
                                                                                        


ن ���رع ����� �

ل ا����دة ا��م دا�رة �د�م  $500,000ا������ ����
م ا������
� )UNMAS (&' زة) 


ن�2016
رس  10ا��دس (�

م� 500,000$ ����� ): ��د 0
ھ�ت ا�����
� ����     دا�رة ا��م ا����دة ����
ل ا���
(UNMAS)    &2

م.  ��
ل'& ا�ا��طو�& ���0
�دة �ن 78ل ا�26دوق ا���03���
� ����ا�=
م ھذا ا�د�م ا��
�&  إنا���


ن ?�ب �ن  ا���دم�

م ��@�ن دا�رة ا��م ا����دة�ا�����
� ����
ر '&  ����
ل ا�����Aدة ا
��وا��6 ��
�� ا��د2��ن ود�م إ�
 (زة.

 ��

2�� �?ر ?=را �ن 2=�B د�
ل ���
ت ا��رب 3 �زال ، �2014
م  '& (زةا�ذي �6
�د ا�F�8� ر
GF2H� ���
��?@ل ا�

ر '& (زة.����د2��ن و ���0راً و @��را�=د�دا ��Aدة ا

ت إ������ إن � 
�

دة 7000أ6ل  �ن �
دة 3113رب �ن � 


ر��GF2ت ا��رب ا
F�8� ر �ن
GF2H� ���
�
 ا�6راع ا�=F�8 &��م ا
� 2014  
�ن �Nل و�د��رھ
 �م ا���رف ���=
 وإزا��=

م دا�رة ا��م ا����دة ���
� ����ا�G=ود ��ك 
�ر(م �ن و�ا�ذ8
�ر ا���GFرة.  �ن ���8ص�ا�?رط� ا��د2�� و'رق ����
ل ا���


ت ط7F، '& �وادث  48، ��2=م آ8ر�ن 97��وا �6ر�=م وأ6�ب  ?68
ً  Q'16ن ، ����8ص �ن ا���GFراتا�@��رة F�8�

را��رب GF2H� ���
�
م . و�وا6ل دا�رة ا��م ا����دة2�2014ذ �
م  ا����
� ������ل �?@ل وB�ق �V ا�و2رواا� ����
ل ا��� 

Vف ���د �ن ھذه ا��وادث �ن 78ل  و��0�و2�ا���طر  ا��و�
8�� V0ق وا

ت ا��رب ��X 2طF�8� ر
GF2H� ���
�
�ل '&ا�@ 
 .Nط
ع (زة


ت ا��رب  إنF�8ر�
GF2H� ���
�
ً ا���واGدة ��ت ا�ر@
م �?@ل �=د�داً  ا��'
YإX�� ة و@ذ�ك
 ��X ا3طراف ا��?ر�� وا���

ر 0�ر��Aدة ا

ن �و�. G=ود إ��

ل ا����دة ا��م دا�رة إ�X ��2015�ون دو3ر '& �
م  ����3 �0
ھ�� ا������ ���� ا���


م���
� )UNMAS(، &�
�2Aا��م ا Z�
� ا�ر@
م �Qزا�� ��Aزا) UNDP( �ّ@ن �?روع �ر2� 
�
رب �ن ���ون طن �ن 

ض �ن ا��2
طق �
مھذا ا�'& و. دون وNوع أي إ6
�� �ذ@ر
���GFرات ��وث �@B��F ا�ا�2�و�V �دء ز8م إ�
دة ، 2016 


ر��Aن د�م  ، اQ')UNMAS(  ب �ن 78ل�طر، وا��در
���م ا��8� Xطر، و��
د�م و�دة ا���8ص �ن �F8�ف ا��8
 ��

�0 اً أ�ر����ر  –ا���GFرات ��X �دار ا�0� ً

ن ��دم �Y� د �ن�د�
 '& ذ�ك ��ك ا��& ��و�=
 ا��?
�=� ھذه ا��?
ر�Vا��� ،

 X�إ �'
YA

ن . و��
2
ا�@
��� �زا�� ���ل ��X اQ')UNMAS( Aن ذ�ك، @ل �@و�� ا���ق 
��'& ا�د'و�2 ا� ات�ل ا�ط
�ر
aدم  ا��&ا3رض  0ط�
ر.���ق ���Aل وا�ھb��دة ا
 إ�


