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 الذي عقد بباريس في السابع من مايواجتماع أصدقاء السودان  مخرجاتمشروع 

 الرئاسةإعالن 

 2020مايو  7، س، بارياجتماع أصدقاء السودان

 

 

 .عن طريق الفيديو 2020مايو  7قد االجتماع السابع ألصدقاء السودان في باريس في ع  

جان إيف لودريان، مذكرا بالدعم الحازم السيد  ،الفرنسيالشؤون الخارجية  افتتح االجتماع وزير أوروبا و

في التصريحات السياسية  تحقيق أهدافها التي تم تحديدها وللحكومة االنتقالية شركاء السودان من 

بدوي، الالسيد إبراهيم  ،وزير المالية السودانيبواسطة  ، و2019أغسطس  17ستورية الموقعة في والد

تم تنقيحه في الذي لسودان، في اث الستجابة حكومته للصعوبات االقتصادية الذي قدم البرنامج المحد

 رضتها جائحة كورونا.التي فضوء التحديات الجديدة 

 المبعوث الخاص للسودان و و ،المحيط الهندي، السيد ريمي ماريشو قد ترأس االجتماع مدير أفريقيا و و

 .جنوب السودان، السيد جان ميشيل دوموند

بنك التنمية  المملكة العربية السعودية و ألمانيا و ، فقد شاركت كل منالسودان إلى فرنسا و باإلضافة

إثيوبيا  و الواليات المتحدة إسبانيا و اإلمارات العربية المتحدة و مصر و كندا و البنك الدولي و األفريقي و

 واألمم المتحدة  والنرويج  وعربية جامعة الدول ال والكويت  واليابان  وإيطاليا  وصندوق النقد الدولي  و

 .االتحاد األوروبي االتحاد األفريقي و السويد و أيرلندا الشمالية و المملكة المتحدة و وقطر  وهولندا 

في  ،عبد هللا حمدوكالسيد  ،جدد أصدقاء السودان دعمهم للحكومة المدنية االنتقالية برئاسة رئيس الوزراء

 التي عززتها أزمة جائحة كورونا. ، والتحديات التي يتعين مواجهتها مجابهة

شركاء المرحلة  تم في هذا االجتماع الموافقة على "إطار الشراكة المتبادلة" بين الحكومة السودانية و

تنفيذ  المبادئ التي توجهو تمثل الوثيقة المرفقة قاعدة صلبة لشراكة متينة. و هي تحدد االنتقالية السودانية. 

 تطلعاته المشروعة إلى الحرية و المساعدة الدولية لحكومة السودان لتحقيق أهداف الشعب السوداني و

 .االزدهار العدالة و السالم و

البرنامج الطموح الذي قدمه وزير المالية  رحب أصدقاء السودان باإلصالحات الجارية وفي هذا الصدد، 

و أكد أصدقاء  الجة المشاكل الهيكلية الخطيرة التي تجابهها البالد.لمعبدوي، الالسيد إبراهيم  ،السوداني

 .المسؤولية المشتركة لمجلس السيادة و الحكومة االنتقالية في هذا الصدد ،مجددا   ،السودان

األولوية لبرنامج إعطاء الصحية، على  أصر أصدقاء السودان، في السياق المزدوج لألزمة االقتصادية و

 ترجم في البداية إلى دعم لألسر األكثر ضعفا . ياالجتماعي لإلصالحات التي ستخفيف األثر 

رحب أصدقاء السودان بحقيقة أن الصندوق متعدد المانحين الذي اقترحه البنك الدولي قادر اآلن على جمع 

تحاد و قد أعلن العديد منهم، كفرنسا و النرويج و السويد و اال .األموال التي يوفرها شركاء السودان

و من المتوقع تقديم مساهمات . مليون يورو 100األوروبي، عزمهم على المساهمة بشكل كبير بمبلغ 

 .إضافية في إطار مؤتمر برلين

. 
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أعلنوا عن إعادة  متعددي األطراف حشدهم لمساعدات إنسانية و كما أكد العديد من الشركاء الثنائيين و

  وباء كورونا. إضافي لمحاربة ، أو تمويلتوجيه تمويل

من المقرر اإلعالن عنه في مؤتمر  ،كما أعلن العديد من الشركاء عن استعدادهم لدعم مالي إضافي

االتحاد األوروبي،  األمم المتحدة و السودان و بناء على دعوة من ألمانيا وو المانحين في يونيو المقبل. 

ح المرحلة اجبن المهتمينمع جميع الشركاء  ،"مؤتمر شراكة" في إطار ،سيجتمع المانحون في برلين

 .سوداناالنتقالية في ال

 لبلدان األفريقية األخرى، واجائحة كورونا، كما هو الحال في تأثر بقد الحظ أصدقاء السودان أن السودان 

 نحرم مي  ال حتى  ،المؤسسات المالية الدوليةاستكشاف مناهج استثنائية ومرنة، بواسطة اعلى أهمية  واشدد

 .التسهيالت الجديدة التي يقومون بتنفيذها

لرقابة موظفي  خاضعبرنامج  إلعدادكما كرر أصدقاء السودان اهتمامهم بتهيئة الظروف المالئمة 

في هذا  في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. و ،الديون إعفاءبدء عملية  صندوق النقد الدولي و

 .إلرهابل الراعيةأكد العديد من المشاركين على أهمية إزالة السودان من قائمة الدول السياق، 

، يشارك فيه على وجه الخصوص بعزمها على تنظيم مؤتمر رفيع المستوى ،في هذا الصدد ،ذّكرت فرنسا

ستثمارات التوقعات على المستويات السياسية و االقتصادية و المالية لال القطاع الخاص الدولي، لمناقشة

 .في الفترة االنتقالية في السودان و إطالق عملية إعفاء الديون

تحمل مسؤولية تنسيق المساعدة الدولية. في الحكومة السودانية  برغبةرحب أصدقاء السودان في الختام، 

 .تهم مع األولويات التي حددتها الحكومة االنتقاليةامواءمة مساعدبأكدوا التزامهم  و

، شجع أصدقاء السودان جميع األطراف المعنية على المشاركة بحسن نية في يتعلق بعملية السالم فيما و

ا إلى األهمية التي  المفاوضات من أجل تحقيق سالم عادل ودائم في أقرب وقت ممكن. و أشاروا أيض 

 اتألحكام إعالن، وفق ا في أقرب وقت ممكن ،تعيين الحكام المدنيين لمجلس التشريعي ويولونها لتكوين ا
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