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أبرز األحداث 
إن توفير المياه الصالحة للشرب لعدد 151,300 نازح يقيمون حالًيا � الجنينة

لمهمة شاقة.

تعتبر �يادة أسعار المواد الغذائية خبرًا سيئا لمئات اآلالف من النازحين ألن األمور
تزداد صعوبة بالنسبة لهم.

تركز هيئة األمم المتحدة للمرأة على إشراك المرأة � صنع القرار والتفاوض
لضمان تلبية احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل مناسب.

أطلقت وزارة الصحة واليونيسيف مبادرات جديدة حول مراكز التطعيم ل�يادة
اإلقبال على لقاح فيروس كورونا المستجد.

� عام 2020 ساعدت منظمة الرؤية العالمية بالسودان 2.4 مليون شخص، أكثر
من نصفهم من األطفال.

(١٤ يونيو ٢٠٢١)
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رئيس المكتب

  emersonp@un.org
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  steel@un.org
 

عالمبيك تاشتانكلوف
رئيس قسم إعداد التقا�ير
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المواد الغذائية األساسية � السوق المحلي باألبيض بوالية شمال كردفان،
تصوير ليني كنز�، برنامج الغذاء العالمي، مارس 2021

االتجاهات 
أسعار المواد الغذائية مستمرة في االرتفاع، وهو نذير شقاء

للنازحين

أفاد برنامج الغذاء العالمي � آخر تحديث لراصد السوق، أن أسعار المواد الغذائية استمرت � االرتفاع
� جميع أنحاء السودان � أب�يل، وإن كان ذلك بمعدل أقل مقارنة باألشهر السابقة.

ففي أب�يل ارتفع متوسط التكلفة الوطنية لسلة الغذاء المحلية بنسبة 1.8٪ مقارنة بشهر مارس 2021
حين كانت بمبلغ 152 جنيه سودا� (حوا� 0.37 دوالر أم�يكي). وبلغ متوسط سعر التجزئة الوطني

للذرة الرفيعة 98.5 جنيه سودا� / كجم (0.24 دوالر أم�يكي / كجم)، وهو ما يمثل �يادة طفيفة
بنسبة 0.3 � المائة مقارنة بشهر مارس. وسعر التجزئة لدقيق لقمح كان272.2 جنيه سودا� /كغ ($

0.67 / كغ) - أي ب�يادة قدرها 3.9 � المائة مقارنة بشهر مارس 2021. وبلغ متوسط سعر التجزئة
للماعز بواقع 9,648جنيه سودا� للرأس (23.65 $ / الرأس)، وهو ب�يادة قدرها 12.9 � المائة مقارنة

بالشهر السابق.

(١٤ يونيو ٢٠٢١)
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بالنسبة لمحمد (ليس اسمه الحقيقي)، فهذه أخبار سيئة ألنها تعني أن األمور تزداد صعوبة. نزح
محمد من ق�ية أجداده ووصل إ� الجنينة عندما بدأ النزاع � دارفور عام 2003. وعندما جاء إ� الجنينة كان عمره حوا� 30 عاًما وهو اآلن � منتصف الخمسينيات من العمر مع

أسرته المكونة من سبعة أفراد. اعتدنا أن نعيش حياة بسيطة ولكنها م�يحة قبل أن تبدأ المشاكِل � عام 2003. كنا نزرع ولكن كان لدينا أيًضا بعض األغنام والماعز واألبقار." ومضى
محمد قائًال، "كنا نذبحهم عند الحاجة وكان لدينا الحليب دائًما". "بعد أن جئنا إ� الجنينة، كان علينا دفع ثمن كل شيء. ما زلنا نقوم ببعض الزراعة خالل موسم الزراعة، لكن ال يمكننا

ت�بية الماشية بعد اآلن." وأضاف "ليس من اآلمن رعيهم خارج الجنينة".

