
بزغ فجر عام 2020 مصحوباً بظهور ف
وس كورونا املســتجّد القاتل الجديد 
وانتشــاره الرسيع يف كّل أنحاء العا�. ال يــزال كابوس هذا الف
وس يالحقنا 
حتى هــذه اللحظة، ويواجه العا� برّمته تحّديــات محاولة وضع حدٍّ لهذه 

األزمة، وستذكر أجيال املستقبل عام 2020 كعاٍم تسوده الجائحة العاملية.
لكنــه، ويف نفس الوقــت، يجب أال ننىس أّن هذا العام هو الذكرى الســتّ§ 
لـ»عام إفريقيا». ففي عام 1960، شــهدت القارّة اإلفريقية استقالل وتقرير 
مصــ
 العديد من الــدول اإلفريقية. ومنذ ذلك العــام يتزايد حضور الدول 
اإلفريقية يف املجتمــع الدويل بصورٍة ملحوظة، خاصــًة والقارة موطٌن لنمٍو 
ســكاÈ ذي زيادٍة مضطردة وثرواٍت طبيعية. وباالســتفادة من هذه القوى 
الدافعة، تجذب الدول اإلفريقية االســتثÌرات األجنبية كأحد أكرب األســواق 

غ
 املستغلّة يف العا�.
غنــّي عن القــول أّن اليابان ظلــت تحافظ عىل عالقــاٍت ذات طبيعٍة وّديٍة 
وتبادليــة املنافع مع الدول اإلفريقية منذ والدة هذه الدول. ويف الســنوات 
األخــ
ة، زادت قوة الرابطة بــ§ اليابان وإفريقيا أكÔ مــن أّي وقت مىض، 
وتعكس طبيعة مؤÖر طوكيو الدويل للتنمية اإلفريقية «تيكاد» تلك العالقة 
املتطــّورة. عىل الرغم من أن املفهوم األصيل لـ»تيكاد» - الذي تّم إطالقه يف 
عــام 1993 - كان تعزيز التنمية اإلفريقية، إّال أّن الدورة الســابعة للمؤÖر، 
«تيــكاد 7» يف عام 2019،  كانــت أكÔ تركيزاً عىل إنشــاء وإنعاش رشاكات 
القطاع الخاّص، مثل خلق «حوار األعÌل للقطاعْ§ العاّم والخاّص ب§ اليابان 
وإفريقيا». ويف جلســتْ§ عاّمتْ§، أجريت مناقشــات نشــطة حول مواضيع 
متعــّددة مثل التنويع االقتصــادي والتصنيع والبنية التحتيــة عالية الجودة 
والتجارة واالســتثÌرات، وقّدمــت العديد من الــرشكات اليابانية التزاماتها 

امللموسة يف هذه املناقشات.
لكن اليابان ال تعترب إفريقيا وجهًة جاذبًة لألعÌل واألنشــطة التجارية فقط. 
ففــي «تيكاد 7»، قــّدم رئيس الوزراء الياباÈ الســيد شــينزو آç «املقاربة 
الجديدة للســالم واالســتقرار يف إفريقيا»، املختَرصة بـــ»NAPSA»، والتي 
تهدف لتدعيم بناء مؤّسســات الدولــة وتعزيز الحوكمة يف الدول اإلفريقية، 
خاّصــة التي ال تزال يف مرحلة النزاعات أو مرحلة ما بعد النزاعات، من أجل 
إعادة إعÌر الدول وحياة شــعوبها. وعىل أســاس الروح املبدئية لـ»تيكاد» 
والتــي تتمثّل يف الرشاكــة والتملك، تدعم اليابان جهــود إفريقيا الذاتية يف 
ترسيخ الســالم واالستقرار وتطوير القدرات القادرة عىل االستجابة للمخاطر 
األمنية املتوقّعة. إضافًة إىل ذلك، يشّكل السعي وراء تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة (SDGs) ركناً من األركان األساسية لـ»تيكاد» والعالقة الكلية ب§ 
اليابان وإفريقيا. فتوسيع التغطية الصّحية الشاملة وبناء املجتمع القادر عىل 
مواجهة الكوارث وتوف
 التعليم، تشــّكل كلها األولوية القصوى بالنسبة لنا 

من أجل تأم§ التطّور السليم للقارة اإلفريقية برّمتها.
أّما فيÌ يتعلّق بالعالقة ب§ اليابان والسودان، فإنه منذ ما قبل إنشاء مكتب 
وكالــة اليابان للتعاون الدويل «جايكا» يف الخرطــوم، قّدمت اليابان العديد 

من املشــاريع اإلûائية يف إطار األركان الثالث التالية: 1) ترســيخ السالم 2) 
االحتياجات اإلنسانية األساسية 3) تنويع الصناعات. عىل سبيل املثال، ساهم 
«مــرشوع تطوير القــدرات إلدارة نظام الرّي يف والية نهر النيل» مســاهمًة 
 
كبــ
ًة يف تعزيــز اإلنتاجية الزراعيــة للمجتمعات املحلّية مــن خالل توف
 
الخرباء وتقديم سلسلة من فرص التدريب املهني من أجل تهيئة نظام توف
املياه األكÔ فعاليًة يف األرايض الصحراوية. هكذا، تلعب اليابان عرب مشــاريع 
«جايــكا» الطويلــة األمد وغ
ها من أشــكال التعاون الــدويل، دوراً متميّزاً 

