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 السفير هاتوري ، مقدم من سعادةذكرى اليوم الوطني اليابانيخطاب 

 

 اليابان إمبراطورجاللة صاحب اللميالد  61الذكرى  ،2021 فبراير 23 ،يوماليصادف 

 اإلمبراطورجاللة صاحب الالذكرى السنوية لبئ هذه الفرصة ألهن   إغتنامأود لذا، . ناروهيتو

هذا  كإحياٍء لذكرىو. مبراطوريةلعائلة اإللدنا ولبال راالزدهابدوام  ياتيتمن  وأن أشارككم 

 ألصدقاءعن خالص امتناني  لليابان في السودان، ، كسفيرٍ أن أعبر، أود اليوم االحتفالي

ن الذين ، وكذلك للشركاء الدولييدعمونهاوي بالدنا يتعاونون معن في السودان الذي اليابان

 إفريقياتنمية السودان و المساهمة في فيالذي يتمث ل  المشترك ناهدف نسعى معهم لتحقيق

 . بصورةٍ أفضل

أسرع مما كان في  وتيرةقتصادي في السودان بإلجتماعي وايتغير المشهد السياسي واإل

 ،الماضيفي ديسمبر ،السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب إزالة اسم يعتبَرو. الماضي

. كما 2019انبثاقها في عام  ذنتقالية السودانية منلحكومة اإلالحثيثة لمساعي العلى دليالً 

 إلى عزم ،الخارجية الديونإعفاء طار عملية في إ ،ترمز اإلصالحات الحكومية الجارية

 فرٍص  الحصول على الساحة الدولية من أجل فيأخرى  البالد مرةً  نخراطعلى إ الحكومة

 ر لوباءأوسع للمساعدات اإلنمائية والقروض متعددة السنوات. على الرغم من التأثير المدم  

 ة.جديد نحو حقبةٍ  زال يواصل مسيرته ماالسودان  ، فإن  19كوفيد 

ً  دماجنامع إعادة بالتزامن أنه  ال شك   قتصادية والمالية الدولية، اإل ساحةفي ال السودان تدريجيا

من البلدان.  ي عددٍ لحدود مع السودان فل ةبراعاللتنشيط األنشطة التجارية  إيجابي   بدأ زخم  

، ستبدأ العديد من الشركات الخاصة بالدعيبة عن الالم السابقةصورة لل التام ختفاءاإلبمجرد 

 عولتمت  مربحة.  واستثماريةٍ  تجاريةٍ  لسودان كوجهةٍ لالنظر في العالم مختلف بلدان من 

 وغني عن الذكر -طبيعية األخرى لإلنتاج الزراعي والموارد ال شاسعةٍ  ٍض ابأر نالسودا

 لما يمكن أن تعدهم لنظرا األجانب المستثمريند بدأ الكثير من فق - فيه العاملة توفر القوى

 . كبيرة من أرباح ستثماراتهم المبكرة في هذا البلدإبه 

بد غالبية الشركات اليابانية اهتماًما لم ت   في عهد النظام السابق، .ليست استثناءً  ،بالطبع، اليابان

مع ذلك، بعد سقوط  المحلية. مع السودان وقطاعاته الخاصة مباشرةٍ  كبيًرا بإجراء معامالتٍ 

ت تلق  قائمة الدول الراعية لإلرهاب،  منإسم السودان حذف مع  وخاصةً  ،النظام القديم

أعمالها  التي ترغب في توسيع نطاق سفارتنا العديد من االستفسارات من الشركات اليابانية



يحق قون أو حتى  السودانيين الذيناد األعمال د من رو  يعدالنظًرا لوجود والسودان.  في

 ستكون هناك، عندما يتم حل المشكالت الهيكلية ،ي أرى أنهفإن  ،  المعايير الدولية يتجاوزون

 شركائها السودانيةالشركات اليابانية الخاصة لشراكات مع تكوين لتسهيل  كبيرة   ة  فرص

 . الجانبْين ر التعاون النشط بينيجستمن واجبي العمل على أنه وأرى 

من أجل خلق بيئة  ،أنه ال يزال هناك الكثير مما يجب معالجته وتحسينه في السودان صحيح  

