتوسط العددي للمؤرشات الفرعية التالية ، حيث يتم ترجيح كل مؤرش 

بالتساوي:

A. مؤرش فرعي متعدد األبعاد للفقر )املتوسط العددي ملا ييل(
1. مياه الرشب )النسبة املئوية من األرس مع مياه الرشب غري املحّسنة(

2. الرصف الصحي )النسبة املئوية لألرس التي تعاين من عدم تحسني الرصف الصحي أو التغوط يف العراء(
3. السكن )املتوسط العددي لنسبة األرس املعيشية مع سقف غري مكتمل ، وجدران غري مكتملة ، وليس مالًكا ، وأكرث من 3 أشخاص   

لكل غرفة بسبب االكتظاظ(

4. وقود الطهي )باستخدام الوقود الصلب(
5. ملكية األصول )املتوسط العددي يف املئة من األرس التي ال متتلك هاتًفا محموالً أو أرًضا أو مركبة من أي نوع أو حساب بنيك(

6. الحصول عىل الكهرباء ) النسبة املئوية من األرس بدون كهرباء(
الصحة )املتوسط العددي للنسبة املئوية لألرس التي ال ميكنها الوصول إىل املستشفى عىل بعد 5 كيلومرتات ، وفيات األطفال دون سن   .7

الخامسة ، والنسبة املئوية لألطفال غري املحصنني ، ومعدل اإلصابة بطفيليات املالريا(

8. التعليم )املتوسط العددي باملئة من األطفال يف الفئة العمرية املناسبة غري امللتحقني باملدارس االبتدائية أو الثانوية(

B. الرقم القيايس الفرعي لفقر الدخل
9. النسبة املئوية من األرس يف أدىن رشيحتني

C. املؤرش الفرعي النعدام األمن الغذايئ )املتوسط العددي ملا ييل(
10. النسبة املئوية من األرس التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ

11. األرس املعيشية الضعيفة اقتصاديًا )تنفق أكرث من 65٪ عىل الغذاء(

D. املؤرش الفرعي لعدم املساواة بني الجنسني )املتوسط العددي ملا ييل(
12. النسبة املئوية من النساء املتزوجات قبل سن 18

13. النسبة املئوية من النساء اللوايت يلدن يف سن املراهقة
14. النسبة املئوية من النساء يف حاالت تعدد الزوجات

15. النسبة املئوية من النساء املصابات بأي شكل من أشكال تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
16. األمية بني النساء

ً 17. النسبةاملئوية من اإلناث غري الناشطات اقتصاديا
18. انتشار العنف املنزيل

E. أوجه الضعف واالستبعاد االجتامعيني )املتوسط العددي ملا ييل(
19. عدد الالجئني لكل 1000 شخص )املعدل كنسبة مئوية(

20. النسبة املئوية من السكان النازحني داخليا
21. انتشار عاملة األطفال

22. انتشار االعتداء الجسدي أو النفيس عىل األطفال

يرتاوح كل من املؤرشات الفرعية ومؤرش الضعف العام للتنمية البرشية من 0 إىل 1 ، و 0 هو األقل و 1 هو األكرث ضعًفا.
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الحظ أن هذا املؤرش ال ميكن مقارنته مبؤرش التنمية البرشية الرسمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ، مع األخذ يف االعتبار منهجيته املختلفة، 

واملؤرشات املستخدمة ، والغرض. تم تطوير مؤرش الضعف هذا بشكل أسايس للمساعدة يف تخصيص املوارد أثناء عملية االسرتداد عرب 

الواليات، ملعالجة نقاط ضعف النظام املوجودة مسبًقا أثناء عملية التعايف.

يتم حساب تقديرات كل منطقة من مناطق التأثري عىل النحو التايل:

الخطوة األوىل: تقدير العدد اإلجاميل لألشخاص يف املناطق املترضرة من الفيضانات )عدد(. تقدير عدد األشخاص يف كل والية من الواليات 

يف املناطق املتأثرة بناًء عىل التقييم الرسيع والتحليل الجغرايف ملنظمة األغذية والزراعة )منظمة األغذية والزراعة والحكومة االنتقالية ، 
2020(. تم وضع افرتاضات بالنسبة لجنوب دارفور والشاملية )5٪ من السكان( والجزيرة )25٪ من السكان( بناًء عىل انتشار التأثري 
واملقابالت مع الخرباء عىل أرض الواقع ، نظرًا لعدم توفر تقديرات أخرى يتم حساب عدد السكان لعام 2020 باستخدام بيانات السكان 

 e * xt = x0( :باستخدام الصيغة )2014 ، UNICEF & CBS( 2.5 لعام 2018 من إفريقيا املفتوحة ، ومعدل منو

r * t(((. يتم أيًضا تقدير املجموعات الفرعية من األشخاص بناًء عىل املعدالت الوطنية واملتوسطات الحكومية )عىل سبيل املثال ، عدد 
النساء يف املناطق املترضرة ، وعدد النساء الحوامل يف املناطق املترضرة ، وعدد األطفال أقل من 1 ، وعدد الالجئني واملرشدين داخليًا ، وما 

إىل ذلك(.

الخطوة 2. إنشاء خط األساس )ج(. يتم تقدير نسبة األشخاص الذين يعانون من ظروف أساسية مختلفة باستخدام البيانات املتوفرة 

مسبًقا )عىل سبيل املثال ، نسبة األشخاص الذين ميارسون الزراعة(. يتم استخدام أحدث التقديرات املتاحة.

الخطوة 3. تقدير التأثريات )ن(. يتم تقدير نسبة األشخاص املتأثرين بخصائص معينة بناًء عىل املسح األسايس لألرس.

الخطوة 4. تقدير التأثري )I(. يتم تقدير السكان واملجموعات الفرعية املتأثرة عىل النحو التايل:

x C x n=I N0  

يتم الوصول إىل التوصيات بناًء عىل التقديرات التي تم إجراؤها ، باإلضافة إىل العديد من املقابالت مع املسؤولني الحكوميني واملنظامت 

الرشيكة وطلبات األشخاص التي تم جمعها من خالل االستبيانات األولية لألرس.
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