هذا يعني أنه يتعين عليه شراء اللحوم من الجزار ودفع أكثر من 1,500 جنيه سودا� للكيلو (3.68 دوالر / كجم)، وهو أمر يصعب عليه تحمله حيث يبلغ راتبه الشهري 9,000 جنيه
سودا� (حوا� 22 دوالرًا). وتساءل، "أسعار المواد الغذائية تتزايد كل يوم. كيلو اللحوم يكلف تق�يبا نفس سعره � الخرطوم. كيف تعتقد أننا نستطيع تحمله؟"

محمد ينفق يومًيا ما ال يقل عن 200 جنيه سودا� (حوا� 0.50 دوالر أم�يكي) على فطوره (إفطار متأخر / غداء مبكر) ويعمل 14 يوًما � الشهر. وبذا يكلف إفطاره حوا� ثلث
راتبه الشهري.

والعديد من النازحين اآلخ�ين � جميع أنحاء السودان � وضع مماثل. حيث يعا� أكثر من نصف النازحين � جميع أنحاء السودان من عدم استتباب األمن الغذا�، وفًقا لتق�ير
برنامج الغذاء العالمي لرصد األمن الغذا� لل�بع األول من عام 2021. وتشمل المناطق التي ينتشر فيها عدم استتباب األمن الغذا� بشكل كبير مجتمعات الالجئين والنازحين �

واليات دارفور وكردفان ووالية النيل األزرق. ويُشار إ� أن الهشاشة االقتصادية هي عامل رئيسي حيث أن 96 � المائة من األسر النازحة تنفق أكثر من 65 � المائة من إجما�
إنفاقها على الغذاء، وفًقا لما أورده تق�ير برنامج الغذاء العالمي لرصد األمن الغذا�.

و� الوقت نفسه، � 18 مايو، أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء أن معدل التضخم � أب�يل � السودان ارتفع من 342 � المائة � مارس إ� 363 � المائة. وبذا تعد األزمة االقتصادية
والتضخم هما المحركان الرئيسيان لل�يادة � عدد األشخاص المحتاجين، وفًقا الستعراض اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021. حيث تدعو المنظمات اإلنسانية إ� التمويل

المبكر والمرن لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021.

ولم�يد من المعلومات، يرجى االطالع على تق�ير راصد السوق لبرنامج الغذاء العالمي لشهر أب�يل 2021 هنا

وسائل اإلعالم 

https://www.youtube.com/watch?v=u-NOhqvRuak :عرض هذا الفيديو

تغير المناخ يترك الالجئين اإلثيوبيين عرضة للخطر (ماري ثيرو، المنتج / جوشوا وي�يما، المصور والمحرر / أند�يه تي�يك، مشغل طائرات بدون طيار) مفوضية األمم المتحدة لشئون
الالجئين

(٢٠ مايو ٢٠٢١)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSMS%20Summary%20Report%20Q1%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u-NOhqvRuak
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خاصية 
حي الجبل بمثابة "مدينة أشباح" في الجنينة

قيادة السيارة � حي الجبل � مدينة جنينة تشبه القيادة � مدينة أشباح. حيث يسود إحساس بالهدوء
الس�يا�، مع نقص شبه كامل للسكان � معظم األجزاء والعديد من المنازل أو األكواخ التقليدية التي
تسمى الرواكيب جرى إحراقها. إن بقايا األوا� الفخا�ية المحترقة والمتشققة هي شهود صامت على

النكبة التي حلت بالمنطقة.

لقد مر قرابة شهر منذ أن اجتاحت موجة من العنف بين المجتمعات أجزاء من الجنينة، بما � ذلك
حي الجبل، حيث شهد األشخاص أعمال عنف واندلعت االشتباكات � الشوارع وأضرمت النيران �

المنازل ونُهبت. "عندما بدأ القتال بالقرب من منزلنا، ذهبنا جميًعا إ� معسكر أبو ذر، مع أطفالنا، بعد
ارتداء مالبسنا وحمل بعض األشياء الصغيرة فقط. قالت سارة (ليس اسمها الحقيقي) البالغة من العمر
25 عاًما وتعيش � حي الجبل بالقرب من منزلها المحترق "ركضنا إلنقاذ حياتنا حيث كان هناك إطالق

نار كثيف".

