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أسباب التعاون مع مصر

مصر باألرقام

 قامت ندماع عشر التاسع القرن إلى واليابان مصر بين الثنائية العالقات تعود
 مختلف في دينالبل بين طيبة والعالقة الحين ذلك ومنذ مصر، زيارةب يابانية بعثة

.ثقافية أو اقتصادية أو سياسية كانت سواء المجاالت

 ألنها ظراً ن جيوسياسية، بأهمية تتمتع حيث المنطقة، دول أكبر أحد مصر تُعد
.وأوروبا بأفريقيا األوسط الشرق منطقة تربط

 المنطقة في ءالبنَّا التنموي دورها وتعزيز مصر إستقرار فإن ذلك، إلى وبالنظر
ً  أمًرا يُعد   وباالضافة ،األوسط الشرق منطقة في واالستقرار السالم لتحقيق هاما

 التي اليابانية للشركات الجاذبة العناصر من بها العمل قوة تعتبر ولذلك الشباب، من مصر في السكان أغلبية فإن ذلك، إلى
.شركة 50 حوالي إلى عددها يصل حيث مصر، في أعمالها وسعت

 ،1974 عام في الرسمية اإلنمائية والقروض ،1973 عام في المنح ثم ،1954 عام في واليابان مصر بين الفني التعاون بدأ
 نالبلدي بين التعاون على اإلشراف في ليستمر 1977 عام )جايكا( مصر في اليابانية الدولي التعاون هيئة مكتب إنشاء تم وقد
  .الحين ذلك منذ

 باإلضافة قطاعات،ال من واسع نطاق في التعاون خالل من مصر في المستدامة التنمية لتحقيق الدعم تقديم في الهيئة وستستمر
.البلدين بين الثنائي التعاون تعزيز إلى
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24.1  ً عاما
متوسط عمر السكان 

)2020 األمريكية، االستخبارات وكالة تقدير(
.عاًما 48.6 اليابان في السكان عمر متوسط

29.7 ٪
الجهاز المركزي للتعبئة العامة (معدل الفقر 
)2020واالحصاء  

 10,284نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 
)دوالر 654أقل من (جنية فى العام 

26.5 ٪
ن الذين تتراوح أعمارهم بي(البطالة بين الشباب 

15 - 24(
)  2019البنك الدولي، (

  .٪9.73 مصر في الكلي البطالة معدل يبلغ
.٪3.9 اليابان في الشباب بين البطالة معدل يبلغ

دوالر 2,690
 البنك(نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

)2019الدولي، 
 القومي الدخل من الفرد نصيب متوسط يبلغ

  قياأفري وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلجمالي
.دوالر 7,880

.دوالر 11,566 العالمي المتوسط يبلغ

مليون نسمة   101.88
)2021 واألحصاء، للتعبئة المركزي الجهاز( السكان تعداد

الشرق في للسكان عدد أكبر صاحبة الدولة
  .أفريقيا وشمال األوسط

2.0 ٪
)2019 الدولي، البنك( السكاني النمو معدل

ً  المرجح من رمص في السكان عدد يبلغ أن تقديريا
.2050  عام بحلول نسمة مليون 160
)تناقص( ٪0.2 - يبلغ اليابان في السكان نمو معدل



االجتماعية األساسية الخدمات

أوجه التعاون في مصر
النمو الشامل والمستدام – ١

الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة – ٢

الري والتنمية الريفية

تنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع العام – ٣

 العام القطاع تعزيزريةالتعليم وتنمية الموارد البش
تعاون / التعاون الثالثي 

جنوب -جنوب 

النقل والمواصالت تنمية القطاع الخاصالكهرباء ةتنمية قطاع السياح

أنظمة جايكا للمساعدات في مصر ونتائجها 

قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية
)2020حتى نهاية العام المالي (

مليار ين  741.0: إجمالي
)  المبلغ اإلجمالي(

 برع النامية للدول الدعم اإلنمائية المساعدات قروض تقدم
 دةالفائ ومنخفضة األجل طويلة ميسرة قروض توفير

 اتالمشروع تلك الدول وتدير التنموية، جهودها لتمويل
.ملكيتها الجايكا وتعزز وتحترم

منح المساعدات اإلنمائية الرسمية 
)2020حتى نهاية العام المالي (

مليار ين  133.0: إجمالي
)  المبلغ اإلجمالي(

 عمالأ لدعم النامية الدول إلى تُقدم مالية مساعدات هي المنح
 الزمة مواد أو معدات شراء مثل الخدمات، أو اإلنشاءات

.واالجتماعية االقتصادية للتنمية

التعاون الفني
)2019حتى نهاية العام المالي (

مليار ين 86.4: إجمالي
11,473: عدد المتدربين المقبولين

3,638:  عدد الخبراء الذين تم إرسالهم إلى مصر
 إلى يةاليابان والمعارف والمهارات التكنولوجيا جايكا تقدم

 نميةالت قيادة في الدول هذه دعم بهدف النامية الدول شعوب
.بمجتمعاتهم المستدامة

برامج المتطوعين
)  2019حتى نهاية العام المالي (

متطوًعا 308: إجمالي
)متطوعي التعاون الياباني عبر البحار(

 ميةالتن في المشاركة إلى للمتطوعين جايكا برامج تهدف
 لبيئيةا والقضايا الفقر معالجة عبر واالقتصادية االجتماعية

