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 سفير اليابان في السودان

  توطيد صداقتنا وشراكتنا الموجهة نحو المستقبل –اليابان والسودان 

 السودان  و اليابان
  صداقة و شراكة

 التعاون 

  االقتصادي

يظهر إلتزام اليابان القوي تجاه السودان من خالل المساعدات المستمرة عبر 

من خالل القنوات الثنائية  (ODA)برنامج مساعدات التنمية الرسمية اليابانية 

يبلغ إجمالي مساعدات التنمية الرسمية اليابانية للسودان . و المتعددة االطراف

مليار دوالر أمريكي منذ بدء العالقات الدبلوماسية بينهما في العام  1.1أكثر من 

تعتبر هذه المساعدات هى التفاعل الحقيقي بين اليابان والسودان . 1591

والعامل الرئيسي في عملية بناء الشراكة بين البلدين، و تلعب دوراَ هاماً في 

 أولوياتنا األربعة  .  توطيد عالقاتهما الثنائية

  المياه

ترّكز المساعدات اليابانية على المحافظة و تأهيل 

مرافق المياه والصرف الصحي وتحسين القدرات 

تعمل .  اإلدارية  في المناطق الريفية والحضرية

اليابان جنباً إلى جنب مع النظراء السودانيين في 

 .الواليات المختلفة

 الزراعة

يتمتع السودان بإمكانات هائلة في مجال التنمية 
تدعم اليابان تطوير البنية التحتية .  الزراعية

. لإلنتاج الغذائي لتحقيق األمن الغذائي في السودان
وتقدم اليابان أيضاَ المساعدة التقنية في مجال 
إنتاج األرز الهوائي لتحقيق النهضة الزراعية و 

 .االستقرار في األنشطة االقتصادية

 التدريب المهني

تساعد اليابان على تدريب أيدي عاملة متنوعة وفعالة 
تغطي المساعدات . لتحقيق التنمية واالستقرار االقتصادي

اليابانية مجموعة واسعة من المجاالت مثل مراقبة 
الجودة، وتحسين المرافق وإنشاء نُظم إدارية ومالية 

 . فّعالة ، واضعًة في االعتبار االحتياجات المحلية

 الصحة 
اليابان على الرعاية الصحية لألمهات  ترّكز

. واألطفال لتحقيق أحد األهداف اإلنمائية لأللفية
ويشمل دعم اليابان تدريب القابالت القرويات 

كما أرسلت .  وتطوير قدرات المؤسسات الطبية
اليابان خبراء في البيئة لمساعدة القطاع العام على 

 .ترقية القدرات اإلدارية للتخلص من النفايات

  المساعدات الطارئة لضحايا السيول
تستجيب اليابان لحاالت الطوارئ بأكبر قدر 

قدمت اليابان .  ممكن من السرعة والفعالية
أغسطس  8مساعدات إغاثة طارئة في يوم 

وبعد أسبوع فقط من كارثة السيول في  3102
السودان التي دمرت المنازل وأجبرت الكثيرين 

في مراسم تسليم .  على ترك منازلهم
أغسطس، قدم   03المساعدات في يوم  

السفير هوريي تعازيه الحارة و تعاطفه العميق 
تم تسليم مفوضية العون .  لضحايا السيول

اإلنساني خيام وأجهزة لتنقية مياة الشرب 
ومولدات كهربائية وحصائر للنوم وغيرها من 

 .مواد اإلغاثة

أجهزة لتنقية المياة، ومولدات الكهرباء ومواد إغاثة أخرى تم تسليمها لمفوضية العون 

رئيس الوكالة اليابانية للتعاون 
زار الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية 

أبريل  32-32، السودان يومي JICAللتعاون الدولي 
إلتقى خالل زيارته بمسؤولين حكوميين رفيعي .  3102

المستوى بما فيهم النائب األول السابق لرئيس 
أعرب .  علي عثمان محمد طه/  الجمهورية سعادة السيد

تاناكا عن تقديره العميق لحكومة السودان لتعاونها 
، كما أكد إلتزامه القوي لمواصلة JICAالمستمر مع 
 . التنموية في كافة أرجاء السودان JICAتنفيذ مشاريع 

/ أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي و سعادة السيد. د
  علي عثمان طه، النائب األول السابق لرئيس الجمهورية

دبلوماسية 
 التنمية المكوكية 

والية في السودان حتى اآلن حيث قام بتعزيز  11زار السفير هوريي 

العالقات بين اليابان والسودان من خالل تلك الزيارات التي إلتقى خاللها 

. بعدد من كبار المسؤلين الحكوميين كما تعّرف على الثقافات المحلية

أظهرت دبلوماسية التنمية المكوكية خاصته إحترام اليابان للسودان 

بإعتباره صديقاً وشريكاً مساٍو لليابان، كما أظهرت عزم اليابان علي 

 . مواصلة العمل مع شعب السودان
 الواليات التي زارها سفير اليابان 

الخرطوم، شمال كردفان، كسال، سنار، القضارف، شمال دارفور، الجزيرة، 

 .جنوب دارفور، نهر النيل، النيل األبيض،  البحر األحمر، والشمالية

 إستئناف الحوار حول حقوق اإلنسان 

، لقاءاً 3102عقدت سفارة اليابان والمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان في يونيو 
اليابان تتابع عن كثب أوضاع حقوق "السفير هوريي قال . للحوار حول حقوق اإلنسان