قالت سارة: "فقدنا كل شيء، كل شيء احترق، زكائب الدخن وغيرها من المواد الغذائية التي كانت لدينا، حتى أوا� المطبخ الخاصة بنا جرى أخذها أو حرقها".

وصلت سارة وعائلتها إ� المنطقة � عام 2003 عندما بدأ النزاع � دارفور. وجرى تهجيرهم من منطقة خارج الجنينة. وبعد 18 عاًما، عادوا اآلن للنزوح مرة أخرى. وتحتمي اآلن هي
وأطفالها السبعة ووالداها � معسكر أبو ذر الق�يب.

ويقع منزلها � جزء من الحي يسكنه بشكل أساسي أفراد قبائل المساليت والزغاوة والبرقو. وكانت تبيع بعض مواد البقالة وغيرها من المستلزمات � السوق لكسب لقمة العيش.
وهي اآلن تحاول جني دخل ضئيل من خالل غسل المالبس ألشخاص آخ�ين أو تنظيف منازلهم. وقالت سارة، "مهما كانت األموال التي أجنيها، فإننا نشتري الطعام"، مضيفة أن

زوجها عاطل عن العمل اآلن.

كما تأثرت أجزاء الحي التي يعيش فيها المنحدرون من أصل عر� بالقتال. قال منتصر (ليس اسمه الحقيقي)، وهو أب لخمسة أبناء والذي لديه أكثر من 10 أشخاص بما � ذلك
أحفاده الخمسة يعيشون معه � منزله، "سقط صاروخ آر � جي بالقرب من منزلنا وكان الرصاص يلعلع من حولنا بينما حاولنا إبقاء األطفال والنساء بداخل المنزل و� أعماقه".

وقال، "عندما جاء أصحاب السالح، تمكنا من إخفاء جيراننا من المساليت وحمايتهم. فنحن نعيش هنا منذ أكثر من 20 عاًما مع جيراننا من المساليت والزغاوة والبرقو دون أي
مشاكل، ولكن منطقتنا اآلن تبدو وكأنها منطقة حرب."

وتبقى عائلته الكبيرة � المنزل والمدارس مغلقة أو مشغولة من قبل األشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع. وال يستطيع االبن األكبر لمنتصر الذهاب إ� العمل ألن المناطق التي
يحتاج للذهاب إليها قد ال تكون آمنة بالنسبة له.

و� أعقاب الموجة األخيرة من العنف � الجنينة، هناك استقطاب عميق ومخاوف متزايدة. ال يذهب األشخاص ذوو مظهر المساليت الواضح إ� المناطق التي يسكنها العرب
والعكس صحيح، والعرب ال يذهبون إ� مناطق المساليت خوًفا من استهدافهم.

باء. فخالل أعمال العنف التي اندلعت � أوائل أب�يل، تضررت مضخات المياه والمولدات التي تغذي شبكات � غضون ذلك، تعا� جميع مناطق حي الجبل من نقص المياه والكه�
باء والمياه، وهرب األشخاص الذين كانوا يشغلونها. الكه�

وقالت سارة، "لقد عدنا للتو لمحاولة إنقاذ كل ما � وسعنا، ولكن كما ترى لم يتبق شيء، سوى الرماد. كيف يمكننا أن نعيش هنا، بدون ماء وبدون سقف فوق رؤوسنا؟ ليس لدينا
حتى كوب [كاس] نشرب منه." وردد منتصر مشاعر سارة، "لم يكن لدينا مياه جا�ية منذ ما يقرب من شهر. ونشتري برميًال ونصًفا من الماء الذي ينقله بائعو ع�بات المياه مقابل

3,000 جنيه سودا� [حوا� 7.7 دوالر أم�يكي]، وهو ما يدوم ليوم واحد فقط ألننا أكثر من 10 أشخاص � المنزل. ونضطر إ� شراء المياه المعبأة للشرب ألن المياه التي تنقلها
ع�بات المياه مالحة للغاية ".