نظام معامالت الصرف  ، مثل إصالحلجذب االستثمار األجنبي المباشر مواتيةٍ  أعمالٍ 

، ، وإن كانت موجعةنتقاليةالحثيثة التي تبذلها الحكومة اإل ر الجهودتقد   إال أن اليابان األجنبي،

مختلفة من أجل التنمية المستقبلية لهذا البلد. وفي هذا الصدد، نرحب الصالحات لقيام باإلل

 نعلم أنه االستثمار، والذي بالخطوة الحالية في اإلصالح التشريعي المحلي مثل تعديل قانون

 بنوده مستثمرين األجانب وأن يتم تنفيذبمعايير ال التعديل فييناقشة. نأمل أن اآلن قيد الم

 .بصرامة

 ،نتقالية في عملية السالمالذي حققته الحكومة اإل كبيرالنجاح ال رؤيةعلى ذلك، يسعدنا  عالوةً 

 الكامل براماإلوبر الماضي. نتوقع أن يتم أكتفي  تفاق جوبا للسالمإمن خالل التوقيع على 

 . بصورةٍ دائمةقتتال الداخلي لإل في المستقبل القريب لوضع حدٍ  تفاق السالم الشاملإل

ً نية الناشئة حديثيواجه السودان اآلن بعض التحديات اإلنسا ، وتدفق الالجئين 19كوفيد  مثل ،ا

لذا في دارفور بعد انسحاب اليوناميد. اإلثيوبيين، والمخاوف بشأن زيادة المخاطر األمنية 

 للمفوضية ،مليون دوالر أمريكي 3.3 لمبلغ تخصيص اليابان مؤخراً باإلضافة إلى فإنه 

ستجابة ألزمة الالجئين لإل ،وبرنامج األغذية العالمي السامية لألمم المتحدة لشؤون اللالجئين

بقيمة  في السودان إنسانية دوليةمشاريع  10قررت حكومة اليابان تمويل فقد اإلثيوبيين، 

كوفيد   على تدابير الوقاية من تركيزالمليون دوالر أمريكي. مع  16إجمالية تبلغ حوالي 

من األنشطة اإلنسانية العاجلة،  واسعةً  من اليابان مجموعةً  ولةالمشاريع الممهذه ، تغطي 19

وتوفير المأوى لألشخاص  ،والصرف الصحي ،والماء ،لغذاءالتوفير الطارئ لمثل 

ً  يرهم من الفئات الضعيفةجئين والنازحين وغلال  ، وكذلك عرضين للخطرتالم . كما اجتماعيا

تقدم بعض المشاريع أيًضا برنامج دعم األسرة في السودان.  تعزيزفي  هذه المبالغ تساهم

 سانيتدريبات عاجلة على المهارات أو خلق فرص عمل لتحقيق الترابط التنموي واإلن

 . لسودانستدامة لاألكثر امية األفضل والتنالمتصور لتحقيق 

 منحبالذي نقدمه للسودان، فمن الجدير بالذكر بدء ثالثة مشاريع  المباشر أما بالنسبة للدعم

بميزانية ، إمدادات المياه هيئاتوالتنسيق ليهدف إلى تعزيز قدرات الصيانة  ا. أحدهيابانية

مليون دوالر أمريكي لمشروع  11.8مليون دوالر أمريكي. سنقوم أيًضا بتوفير  9.6تبلغ 



مركبات جمع النفايات وغيرها من التحسينات التيسيرية.  ر من خاللهتوفَ الذي  ،إدارة النفايات

 ،ت الصحية الطارئة في السودانعلى الخدما متزايدٍ  نظًرا لوجود طلبٍ وأخيًرا وليس آخًرا، 

سيارات  رستوف اليابان ، فإن19كوفيد  نهيار في خضم أزمةالطبية على اإل توشك طاقته ذيال

 ي.مليون دوالر أمريك 2.85 بما يعادلتوصيل اللقاحات ل دةمبرَ  إسعاف وسيارات

تها تتطور  إفريقيان العالقة بين اليابان ونرى أ، فبتحويل نظرنا إلى القارة اإلفريقية برم 

فريقية، إ منذ ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية الياباني السيد موتيجي ست دولٍ  بسرعة.

 توليهبعد  وموريشيوس والسنغال وكينيا، ألول مرةً  إفريقياهي تونس وموزمبيق وجنوب 

لتحقيق  هذه البلدان حكوماتمع جميع وافقت اليابان على التعاون منصب وزير الخارجية. 

