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صحف   
اكة األمم المتحدة واالتحاد األوروب   لمكافحة اإلرهاب للسودان

 إطالق شر

اير  8الخرطوم ونيويورك،  الوطنية لمكافحة  هيئتهأطلق اليوم مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والسودان، من خالل  – 2021فب 

ن األمم المتحدة وا اكة بي  ي لمكافحة ل اإلرهاب، شر قد اإلرهاب للسودان، و تحاد األوروب 
ُ
لبناء القدرات لها ول نشاط أضمن هذا اإلطار، ع

ي ركزت 
 عىل مكافحة تمويل اإلرهاب. الت 

مكتب األمم المتحدة كل من تقدم بالشكر والتقدير لو  ،خارجية السودان ارةالسفي  سيد الطيب، ممثل وز  سعادةصاحب ال الفعاليةافتتح 

نامج البناء.  ي وتمويل هذا الي 
ي عىل تبتن نامج وأضاف "لمكافحة الرهاب والتحاد الورب  ي يسىع هذا الي 

ل شك ان الهداف النبيلة الت 

ي سياق ما تتبناه الحكومة السودانية من جهود ترمي اىل رفع الوعي 
وبناء المعرفة وشحذ الهمم لمكافحة الرهاب لتحقيقها تصب تماًما فن

جم هذه اآلمال إىل واقع ملموس ي تي 
امج الت  اتيجيات والي   ."ووضع السي 

ي رسالة بالفيديو وج  
ن وفن  هها إىل الُمشاركي 

 
ن العام لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب: ، أك د السيد، فالديمي  فورونكوف، وكيل األمي 

  قالالوطنية السودانية لمكافحة اإلرهاب"، و الهيئة مع  متاز تعاون مُ طورنا " 
 
األوىل لبناء العمل ز ورشة أنه "من الُمناسب فقط أن ترك

وعنا عىل ُمكافحة تمويل اإلرهاب، وهو أولوية رئيسية لجدول األعمال الدوىلي لمكافحة اإلرهاب ي مشر
 ". القدرات فن

ي لدى السودان: " ل وأشار السيد دانيل ويس، نائب رئيس وفد ا صوىتحاد األوروب 
ُ
 لالتحاد بالنسبة  تظل ُمكافحة تمويل اإلرهاب أولوية ق

ي  ، يسعد التحاد األوروب  . وبالتاىلي ي
ي نوفمي  الماضن

ي فن ي كما أعلنها قادة التحاد األوروب  وع  األوروب  ي إطار مشر
بدعم ورشة العمل هذه فن

اكة السودان لمكافحة اإلرهاب  ن "شر " والذي األمم المتح بي  ي األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب. ومن  ُينفذه مكتبدة والتحاد األوروب 

وع  ام كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان  –الُمهم التأكيد عىل أن هذا المشر  أن احي 
ً
الذي تبلغ قيمته أكير من مليون دولر، سيضمن أيضا

ي 
ي جميع تدابي  ُمكافحة اإلرهاب فن

 " . السودانوسيادة القانون ُمتداخلة فن

ي السودان و حكومة السودان عدد من كبار ممثىلي  كما حضن الجلسة الفتتاحية
بعثة األمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة النتقالية فن

 .  )يونيتامس( وفريق األمم المتحدة القطري وكذلك السلك الدبلوماسي

ي 
ف ورشة العمل الت 

ُ
عقد اتهد

ُ
ي الخرطوم، إىل ست

 فن
ً
 ليوم وغدا

ُ
ل الدرة السلطات السودانية عىل مكافحة تمويل اإلرهاب من ختعزيز ق

ي مكافحة اإلرهاب والمخاطر اإلقليمية ونقاط الضعف وأهمية 
ام حقوق اإلنسان فن ُمعالجة اإلطار الدوىلي لمكافحة تمويل اإلرهاب واحي 

ن القطاع العام والخاص.  اكة بي  نامج العال وتنظم الورشة بالتعاونالشر ي مركز األمم المتحدة لمكافحة تمي لمكافحة مع الي 
مويل اإلرهاب فن

 اإلرهاب داخل مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب. 

ن األمم المتحد اكة مكافحة اإلرهاب بي  ي إطار شر
ي سيتم تقديمها فن

ي سلسلة من الدورات التدريبية المواضيعية الت 
ة هذه الورشة هي األوىل فن

ي من أجل  مو  ، وهي ُمبادرة يُ السودان والتحاد األوروب 
ُ
ي وتهد  لها التحاد األوروب 

ُ
منع ومكافحة  ىللطات السودانية عدرة الس  ف إىل تعزيز ق

. ض  ل اإلرهاب، بما يتوافق مع المعايي  الدولية ي
لمكافحة  من هذا اإلطار، يقوم مكتب األمم المتحدةحقوق اإلنسان والقانون اإلنسابن

 ساعدة الفنية المُ ناء القدرات لتلبية احتياجات المُ بتوفي  وتعبئة دعم ب اإلرهاب
 
اك مع الس  حد ي مجالت مثل دة بالشي 

لطات السودانية فن

يعية وأمن الُح المُ   أثناء مكافحة اإلرهاب.  اإلنسان قدود وإدارتها ودعم حقو ساعدة التشر
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