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السودان-اليابان  

 لجاللة إمبراطور اليابان 81االحتفال بعيد الميالد ال 

 .كوجين واإلمبراطورة شوا اإلمبراطور لجاللة األول اإلبن وهو ،1933 ديسمبر 23 يوم في طوكيو في أكيهيتو اإلمبراطور جاللة ولد

 اإلمبراطور جاللة لدى .1989 يناير 7 في شوا اإلمبراطور وفاة بعد لليابان 125 ال كاإلمبراطور العرش أكيهيتو اإلمبراطور جاللة إعتلى

 .وإبنة ولدان واإلمبراطورة

 جاللة إمبراطور وإمبراطورة اليابان

1956صداقة و شراكة منذ العام   
 

 

 

 

 
 

 ألفالم عروض مثل الثقافية األحداث من العديد اليابان سفارة نظمت

    .(الزهور تنسيق فن) اإليكيبانا مسابقة و الطعام مهرجان يابانية،

   .الرياضة مجال في خصوصا   الدولتين بين الشعبي التبادل تسارع و

 العام في السودانية المصارعة في "مورو" ياباني دبلوماسي شارك و

      "سونا" عالمي ياباني مصارع مشاركة العام هذا شهد و الماضي،

 من المتميزين السودانيين المصارعين لتدريب للسودان حضر الذي و

 "2020 طوكيو" األولمبية األلعاب دورة في المشاركة هدف أجل

 محطة الضخ الجديدة 

القناة الفرعية  القناة الرئيسية    

 قناة الربط

محطة الضخ   

 حماية ضفة النهر 

أنبوب الشفط  

 نهر النيل 

محطة الختمية الجديدة لمعالجة المياه 

 بوالية كسال 

 عبر المستمرة المساعدات خالل من السودان تجاه القوي اليابان التزام يظهر

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

 للسودان اليابانية الرسمية التنمية مساعدات إجمالي يبلغ .األطراف المتعددة و

 هى المساعدات هذه ُتعتبر .2005 العام منذ أمريكي دوالر مليار 1.2 من أكثر

 الشراكة بناء عملية في الرئيسي والعامل والسودان اليابان بين الحقيقي التفاعل
 .الثنائية العالقات توطيد في هاما   دورا   تلعب و البلدين، بين

 بالسودان (JICA) الدولي للتعاون اليابانية الوكالة مكتب و بالخرطوم اليابانية السفارة نظمت

  للعام اليابانية الرسمية التنمية بمساعدات للتعريف الصحفية الجولة" الماضي نوفمبر شهر في

 مراسلي و للصحف اليابانية الرسمية التنمية مساعدات عن مباشرة معلومات لتوفير "2014

 التنمية مشاريع من العديد تنفيذ تم حيث الجزيرة والية العام هذا زرنا .السودانيين التلفزيون

   .المتحركة العيادات و الهوائي األرز مشاريع مثل اليابانية الرسمية

 التعاون االقتصادي 

 األنشطة الثقافية 

الجولة الصحفية لمساعدات التنمية 

 الرسمية اليابانية 

 القدرات تنمية مشروع   

 التنفيذي البرنامج” لتنفيذ

  “الزراعية للنهضة

مشروع تمكين صحة 

 و الطفل  األم

مشروع تنمية    

الموارد البشرية 

 إلمدادات المياه

 
 

مشروع ترقية 

 التدريب المهني 

 

 

إدارة النفايات الصلبة 

 بوالية الخرطوم

 

مشروع تنمية القدرات لتوفير 

الخدمات و االحتياجات البشرية 

 .  األساسية بوالية كسال

  
 مشروع تطوير البنية  

 التحتية لإلنتاج الغذائي   

 بوالية نهر النيل  

 توطيد السالم 

 التنمية الزراعية 

االحتياجات البشرية األساسية مساعدات لتوفير   

على مصارع سوداني في الحاج يوسف ( سونا)سوناجاوا / انتصر السيد  

اإليكيبانا مسابقة   

 مسابقة الكاراتية

 الكشف على طفل بمشروع العيادة المتحركة

(Dr. Car)    السفير يركب حاصدة في والية الجزيرة 

 البحر األخمر 

 الشمالية 

 غرب 

 دارفور

 وسط 

ردارفو   

جنوب 

 دارفور

 شرق 

 دارفور

 غرب كردفان 

 شمال كردفان

 جنوب

 كردفان 

 كسال 

 سنار

 الخرطوم 

 القضارف 

 الجزيرة

 النيل 

 األبيض 

 نهر النيل 

 شمال دارفور 

 النيل

األزرق   

 هيدكي إيتو/ سعادة السيد 

 سفير اليابان في السودان  
 

   .أكيهيتو اليابان إمبراطور لجاللة 81 ال الميالد عيد بمناسبة السودان شعب و لحكومة التحايا بأحر أتقدم أن سروري دواعي لمن إنه

 بأن تامة قناعة على إنني .الماضي نوفمبر شهر في البشير أحمد حسن عمر الرئيس لفخامة إعتمادي أوراق قدمت و لليابان، كسفير مؤخرا   للسودان وصلت

 .1956 العام في الدبلوماسية العالقات إقامة منذ تنوعت إنها و المتبادل، التفاهم و الثقة على مبنية عالقتنا

 البشرية االحتياجات تقديم و الزراعية التنمية هى و أعمدة 3 على المشاريع تلك تركز و السودان في االقتصادي التعاون مشاريع من العديد نفذت اليابان إن

 مع جنب إلى جنبا   اليابانيون الخبراء يعمل و  ."األسماك تقديم فقط من بدال   األسماك صيد في خبرتنا نقل” هى مساعدتنا فلسفة و .السالم توطيد و األساسية

 .المساعدات تلك تعزيز على عازم أنا و .الزمن من فترة مدى على مهاراتهم بتطوير المعنيين السودانيين

 إنني .بقريتهم ياباني مشروع بوجود مسرورين لرؤيتهم كثيرا   سعدت و .المحليين السكان من حارا   ترحيبا   تلقيت و الماضي، نوفمبر في الجزيرة والية زرت لقد

 و الثقافة ذلك في بما المجاالت من العديد في التبادالت لترقية و السوداني الشعب أصوات إلى ألستمع اإلمكان قدر على القرى و المحليات من العديد زيارة أنتوي

 ."2020 طوكيو" األولمبية األلعاب دورة في المنافسة في السودانيين المصارعين حلم لتحقيق معا   العمل إستطعنا لو فيما للغاية سعيدا   سأكون و .الرياضة