باء، ال يوجد ماء". باء منذ حوا� أسبوعين. وقالت صفية شقيقة سارة، "عندما ال توجد كه� لم يكن بالحي كه�

اتصلت سارة وعائلتها الممتدة بمسؤو� معسكر أبو ذر للحصول على المساعدات، لكن قيل لهم إنهم ليسوا نازحين مسجلين � المعسكر وأن عمال اإلغاثة سيأتون ويساعدونهم �
أحيائهم. قالت، "حتى اآلن، لم يأت أحد ليسألنا عما نحتاج إليه، وال كيف نعيش."

وبينما توجدالشرطة � أجزاء مختلفة من الحي، وخاصة شرطة االحتياطي المركزي المنتشرة من الخرطوم، إال أن بعض السكان ما زالوا غير مقتنعين بأن العودة إ� منازلهم آمنة.
"ن�يد أن نتأكد من سالمتنا قبل أن نعود، هذا هو الشيء األول. ثم إ� ماذا نعود؟ لم يتبق شيء، ال طعام، وال شيء للطهي فيه ولالحتفاظ باإلمدادات، وال حتى س�ير للنوم عليه،"

قالت خديجة، وهي مقيمة أخرى � الثالثينيات من عمرها، بإحباط � صوتها.

بينما ال يزال الوضع األمني متوترًا ويتعذر التنبؤ به � الجنينة تعمل المنظمات اإلنسانية على توسيع نطاق االستجابة لتلبية احتياجات األشخاص المتأث�ين. وتلقى حوا� 124,400
شخص المساعدات الغذائية، وأكثر من 51,000 شخص يمكنهم الوصول إ� خدمات الرعاية الصحية وحوا� 30,000 شخص يحصلون على المياه الصالحة للشرب.

(٢٠ مايو ٢٠٢١)
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ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تواجهها وكاالت اإلغاثة. ويعد تناقص التمويل من المشكالت الرئيسية، والتي قد تؤدي إ� عدم حصول العديد من األشخاص مثل سارة
على المساعدات التي هم � أمس الحاجة إليها. "نحن سعداء ألننا نعيش ونأكل، ماذا يمكننا أن نفعل؟ وقالت سارة مشيرة إ� التعبير الذي يستخدمه السودانيون إلبداء األمل، "هللا

ك�يم".

نازحون � الجنينة، يناير 2021، مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين

تحليل 
يعاني نصف النازحين والالجئين من عدم استتباب األمن الغذائي

وفًقا لما أورده برنامج الغذاء العالمي

يعا� أكثر من نصف النازحين و45 � المائة من أسر الالجئين � جميع أنحاء السودان من عدم
استتباب األمن الغذا� وفًقا لتق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا� لل�بع األول من عام 2021 الصادر عن

برنامج الغذاء العالمي. وعلى الرغم من موسم الحصاد فوق المتوسط، لم يتحسن وضع األمن الغذا�
مقارنة بالعام الماضي (الذي كان محصوله سيًئا)، حسبما ذكر تق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا�.
وتشمل المناطق التي تشهد أعلى نسبة انتشار لعدم استتباب األمن الغذا� مجتمعات الالجئين

والنازحين � واليات دارفور وواليات كردفان ووالية النيل األزرق.

ويُشار إ� الضعف االقتصادي بوصفه عامًال رئيسًيا حيث أن 96 � المائة من األسر النازحة و91 �
المائة من أسر الالجئين تصرف أكثر من 65 � المائة من إجما� إنفاقها على الغذاء وفًقا لتق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا�.

� حين كان انتشار سوء االستهالك الغذا� � الجانب األد�، اعتمد أكثر من ثلث األسر على استراتيجيات المواجهة السلبية القائمة على الغذاء والقائمة على وسائل كسب العيش،
مع التركيز على االحتياجات الغذائية الفو�ية واستنزاف أصولها. حيث تشمل معظم استراتيجيات التأقلم مع وسائل كسب العيش الشائعة إنفاق المدخرات وخفض نفقات

االحتياجات األساسية األخرى مثل التعليم والصحة. كما لوحظ اعتماد السوق الكبير على اإلمدادات الغذائية. فغالًبا ما يصل اعتماد السوق على السلع الغذائية إ� أكثر من 90 �
المائة، وكان المصدر المهم اآلخر هو المساعدات الغذائية. ومع تدهور وضع االقتصاد الكلي الذي يتسم بارتفاع أسعار الغذاء والتضخم، تضاءلت القوة الشرائية لألسر بشكل كبير.

