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موجز المستجدات 
السودان: التحديث العاجل رقم 2: عن االنقالب

واالضطراب المدني، (29 أكتوبر 2021)

أبرز التطورات

استؤنفت الرحالت الدولية والمحلية � مطار الخرطوم الدو� � 27 أكتوبر.

تلقت األمم المتحدة تأكيدات بأن موظفي األمم المتحدة والمنظمات الدولية
غير الحكومية يمكنهم دخول / مغادرة السودان.

دعم الشركاء � المجال اإلنسا� تعجيل عمليات التخليص واإلفراج والحركة
اآلمنة لجميع اإلمدادات اإلنسانية إ� السودان وجميع أنحاء السودان.

لمحة عامة عن الوضع

الحركة � الخرطوم محدودة بسبب الحواجز. وورد أن الوضع هادئ � أجزاء أخرى من
السودان. وشبكات اإلنترنت � جميع أنحاء البالد معطلة � الغالب مع عودة شبكات

الهواتف للعمل. وترصد المنظمات اإلنسانية الوضع وهي على أهبة االستعداد
لالستجابة خالل عطلة نهاية األسبوع.

وبحسب وزارة الصحة االتحادية ولجنة األطباء فإن عدد الحاالت المؤكدة لإلصابات المتوسطة والخطيرة بلغ (170) حالة � مستشفيات الخرطوم ولم يتغير
عدد المقتولين البالغ سبعة قتلى خالل الـ 24 ساعة الماضية.

ودعم الشركاء � المجال اإلنسا� وزارة الصحة االتحادية من خالل وضع مواد للطوارئ مسبًقا � المرافق الصحية. ويشمل ذلك اإلمدادات الخاصة
بالرضوض، ومستلزمات الجراحة والتخدير، واألطقم، ومواد التضميد، وإمدادات الدم. وجرى خالل اليومين الماضيين تو�يع هذه المستلزمات على 14

مستشفى بوالية الخرطوم. كما يجري تع�يز نظام اإلسعاف � الخرطوم. و� حين أن مستوى االستعداد � الخرطوم كاٍف، إال أن هناك فجوات � الواليات
� جميع أنحاء السودان حيث توجد مخاوف بشأن مخزون مواد الصدمات واألدوية األساسية وبنوك الدم ونقص سيارات اإلسعاف. واإلمدادات األساسية

لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي مثل حقائب اللوازم الصحية النسائية ومستلزمات النظافة النسائية وعالج االغتصاب. وتتوفر مجموعات
األدوات � الخرطوم وعلى مستوى الواليات وهي جاهزة للتو�يع على النساء والفتيات المعرضات للخطر بوصفها جزء من التو�يع الطارئ بالتنسيق مع

الشركاء. � بعض الواليات تكون المخزونات محدودة.

� 27 أكتوبر، أصدرت هيئة الطيران المد� إخطارًا رسمًيا للطيا�ين تعلن فيه إلغاء إخطار سابق صدر � 26 أكتوبر 2021 الساعة 13:00. وأعلن اإلخطار
الجديد عن إعادة فتح جميع مطارات السودان اعتبارًا من 27 أكتوبر 2021 الساعة 10:38 مساًء. وقد حطت رحلة تجا�ية وأقلعت مغادرة � 28 أكتوبر

ومن المقرر القيام برحلة أخرى اليوم. كانت هناك رحالت جوية تابعة لألمم المتحدة � 26 أكتوبر و28 أكتوبر، ومن المقرر مغادرة رحالتها يوم األحد.

ال يزال الط�يق من بورتسودان إ� أجزاء أخرى من البالد مقفًال. وأصدرت غرفة النقل الثقيل خطابًا إ� جميع الناقلين بأن ال تسلك الط�يق. وال تزال
محطة الحاويات � بورتسودان مغلقة.

ولم تتمكن ناقالت الوقود التابعة لألمم المتحدة التي جرى تحميلها أمس من الخروج من بورتسودان. لم تتمكن األمم المتحدة من تجديد مخزونها من
الوقود � بعض المواقع. ويقال إن هناك مخزونات تكفي أسبوعين متبقية � معظم المواقع. وأبلغت وزارة الخارجية � 28 أكتوبر أن الوزارة تتو�
تجهيز جوازات السفر الدبلوماسية لألمم المتحدة كالمعتاد. بالنسبة لجوازات السفر غير الدبلوماسية / العادية، وفًقا لإلجراءات المعتادة، تظل وزارة

الداخلية هي جهة التنسيق. ووزارة الشؤون الخارجية على استعداد للمساعدة إذا كانت هناك مضاعفات وتأخيرات. وبالنسبة للتحركات داخل السودان ورد
أن مجمع اإلجراءات الموحد التابع لمفوضية العون اإلنسا� يعمل.

لمعلومات أكثر، يرجى االتصال:

(٩ نوفمبر ٢٠٢١)

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/flash-update/3iZ7rDEQ20tZf8dW36l3LY/karlsson2@un.org
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

صو� كارلسون، رئيس قسم االتصاالت والتحليل، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (OCHA) السودان karlsson2@un.org الهاتف الجوال:
+249 (0) 912174456
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