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 فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون   
 والحكومات والوفودأصحاب الفخامة رؤساء الدول 

 
أن أعبر، بإسم جامعة الدول العربية، عن عميق التقدير للجمهورية لي  يطيب  

 الذي يجمع شركاء السودان ضافتها لهذا المؤتمرستوا الفرنسية على هذه المبادرة
 مر بها.نتقال المهمة التي يفي عملية ال  لمرافقته

 
 عليها الدولة السودانية بكل التي تسيرالرؤية الواضحة  أثني عاليًا علىكما 

 على النحو الذي إسمتعنا إليه من سيادة الفريق أول رغم كل الصعاب، مسئولية
 عبد الفتاح البرهان ومعالي الدكتور عبد أهلل حمدوك. ركن

 
استحقاقات التوافق على وتنفيذ  ي السودان شوطًا كبيرًا فيطع األشقاء فلقد ق

م فيها على النحو بالوقوف بجانبهالشركاء لتزم اهي مسيرة نتقالية، و المرحلة ال 
الذي صدقاء السودان، ومؤتمر الشراكة وعة أمجمجتماعات الذي تجلى في ا

 قليمية ومساندة ثنائية.دولية ومبادرات ا ستضافته برلين، وغير ذلك من فعالياتا
 

حتى اآلن،  في هذا المضمار إننا نجتمع اليوم للوقوف على ما حققه السودان
 التي المتناسق لتمكين السودان من عبور التحديات الهائلةزيد من الدعم وحشد م
أن أعرض سمحوا لي هنا النتقال بشكل ناجح ومتكامل؛ وا ستكمالل يواجهها

 الموجزة حول دور الجامعة العربية ورؤيتها في هذا الخصوص:لعدد من النقاط 
 



 

على طول الخط، السودانية ة بمرافقة الدولة : تبقى الجامعة العربية ملتزمأولً   
تأسيسًا على مسئوليتنا األصيلة تجاه السودان الذي يعد عضوًا مهمًا في الجامعة 

على  أن الجامعة كانت شاهدة يكًا فاعاًل في المنظومة العربية، وبإعتباروشر 
 . 2019في أغسطس  عالن الدستوري ال
 

للسودان الدعم  العربية في طليعة من وجهواتعد الدول ومؤسسات التمويل : ثانياً 
عمًا للسودان لمعالجة األوضاع وسبق للجامعة أن قدمت د في شتى المجالت،

حة كورونا، والتعامل مع تداعيات الفيضانات ئنسانية في دارفور، ومكافحة جاال 
ها هذا، وفق األولويات الوطنية بت البالد؛ وتلتزم الجامعة بمواصلة دور التي ضر 

لتي يحددها السودان نفسه، بما في ذلك عبر اآللية المشتركة بين الجامعة ا
مجموعة من المشروعات دانية، والتي تنظر حاليًا في بلورة والحكومة السو 

 مليون دولر.  100نمائية بقيمة ال 
 

المؤسسات الشريكة للسودان التي قدمتها الدول و : إننا نثمن عاليًا حزم الدعم ثالثاً 
وندعو  مؤخرًا، دمتبما في ذلك القروض التجسيرية التي ق   الفترة الماضية،طوال 

، وتعبئة مزيد من الدعم لتنفيذ البرامج لوفاء بإلتزاماتهماليوم كل الشركاء إلى ا
 بنيتها اإلقنصادية، وخاصة عبر اتمامصالح ل وجهودهاالوطنية للدولة السودانية 

، أساس مبادرة الدول الفقيرة الم ثقلة بالديون على لية إعفاء السودان من ديونه عم
ج دعم الفئات المستضعفة، وتلبية برامغيره من وتمويل برنامج الدعم األسري و 

لتنفيذ الكامل لبعثة األمم المتحدة  جات السودان النسانية والطارئة، والنشرحتياا
 .  2524بموجب قرار مجلس األمن وليتها 

 



 

ما توصلوا إلى لألشقاء في السودان عند بالروح الوطنية نا جميعاً : لقد رحبرابعاً   
ركات المسلحة غير إلشراك بقية الح الحكومةجهد  كما نثمن ؛تفاق جوبا للسالما

دان سوف يكثفون أن شركاء السو  وأثقتفاق في عملية السالم؛ الموقعة على ال 
 ،لبناء السالموتوفير التمويل لها، وخاصة  هستحقاقاتوا تفاقال تنفيذ من دعمهم ل
في في المناطق ودفع عجلة التعا ،عادة النازحين، وإدماج المقاتلينوإ ونزع سالح

 الخارجة من الصراع.
 

 وسالمة أراضيه ووحدته الوطنية، فالالسودان نا جميعًا نلتزم بسيادة إن: خامساً 
ينتقص من  إذ كان هناك ما يهدد أمنه القومي أو نتقالهيمكن أن تكتمل عملية ا

ستراتيجية؛ ومن ثم فإننا نؤكد على تضامننا الكامل مصالحه ال سيادته أو يمس
على سيادتها  للحفاظ جراءات مشروعةلة السودانية في كل ما تتخذه من امع الدو 

لحفاظ على لسودان لوبسط سيطرتها على كامل أراضيها؛ كما نجدد وقوفنا مع ا
ين السودان ومصر تفاق قانوني ملزم بى االمائية وندعو إلى التوصل إل حقوقه

اءات األحادية وبشكل جر وتشغيل سد النهضة بعيدًا عن ال وأثيوبيا حول ملء
 ستقرار.ويجنب المنطقة ويالت الضطراب وعدم ال مصالح الدول الثالثيراعي 

 
      وشكرًا فخامة الرئيس.

 
 