بالخربات املهنية والتقنية كواحد من رشكاء التنمية مع السودان.
إضافًة إىل ذلك، تُعّد حكومة اليابان من املانح§ التقليدي§ للسودان، خاّصًة 
يف مجال األنشطة اإلنسانية. ففي مارس 2020، أعلنت اليابان عن تقديم نحو 
6 مالي§ دوالر ملنظÌّت دولية، ÿا فيها منظÌّت أمميّة، من أجل املساهمة 
يف تنفيذ مشــاريعها التي تهدف إىل تلبية االحتياجات امللّحة للسكان الذين 
يعانون يف األرضار الناتجة عن النزاعات أو الكوارث. فضالً عن ذلك، واستجابًة 
للخســائر الناجمة عن كارثتي الجراد الصحراوي وف
وس كورونا املســتجّد، 
قّدمت اليابان معونًة عاجلة ÿبلغ 12.3 مليون دوالر للسودان. تجلب هذه 
املســاعي، Öاشــياً مع مشــاريع التعاون اإلûا| الطويل األمد، منافع هائلة 
للشــعب السوداÈ من خالل: أوال تقديم املساعدة العاجلة لألشخاص الذين 
هم يف أمّس الحاّجة إىل املواد املعيشــية األساسية، وثانيا الحفاظ عىل حياة 

الســّكان الذين يتحّملون أعبــاء اإلصالحات االجتÌعيــة واالقتصادية التي 
تجريها الحكومة االنتقالية السودانية حالياً.

كســف
 ياباÈ جديد لدى الســودان، يرشّفني كث
اً أْن أبدأ يف تنفيذ مهاّمي 
يف هذا العام املشــهود الذي يُعّد الذكرى الســتّ§ لـ»عام إفريقيا» والذكرى 
الثانية لـ»الثورة التاريخية» يف السودان. وكوÈ سف
اً لليابان، والتي تُعّد من 
األعضاء املســؤول§ يف مجموعة أصدقاء الســودان، فإÈ أحرص بشــّدة عىل 
املساهمة يف تطوير عالقاتنا الثنائية مع السودان الجديد الذي هو يف طريقه 
للتحّول لدولٍة د\قراطية. وعىل الرغــم من الجهود الدؤوبة واملتواصلة من 
قبــل الحكومــة االنتقالية يف تجديد وإصالح هياكل الدولــة، فإÈ أتفّهم أنّه 
مــا زال هناك الكث
 من القضايا والتحديــات التي ينبغي مواجهتها، ÿا فيها 
خفض الدعم الحكومي ومعالجة التضّخم املســتمّر وانخفاض قيمة العملة 
الســودانية. إضافًة إىل هذه القضايا التقليدية، جاءت جائحة ف
وس كورونا 

املستجّد لتؤثر كث
اً عىل هذا البلد وشعبه واقتصاده.
بالنظر إىل هذه الظروف، أخطّط للرتكيز بصورٍة أكرب عىل أنشطتنا ومشاريعنا 
يف مجاالت الصّحــة والرعاية الطبّية فضالً عن تعزيز االســتقالل االقتصادي 
للسودان. فباإلضافة ملشــاريع التعاون التي نقّدمها حالياً يف القطاع الصّحي 
مثل دعم املستشــفيات أو توف
 مياه الرشب النقية، فإنه من الرضوري اآلن 
بناء نظام تداب
 اســتجابة ملواجهة انتشــار جائحة ف
وس كورونا املســتجّد 
وتداعياتــه. إىل جانب ذلك، تظل تقوية اإلنتاجية الزراعية للســودان أمرا ال 
بّد منه من أجل تنشــيط اقتصاد البــالد خاصًة وأّن حواىل %60 من األرايض 
السودانية تصبح صالحًة للزراعة عند االستفادة من معارف تقنيّة أكÔ تقّدماً. 
ونعــرف بطبيعة الحال أّن تنمية املوارد البرشية وتطوير املهارات، من خالل 
برامج التدريب املهني عىل ســبيل املثال،  تشــّكل عنرصاً أساسياً يف تأسيس 

اقتصاد مستدام وذا;  التحكم.
ومــÌ يحتاج إليه التطّور الثابت واملســتقّر اقتصاديــاً وتكنولوجياً أيضاً هو 
األنشــطة التجارية الفّعالة واالســتثÌرات الضخمة. وبخلفيتي يف العمل يف 
القطاع الخاّص، حيث كنت مســؤوالً عن تطوير األعÌل التجارية يف إفريقيا 
عىل مدى أكÔ من 40 عاماً، وباالســتفادة من هــذه املعارف والخربات، أوّد 
تحفيــز العالقات املرتابطــة ب§ الرشكات الخاّصة يف اليابان والســودان. أود 
أن أركــز بصورٍة خاصة عىل تنوير الرشكات اليابانية بأّن الســودان بلٌد واعٌد 
كســوٍق تجارية وأّن الرشكات السودانية جاذبٌة كرشكاء عمل. وإذا ما حّققنا 
تبادالت أكÔ حيوية ب§ القطاع الخاّص يف كال البلديْن، فإّن ذلك سيساهم يف 

Öهيد الطريق أمام تصميم وتهيئة بيئٍة مواتيٍة لالستثÌر يف السودان.
\ثّل عام 2020 عالمًة بارزًة يف تعميق العالقات ب§ اليابان والسودان، والتي 
نعتّز بها وهي تشــّكل جزءاً مهÌ- من العالقة العريضة ب§ اليابان وإفريقيا. 
ســتكون اليابان أكÔ حرصاً عىل التعاون مع السودان والقارة اإلفريقية كلها 
كرشيك لكليهÌ، كÌ ســتواصل دعمها وتعاونهــا معهÌ من خالل منظورها 

متعّدد الزوايا.

تطور العالقة بني اليابان والسودان، واِّـساهمات اليابانية َّـ القارة 
اإلفريقية خالل األعوام الستني منذ «عام إفريقيا» 
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 الياباÈ لدى السودان السيّد
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