 امواحتر المحلية المجتمعات مع المباشر التفاعل خالل من
.حياتهم وأنماط وثقافاتهم عاداتهم
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تمويل استثمارات القطاع الخاص   
  )2020حتى نهاية العام المالي (

مليون دوالر  50: إجمالي
 البلدان يف المعيشة مستوى وتحسين االقتصادي النشاط تحفيز إلىالنظام هذا يهدف
 ذهاينف التي للمشاريع والقروض المال رأس في االستثمارات خالل من النامية
.النامية البلدان في الخاص القطاع



قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية
)  المبلغ اإلجمالي(مليار ين                   741.0إجمالي 
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منح المساعدات اإلنمائية الرسمية 

) المبلغ اإلجمالي(مليار ين                                                    133: إجمالي

5 4 , 8 0 ين مليون 2
5 إجمالي( )منحة 1

4 1 , 2 1 ين مليون 5
1 إجمالي( )منحة 9

ين مليون 970
)منح 9 إجمالي(

1 4 , 2 4 ين مليون 2
)منح 9 إجمالي(

1 7 , 5 1 ين مليون 8
)منح 6 إجمالي(

  3 , 8 6 ين مليون 5
2 إجمالي( )منحة 2

 ٪،٤٢ بنسبة العامة والمرافق األشغال قطاع أهمها ومن مختلفة، لقطاعات الرسمية اإلنمائية المساعدات منح جايكا تقدم
 أخرى قطاعات بجانب ٪،٣١ بنسبة السمكية والثروة الزراعة وقطاعي السويس، قناة جسر بناء مشروع القطاع ويتضمن

.الصحية والرعاية الحكومي والقطاع والتخطيط البشرية الموارد تنمية مثل

مليار ين ياباني  254.0
)قرض 20 اجمالي(

ياباني ين مليار 152.4
)قرض 14 اجمالي( 

مليار ين ياباني  84.2
)قروض 8  اجمالي( 

مليار ين  13.8
)قرض 2 إجمالي(

 
مليار ين  10.4

)قروض 7 إجمالي(

مليار ين  78.1
)قروض 3 إجمالي(

مليار ين  13.9
)قروض 5 اجمالي (

مليار ين  129.0
)قروض 4 إجمالي(

 قرض القطاع ويتضمن ٪،34.6 بنسبة الكهرباء لقطاع أساسي بشكل الرسمية اإلنمائية المساعدات قروض جايكا توفر
 توسعة مشروع النقل قطاع مشروعات أمثلة ومن ٪،20.8 بنسبة واألتصاالت النقل وقطاعي ،2020 عام فى التنمية سياسات
.وغيرها المياه وإمدادات والتعليم كالسياحة أخرى قطاعات بجانب العرب، برج مطار وتحديث



الكهرباء        

النمو الشامل والمستدام. 1
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 2019 مايو 28 في القاهرة شمال كهرباء توليد محطة إفتتاح حفل

)الكهرباء قطاع وتحسين تأهيل إعادة مشروع(

 تعزيز بشأن 2019 فبراير 26 في ندوة بمصر "جايكا" مكتب عقد

 من ادةالمستف الدروسو مصر في عليها والحفاظ الطاقة استخدام كفاءة

  بنجالديش تجربة

ً  مصر في ٪6 نسبة الكهرباء على الطلب في السنوية الزيادة متوسط بلوغ ظل فى  13 و 7 رقم المستدامة التنمية أهداف مع وتماشيا

 في للمساعدة بتدري وفرص فني ودعم ضخم تمويل بتقديم جايكا قامت المناخ، تغير ومكافحة للجميع الطاقة إلى الوصول ضمان بشأن

.مصر في زدهارواإل االقتصادي للنمو الزاوية حجر يعتبر الذي الكهرباء قطاع تطوير

 وأيضا الشمسية والطاقة الرياح ذلك في بما المتجددة الطاقةإستخدام نطاق توسيع على مؤخًرا "جايكا" من المقدم الدعم معظم ويتركز

 ورفع مالتحك ومراكز المحوالت ومحطات الحالية الطاقة محطات تأهيل إعادة خالل من والكفء الموثوق والتوزيع والنقل تعزيزاإلمداد

.التوزيع شبكات كفاءة

 ذلك، إلى افةباإلض .الطاقة كفاءة ورفع الخاص القطاع ومشاركة الكهرباء قطاع إصالح تعزيز على الفنى الدعم خالل من "جايكا" تعمل

.المصرية بالحكومة للمسؤولين القدرات وتنمية الخارج في للتدريب ضخمة فرص توفير يتم

> اإلنجازات باألرقام في قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية  <

مليار دوالر إجمالي  2.31
االلتزامات

مشروعات قائمة اربعة نتهاء منهاتم اإل اً مشروع 16

موسى علي عمرانمحمد .د

،مستشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

 ً ووكيل أول الوزارة سابقا

 مصر بين المستمرة للصداقة امتناني بالغ عن أعرب أن أود

 مشتركال بالتنسيق اليابانية المصرية العالقات تتميز .واليابان

 التعاون ساهم لقد .البلدين بين المديدةو الوطيدة والعالقات والدائم

 شروعاتالم من سلسلة تنفيذ في البلدين بين الوثيق الثنائي

 توليد محطات من عدد تأهيل وإعادة تنفيذ خالل من العمالقة،

 ليدتو محطات أو الطبيعي بالغاز تعمل التي تلك سواء الطاقة

 من فادةواالست التعاون لزيادة أتطلع وإني .وغيرها المتجددة الطاقة

.المتقدمة وتقنياتها اليابان خبرات

 طولب الزيت خليج منطقة في الرياح طاقة من الكهرباء لتوليد الزيت جبل محطة
األحمر البحر ساحل