اإلنسان في السودان وإطلعت على مجهودات حكومة السودان عن طريق القنوات الثنائية 

ستبذل اليابان أقصى جهودها للتعاون مع حكومة السودان لتحسين ". والمتعددة األطراف

 .أوضاع حقوق اإلنسان في السودان

/ بعد اإلجتماع األول، سعادة السفيرة

رحمة، مدير إدارة حقوق اإلنسان 

/ بوزارة الخارجية، و الدكتورة

تهاني، المجلس اإلستشاري لحقوق 

هوريي، و /  اإلنسان، والسفير

معاذ، مقرر المجلس /  الدكتور

من  - اإلستشاري لحقوق اإلنسان

  الشمال

التبادل الثقافي 
متعدد 

 القطاعات  

نظمت سفارة اليابان مجموعة متنوعة من الفعاليات 
حرصاً منها على تعميق التواصل  3102الثقافية في العام 

إلى .  و التبادل الثقافي وتوطيد أسس الصداقة بين البلدين
جانب المجاالت المذكورة الحقاً، تقيم اليابان العديد من 
الفعاليات الثقافية بالتعاون مع األصدقاء السودانيين حيث 

 .  أن هناك الكثير من األنشطة والبرامج طوال العام

 مباراة المصارعة السودانية الودية 
  لم ألتق بمصارعين أقوى من المصارعيين السودانيين

  ياسوهيرو موروتاتسو، السكرتير الثاني بسفارة اليابان في السودان/ السيد

، المصارعين "مورو"ياسوهيرو موروتاتسو، والمعروف بإسم /  تحدى الدبلوماسي الياباني السيد
في حلبة الحاج يوسف للمصارعة في الخرطوم، كأول أجنبي في تاريخ (  مصارعة النوبة)السودانيين 

أؤمن أن الرياضية تستطيع أن تعزز العالقات  بين السودان "  قال مورو .  المصارعة السودانية
أريد أن أجذب إنتباه الناس إلى أجمل وأقدم أنواع المصارعة في العالم، والتي تم الحفاظ .  واليابان

في واقع األمر خسر الدبلوماسي الياباني مورو كل المباريات التي  لعبها، إال ." عليها منذ آالف السنين
 . أن روحه القتالية أثارت إعجاب الجمهور

بحلبة " المديرية"والمصارع السوداني " مورو"المباراة الودية الخامسة بين الياباني 
2013أكتوبر  25الحاج يوسف للمصارعة بالخرطوم في    

  روح الفنون القتالية اليابانية: الجودو
ويعتبر مركز (.  أحد الفنون القتالية التقليدية اليابانية)يوجد في السودان الكثير من الممارسين لرياضة الجودو 

السيد التجاني .  شباب السجانة هو أحد األماكن األكثر شعبية، حيث يذهب إليه الكثير من األطفال لتعلم روح الجودو
عندما كنت طفالً، تعلمت الجودو الياباني هنا، واآلن "إدريس،مدرب للجودو في المركز، تحدث متأثراَ بتجربته قائالَ 

آمل أن يتعلم ممارسي الجودو الصغار األخالق اليابانية .  أقوم بتعليم الجودو لألطفال السودانيين في نفس المكان
. طّور الكثير من المدربين السودانيين ألفتهم بالثقافة اليابانية في هذا المركز.  النبيلة من خالل ممارسة الجودو

 !"3131دعونا نأمل أن يشارك بعضهم بدورة االلعاب االولمبية في طوكيو في العام 

  األطفال السودانيين يرتدون الزي الخاص بالجودو بمركز شباب السجانة بالخرطوم

 اليوم الياباني األول بجامعة الخرطوم
إستمتع عدد .  3102مارس  32األول بجامعة الخرطوم في "  اليوم الياباني"أقيم 

كبير من الحضور باألفالم اليابانية، فن الخط الياباني، الشاي األخضر التقليدي، 
أتفقت السفارة اليابانية و جامعة الخرطوم .  ومحاضرة عن تاريخ اليابان الحديث

 .   على تنظيم هذا الحدث سنوياَ 

بعض طالب دورة اللغة 
اليابانية ومعلمة اللغة اليابانية 

اليوم الياباني"في    

قصة نجاح : تعلٌم اللغة اليابانية   

اللغة اليابانية وّسع آفاق تفكيري  تعلٌم    

يوسف السماني عبدالجبار، دارس سابق للغة اليابانية بمعهد الدراسات األفريقية / السيد
 واآلسيوية بجامعة الخرطوم

استؤنفت في العام الماضي وبعد فترة توقف دامت لعشرون عاماً، دورة اللغة 
تقدم أكثر .  اليابانية بمعهد الدراسات األفريقية واآلسيوية في جامعة الخرطوم

