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 بیان رئیس اللجنة

2019دیسمبر  11إجتماع أصدقاء السودان، الخرطوم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كلمات  نائب وزیر خارجیة النرویج، السیدة ماریان ھاقن سعادة سعادة رئیس الوزراء عبدهللا حمدوك وقّدم 
المالیة سعادة . قدم وزیر 2019دیسمبر  11جتماع الخامس ألصدقاء السودان في الخرطوم یوم لإلإفتتاحیة 

-2020الدكتور إبراھیم البدوي عرضاً لخطة الحكومة لإلنعاش اإلقتصادي  و التنمیة في الفترة اإلنتقالیة 
ترأس  لسید رئیس مفوضیة السالم البروفسور سلیمان محمد الدبلو إستعراض لعملیة السالم. قّدم ا .2022

 اإلجتماع المعبوث الخاص النرویجي للسودان و جنوب السودان، الدكتور اندري ستینسن.

ا، اإلتحاد األفریقي، بنك التنمیة االفریقي، كندا، مصر، اإلتحاد االوروبي، فرنسا، المانیحضر ممثلون عن 
صندوق النقد الدولي، إیطالیا، الكویت، ھولندا، النرویج قطر، السعودیة، السوید، اإلمارات العربیة المتحدة، 

. شاركت جامعة الدول العربیة كمراقب. المملكة المتحدة، االمم المتحدة، الوالیات المتحدة، و البنك الدولي
للمجتمع الدولي لدعم الحكومة التي یقودھا شارك جمیع المشاركین في نقاشات موسعة حول أفضل السبل 

، و القضایا المتعلقة في جھودھا لتحقیق السالم و تعزیز اإلنتعاش اإلقتصادي و التنمیةالمدنیون في السودان 
 بإعداد دستور جدید و اإلنتخابات المقبلة.

 في نھایة اإلجتماع قّدم الرئیس البیان التالي:

للحكومة ذات القیادة المدنیة و القیادة التي أظھرھا  و الموحد لواضحعبّر أصدقاء السودان عن دعمھم ا
. أقّر المشاركون بأن الحكومة اإلنتقالیة قد حققت بالفعل إنجازات رئیس الوزراء عبدهللا حمدوك و الوزراء

كما تجري مراجعة  بدأ الرئیس حمدوك و حكومتھ إصالحات شاملة للقطاع العام. كبیرة في ثالثة أشھر.
اسعة النطاق للتشریعات الحالیة. لقد ساھمت الحكومة بالفعل في مكافحة الفساد. عزز رئیس الوزراء و

و أثنوا على تعیین رئیس الوزراء لتعیین السودان عالقات السودان بالدول المجاورة و المجتمع الدولي. 
قة بلدان المنطقة.ثمؤخراً كرئیس جدید لإلیقاد، و ھو مؤشر قوي على   

، و أعربوا عن أغسطس 17العامة لإلعالن الدستوري الصادر في یوم  فالمشاركون اإلھدا إستعرض
األخیر للتشریعات التي تضع  اإللغاء فیما یتعلق بتنفیذ األحكام الرئیسیة. كان الذي تم إحرازهھم للتقدم ریدتق

مر ھو مسؤولیة مشتركة قیوداً على الحریات الشخصیة عالمة فارقة مھمة. و أشاروا إلى أن التقدم المست
. شّدد التي یقودھا المدنیین من أعضاء مدنیین و عسكریین، و الحكومة كونلمجلس السیادة، الذي یت

 حسب ما أُتفقاإلنتخابات القادمة في الوقت المناسب بالمشاركون على ضرورة معالجة القضایا المتعلقة 
ھ في اإلعالن الدستوري.یعل  

زیارتھ األخیرة لواشنطن العاصمة، و ھي األولى لرئیس حكومة  نالمشاركین ع بتنویر رئیس الوزراء قام 
ما إتفاق تبادل السفراء سیعاماً. أدت الزیارة إلى إختراق في العالقات الثنائیة. ال  30سودانیة منذ أكثر من 

ودان و الوالیات المشاركون الس طالب إبعاد السودان من قائمة الدول الراعیة لإلرھاب.و القضایا المتعلقة ب
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المتحدة إلى مواصلة الحوار اإلیجابي و حل جمیع القضایا العالقة، كما الحظ المشاركون انھ من الممكن 
تمھید الطریق لتخفیف عبء الدیون. البدء في بالفعل  

إستمع أصدقاء السودان إلى عرض حول وضع عملیة السالم و رحبوا ببدء المفاوضات في جوبا في الیوم 
دیسمبر). طالبوا كل األطراف المعنیة بالمشاركة في المفاوضات بحسن نیة و دون شروط  10(السابق 

مسبقة. و أعربوا عن قلقھم لفشل عملیة المفاوضات المطولة في اإلستفادة من الفرص الجدیدة التي أوجدھا 
جلس التشریعي یجب أال تؤخر مفاوضات السالم تشكیل الم و تغییر الحكومة و قد تقوض عملیة اإلنتقال

 اإلنتقالي و تعیین حكام مدنیین.