النقل والمواصالت       

 كفاءةال عالية لهواءا تكييف جهزةأو الشمسية الطاقة توليد خاليا مثل الصلة ذات والمعدات المرافق جايكا تقدم الهدف هذا تحقيق سبيل وفى

.للبيئة صديقة المطارات مفهوم يحقق بما وذلك الضوئي والتحفيز (LED)للطاقة الموفرة ضاءةاإل جهزةأو

)2010(مشروع تحديث مطار برج العرب الدولي 

 ائطالوس متعددة متكاملة نقل شبكات إلى الحاجةCREATSدراسة أبرزت
 شاريعالم بين من الكبرى القاهرة نفاقأ لمترو الرابع الخط نشاءإ وكان
 وىالجد دراسات الجايكا مولت وقد ،الدراسة قرتهاأ التى األولوية ذات

 لتمويل القرض تفاقيةأ توقيع وتم ،للمشروع التفصيلية والدراسات
  معا في الكبرى القاهرة نفاقأ لمترو الرابع للخط األولى المرحلة
 ويضم ،2016 عام في للمشروع العام ستشارىاأل ختيارأ وتم .2012
 ةالمرحل مشروع طول يبلغ حيث ،ومصرية يابانية شركات تحالف
 مةالقدي بالقاهرة األهرامات منطقة يربط وهو كيلومتر 18 حوالي األولى

 ،روضةال منيل عند نقطتين فى النيل نهر اً عابر الفسطاط منطقة في
 طوبالخ الصالح الملك محطة عند ولاأل بالخط الرابع الخط ويتصل
.الجيزة محطة عند الثانى
 وسط نبي السفر وقت الخط من األولى المرحلة تختصر أن المتوقع ومن

 اً حالي يستغرق والذى دقيقة 30 حوالى الى األهرامات منطقة الى القاهرة
 ةالقاهر في الحياة تحسين في يساهم مما بالسيارة، ساعة من أكثر

.السياحي الترويج خالل من قتصاديةاأل والتنمية

5

 قاهرةال محافظة :محافظات سكان يالكبر القاهرة قليمإ يضم

 تعداد تجاوز حيث والقليوبية، بالجيزة الحضرية والمناطق

 ومن ،2018 عام فى نسمة مليون 24 قليماأل بهذا السكان

.2050 عام بحلول مليون 40 إلى تصل أن المتوقع
  خسائر عن القاهرة في المروري زدحاماأل سفرأ وقد

 ما وهو دوالر مليار 8 يساوى بما قدرت سنويه قتصاديةأ

.اإلجمالي المحلي الناتج من ٪3 حوالي يعادل

 امع في الجايكا مولت ،االزدحام هذا تخفيف في وللمساعده

 ليمقإل للنقل ستراتيجىاأل بالمخطط سميت دراسة 2002

  عدد الى الدراسة خلصت وقد (CREATS)الكبرى القاهرة

 نقلال قطاع في األولوية ذات مشاريع عتبرتهمإ مشروعا 59

 اد،فراأل حركة تحسين :مثل جوانب عدة ويشمل الرئيسي

 للجميع، قلالن وصول مكانيةإ التحتية، للبنية األمثل التطوير

 وال .يةوالمال المؤسسية ستدامةاأل آليات والمريح، اآلمن النقل

ً نموذج الدراسة تعتبر تزال .لللنق الشامل للتخطيط ا

 القاهرة انفاق لمترو الرابع للخط- االرض تحت مترو لمحطة مستقبلي تصور
)ابانيةالي الرسمية اإلنمائية المساعدة من بقرض تمويله جارى حاليا( الكبرى

ً هتمامأ الجايكا تولى  دعائم من عتبارهاأب المطارات بتطوير ا

 جنبيهاأل لةالعم من يراداتإ لتحقيق وذلك لمصر التحتية البنية

.المهاجرين والعمال السياحة طريق عن
 رجب تطوير حول جايكا تركز مصر، في المطارات بين من

  .ريةاإلسكند من بالقرب يقع والذي ،"الدولي المطار" العرب

 احهفتتإ تم وقد المطار تحديث الجايكا مولت ،2005 عام في

 تفاقيةأ جايكا وقعت ، 2016 عام في ثم ،2010 عام

 ارالمط لتوسعة التانية المرحلة لتمويل الميسر القرض

 لىع بناء المطار تصميم تم وقد ،المتزايد الطلب لمواجهة

 يئيالب الحمل من للتقليل لبيئةا صديقة المطارات مفهوم

.ىالمناخ التغير ثارأ من للحد العالمى للطلب ستجابةإو

 لقاهرةا إلقليم الشامل النقل لمخطط الجايكا دراسة – االولويه ذات للمشروعات تخطيطى رسم
2022 الهدف لعام الكبرى



تنمية إقليم قناة السويس  

 التعاون هيئة قدمت ،1984 عام السابق السويس قناة توسعة مشروع من اإلنتهاء تم

 ة،الرسمي اإلنمائية المساعدة قرض خالل من مالية مساعدة )جايكا( اليابانية الدولي

 هيئة مع ابانيةالي الخبرات تبادل خالل من اإلقليمية والتنمية القدرات تنمية الى باإلضافة