كما تشمل العوامل المساهمة األخرى عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده وجائحة فيروس كورونا المستجد مما أثر سلًبا على وسائل كسب العيش. وكانت األسر التي ترأسها
نساء أكثر عرضة لعدم استبباب األمن الغذا� من األسر التي يرأسها رجال بنسبة 12 � المائة على األقل، ويرجع ذلك � الغالب إ� محدودية الوصول إ� سوق العمل. مع استمرار

األزمة االقتصادية وقرب الموسم األعجف � مايو، من المتوقع أن يتفاقم وضع األمن الغذا� � األشهر المقبلة.

لم�يد من المعلومات، يرجى االطالع على تق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا� هنا

(٢٠ مايو ٢٠٢١)

آنا * تعد القهوة التقليدية � منطقة المطبخ � خيمتها � معسكر طنيدبة
UNHCR / Ahmed Kwarte © .لالجئين بشرق السودان

خاصية 
الحرارة واألمطار تجعل حياة الالجئين اإلثيوبيين بائسة في

شرق السودان

يام قليلة فقط كانت تتنهد بارتياح عندما خرجت من الحرارة الحارقة إ� الظل تتذكر آنا* كيف أنها قبل أ
الترحيبي لخيمتها � معسكر ُطنيدبة لالجئين � شرق السودان. تقول الالجئة اإلثيوبية البالغة من العمر
21 عاًما والتي تعا� اآلن من مشكلة أخرى - هطول األمطار الغ�يرة، "يمكن أن تكون الحرارة ال تطاق".

صراعها مع الطقس القاسي يشبه صراع آالف اإلثيوبيين الذين وصلوا إ� شرق السودان خالل األشهر
الستة الماضية، بعد أن شهدوا أعمال عنف � تيقراي. وقد جلب الكثير منهم القليل من ممتلكاتهم

معهم وهم بعد شهور من الحر الشديد يواجهون اآلن موسم األمطار الطويل الذي يبدأ � مايو ويستمر
حتى أكتوبر.

لقد دمرت األمطار وال�ياح العاتية بالفعل بعض المالجئ والمراحيض وأدت إ� الفيضانات � بعض
مناطق المعسكر الذي يستضيف حوا� 20,000 الجئ.

وقد جرى � يناير من هذا العام إنشاء المستوطنة التي تقع � منطقة شبه قاحلة حيث يمكن أن
تصل درجات الحرارة إ� 45 درجة مئوية من أجل استيعاب تدفقات الالجئين بعدما وصلت أم راكوبه وهي مستوطنة أخرى إ� طاقتها االستيعابية الكاملة. والبيئة الطبيعية

المسطحة المحيطة بالمعسكر التي تنتشر فيها األدغال المتناثرة والنتوءات الصخ�ية معرضة للسيول والتي أصبحت أكثر حدة � السنوات األخيرة.

وتشير الدراسات المختلفة بما � ذلك التي أجرتها وكاالت األمم المتحدة، إ� أن هذا يرجع إ� التغيرات � المناخ التي تؤدي إ� هطول أمطار غير متوقعة بشكل متزايد وارتفاع
درجات الحرارة عبر األراضي القاحلة وشبه القاحلة � السودان. وقد أصبح تغير المناخ محسوًسا � جميع أنحاء العالم لكن السودان من بين البلدان األكثر عرضة للمخاطر واألقل

استعداًدا للتكيف مع آثاره، فهو يعا� منها � الوقت نفسه الذي يكافح فيه النزاعات والفقر ومستويات عالية من النزوح.