ستراتيجية التي لحرة والمفتوحة"، وهي السياسة اإلرؤية "منطقة المحيطين الهندي والهادئ ا

( تعزيز وتأسيس سيادة القانون، وحرية 1من خالل  إفريقياتربط القارات النامية في آسيا و

( االلتزام بالسالم 3( السعي لتحقيق االزدهار االقتصادي ؛ 2المالحة والتجارة الحرة؛ 

فريقية بشدة من قتصادات اإلاليابان وجميع اإل لتضرر انظرً وعلى ذلك،  واالستقرار. عالوةً 

التجارية  ، وافقت جميع الحكومات على زيادة تعزيز عالقة األعمال19كوفيد  جائحة

وفي د كوفيد. قاتها االقتصادية في سياق ما بعمع بعضها البعض لتنشيط عال واالستثمارية

وارات احتن العام والخاص وإجراء القطاعيْ  من اليابان عن إرسال بعثاتٍ  هذا الصدد، أعلنت

 .تجارية مع بعض الدول المذكورة أعاله

مؤتمر  الدورة الثامنة من من المقرر عقدعن العالقات متعددة األطراف، فإنه  عند الحديثو

 خالله مستتوالذي  في تونس، 2022في عام  ،8تيكاد  ،للتنمية بإفريقيا طوكيو الدولي

. إفريقيات التجارية بين العالم وسياسات التنمية الشاملة وتوسيع التبادال بشأن جادةات مناقش

تأكيد دوافع ركة القيم العالمية وكذلك للعمل معًا لمشالكومة اليابانية الدول األفريقية تناشد الح

آبي "النهج  بق، أطلق رئيس الوزراء السا2019في عام ، 7، تيكاد النمو. في آخر مؤتمر

تحقيق الذي تلتزم اليابان بموجبه بالمساعدة في و" إفريقياستقرار في الجديد للسالم واإل

السالم هو شرط  حقيقمنة. نظًرا ألن تاآلو مستقرةً الاألنظمة القضائية والحكومية والتشريعية 

ً من أجل  فريقياأساسي إل وتعزيز أعمالها مع الخارج، فإن كيفية تحرير هذه  تعزيزها داخليا

، وأنا فريقياالقارة من المخاوف األمنية الدائمة ستكون محوًرا مستمًرا للمساعدة اليابانية إل

المطلوب تنفيذه عند معالجة القضايا التي تواجه الفترة  نفسههذا هو النهج  أنمن  متأكد  

ً  االنتقالية في السودان من تسميتها التقليدية الخاطئة  إفريقيابعد أن تخلصت و ،. اآلنحاليا

أنا فمنتج،  تجاريٍ  تكشف عن نفسها كشريكٍ بدأت و ،للدعم الخيري معتادباعتبارها المتلقي ال



ليس فقط  ،ضخمٍ  إيجابيٍ  تأثيرٍ  ذاستقرار هذه القارة بأكملها سيكون إلتزامنا بإأن من  متأكد  

ً  ،فريقيةعلى البلدان اإل  . قتصاد العالمي بأسرهعلى اإل ولكن أيضا

 ال يختص تضرروا منه، والذيال يزال شبح الفيروس القاتل يطارد العالم، وتعافي الذين 

القضية األكثر أهمية لعام  يظل ،سبل عيشهم وأعمالهمبأيًضا  إنماو فقط صحتهمتعافي ب

. مع الصبر والتصميم الراسخ يمكن لإلنسانية أن تتغلب بالتأكيد على هذا المأزق، 2021

ملتزمةً حكومة اليابان ظل . ستالتعاون الدولي أهمية تزايدت اق،هذه المشمواجهة وفي وقت 

جميع النوافذ المتاحة.  عبر فريقياإل جودةال يالتطور عالو ةالمستدام تنميةالبتحقيق  ستمرارٍ إب

، به موثوقٍ  إنسانيٍ  و إنمائيٍ  كداعمٍ  دوريهاوعد بأن تلعب اليابان كال الب مقالتي هذهأختتم 

 . مستقبلهزدهار إللسودان من أجل  واستثماريٍ  تجاريٍ  وكشريكٍ 

 

 