السويس قناة

قناة السويس ―
كوبري قناة السويس ●
نفق أحمد حمدي ●
مدرسة مصرية يابانية ●
ميناء عتاقة ●

هيئة قناة السويس

 مباشرة بعتت وهى الهيكل حيث من الكبرى الهيئات من السويس قناة هيئة تعتبر

 اةقن وصيانة وتطوير إدارة عمالأب الهيئة وتختص الوزراء رئيس سلطات

 اسةدر" )جايكا( اليابانية الدولي التعاون هيئة نفذت ،2000 عام وفي .السويس

 إدارة ينتحس إلى الدراسة وتهدف "السويس قناة وتشغيل وتطوير إدارة لتنمية

 وجه على تتطلب والتي العالمية التجارة في المستمرة التغيرات لمواكبة القناة

 للتنبؤ ثحدي نظام وإنشاء الحاويات، لتداول ستيعابيهاإل القدرة زيادة الخصوص

 بؤالتن نموذج حسب والخدمات الرسوم تحصيل نظام تطوير لكوكذ بالطلب

 .العالمية التجارة على الطلبب

 هذه لمثل الحاجة ظهرتأ وعوامل قضايا ظهرت األخيرة، السنوات في

 بعد ةوخاص جديدة طرق لتطوير الحاجه مع الناقلة السفن حجم زاد فقد الدراسات

.والصومال عدن سواحل قبالة القرصنة مشاكل حدوث

قرض مساعدات انمائية رسمية تعاون فني
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 السويس قناة هيئة لتدعيم )2015-2012( "السويس لقناة التنافسية اإلستراتيجية تعزيز مشروع" بتنفيذ جايكا قامت المنطلق هذا ومن

  تطوير بهدف اسبهالمن المرور تعريفة تحديد ونظام بالطلب التنبؤ نماذج لوضع المطلوبة الفنية والمعرفة الحديثة بالتقنيات وتزويدها

.العالمية البحرية السوق تقلبات مع كبير بشكل وللتكيف والقناة للهيئة التنافسية ستراتيجيةإ

لسويسا قناة بهيئة العاملين احد بواسطة بالطلب تنبؤ نموذج شرح

 درمص وهي السويس لقناة المساعدة تقديم اليابان واصلت ،1974 عام منذ

 للربط سيةرئي قناة عتبارهاأب لمصر جنبيهاأل العملة من يراداتإ لتحقيق مهم

 .والغرب الشرق بين

  القناة لحو المنطقة تطوير )جايكا( اليابانية الدولي التعاون هيئة دعمت كما

 ،)1986( الهاتف شبكة لبناء الرسمية اإلنمائية المساعدة قرض خالل من

 عتاقة ميناء وإنشاء )1992( حمدي أحمد نفق تأهيل إلعادة المساعدة منح

 وشبه ليالساح السويس خليج تطوير خطة لصياغة الفنى والتعاون )1991(

.سيناء جزيرة

قناة السويس

 آسيا ارتيق يربط الذى بالكابل المعلق الوحيد الجسر هو "السويس قناة" كوبرى يعتبر

 المشروع من االنتهاء تم حيث يابانية بمنحة الكوبرى تمويل فى المشاركة وتم وأفريقيا،

2001 عام في

منحة يابانية



التنمية السياحية
) 2018مجلس السفر والسياحة العالمي (من العمالة ٪ 9.5من الناتج المحلي اإلجمالي و ٪ 11.9

 ىالقوم لألقتصاد الهامة المجاالت إحدى السياحة صناعة تُعَد
  اإلجمالي المحلي الناتج من ٪11.9 حوالي تمثل حيث المصرى،

 شكلب السياح أعداد تراجعت وقد .العاملة القوى نسبة من ٪9.5 و
  ،2016 عام مليون 5 إلى 2011 عام سائح مليون 14 من كبير

 والتى السياحة صناعة تعافي أجل من جاهدة الحكومة وتسعى
ً  أظهرت ً  تحسنا   .2019 عام فى ملحوظا

 الجيزة منطقة في GEMالكبير المصري المتحف إنشاء تم
 يالثقاف التراث على الحفاظ في للمساهمة لألهرامات المجاورة
 قطعال من كبيراً  عدداً  يعرض أن المتوقع ومن .وترميمه العالمي
 ثلم آمون عنخ توت للملك الشهيرة الكنوز ذلك في بما األثرية
 أهم أحد العظيم المتحف هذا يكون أن المتوقع ومن .الذهبي القناع
ً  يكون وأنالطويل الياباني المصري التعاون تاريخ رموز  داعما
.مصر فى السياحة لتنشيط

 القطع ترميمو لحفظ الفني التعاون خالل من اليابانية التكنولوجيا استخدام يتم
 دورات خالل من شخص 2000 من أكثر بتدريب جايكا قامت وقد األثرية،
.متنوعة تدريبية

لقطة من اعلى للمتحف المصرى الكبير و تظهر فيه اهرامات الجيزة

ً  والمصريين اليابانيين الخبراء يعمل  التابع تركالمش الترميم مشروع في معا
 التي يسيةالرئ األثرية القطع ونقل وحفظ لترميم الكبير، المصري للمتحف

  .الجديد المتحف في عرضها سيتم

المدعوم بقروض المساعدة اإلنمائية الرسمية اليابانية وعدد من مشاريع التعاون الفني  GEMتصور مستقبلي للمتحف المصري الكبير 
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GEM-CCالترميم مركز في الفني التعاون أنشطة تتضمن )1(
 يناألثري قدرات وبناء وتدريب االثار، بيانات قاعدة تطوير

