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 في السودانالسالم  تعزيز مليون يورو ل 31االتحاد االوروبي يقدم مساعدات بقيمة 

 

 من برنامج بناء السالم واالستقرار تعيش في مناطق الحدود بين السودان وجنوب السودان التي القبائل واملجتمعات املحلية ستستفيد

مبلغ ثالثة  بناء السالم واالستقرار في السودان من خالل تخصيصدعم و تعزيز ل تقديم مساعدات  األوروبي قرر االتحاد 

 عشر مليون يورو على مدى السنوات الثالث القادمة.

واألمن  مواصلة املساهمة في السالمبيوليو املاض ي  92سيقوم برنامج "تعزيز السالم واالستقرار" والذى اعتمد في 

أيضا مجموعة من البرنامج . وسيتناول مع جنوب السوداناملتضررة  الحدودية واالستقرار في السودان، وخاصة في املناطق

 .األخيرة في جنوب السودان والتى نتجت عن االحداث االحتياجات األخرى 

يق االستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد في السودان من خالل الدعم التقني وسيدعم البرنامج في املقام األول لتحق 

وبالتالي  مشاريع البنية التحتية كما سيقوم البرنامج بدعماملحلية. جتمعات واملصالحة بين امللعمليات السالم املحلية 

 .املشاركة السياسية الشاملة لضمانتعزيز دور املرأة في حل النزاعات  والعمل علىة في تخفيف النزاعات القائمة املساعد

الحدود مع جنوب السودان من خالل تشجيع  على امتدادوسيدعم البرنامج أيضا مبادرات بناء الثقة ومنع الصراعات  

 بين القبائل واملجتمعات املحلية. عالقات أفضل عبر الحدود

mailto:delegation-soudan-info@eeas.europa.eu


 

Block 1B, Plot 10, Gamhoria Street, Khartoum, P.O. Box 2363 
Tel: 249.(0) 183 79 93 93– Fax: 799 391 

E-mail: delegation-soudan-info@eeas.europa.eu  

http://www.delsdn.ec.europa.eu 
 

            EUROPEAN UNION 

             DELEGATION TO THE REPUBLIC OF SUDAN 

 

ت املحلية واملنظما عة واسعة من الشركاءسيتم تنفيذ األنشطة الرامية إلى تحقيق هذه األهداف من خالل مجمو   

 .لدولية العاملة في السودانوا

  

  خلفية

وجدت املجتمعات املحلية نفسها على حيث . بين السودان وجنوب السودان  ةجديددولية حدود  الواقع الجديد خلق لقد

االستقرار في  ان هذه املجتمعات تحتاج الى دعم لتحقيق ، هاال يتعين ترسيمجانبي الحدود الدولية الجديدة التي ال يز 

 .جنوب السودانفي  الجاري املنطقة بسبب القتال 

تسعى سياسة االتحاد األوروبي لتعزيز "الحدود اللينة" بين السودان وجنوب السودان، وتمكين عالقات حسن الجوار التي  

من شأنها أن تنعكس إيجابا على السالم واالستقرار في البلدين واملنطقة. في قلب هذه السياسة هو تطوير الثقة وسد 

 .بين البلديناإلمكانات االقتصادية للمجتمعات 

مرارا وتكرارا لتنفيذ كافة االتفاقيات املوقعة بين البلدين لتحقيق االستقرار والتنمية املستدامة، دعا  ان االتحاد االوروبي 

ن حكومتي السودان وهو أمر مهم خصوصا للمنطقة الحدودية. على وجه الخصوص، فإن االتحاد األوروبي يشجع كال م

املواد الغذائية وغير الغذائية الضرورية لدرء املجاعة في أجزاء املتضررة في جنوب م انتقال دع سرعة   وجنوب السودان

 .واملناطق الحدودية املشتركة السودان
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