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موجز المستجدات 
السودان: التحديث العاجل رقم 3 عن االنقالب

واالضطراب المدني ( 4 نوفمبر 2021)

أبرز التطورات

رفع الحصار عن ميناء بورتسودان. وقد نقلت البضائع اإلنسانية والوقود إ�
أجزاء أخرى من السودان.

هناك حاجة لدعم العمل اإلنسا�.

االستمرار � تمويل أنشطة الحفاظ على الحياة، بما � ذلك ا القدرة على
الصمود ووسائل العيش لمنع الم�يد من التدهور � رفاه األشخاص.

لمحة عامة على الوضع

ال يزال الوضع � الخرطوم وبقية البالد هادئًا ولكن يتعذر التنبؤ به. فاألسواق والمحالت
التجا�ية مفتوحة � جميع أنحاء السودان. وهناك تقا�ير عن ارتفاع طفيف � أسعار

السلع � والية جنوب دارفور. وارتفعت أسعار السلع � بعض المناطق � والية
جنوب كردفان نتيجة إلغالق بعض األسواق. و� غضون ذلك وردت تقا�ير � الخرطوم

عن انخفاض أسعار السلع وتقليص الطوابير � المخابز. كما أعيد فتح البنوك � جميع أنحاء السودان � 2 نوفمبر. ال تزال شبكات اإلنترنت عبر الهاتف
المحمول معطلة � جميع أنحاء البالد، بينما تعمل الهواتف المحمولة بعد انقطاع � 25 و 26 و 30 أكتوبر.

دعم الشركاء الصحيون المستشفيات � الخرطوم لعالج اإلصابات الجماعية. وجرى إنشاء نظام إبالغ يدعمه المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
لتلقي التقا�ير عن عدد ونوع اإلصابات المبلغ عنها والتحقق منها بالتعاون مع لجنة األطباء. وتعطلت بعض الخدمات الصحية مما أثر على توفير

الخدمات الروتينية بما � ذلك التطعيمات.

وكانت حاالت فيروس كورونا المستجد � ارتفاع قبل 25 أكتوبر. منذ ذلك الحين توقفت فحوصات فيروس كورونا المستجد كما وتوقفت حملة تطعيم
ضد فيروس كورونا المستجد مؤقًتا. وحتى 1 نوفمبر 2021 جرى تطعيم 3 � المائة فقط من سكان السودان البالغ عددهم 46.7 مليون شخص ضد

فيروس كورونا المستجد.

المدارس مفتوحة أو مفتوحة جزئًيا � سبع واليات. يستمر التعلم غير الرسمي � بعض المعسكرات للنازحين والالجئين. يدعو الشركاء � المجال
اإلنسا� إ� استئناف المدارس لضمان حصول األطفال على التعليم وتوفير البيئة الوقائية التي توفرها.

عملت الخدمات الجوية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة على مدار األسبوع الماضي واستأنفت رحالتها المنتظمة. استأنفت بعض شركات الطيران التجا�ية
رحالتها.

أعلن رئيس المجلس األعلى للبجا � 31 أكتوبر رفع الحصار المفروض على بورتسودان والط�يق لمدة شهر. أعيد افتتاح محطة الحاويات � 3 نوفمبر؛
من المقرر أن تستأنف معالجة تخليص الحاويات � 7 نوفمبر. منذ اإلعالن، لم تبلغ المنظمات اإلنسانية عن مشاكل تتعلق بنقل السلع من بورتسودان أو
داخل الميدان، ولم يتم إعاقة الحركة بين الواليات واستمرت العمليات الميدانية على الرغم من محدودية توفر الوقود. وقد جرى نقل 23,640 طن متري

من السلع الغذائية (الذرة الرفيعة) و23 شاحنة محملة بالوقود (حوا� 1.33 مليون لتر) للعمليات اإلنسانية من بورتسودان هذا األسبوع.

� 2 نوفمبر صرح المفوض العام لمفوضية الشؤون اإلنسانية أن مكاتب المفوضية � جميع أنحاء السودان تعمل وتقدم الخدمات على الرغم من
التحديات األخيرة. وأكد التزام مفوضية العون اإلنسا� بتسهيل العمليات اإلنسانية.

قدم المانحون هذا العام بسخاء 744 مليون دوالر أم�يكي لالستجابة اإلنسانية � السودان. يشمل هذا 593 مليون دوالر لصندوق السودان لالستجابة
اإلنسانية لعام 2021. حيث جرى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية بنسبة 31 � المائة، مع وجود فجوة متبقية ت�يد عن 1.3 مليار دوالر. ويجري تمويل

جميع القطاعات تق�يًبا بنسبة تقل عن 50 � المائة من المتطلبات، بينما تلقت قطاعات الحماية والمأوى واإلمدادات غير الغذائية أقل من 10 � المائة

(١٠ نوفمبر ٢٠٢١)
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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

مما هو مطلوب.

يدافع الشركاء � المجال اإلنسا� عن استمرار التمويل اإلنسا� لتلبية احتياجات أكثر من 13 مليون شخص محتاج � جميع أنحاء السودان. ويحث
الشركاء أيًضا الجهات المانحة على دعم استمرار أنشطة الحفاظ على الحياة، بما � ذلك القدرة على الصمود ووسائل العيش لمنع الم�يد من التدهور �

رفاه األشخاص.

لمعلومات أكثر، يرجى االتصال ب:

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

عالمبيك تاشتانكولوف، مسؤول اإلعالم بمكتب األمم المتحدة تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) السودان tashtankulov@un.org الجوال: 912160361
+249 (0)
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