 في ومهاراتهم قدراتهم تعزيز بهدف المصريين والمرممين
 رميمالت مركز دعم إلى باإلضافة والترميم، الحفظ أعمال ممارسة

ً  مركزاً  ليصبح للمتحف التابع  حفظ مالأع لممارسة رائًدا دوليا
.الصلة ذات العلمية األبحاث وأجراء االثار وترميم

 روعمش" صورة فى وجايكا المتحف بين الفنى التعاون تطور

 حيث ،(GEM-JC) "الكبير المصري للمتحف المشترك الترميم

ً  واليابانيين المصريين الخبراء يعمل  القطع رميموت حفظ على معا

 الى ضافةباأل مشترك بشكل أختيارها تم التى المستهدفة األثرية

 قطعال هذه وتشمل للعرض، الجديد المتحف الي ونقلها تغليفها

 اربهوجو وقفازاته ومركباته امون عنخ توت الملك أسرة األثرية

.مالبسه من وقطع

ً  جايكا تعمل )2( ً  أيضا  نشاءإ علي القائمين مع جنب إلى جنبا

 احإلفتت اإلعداد دعم أجل من مستدام إدارة نظام لتأسيس المتحف

 حفالمت وتشغيل إلدارة القدرات بناء مشروع" خالل من المتحف

."الكبير المصري

تدريب وبناء قدرات المرممين واالثريين المصريين

 لمسحوا والقياس والتنقيب الحفر أعمال أيضا جايكا تدعم )3(
ً  المعروفة( الثانية خوفو الملك لمركب الضوئي  مركبب أيضا
 فريق قبل من 1987 عام في اكتشافها تم التي )الثانية الشمس

 وقد يمورا،يوش ساكوجي البروفيسور بقيادة الياباني اآلثار علوم
 اآلن عدويست االجزاء واستخراج التنقيب أعمال الفريق استكمل
.المتحف في لعرضها تجميعها إلعادة

تمثال الملك رمسيس الثاني فى بهو المتحف

بالمتحف لعرضها األجزاء باقي مع لتجميعها تمهيدا الثانية الشمس مركب من المستخرجة الخشبية القطع معالجة
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ثار تعاون مشترك بين الخبراء اليابانيين و المصريين في مجال الترميم و حفظ اال

 فالمتح بناء "جايكا" اليابانية الدولي التعاون هيئة تمول

 سميةالر اإلنمائية للمساعدة قرضين خالل من الكبير المصري

 ذلك، إلى باإلضافة .دوالر مليون 800 حوالي مجموعهما يبلغ

:ليي بما تتعلق الفني التعاون مشاريع من عدد جايكا تقدم

 الي هاونقل وتغليفها وترميمها األثرية القطع على الحفاظ )1

  (GEM-CC)  الترميم مركز

العرض وقاعات المتحف وتشغيل إدارة )2

  الثانية خوفو الملك مركب واستخراج التنقيب أعمال )3

 راماتاأله منطقة في )الثانية الشمس بمركب أيًضا المعروفة(

 المعروضات أهم من واحدة تصبح أن المتوقع من والتي

.المتحف في الجذب وعناصر الرئيسية



الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة  – ٢

)2010 -منحة إلعادة تأهيل القناطر (قناطر منشأة الدهب على ترعة بحر يوسف 

                        
ي والتنمية الزراعية

الر

 معظم يعيش ،ذلك الى باإلضافة 
ً احتياج األكثر المواطنين  اطقالمن في ا

 صغار دعم أن جايكا وتؤمن الريفية،
 األخرى والفئات والسيدات المزارعين

ً  المهمشة  يةالريف المناطق في اجتماعيا
 لىإ والوصول الفقر من الحد إلى سيؤدي
 جايكا رتوف ولذلك ،استقراراً  أكثر مجتمع
 المزارعين لصغار تدريبية دورات

 نم التحول أجل من الريفيات والسيدات
  مفهوم إلى »البيع ثم الزراعة« مفهوم

 وذلك ،»البيع أجل من الزراعة«
.يشتهممع بمستوى االرتقاء في لمساعدتهم

 الري مرافق تطوير الجايكا تدعم كما
 المياه مستخدمي جمعيات دور وتعزيز

 اردللمو األمثل االستخدام تحقيق أجل من
.المائية
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)تعاون الفني(من فريق المشروع إلى وحدة التنفيذ بالوزارة  ISMAPتسليم مشروع 

 نهر عند مصر في الحضارة تطورت
 عوازر حيث القديمة العصور منذ النيل

 من العديد واليزال حينذاك، الحبوب
  ن،الا حتى بالزراعة يعملون الناس

 القوى من ٪30 بنحو عددهم يقدرو
.مصر في العاملة

 ،المياه من الكثير الزراعة تستهلك
 مصر في مطارألا تساقط معدل ولكن
 فقط، مم 51 إلى المتوسط في يصل
 طريقةب النيل مياه استخدام ِوجب ُولذلك
.كفاءة أكثر

تساقط األمطار سنويا
)2016منظمة الفاو، (

مم 51

 .أسيوط في المحاصيل تحميل تكنولوجيا لعرض إرشادي حقل
)الفني تعاون - ISMAP مشروع( المزارعين لصغار للسوق الموجهة الزراعة تحسين مشروع

