
 

 الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بالسودان ،يناسككوجي  السيد. من ية طيبةتح
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 مسعيد بلقائك
 

 .2021كممثل رئيسي لمكتب جايكا في السودان في فبراير إلحاقي تم لقد 
 

كما يحدثنا ط م يربط بين إفريقيا والشرق األوسمركًزا للعال األزلكان السودان منذ 
  التاريخ.

 نيمتاز السوداو عام على األقل. 5000يعود تاريخ السودان إلى أكثر من حيث  
 ىعلفقط  تقتصرجاذبية السودان ال  النيل، اننهر  بأراضيه الخصبة والغنية على امتداد

جاذبية، مما جعل هذا البلد أكثر ي الشعبهذا فاألراضي المتنوعة و النيل وجود نهر
 .ههنا وأتعلم من أهلكون يسعدني أن أ

  
اسم السودان من قائمه  رفعأبرزها والتنمية، العديد من اإلصالحاتباالن السودان  ويمر
الوكالة اليابانية و,دعم السودانل كله في خطيوالمجتمع الدولي  لإلرهاب،الراعية  الدول

لتحقيق   جهودال هذه ونود أن ندعم .ء األعضاء من بين هؤال )جايكا(للتعاون الدولي
 مستقبل أفضل.

 
. قبل ىشعب السوداناللليابان من قبل  كبيرلم أستطع أن أنسى الدعم ال ياباني،كمواطن 

 15000وفقدنا أكثر من  "زلزال شرق اليابان الكبير"شهدت اليابان  سنوات، 10
كل العالم مد يد  .وحدناشخص. وقفنا في حيرة وشعرنا بالعجز والعزلة لكننا لم نكن 

وتبرعات من شعب  معبرةتلقينا رسالة  الدول.من بين تلك كان السودان و .العون لنا
من أجل استقالل جنوب  حينئذ عندما ناضل السودان 2011هذا عام  السودان كان
أن  من السودان على الرغم من ةالحاروالروح أنسى أبدا مثل هذا الدعم  السودان لن
 .ن أيضا يمر بأوضاع صعبهالسودان كا

 
نحن مرتبطون و تعمل على تعزيز التعاون الثنائي التنموي.جايكا هي وكالة حكومية 

الدروس المستفادة و تجربتنا ارتباًطا وثيقًا بالمجتمع الياباني. ويسعدنا جًدا مشاركة



بعد الحرب والتنمية إعادة اإلعمار  والخبرات اليابانية مع شركائنا في السودان في مجال
 .الكبير العالمية الثانية والزلزال

 
التعاون تعميق اال اننا نطمح الي  السودان،التعاون مع شعب تاريخ طويل من ها جايكا لدي

 البلد.والعمل معًا لتحقيق مستقبل مشرق لهذا 
 

بالكثير من يتمتع  السودانثقافاته والجدير بالذكر بإن  وتنوعموارده الطبيعية بفضل 
وأنا متحمس جًدا للعمل مع شعب السودان والسعي  والسعادة،ات لتحقيق الرخاء ياإلمكان

 لتحقيق السالم واالزدهار والسعادة من خالل تحقيق مجتمع أكثر تناغًما وشمولية.
 

 ونبني مستقبلنا! دعونا نعمل معا
 

 يناكوجي سك
 الممثل الرئيسي

 مكتب جايكا السودان


