
 

Uبيان صحفي 

 

دوالر أمريكي 750,000اليابان تدعم تعزيز سيادة القانون في السودان ب   

 750,000قدمت الحكومة اليابانية دعمًا سخيًا بلغ : الخرطوم, 2015مارس  28
دوالر أمريكي لمشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز قدرات المفوضية 

 2015الوطنية لحقوق اإلنسان في السودان، والذي سيتم تنفيذه في الفترة من 
ي بهدف رئيسي يتمثل في دعم المفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان ف 2018لى إ

السودان في مجال تنمية قدراتها التشغيلية والفنية والقانونية لتصبح حجر 
الزاوية ضمن النظام الوطني لحماية حقوق اإلنسان في السودان وذلك بما 

 .يتماشى مع مبادئ باريس

نتقالي على إنشاء مفوضية قومية لحقوق اإلنسان من ينص الدستور القومي اال

 هيدكى إيتووعلق سعادة سفير اليابان للسودان، . أجل تعزيز حقوق اإلنسان
يسرني ان أعلن عن دعم الحكومة اليابانية لمشروع برنامج األمم "قائًال 

كما . المتحدة اإلنمائي الذي يقدم الدعم الفني للمفوضية وبناء قدراتها
وضاع حقوق اإلنسان في أل في أن يسهم هذا المشروع في تحسين أنني آم

السودان وذلك من خالل تعزيز قدرات المفوضية القومية لحقوق اإلنسان في 
 .السودان

أنشأت المفوضية القومية لحقوق اإلنسان في السودان رسميًا بمرسوم رئاسي 
من خالل  لمتحدةوحظي بترحيب مجلس حقوق اإلنسان باألمم ا 2012صدر في العام 

وبناًء على تقييم أولي . 2012أكتوبر من العام  15الصادر في  القرار
للقدرات وتجربة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال دعم المؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان على نطاق العالم، فإن دعم برنامج األمم المتحدة 

غرات في مجال القدرات من أجل حتياجات ويسد الثاإلنمائي بالسودان سيلبي اال
داء المفوضية وفاعليتها، كما سيدعم تطويرها كمؤسسة أتعزيز الحوكمة و

 .وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس

 وقال الممثل المقيم المكلف لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالسودان
اية اإلمتنان لحكومة وشعب إننا في غ"، السيد عبد الرحمن غندور باإلنابة

اليابان لدعمهم السخي لهذه المبادرة الهامة من مبادرات تنمية القدرات 
تعتبر : "وأضاف. تي متممًا لدعم اليابان لإلستقرار المجتمعيأوالذي ي

اليابان شريكًا إستراتيجيًا وموثوقًا به لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



اليابان من مجهودات نحو التنمية في  لهذولهذا يتعين اإلشادة بما تب
 .السودان

كذلك عبررئيس مفوضية حقوق اإلنسان باإلنابة، جوزيف خليل سليمان، عن 
تقديره لحكومة وشعب اليابان لدعمهم الذي ال يقدر بثمن لهذه المؤسسة 

 .المهمة

يغطي الدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية نصف إجمالي الموازنة التي 
مليون دوالر أمريكي لمشروع تعزيز قدرات مفوضية حقوق اإلنسان في  1,5تبلغ 

ويمكن من التنفيذ الفوري لألنشطة  2018-2015السودان الذي يمتد من 
 .الرئيسية

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

 UMargunn.indreboe@undp.orgU :بالسودان

*** 

يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جنبًا الى جنب مع المواطنين على كافة 
أصعدة المجتمع للمساعدة في بناء أمم تستطيع الصمود في وجه األزمات، فضالً 

بتواجدنا . قيادته وتعزيزه لنوع من النمو يحسن من نوعية حياة الجميععن 
من البلدان والمناطق فإننا نقدم منظورًا عالميًا وتبصيرًا  170في أكثر من 

  .محليًا بهدف بناء شعوب متمكنة وأمم صامدة
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