حصل أحد  3102في العام .  شخص لهذه الدورة وبدأوا الدراسة بها 021من 
الدارسين بدورة اللغة اليابانية بالمعهد على منحة دراسية ضمن برنامج المنح 

قد وّسعت دراستي للغة اليابانية آفاق تفكيري "الحكومية اليابانية، و عّبر قائالً 
تخصصت في الهندسة ولطالما حلمت بالدراسة في اليابان التي تشتهر . بالتأكيد

أنا أقدر حقاً أستاذة اللغة اليابانية التي علمتني .  عالمياَ بتكنولوجيتها المتقدمة
اآلن هو يتحدث اليابانية بطالقة كما بدأ رحلته  ."  اللغة اليابانية في السودان

 .  في اليابان

 جاللة إمبراطور وإمبراطورة اليابان
 اإلحتفال بعيد الميالد الثمانين لجاللة إمبراطور اليابان 

ولد جاللة اإلمبراطور 
أكيهيتو في طوكيو في 

، 0322ديسمبر  32
وهو اإلبن األول لجاللة 

اإلمبراطور شوا 
. واإلمبراطورة كوجين
بعد وفاة اإلمبراطور 

يناير  2شوا في 
إعتلى جاللة  0383

اإلمبراطور أكيهيتو 
العرش كاإلمبراطور ال 

لدى . لليابان 032
اإلمبراطور 

واإلمبراطورة ولدان 
 . وإبنة
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 زيارة السفير إلثني عشر من الواليات 

 في والية القضارف في والية كسال في والية شمال كردفان في الوالية الشمالية 

السفير هوريي وسعادة الدكتور عسيى 
باشري محمد، وزير العلوم 

واإلتصاالت السابق، بمقر إقامة 
السفير الياباني في مناسبة اليوم 

  3102ديسمبر  2الوطني لليابان يوم 

ة في البداية إسمحو لي ان أعرب عن عميق إمتناني لشعب وحكومة السودان لدعمها ألنشطتنا في السودان بمناسبة عيد الميالد الثمانين لجالل  

أؤمن أن العالقة بين اليابان والسودان قد توسعت وتنوعت بشكل كبير على المستوى .  من كل عام 3102ديسمبر  32إمبراطور اليابان الذي يوافق 

 .األهلي و العالقات الثنائية

منذ تقديمي ألوراق إعتمادي كسفير جديد لليابان . تنظر اليابان للسودان كصديق وشريك متساو حيث أن عالقاتنا تقوم على الثقة والتفاهم المتبادل  

بذلت اليابان .  والية 03، إستمتعت بزيارة المناطق الحضرية والريفية في 3103في السودان لفخامة الرئيس عمر حسن البشير في الخامس من سبتمر 

يعمل الخبراء اليابانيون ونظرائهم السودانيون جنباً إلى جنب في تنفيذ .  جهوداً دؤوبة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة بتلك الواليات

 .العديد من المشاريع في جميع أنحاء السودان، في مجاالت الصحة والمياه والزراعة والتدريب المهني وغيرها

نحن نعتقد .  سان بالسودانإلنعالوة على ذلك، تطورت شراكتنا في مجال الحكم بعد أن إستأنفت اليابان الحوار الثنائي حول حقوق اإلنسان مع المجلس اإلستشاري لحقوق ا  

 . جازمين أن الحوارات التفاعلية وتبادل المعرفة على أساس اإلحترام المتبادل سيعزز حقوق اإلنسان

ياسوهيرو أيضاَ /  يعرف السيد.  ياسوهيرو موروتاتسو، مثاالً ملموساً على التبادل الثقافي المتسارع بين بلدينا على المستوى األهلي/  تُعتبر مشاركة الدبلوماسي الياباني السيد  

 .، وقد تحدي مصارعي النوبة السودانيين ست مرات بحلبة الحاج يوسف للمصارعة بالخرطوم"مورو"بإسم 

إليماننا بأن الرياضة تستطيع أن تعزز وترعى النوايا  3131نحن سعداء بحصولنا على شرف إستضافة دورة األلعاب األوليمبية واأللعاب البرالمبية، بطوكيو في صيف عام   

 . نحن نتطلع إلى الترحيب بأفضل الرياضيين السودانيين في تلك األوليمبياد. الحسنة بين الدول

فباإلضافة إلى الرياضة، تعرفت على مجموعة واسعة من األطباق المحلية .  منذ وصولي للسودان إستمتعت بالكثير من جوانب الثقافة السودانية المتجذرة في القيم التاريخية  

 . السودانية والموسيقى والرقص، وآمل بأن ألعب دوراً في تقديم هذه الثقافة الجذابة لشعب اليابان ولشعوب العالم

 . شكراً جزيالً . أتمنى للجميع صحة جيدة وسنة جديدة سعيدة. يحدوني األمل أن يتم تعزيز صداقتنا و شراكتنا الموجهة نحو المستقبل على أساس التفاهم والثقة المتبادلة  
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