
Japan International Cooperation Agency in Sudan   

JICA’s Volunteer Program was inaugurated in 1965 to provide official technical assistance at grassroots level. The program 

dispatches eager Japanese citizens who wish to participate in assisting developing countries and also have the adequate 

skills, knowledge and experience to meet the needs of their assigned organizations. 

Since 1965, more than fifty thousand JICA volunteers have worked alongside local communities in 96 countries. JICA 

volunteers live and work at grassroots level, speaking same language as the local communities and carrying out activities 

with an emphasis on fostering self-reliance for sustainable change. Volunteers are generally dispatched for two-years, in 

various fields ranging from education, health care, agriculture, social welfare, sports and so on. 

In Sudan, JICA Volunteer Program was introduced in 1990 with a dispatch of short term JOCV Japan Overseas 

Cooperation Volunteer and re-started in 2009. Since that time, over eighty volunteers have been dispatched to 

governmental organization and non-governmental organization in various sectors. The volunteers become members of the 

communities they are working with and transfer their experience, knowledge and technique through demonstrations, 

guidance and practical training in diverse fields as mentioned below. 

 

 

JICA’s Volunteer Program 

Area of Cooperation in Sudan: 

Currently 30 volunteers are working in following fields as of May 2018 

Community Development in Rural Area  

• State Ministry of Agriculture – Kassala  

• State Department of Tourism - Kassala 

Agriculture  

• State Ministry of Agriculture – Gazira 

Social Welfare and Assistance for Persons with Disabilities 

• National Authority for Prosthetics and Orthotics  

• National Council for Persons with Disabilities  

• NGOs 

Sports and Youth Activities  

• State Ministry of Youth and Sports 

• National Council for Child Welfare  

Japanese Language 

• University of Khartoum, Institute of African and Asian Studies  

Health  

• Gaderef Teaching Hospital  

Water and Sanitation  

• White Nile State Water Corporation  

• University of Medical Science and Technology  

• Khartoum Cleaning Corporation  

 

Requesting for JICA Volunteer: 
The volunteer dispatch process is based on a bilateral agreement between the 

government of Sudan and Japan.  

Please contact JICA Sudan Office for more information. 
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 بإبتعاث يقوم البرنامج القواعد، مستوي علي الفني العون ليقدم 1965 عام في الدولي للتعاون اليابانية الوكالة متطوعي برنامج افتتح

 والمعرفة الكافية المهارات الوقت نفس في ويمتلكون النامية البلدان لمساعدة الطوعي العمل في الحقيقية الرغبة لديهم ممن اليابانين المواطنين

 . بها تعيينهم سيتم التي المؤسسات احتياجات لتلبية والخبرة
 يعيشون جايكا متطوعي .بلدا 96 في المحلية المجتمعات مع جنب إلى جنبا يعملون جايكا من متطوع50,000  من أكثر ،1965 عام منذ

 التغيير أجل من الذات على االعتماد بتعزيز أنشطتهم وينفذون المحلية المجتمعات لغة نفس ،ويتحدثون المحلية المجتمعات في ويعملون

 االجتماعية، الرعاية ،الزراعة الصحية، الرعاية، التعليم من بدءا المجاالت مختلف في سنتين لمدة عموما المتطوعين إرسال يتم . المستدام

 . والخ ،الرياضة
 إستئناف تم . البرنامج يتوقف أن قبل وذلك القصيرة الفترة متطوعين ارسال تم وقد 1990 عام السودان في بدأ جايكا متطوعي برنامج

 مختلف في حكومية غير  وأخرى حكومية هيئات إلى متطوعا80  من أكثر إرسال تم الوقت ذلك ومنذ ، 2009 عام في الحقا    البرنامج

 التوضيحية التجارب، التوجيه خالل من وتقنياتهم ثقافتهم ، خبراتهم ناقلين المحلية المجتمعات في أعضاء المتطوعين أصبح حيث ،القطاعات

 .أدناه مذكور هو كما المجاالت مختلف في العملي والتدريب

يللتعاون الدولالوكالة اليابانية برنامج متطوعي   

 :مجال التعاون في السودان
 

 :2018في مايو  التاليةيعملون في المجاالت متطوعا 30 حاليا يوجد 

 المناطق الناميةتنمية المجتمع في مجال  •

 كسال  –وزارة الزراعة  -

 كسال  –وزارة السياحة  -

 الزراعة مجال  •

 الجزيرة  –وزارة الزراعة  -

 ذوي االعاقة االجتماعية والمساعدات لالشخاص االنشطة  •

 الصناعية هيئة القومية لألطراف  -

 المجلس الوطني لالشخاص ذوي االعاقة  -

 المنظمات الغير حكومية -

 :  مجال الرياضية•

 لشباب والرياضة وزارة ا--

 المجلس القومي لرعاية الطفولة -
 :  اللغة اليابانيةمجال   •

 جامعة الخرطوم مركز الدراسات االسيوية واالفريقية-

 مجال الصحة •

 مستشفي القضارف التعليمي -

 المياه والصرف الصحي •
 والية النيل االبيض  –هيئه مياه الشرب -

 جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا -

 نظافة الخرطوم هيئة    -

 :طلب متطوعي جايكا

 .تستند عملية ارسال المتطوعين على اتفاق ثنائي بين حكومتي السودان واليابان

 .يرجى االتصال بمكتب جايكا في السودان لمزيد من المعلومات
 

 


