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The Peace Ceremony for the signing of the Revitalized Agreement 

on the Resolution of the Conflict in South Sudan 

(Statement by Foreign Press Secretary Takeshi Osuga) 
 
 

1  Japan welcomes the fact that the Republic of South Sudan successfully 

held the Peace Ceremony for the signing of the Revitalized Agreement on 

the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS) without any major 

disruptions in Juba on October 31. 

 

2  Japan highly values the strong political will and commitments by relevant 

parties including the Government of the Republic of South Sudan and the 

opposition leaders to observe the permanent ceasefire and to implement  

the Agreement. It also expresses its respect for great efforts made by the 

Government of Sudan and other IGAD (Intergovernmental Authority on 

Development) countries as well as the IGAD Secretariat to promote peace 

in South Sudan. 

 

3  Japan will contribute to support, in cooperation with the international 

community, the implementation of the Agreement as well as the efforts 

towards peace and stability in South Sudan. 
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 احتفالية السالم لتوقيع االتفاقية المنشطة لتسوية النزاع في جنوب السودان

 أوسوغا()تصريح السكرتير اإلعالمي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي 

 

احتفالية السالم لتوقيع االتفاقية بشكل ناجح  جمهورية جنوب السودانأن أقامت . ترحب اليابان ب1

  .اكتوبر 31في جوبا يوم دون وقوع أية إضطرابات كبيرة المنشطة لتسوية النزاع في جنوب السودان 

 

ً . تقدر اليابان 2 جانب األطراف المعنية، بما فيها  منالقوي اإلرادة السياسية واإللتزام تقديراً عاليا

 ،إطالق النار ولتنفيذ اإلتفاقية للحفاظ على وقف، المعارضة وىوق حكومة جمهورية جنوب السودان

ً عن إحترامها ل تعربو وغيرها من البلدان أعضاء الهيئة  حكومة السودانل العظيمة جهودلأيضا

 من أجل تعزيز السالم في جنوب السودان.  " وسكرتاريتهااإليقاد"الحكومية للتنمية 

 

استقرار سالم و نحو جهودال و لتنفيذ اإلتفاقيةدعمها في المجتمع الدولي،  تعاون مع اليابان، ساهم. ست3

 جنوب السودان.
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