ً  الجايكا وتقوم  لجديدةا ديروط قناطر إنشاء مشروع بتمويل أيضا

 ية،التاريخ ديروط قناطر محل لتحل ياباني، ين مليار 5.8 بمبلغ

 في الري مرافق وأهم أقدم أحد وتُعد 1872 عام ُشيَدت والتي

  ساحةم على الري مياه توزيع في حيويًا دوراً  تلعب حيث مصر،

 المساحة إجمالي من ٪18 من يقرب ما أي فدان، مليون 1.5

.مصر في المزروعة



الزيادة السكانية السنوية

مليون نسمة 2
)2015البنك الدولي (

الرعاية الصحية       

 من سلسلة في "جايكا" اليابانية الدولي التعاون هيئة تتعاون
ً  المشروعات  قطاع يف للتعاون اليابانية المصرية لمبادرةل" وفقا

 ورئيس يالسيس للرئيس المشترك البيان في أعلنت والتي "الصحة
 المبادرة تضمنت حيث ،2016 عام آبي شينزو الياباني الوزراء

 التأمين مشروع( الصحية الرعاية نظام تطوير .1 :محاور خمسة
 األم بصحة هتمامالا .3 البشرية، الموارد تنمية .2 ،)الشامل الصحي
 مجاالت في الخاص القطاع مع التعاون تعزيز .4 والطفل،

 من هاوغير البشرية الموارد وتنمية الطبية جهزةواأل التكنولوجيا
 حلصال الصحة مجال في الثالثي التعاون .5 الصلة، ذات المجاالت

.إفريقيا دول

 تأمينال برنامج تطبيق دعمت التي الدول أوائل من اليابان تعتبر
 تأمينال تطبيق في الدعم جايكا وتقدم العالم، في الشامل الصحي
 ةللمساهم وذلك العالم، دول من والعديد مصر في الشامل الصحي

 ومؤتمر )3 رقم هدف( المستدامة التنمية أهداف من كالً  تحقيق في
.)تيكاد( األفريقية للتنمية الدولي طوكيو

 ً   عام صرم في الشامل الصحي التأمين بقانون العمل بدء مع وتزامنا
 الصحية الخدمات جودة تحسين مشروع" جايكا نفذت ،2018

 الصحة وزارة مع بالتعاون )"2024 – 2019( بالمستشفيات
 ودةج وتحسين داريةاإل القدرات تطوير الى يهدف والذي والسكان،
 يازالجت مؤهلة لتكون الحكومية بالمستشفيات الصحية الخدمات

.الشامل الصحي التأمين لقانون طبقا والجودة االعتماد معايير

 رنامجب تطبيق عن المسئولة الهيئات مع قرب عن جايكا تعمل كذلك
 أمينللت العامة هيئةالو المالية وزارة مثل الشامل الصحي التأمين

 ةالعام والهيئة الصحية للرعاية العامة والهيئة الشامل الصحي
.الصحية والرقابة لألعتماد

 الخدمات نتحسي مجال فى السبعينيات منذ لمصر دعمال اليابان وتقدم
 ألطفالل التخصصي القاهرة جامعة مستشفى إنشاء لتشمل الصحية،

 إنشاء الياح يجري كما الياباني، الريش أبو مستشفى سماب والمعروفة
.للمستشفى التابع الخارجية العيادات مبنى

 من ةقاالعا ذوي األشخاص دمج تحسين مشروع" تنفيذ جايكا تدعم

 النظام كتاب خالل من وذلك المعلومات إتاحة تحسين خالل

 المطبوعة الكتب بتحويل يقوم الذي )DAISY( الرقمي المعلوماتي

 ةإعاق لذوي المعلومات الى الوصول اتاحة بهدف رقمية أشكال إلى

.العربي والعالم مصر في المطبوعات
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األجتماعي الضمان

مشروع تحسين جودة المستشفيات

)دورة تدريبية(دعم برنامج التأمين الصحي الشامل فى مصر 

ابانيرسم تصويري لمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفي أبو الريش الي
)منحة يابانية( 

ينللمشاركين المصري ديزيوالتعريف باستخدام تكنولوجيا  جايكاخبيرة 



التعليم وتنمية الموارد البشرية      
  )2019البنك الدولي (نسبة البطالة بين الشباب  % 32.4

  24 - 15 نبي ما االعمار في الشباب بين نسبيا المرتفع البطالة معدل هي مصر في المشكالت أبرز من واحدة إن
 العام القطاع في خاصة البشرية الموارد قدرات تطوير فإن أخرى ناحية من ،)2019( %32.4 يبلغ والذي عام
.ملحة قضية أيضا هي

  عام لليابان السيسي الرئيس زيارة أثناء للتعليم اليابانية المصرية الشراكة إطالق تم المشكالت تلك ولمواجهة
.ربمص واألجتماعية األقتصادية التنمية فى اإلسهام تستطيع التي البشرية الموارد تطوير لدعم 2016

 الموارد تنميةو رعاية في لإلسهام المصري التعليم نظام في المراحل لجميع دعم بتقديم جايكا تقوم االطار، هذا في
.مصر في الصناعية التنمية وقطاع العام القطاع تطوير جهود تعزيز على القادرة البشرية
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التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