(٢٠ مايو ٢٠٢١)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSMS%20Summary%20Report%20Q1%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSMS%20Summary%20Report%20Q1%202021.pdf
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و� العام الماضي تسببت األمطار الغ�يرة والفيضانات � إحداث فوضى � جميع أنحاء السودان، مما أثر على مئات اآلالف من األشخاص، بمن فيهم الالجئون والنازحون.

وتقوم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها بالفعل بإجالء الالجئين الذين تأثرت مآويهم بسبب األمطار ووضع تدابير أخرى � مكانها.

وتقود هذه الجهود أكاران ناباكيرو، وهة موظفة ميدانية لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين ومقرها والية القضارف حيث تقع المستوطنة.

وقد أوضحت أن حوا� 50 شخًصا دمرت خيامهم قد جرى نقلهم إ� واحدة من أكبر الخيام التابعة للوكالة، وأن هناك خطًطا لتزويد الالجئين بمالجئ أكثر ديمومة لحمايتهم من
العوامل الجوية. وسيتم تو�يع مواد اإلغاثة بما � ذلك الطعام والبطانيات وحصائر النوم التي جرى تخ�ينها على األسر المتأثرة.

وتقول أكاران، "ن�يد توحيد كل هذه الجهود لمنع المشاكل األخرى التي تصاحب الفيضانات، مثل الكوليرا".

وتضيف أنه أجري مسح طوبوغرا� للمنطقة من أجل فهم أفضل لمناطق المستوطنة األكثر تعرًضا لخطر الفيضانات.

وتوضح أكاران: "تُظهر الصور الطبوغرافية أنه عندما تأ� السيول فإن الجانب الغر� سيكون أكثر تأثراً. لذا نحن نقوم بحفر قنوات إلبعاد المياه عن السكان على هذا الجانب."

ومع احتمال أن يصبح الوصول إ� المستوطنة أكثر صعوبة حيث أن األمطار الغ�يرة تجعل الطرق غير سالكة، هناك خطط لتع�يز الط�يق إ� أقرب مدينة حيث تأ� اإلمدادات من
على بعد أكثر من 130 كيلومترًا.

واألولوية األخرى هي خلق ظروف أكثر استدامة لالجئين الذين يعيشون هنا. ويتضمن هذا معالجة احتياجاتهم من الطاقة للحد من إزالة الغابات والحاجة إليها للبحث أو الدفع لشراء
حطب الح�يق. باالشتراك مع حكومة السودان والشركاء بما � ذلك برنامج الغذاء العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنما�، وزعت المفوضية مواقد موفرة للطاقة وألواح شمسية

للطهي واإلضاءة. كما قام برنامج األمم المتحدة اإلنما� بتركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية � مناطق مشتركة مثل األسواق والشوارع.

وتوضح أكاران: "يستخدم الالجئون بالفعل هذه المواقد ويقللون من تكلفة الطاقة".

وتضيف أنه يتم تشجيعهم أيًضا على صنع مواقد الطهي التقليدية الخاصة بهم والتي تكون موفرة للطاقة وم�يحة ومقبولة ثقافًيا.

كما تقدم المساعدات لالجئين لزراعة نباتات وفواكه مقاومة للجفاف مثل الموز، وذلك لتكملة وجباتهم الغذائية ولتوفير الظل والمساحات الخضراء � المعسكر.

وبينما تعمل المفوضية مع شركائها لحماية الالجئين من األمطار، يواصل الالجئون مثل آنا التكيف مع المناخ القاسي.

تقول آنا، التي كانت تدرس علم النفس � الجامعة عندما اندلع العنف، "أفتقد الطقس الجميل والحياة الطبيعية التي كنت أعيشها � المنزل". "إذا كان بإمكا� فسأعود إ� المنزل
اآلن. لكن الوضع ال يزال مروًعا، لذا يجب أن أبقى هنا. على األقل أنا بأمان ".

تفاعلي 
السودان: لوحة متابعة األوضاع الناجمة عن فیروس كورونا المستجد 2021

السودان: لوحة متابعة األوضاع الناجمة عن فیروس كورونا المستجد 2021

https://app.powerbi.com/view? :عرض هذا الرسم التفاعلي
r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9

(١٦ مارس ٢٠٢١)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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