
  

 بيان صحفي

ية  ستقرار والصمود المجتمعي في واليات السودان الحدوداليابان تدعم اال
 يمليون دوالر أمريك 2.5بمبلغ 

 

مليون دوالر أمريكي لدعم  2.5خصصت اليابان  :الخرطوم, 2015مارس  24
 لى تعزيز اإلستقرارإالذي يهدف  األمم المتحدة اإلنمائيمشروع برنامج 

يمكن هذا الدعم السخي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من . المجتمعي
دعم الحكومة السودانية للشروع فورًا في تنفيذ المشروع في الواليات 

 .المستهدفة

ستقرار المجتمعي وصمود المجتمعات المعرضة يهدف مشروع تعزيز اال
صمود مجتمعات مختارة تتعرض لى اإلسهام في إستقرار وبناء إاطر للمخ

جنوب كردفان، النيل : لخطر الدخول في صراعات في عدد من المناطق هي
األزرق، غرب كردفان، النيل األبيض، سنار، شمال كردفان والمجتمعات 

 .المتاخمة لجنوب السودان

، عن العون إيتو هيدكىالسيد  سعادةتحدث سفير اليابان لدى السودان،
قتصادية اليابانية في السودان على اال تركز المساعدات"الياباني قائالً 

. األساسيةالبشرية اإلحتياجات وتقديم  الزراعيةوالتنمية السالم توطيد 
 لقد دعمت اليابان المحافظة على الزخم من أجل السالم بشرق السودان

علن أن أي هذا األثناء ويسرني ف .وعزم الشعب على الحفاظ على السالم
عم اليابان لبناء دأنه من خالل تمويل اليابان لهذا المشروع سيمتد 

حيث يكافح  مناطق أخرى مثل جنوب كردفان والنيل األزرقإلى السالم 
 وإنني إذ اقدر. قتصادينتعاش االستقرار واالالا تحقيق المواطنون من أجل

هاتين الواليتين، فإنني آمل  الجهود المخلصة إزاء السالم والمصالحة في
 د المجتمعات المعرضة للمخاطر،صمو تعزيز على المشروعيساعد في أن 

  ."السالمتوطيد يسهم في  وأن

 والمدارس،واألسواق،تتسم الخدمات األساسية والمرافق مثل المياه
تدفق الالجئين  لقد قاد .بالهشاشة في هذه المجتمعات والمراكز الصحية
بسبب الصراع الدائر في جنوب السودان والنزاعات  حينوالسكان الناز

إحتكاك بين حدوث  سفرت بدورها عنأالتي  مزيد من الضغوطلالداخلية 
لقد ألقى كل ذلك عبئًا ثقيالً . تمعات المضيفة والسكان النازحينجالم



من المتوقع أن ال تعالج الخدمات ولذلك فإنة . على فرص كسب العيش
التي سيطلقها المشروع ويدعمها النقص في الخدمات والمرافق الجديدة 

األساسية على مستوى المجتمع فحسب بل ستوفر كذلك الحلول الدائمة من 
من خالل تدخالت ترتبط بسالسل القيمة  أجل إحياء اإلقتصاد الريفي

والتمويل الصغير والجمعيات التعاونية وبالتالي تعزيز سبل العيش 
 .المستدامة

لمقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالسودان وقال الممثل ا
يعتبر هذا الدعم المقدم من حكومة "باإلنابة، السيد عبد الرحمن غندور 

ستقرار في منطقة تعاني من وشعب اليابان أمرًا بالغ األهمية في دعم اال
لقد كانت اليابان وال تزال شريكًا موثوقًا وقويًا لكل . التحديات بالبالد

لذا فإننا نتطلع الى . دان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن السو
 .إستمرار هذه الشراكة اإلستراتيجية من أجل مستقبل أفضل للسودان

هذا المشروع بالتشاور مع المجتمعات المتأثرة وبالشراكة تنفيذ سيتم 
مع مفوضية السودان لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج والمؤسسات 

خرى ذات الصلة والوزارات الوالئية ذات الصلة والسلطات اإلتحادية األ
المحلية ومعتمدي المحليات، فضًال عن المنظمات غير الحكومية ومنظمات 

لى تحقيق إوبمناسبة إطالق هذا المشروع الهادف  .المجتمع المدني
ستقرار، علق مفوض عام مفوضية السودان لنزع السالح والتسريح وإعادة اال

قويًا إننا نقدر لليابان كونها شريكًا " صالح الطيب قائالً  الدمج اللواء
ب اليابان على نشكر حكومة وشع موثوقًا للسودان في التنمية، كماو

لدعم الذي قدمه برنامج األمم تقديرنا لدعمهم المتواصل فضًال عن 
بهذا الدعم المقدم من اليابان . كافة برامجنالالمتحدة اإلنمائي 
ستقرار ين على المساهمة بصورة مستدامة في تحقيق االفإننا نصبح قادر

 ."والتنمية، بما يحسن من حياة مواطني ومجتمعات السودان

مليون دوالر  2,5يغطي العون الياباني إجمالي الموازنة البالغة 
ستقرار المجتمعي وبناء صمود المجتمعات تعزيز اال أمريكي لمشروع

 .2016حتى  2015ترة من المعرضة للمخاطر الذي يمتد خالل الف

مارقون /السيدة يرجى اإلتصال على, للحصول على مزيد من المعلومات
إندريبو الشيخ، منسقة فريق وحدة الشراكات واإلتصال ببرنامج األمم 

 :المتحدة اإلنمائي بالسودان

Margunn.indreboe@undp.orgU 

*** 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جنبًا الى جنب مع المواطنين على يعمل 
كافة أصعدة المجتمع للمساعدة في بناء أمم تستطيع الصمود في وجه 
األزمات، فضًال عن قيادته وتعزيزه لنوع من النمو يحسن من نوعية حياة 

من البلدان والمناطق فإننا نقدم  170بتواجدنا في أكثر من . الجميع
 .ًا عالميًا وتبصيرًا محليًا بهدف بناء شعوب متمكنة وأمم صامدةمنظور
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