
 

 

  الصناعة٬ وزير الدكتور موسى محمد كرامةسعادة  

  أصحاب السعادة السفراء 

  الضيوف الكرام 

  السيدات و السادة 

 الخير مساء

 

في البداية اسمحوا لي أن أعرب عن عميق امتناني لكم جميعاً لحضوركم حفل 
العيد الوطني لهذا العام والذي يمثل عيد الميالد الرابع والثمانين لجاللة 

 موسى الدكتورتقديري لسعادة  بخالص . كما أود أن أتقدمكيهيتوأاإلمبراطور 
كممثل لحكومة  الهامةلتشريفه هذه المناسبة ٬ الصناعة وزير كرامة٬ محمد

 .السودان

  

الجاللة اإلمبراطور واإلمبراطورة يتمتعان  اأن صاحب أن أؤكد لكموهنا أود 
 لشؤونهما الرسمية. نفسيهمابصحة جيدة ويكرسان 

  

 ٬العالقات بين اليابان و السودانشهدنا كثيراً من التواصل في  ٬فى هذه السنة
وزير السياحة و اآلثار و  مصطفى٬ زيد أبو محمد الدكتور سعادة فلقد شارك

شارك ٬ وسبتمبرشهر  في اكسبو الياباني السياحي الحياة البرية٬ في معرض
عطا المنان بخيت الحاج٬ وزير الدولة بوزارة الخارجية٬ في  سعادة السيد

حضور وزير في أغسطس٬ و (TICAD)تيكاد ال االجتماع الوزاري لمؤتمر



 

 

 لالجتماع األولى حامد ممتاز٬ الدورة سعادة السيد الخارجية٬دولة اَخر ب
 لسيدفي سبتمبر٬ كما أجرى سعادة ا العربي- الياباني السياسي للحوار الوزاري

في ديسمبر لليابان  عملٍ ٬ زيارة الخارجيةكمال إسماعيل٬ وزير الدولة السابق ب
 بانياليا سياسيحوار اللد الدورة الثامنة لاعقإنهذا باإلضافة إلى الماضي. 
 في طوكيو في شهر مارس.  السوداني

  

عالقات الصداقة مع السودان من خالل مساعدتها  تعزيزَ ل حكومة اليابان واصِ وتُ 
 توفير) 2توطيد السالم٬ ) 1 هيية لدينا وولوَ المجاالت الثالثة ذات األبناًء على 
 عيو المساعدة في تنو الزراعية التنمية) 3األساسية٬  البشرية االحتياجات

الطفولة "قسم صحة األمومة و  نشاءإهو  اهمستجداتأخر . وأحد اتالصناع
. 2018تم تدشينها في أوائل عام هذه المستشفى سيبمستشفى أمبدة العام"٬ و

لطفولة ليس فقط في اة وفي تطوير خدمات صحة األمومَ  ساهم هذا المشروعيُ و
 من ممكن عددٍ  كبرفقد أأن أت ولقد حاولتُ . هرِ سبأَ  لكن في السودانمحلية أمبدة و

 الذين مع مباشرةً  لاصَ توَ السودان أل أنحاء جميع في اليابانية المشاريع
زيارة ميدانية خارج  27 ب قمتقد للذلك٬  نتيجةً . ونايستفيدون من مشاريع

سنوات الفي  18 ال والية من واليات السودان 17والية الخرطوم وزرت 
إنه ليس من السهل . السودان ليابان لدىاالتي خدمت فيها كسفير الثالث 
بسعادة بالغة في كل  ستُ سَ حْ مع ذلك٬ أَ في مساحات السودان الواسعة. و التجول

 سعادة الناس بالمشاريع اليابانية التيأيت رَ أينما ذهبت ألنني مكان زرته 
 حتياجاتهم. إل تستجيب

  

دياد زْ إلِ  سعدناو  في مجال الثقافة. التقدم من اً مزيدفي هذا العام أيضاً وشهدنا 
منح طالب هذا يشمل يابان٬ ودانيين الذين يدرسون في الالطالب السو ددُ ع



 

 

وهنا منح الدراسية الخاصة. الطالب و ”ABE“ اليابان٬ متدربي مبادرة حكومة
 محمد موسى الدكتور سعادة٬ السودان اليوم حكومةممثل   أود أن اذكر أن

 ٬ قد حصل على الدكتوارة من جامعة طوكيو.الصناعة وزير كرامة٬

  

تعاوننا مع السودان بهدف مشاركة المصارعين  نستمر فيوفي مجال الرياضة٬ 
 4لقد أرسلنا و ".2020السودانيين في دورة األلعاب األولمبية "طوكيو 

مصارعين سودانيين لطوكيو في فبراير الماضي للمشاركة في برنامج تدريبي 
 شهر في جامعة نيبون للعلوم الرياضية. لمدة

  

اليابانية٬ ولقد  التقليدية الفنون أحد ألقدم الفرصة هذه أغتنم أن يسعدني واليوم
أكاري  ةالسيدشيكاوا وتيبيكي إه هما السيداليابانيين و الفنانين من اثنين دعوت

باستخدام آله يابانية تقليدية  عرضاً موسيقياً شيزوكي الذان سيقدمان لنا تمو
 إحضارَ ننا إستطعنا إلى أهنا البد أن أشير . والشاميسين  تسمىتار و وُ أَ  3ذات 
 للسياراتبشير  شركةل خيالسَ  المالي الدعم بفضل السودان إلى الفنانين هذين

خالص عن أود ان أعبر  .اليوم هنا ممثلوها يتواجد التييدي من مجموعة النفُ 
السودان متحف كامل غداً بنه سيكون هناك حفل أكما أود أن أعلن امتنانى لهم 
مع ة التعاون رَ قْ فَ  الحفل ذلكسيتضمن مساًء٬ و 7:30الساعة تمام القومي في 

 موسيقيين سودانيين. 
  

إلى السودان  اليابانية الشركات من المزيد دخولب آمل ياً ياباناً سفيركوني 
بقرار الواليات اليابان ٬ ترحب في هذا السياقنشطة التجارية. واال و لإلستثمار

نفس  من جمهورية السودان.  وفياالقتصادية  المتحدة األمريكية برفع العقوبات



 

 

 أكثر بيئة لتهيئة الخطوات من اً مزيد تتخذأن  السودان حكومةنتمنى من  الوقت٬
 . األجانب للمستثمرين جاذبية

   
 ضافةً إ االوضاع االمنية تحسندرك االتجاه الصحيح٬ ونإن السودان يسير في 

 الوفاق حكومة تشكيل في المتمثلة السياسي المجال في اإليجابية التطورات إلى
الوصول  أخرى٬ فإن ومن جهة .الوطني الحوار توصياتوفقاً ل الجديدة الوطني

 نأأمل بشدة نالحقيقي٬ لذلك٬  االستقرار لتحقيق عنه غنى ال أمر سالم تفاقال
 اتفاق إلى للتوصل الجهود كل والمعارضة الحكومةفي  األطراف جميعتبذل 
 التنمية أجل كل الموارد من السوداني٬ حتى يستغل الشعب كل أجل من سالم

 االستفادة من إمكانيات السودان الهائلة.و السودان في واالقتصادية االجتماعية

  

تستمر في وتود اليابان أن تدعم تلك الجهود التي يبذلها الشعب السوداني وأن 
المجال  بما فيهاية السوداناليابانية تعزيزالعالقات ل جهدها بذل مزيداً من 

  .االقتصادي

  

 والسعادة. الصحة وامد جميعا لكم أتمنىختاماً 

  

  . .جزيال شكرا