أكد المشاركون على الحاجة إلى مشاركة ھادفة للمرأة و الشباب في جمیع مراحل عملیة السالم و في 
 التحول االوسع نطاقا في البالد.

المناطق د للمساعدات اإلنسانیة إلى جمیع ر المقیّ غیو أثني بشدة على إلتزام الحكومة اإلنتقالیة بالوصول 
زیادة إیصال   . و دعت الوفود المنظمات اإلنسانیة إلى المتأثرة بالصراع، سواء عبر الحدود أو عبر الخطوط

الجماعات  على والمساعدات في جمیع المناطق، بما في ذلك في المناطق التي یمكن الوصول إلیھا حدیثاً، 
ح الكثیرون بأن برامج التنمیة یجب أن تعطي دون قیود. نص للمساعدات اإلنسانیة لسماح بتوزیعاالمسلحة 

إتفق أصدقاء السودان مع و أن تعالج األسباب الجذریة للصراعات.  النزاعاجات في مناطق یاألولویة لإلحت
أھمیة اإلنتقال من المساعدات  اإلنسانیة إلى اإلعتماد على الذات و التنمیة المستدامة.على الحكومة اإلنتقالیة   

لسودان عن دعمھم القوي لخطط الحكومة اإلنتقالیة إلصالح اإلقتصاد و إنعاشھ، و رحبوا أعرب إصدقاء ا
ھذه المسألة. یتمثل الھدف العام لحكومة السودان اإلنتقالیة في تعزیز  حول بالعرض الذي قدمة وزیر المالیة

 للموارد الوطنیة. مع توفیر فرص عمل خاصة للشباب من خالل اإلستخدام الفعال فالنمو المتنوع و المنص
یوفر قرار وضع میزانیة حول أھداف التنمیة المستدامة إطار عمل موحد و یشھد على إالتزام الحكومة 

اءه" تسعى الحكومة اإلنتقالیة إلى معالجة إختالالت اإلقتصاد و وراإلنتقالیة بمكافحة الفقر و "عدم ترك أحد 
لتخفیف عبء الدیون.  تمھیداً ھا مع صندوق النقد الدولي تحسین تعبئة اإلیرادات المحلیة، و قد جددت حوار
.تعھد شركاء السودان بدعم أجندة اإلصالح الواسعة  

أعرب العدید من المشاركین عن تقدیرھم لبلدان المنطقة التي تقدمت بالفعل بمساھمات سخیة لتلبیة 
كومة اإلنتقالیة على تقدیم اإلحتیاجات العاجلة و الملحة في السودان. وقد ساعدت ھذه المساھمات الح

خالل اإلجتماع، أشار المشاركون إلى دعمھم المتزاید للسودان، بما في  .فاظ على اإلستقرارحالخدمات و ال
 ذلك الدعم الفني و المالي و االفضلیات القطاعیة. 

لشفافة مع تعھد أصدقاء السودان بإلتزامات واضحة كمجموعة لتعزیز التنسیق داخل المجموعة و المشاركة ا
على المدي  وتعاونھمالحكومة اإلنتقالیة في السودان، لتبادل المعلومات حول مجاالت التركیز القطاعیة 

 القصیرو المتوسط. 

انھ سیعقد  و جتماع القادم ألصدقاء السودانأحاطت المجموعة علماً بإقتراح الرئیس بإستضافة السوید لإل 
  قبل مؤتمر المانحین في أبریل. یعقبھ إجتماع تحضیري في باریس، 2020خالل الجزء االخیر من فبرایر 

، ووافقت على العودة إلى 2020جددوا إلتزامھم بالمشاركة في مؤتمر رسمي إلعالن التبرعات في أبریل 
 القضایا ذات الصلة في البلد المضیف.
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الحكومة اإلنتقالیة ما زاال في الفعالین بین أصدقاء السودان و شددت المجموعة على أن التنسیق  و التواصل 
غایة األھمیة لإلصالحات السیاسیة و اإلقتصادیة الناجحة. كما أبرز المشاركون أھمیة إستراتیجیات 

التواصل الجید فیما یتعلق بالبرامج الجاریة و اإلصالحات المعلقة و إطالع الجمھور على إنجازات الحكومة 
  اإلنتقالیة.