ً د جايكا تقدم االجتماعي، التضامن وزارة مع بالتعاون  عما

 خالل نم المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم جودة لتطوير

.مستهدفة حضانة 50 مع التعاون

 لمصريينا لألطفال الصحية التنشئة تعزيز بهدف ذلك ويتم

 خالل من التعلم" مثل مفاهيم وتطبيق نشر خالل من

."اللعب

 ارسونيم )التجريبية المرحلة من المدعومة المدارس ضمن من قائمة حكومية مصرية مدارس( الرائدة والمدارس اليابانية المصرية المدارس طالب
.)ليمينا على( بالفصل اليومية الريادة ،)المنتصف فى( بالفصل المناقشة ،)اليسار على( التنظيف :الياباني التوكاتسو نظام أنشطة

 خالل من األطفال يتعلم المستهدفة الحضانات من واحدة
الفني للتعاون مشروع خالل من بالرمال اللعب

تنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع العام. ٣



التعليم الفني

  ضإنخفا المصرية الفنية المدارس خريجو يواجه
 تقديم في جايكا تساهم لذلك التوظيف، معدالت في

 من وذلك العمل، لسوق ومؤهلين أكفاء خريجين
 في متفاعلو عملي بأسلوب الفني التعليم تقديم خالل
.الفني الثانوي التعليم تطوير مشروع إطار

 الطموحة مصر خطة مع بالتماشي ذلك ويأتي
 همأ أحد يعد حيث الفني، التعليم نظام ألصالح

 اتالشرك بين الروابط تعزيز هو المشروع أهداف
.الفنية والمدارس المحلية

 في الياباني ميالتعلي النظام تطبيق خالل من مصر في الفني التعليم جايكا تدعم
.)فني تعاون مشروع( المصرية الفنية المدارس

ً  كاإلنتاج المهارات ليكتسبوا الطالب دعم بهدف للمعلمين اإلرشادات المشروع يقدم  والسلوك لوبةالمط للمواصفات وفقا
  .الوقت إدارة عن فضالً  والتنظيف، والترتيب التصنيف تتضمن التي "تاءات الثالث"و اآلمن

 على يشجع مما ها،ب المحيطة المناطق في القائمة اليابانية الشركات مع والعبور بورسعيد في التجريبية المدارس وتتعاون
  .للشركات الفعلية اإلحتياجات وتلبية إستيعاب

 تضمنوس العربي، مجموعة مع التعاون خالل من التطبيقية التكنولوجيا لمدارس الجديد النموذج إطالق جايكا وتدعم
.العمل سوق وإحتياجات التعليمية المخرجات بين التضافر الشركات تلك مع الشراكة

 مع عاونالت عن فضالً  والفني، المالي الدعم جايكا دعم يشمل
 فريق لخال من الفني الدعم ويقدم اليابانيين، جايكا متطوعي

 تعليموال التربية بوزارة العاملين اليابانيين الخبراء من
 طةأنش تطبيق وسبل اليابانية الخبرات لنقل المصرية
  .المصري للجانب التوكاتسو

 قروض من قرض جايكا توفر المالي، الدعم عن أما
 ين مليار 18.6 يتجاوز الذي الرسمية اإلنمائية المساعدة

  .أمريكي دوالر مليون 168 حوالي يعادل فيما ياباني،
 يةاليابان المصرية المدارس بزيارة جايكا متطوعو ويقوم

 تنظيم نع فضالً  الواقع، أرض على والتوجيه الدعم ليوفروا
 بالمدارس للمعلمين التوكاتسو أنشطة حول العمل ورش

.اليابانية المصرية المدارس بجانب القائمة الحكومية

و في يعقد احد متطوعي جايكا ورشة عمل حول أنشطة التوكاتس
إحدى المدارس المصرية اليابانية
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التعليم األساسي

 يعرف ما وخاصةً  رمص في الياباني التعليم نظام من عناصر لتضمين المصرية والتعليم التربية وزارة مع جايكا تتعاون
 أفراد حواليصب الطالب لدى واألكاديمية والبدنية والوجدانية اإلجتماعية المهارات لتعزيز التوكاتسو أنشطة بأسم

  .بالمجتمع مسؤولين
 إفتتاح وسيتم ،2021/2020 الدراسي العام في اليابانية المصرية المدارس من مدرسة واربعين ثالثة إفتتاح تم وقد

 مجموعة في ليابانيا التعليم نظام  لتطبيق الدعم بتوفير أيضا جايكا تقوم ذلك، الي باإلضافة .القادمة األعوام في المزيد
  .القائمة الحكومية المدارس من



التعليم العالي

 توفر أنها حيث ،عالمي تعليمي بمستوى والتكنولوجيا للعلوم اليابانية المصرية الجامعة تتميز

 برامجو العملية، التجارب على قائم متطور تعليمي ونظام للطالب، مالئمة تعليمية بيئة

ً  متميزة أكاديمية  ذوي لعلماءا من للشباب بالجامعة هائلة فرص وتوجد الدولية، للمعايير وفقا

  .والتكنولوجيا الهندسة خالل من لتطويرالمجتمع الرؤية

 بناء يف يساهم مما األفريقية الدول من الخريجين الطالب من للعديد هائالً  دعًما جايكا تقدم

  .ليموالتع والتدريب العلمي والبحث الهندسة مجاالت في اإلفريقية القارة في القدرات

  .جايكا منحة من واالستفادة بالجامعة الدراسة فرصة نلت قد لكوني فخور أنا

  عام اوالتكنولوجي للعلوم اليابانية المصرية الجامعة تأسست

 على بناءً  باإلسكندرية الجديدة العرب برج مدينة في 2010

 مفهوم علي تقومو ،واليابان مصر حكومتي بين الثنائية االتفاقية

 لهندسيةا المجاالت في التعليمي المحتوى لتوفر العلمي لبحثا

ً  العدد صغيرة طالبية لمجموعات عملي بأسلوب  عاييرللم وفقا

.الدولية

 عن الً فض الهندسة، بكلية العليا الدراسات برامج الجامعة تقدم

 لهندسةا بكلية البكالوريوس مرحلة طالب من دفعة أول استقبال

  عام من بداية اإلنسانية والعلوم الدولية األعمال إدارة وكلية

2017.