ل ا����دة ا��م دا�رة"����ر 2?
ط
ت ���� ����
م ا������
� )UNMAS( �0

ر اAإ�
دة  '& �ً '& (زة أ0�� ً
��
و�B2ن �
 
=���
زات ا��& �م ��G23ن. اdا Xبو����� )UNMAS(  ًدورا  ً
�0
�ط ��س أ0' ��

 و�@ن ا��د2��ن ���Y�أ X�ل إ�G ل
 أ��


ر إ�
دة��Aا �&Y� 
�?ؤون ا�0�Fط�2�� و��Bل اا�0�د �
@�?& أو@و�و، F0�ر ���0
 أد�e� X  "، �?رو�=م 78ل �ن Nد�

ن �دى ا��0ط� ا�0�Fط�2���

ف: ا��Yو". وأX�� ء

ن ا�0�د ?�2زو آ�& �7إ �2�
2
ء ز�
رة ن ر��س وزراء ا��Bن ا�س '�0ط�ر�


ن ��د�م �

ن، Nررت ا���
��  رز��ا�0�د ���ود ��
س إ�X ا���
دو3ر  G78,210,200د�دة �ن ا��0
�دات ��0�Fط�2��ن وا��

 '& ذ�ك  ا�دو��� ا��2ظ�
ت �ن 78لأ�ر�@& ��)UNMAS( د و� ا�?ر@
ء".أ�د أ@�ر ا��& �


ل ا����دة ا��م دا�رة ���ت���� ����
م ا������
� (UNMAS) &' &Yا�را ��2�0ط�F�م �2ذ ا������ ا

�ت 2009 �Nو 
2
ءً  2014 �و��و 27 '& (زة ا�X طوارئ 'ر�ق �Qر0
ل� X�� ن �ن ط�ب�م ا��
�
 و��د ا�6راع 78ل. ا����دة ���م ا�� 
،eF�8 ت�
N ل ا����دة ا��م دا�رة
���� ����
م ا������
� (UNMAS) ل�
���
� V� 218 ��
 ا��2�� و�ط=�ر و�a0 طوارئ، �

��ر '& ا�@=ر�
ء �و��د ��ط� ذ�ك '& ��
 د�رت، أو �Yررت ا��& ا�0
0�� ا������� a'ع ر

م. (زة وNطNو Z�
 دا�رة �ر2

ل ا����دة ا��م���
� ����
م ا������
� (UNMAS) a0�� V��G ررة ا��دارسY���ت �ن ا
����2
ء ا��دا��� ا�� X�� ط�ب 


 وا��و2�0�ف، ا�و2روا �ن�� a��� رB@� ل 250,000 �نFودة ط��� X�رب ا�درا�0 إNb� تNد ��@ن و� ا���
ل ا�2=
ء �



                                                                                        


'�. ا��دا���Yإ X�د�ت ذ�ك، إN ل ا����دة ا��م دا�رة
���� ����
م ا������
� (UNMAS) ت�
N م�د�8
طر درا�0 ���� 

تF�8� ا��رب X�د 28,000 إ�F�0� 
 و�وظF& ا��2
ء، و��
ل وا��=2د0�ن وا������ن ا��ط
ع، دا8ل ا��?رد�ن ذ�ك '& ��


�B و�وظF& ا����دة ا��م)A، ا��2
02Aرھم ا�ن �ن و(
  .��8طر ا���رY�ن ا�0@


ن ����ر�

 ?ر�@
 ا���

ل ا����دة ا��م دا�رة ��را�Z ھ���� ����
م ا������
� )UNMAS (&' م '&. ��دان �دة
� 2016 

مN ب�
2& ا�?�

ل ا����دة ا��م �دا�رة أ�ر�@& دو3ر ���ون 15 �ن أ@Bر ��Qط
ء ا������ ����
م ا������
� )UNMAS (

2& ����ل
02Aا &' V�0 ل ا����دة ا��م دا�رة �د�م. دول
���� ����
م ا������
� )UNMAS (
��
� Zراءات �را�G3ا 
����
م ا������
�02
ن) ا�0ودان 2Gوب/ا�0ودان( أ��& '& �
�
 و�G=ور�� وأ'�� ودار'ور د�Fوار و@وت و@و�و���
 ا�و0طX أ'ر�

 وا�0ودان ا�0ودان و2Gوب وا�6و�
ل '�0ط�ن و و�
�& و����
 و��2
ن وا��راق ا�د���راط�� ا�@و2�و و�G=ور�� ،)ا�0ودان(


�� '&). ��2ور0و( ا��ر��� ا��6راء وإ�N�م و0ور�� &Yا�را ��2�0ط�F�ن �0وا6ل ا������، ا
�
 ا����دة ا��م ودا�رة ا��

ل���� ����
م ا������
� )UNMAS (ل�� .(زة إ��
ر إ�
دة �د�م ��د �دا ا�


