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Διάσκεψη για την εταιρική σχέση με το Σουδάν: η ΕΕ κινητοποιεί
μεγαλύτερη στήριξη για τη μετάβαση του Σουδάν

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2020

Σήμερα, το Σουδάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και τα Ηνωμένα Έθνη συνδιοργάνωσαν εικονική
διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την εταιρική σχέση με το Σουδάν.

Το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας
για τη δημοκρατική και την οικονομική μετάβαση στο Σουδάν με επικεφαλής τη μεταβατική κυβέρνηση
υπό την ηγεσία των πολιτών.

Οι εταίροι, πέραν της ισχυρής πολιτικής στήριξης που παρείχαν στην εν εξελίξει μετάβαση στο Σουδάν,
υποσχέθηκαν συνολικά 1,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ (USD)(1,6 δισ. EUR) και η «Ομάδα Ευρώπη» (Team
Europe), η οποία περιλαμβάνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα παράσχει
αναπτυξιακή και ανθρωπιστική χρηματοδότηση ύψους 867 εκατ. USD (770 εκατ. EUR). Από το ποσό
αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει 312,25 εκατ. EUR για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
αναπτυξιακή βοήθεια, άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη της σταθερότητας και της ειρήνης. Η
συνεισφορά αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η πανδημία του κορονοϊού επιτείνει περαιτέρω
τη δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη χώρα.

Ο ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, δήλωσε τα εξής: «Αυτήν τη στιγμή στο
Σουδάν γράφεται ιστορία. Η στήριξη της μετάβασης εδώ και τώρα δεν αποτελεί μόνο έκφραση
αλληλεγγύης, αλλά και επένδυση που αξίζει να γίνει: για το Σουδάν, για τη σταθερότητα και την
ανάπτυξη στην περιοχή και για να αποτελέσει παράδειγμα στον κόσμο. Για να είναι βιώσιμη
οποιαδήποτε μετάβαση, οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν συγκεκριμένα και γρήγορα οφέλη, και γι'
αυτό κινητοποιούμαστε σήμερα. Το μήνυμα που στέλνουμε στον σουδανικό λαό είναι ξεκάθαρο: δεν
θα σας απογοητεύσουμε.»

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος αρμόδια για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, δήλωσε τα εξής: «Η
διάσκεψη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας ανανεωμένης εταιρικής σχέσης μεταξύ του Σουδάν και
της διεθνούς κοινότητας. Η σημερινή δέσμευση της ΕΕ θα συμβάλει στην οικονομική χειραφέτηση των
γυναικών και των νέων, θα στηρίξει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τις φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις της μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία των πολιτών, και θα ενισχύσει τη
σταθερότητα και την ειρήνη. Από το ποσό αυτό 93 εκατ. EUR θα συμβάλουν στο σουδανικό
πρόγραμμα οικογενειακής στήριξης, το οποίο θα δώσει στο Σουδάν τη δυνατότητα να προχωρήσει σε
κρίσιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, θέτοντας τα θεμέλια ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας.
Το Σουδάν θα είναι εταίρος προτεραιότητας για την ΕΕ για το 2021 και μετά.»

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή
στήριξη θα βοηθήσει τους ευάλωτους Σουδανούς, ώστε να μη διολισθήσουν περαιτέρω κάτω από το
όριο της φτώχειας. Ενισχύουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια στο Σουδάν, καθώς η χώρα και ο
πληθυσμός της πραγματοποιούν μια εύθραυστη μετάβαση και αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις, οι
οποίες επιδεινώνονται από την επιδρομή ακρίδων και την παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού. Η ΕΕ
εξακολουθεί να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τα πλέον ευάλωτα άτομα στο Σουδάν και η
στήριξή μας είναι κρίσιμης σημασίας στους πρωτόγνωρους αυτούς καιρούς.»

Στήριξη της ΕΕ για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την κοινωνική προστασία και τις άμεσες
ανθρωπιστικές ανάγκες του Σουδάν

Η σημερινή χρηματοδότηση για την οποία δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει:

Αναπτυξιακή χρηματοδότηση ύψους 251,75 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει
93 εκατ. EUR που θα συμβάλουν στην έναρξη του σουδανικού προγράμματος οικογενειακής
στήριξης, το οποίο θα διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα. Το πρόγραμμα θα παράσχει κοινωνική
βοήθεια και μεταφορές μετρητών σε ευάλωτα νοικοκυριά και θα συμβάλει στην ανάπτυξη
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος κρατικής κοινωνικής προστασίας, ενώ
παράλληλα θα αντιμετωπίσει τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις που έχει η πανδημία του
κορονοϊού για τα πλέον ευάλωτα άτομα. Περιλαμβάνονται επίσης 65 εκατ. EUR για τη
χρηματοδότηση τεσσάρων νέων προγραμμάτων τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20200625_joint_communique_-_sudan_partnership_conference_0.pdf


διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και στην προώθηση της οικονομικής χειραφέτησης των
γυναικών και των νέων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του χώρου δράσης της κοινωνίας
των πολιτών. Ποσό ύψους 93,75 εκατ. EUR θα στηρίξει περαιτέρω την πολιτική μετάβαση και
τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς.

Ανθρωπιστική χρηματοδότηση ύψους 60,5 εκατ. EUR που θα συμβάλει στην κάλυψη των
κρίσιμων αναγκών των πλέον ευάλωτων ατόμων. Η ΕΕ έχει ήδη εξαγγείλει ανθρωπιστική
βοήθεια ύψους 31,5 εκατ. EUR για το Σουδάν το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί
επιπλέον 29 εκατ. EUR για να παρασχεθεί περαιτέρω επισιτιστική βοήθεια, ιδίως στο πλαίσιο της
επιδρομής ακρίδων της ερήμου στην περιοχή, για να αυξηθεί η πρόσβαση των ευάλωτων
ατόμων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων όσων πλήττονται από τον
κορονοϊό, και για να αντιμετωπιστούν οι νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Από τη δέσμη αυτή
ποσό ύψους 20 εκατ. EUR υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 50 ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η
Παγκόσμια Τράπεζα δεσμεύτηκε να χορηγήσει πρόσθετη επιχορήγηση για την εκκαθάριση προ-
καθυστερήσεων έως το ποσό των 400 εκατ. USD (355 εκατ. EUR).

Η διάσκεψη άνοιξε με συζήτηση πάνελ μεταξύ του κ. Αμπντάλα Χάμντοκ, πρωθυπουργού της
Δημοκρατίας του Σουδάν, του κ. Τζουζέπ Μπορέλ, ύπατου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, του κ. Χάικο Μάας, Ομοσπονδιακού Υπουργού
Εξωτερικών της Γερμανίας, και του κ. Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Στη συζήτηση αυτή αναφέρθηκαν τα επιτεύγματα της πολιτικής μετάβασης στο Σουδάν μέχρι τώρα,
καθώς και οι μελλοντικές προκλήσεις. Η δέσμευση της ΕΕ παρουσιάστηκε από την κ. Γιούτα
Ουρπιλάινεν, επίτροπο αρμόδια για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, και τον κ. Γιάνες Λέναρτσιτς,
επίτροπο αρμόδιο για τη διαχείριση κρίσεων.

Ιστορικό

Από το 2016, η ΕΕ στηρίζει τον σουδανικό πληθυσμό και τον μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων
προσφύγων, παρέχοντας αναπτυξιακή βοήθεια ύψους έως και 242 εκατ. EUR, κυρίως μέσω του
Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική. Τα εν λόγω κεφάλαια
χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, για την προώθηση της ειρήνης, για τη στήριξη της οικονομικής
χειραφέτησης των γυναικών και των νέων και για τη διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης για όλους. Από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνηση υπό την ηγεσία των
πολιτών στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2019, η ΕΕ διέθεσε αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 88 εκατ. EUR για
να στηρίξει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να συμβάλει στη σταθερότητα και την
ειρήνη στο Σουδάν.

Από το 2011 η ανθρωπιστική δράση στο Σουδάν στηρίχθηκε με περίπου 580 εκατ. EUR,
συμπεριλαμβανομένου του ποσού για το οποίο αναλήφθηκε σήμερα δέσμευση. Στο πλαίσιο της
πανδημίας του κορονοϊού, οργανώθηκαν δύο πτήσεις της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ στο
Σουδάν, ώστε να μπορέσουν τα είδη και το προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας να φθάσουν στα άτομα
που έχουν ανάγκη σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι περιορισμοί των μεταφορών συνιστούν
πρόσθετη πρόκληση. Μέχρι στιγμής, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της ανθρωπιστικής αερογέφυρας
της ΕΕ όσον αφορά τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα σε συνδυασμό με το
φορτίο.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινό δελτίο Τύπου των συνδιοργανωτών (Γερμανία, ΕΕ, ΟΗΕ και Σουδάν)

Κοινό ανακοινωθέν

Ενημερωτικό δελτίο ΕΕ-Σουδάν

Ενημερωτικό δελτίο για το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική (EUTF) στο
Σουδάν

Ενημερωτικό δελτίο για την ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Virginie BATTU-HENRIKSSON (+32 2 295 44 38 )
Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Gesine KNOLLE (+32 2 295 43 23)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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