 من العديدب العالي للتعليم مبتكراً  منهًجا الجامعة تتبنى لذلك،

 العلوم مع التكنولوجية التخصصات بين ويجمع التخصصات،

 وذلك األعمال، إدارة ودراسات الليبرالية والفنون اإلنسانية

.ةوالمتميز الفريدة المؤهالت ذوي الخريجين قدرات لتعزيز
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من خالل  مفهوم التعلم بالجامعة تعمل عليالبرامج التعليمية واألكاديمية 
التجارب العملية بالمعامل

صوت الطالب       

محمد رحمة الطالبة

والتكنولوجيا للعلوم اليابانية المصرية بالجامعة الهندسة كلية في بكالوريوس طالبة

 المتقدم يابانيال النظام تطبق أنها حيث التصنيع، وعلوم الصناعية الهندسة ودراسة الجامعة إلى باإلنضمام جًدا مهتمة كنت لقد

  .العلمي والبحث االبتكار تدعم التي اليابانية والمعدات المرافق أفضل ستخدامأب

 من العديد ينيتعط أن يمكن والتي اليابانية، الجامعات من العديد مع والتكنولوجيا للعلوم اليابانية المصرية الجامعة تتعاون

  .المستقبل في خبراتي إلثراء الفرص

 في الخاصة شركتي أطلق أن وأتمنى التدريس، هيئة أعضاء إلى نضمامواأل الماجستير درجة على الحصول إلى أهدف

.المستقبل

  كينيا من حاوي مشاك الدكتور

تكنولوجياوال للعلوم اليابانية المصرية بالجامعة الهندسة بكلية عليا دراسات طالب

الحرم الرئيسي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

 كنولوجياوالت للعلوم اليابانية المصرية للجامعة الدعم جايكا قدمت

 ،والكليات األقسام وتشغيل إلطالق سنوات، عشر من ألكثر

 هندسةال مجال في العملية التعليمية األنظمة تطبيق ذلك ويشمل

  ذلكو الندوات، نظامو بالمعامل العملية التجارب خالل من والتعلم

  .داعمة يابانية جامعة 13 مع بالتعاون

 يوسالبكالور لبرامج يابانيين خبراء بإيفاد جايكا قامت وقد

 عالية يةبحث ومعدات جهزةأ توفير إلى باإلضافة العليا، والدراسات

.الجودة

 من للطالب الدراسية المنح برنامج جايكا تدعم ذلك، على عالوة

 اليابانية ةالمصري بالجامعة العليا الدراسات لبرامج األفريقية الدول

 العلوم مجال في العالقات لتعزيز والتكنولوجيا، للعلوم

 تعزيز إلى لجامعةا وتهدف أفريقيا، في واالبتكار والتكنولوجيا

 في ةوالمجتمعي الصناعية التنمية في لتساهم البشرية الموارد

.وأفريقيا األوسط والشرقمصر

محمد عبد الغفار  ©
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الدراسة والتدريب باليابان

  عام منذ اليابان إلى مصر من مشترك ٥٠ من أكثر إرسال تم ،)تيكاد( بأفريقيا للتنمية الدولي طوكيو مؤتمر مظلة تحت

  .)آبي الوزراء رئيس مبادرة( األفريقي للشباب واألعمال التعليم مبادرة خالل من اآلن حتى 2013

 من عليها لواحص التي والمهارات المعرفة بأستخدام المصرية الصناعات تطوير في بالمساهمة المشاركون يقوم أن يتوقع

  .اليابانية بالشركات التدريبية الدورات وكذلك اليابانية بالجامعات الماجستير لدرجة دراستهم خالل

صورة جماعية مع إثنين من المشاركين في مبادرة آبي

مبادرة آبي

 جايكا رمق في عودتهم بعد آبي مبادرة من المستفيدين مع لقاء
بمصر

)مشاريع قروض المساعدة االنمائية الرسمية لليابان ومشاريع التعاون الفني(فرص الدراسة والبحث والتدريب في اليابان 

 من العلمي ثوالبح العالي التعليم وزارة مع بالتعاون المصري الشباب من البشرية الموارد تنمية بدعم جايكا تقوم

 أجل من تدريبوال للدراسة اليابان إلى والمتدربين والباحثين المصريين الطالب إرسال لدعم ميسر قرض تقديم خالل

 في إلسهاما شأنها من والتي والتعليم الصحة ضمنها ومن المجاالت مختلف في اليابانية والخبرات المعرفة إكتساب

.البعيد المدى على بمصر واألجتماعية األقتصادية التنمية تعزيز
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ي
التعاون الثالث

 /
ب 

تعاون جنو
- 

ب
جنو

 في يقياألفر التدريبي الثالثي التعاون برنامج جايكا أطلقت
 اونالتع برنامج" اتفاقية توقيع تم حيث ،1985 عام مصر
 يعد الذى 1998 عام ألفريقيا الياباني المصري الثالثي الفني
 بين "أفريقيا في جنوب - جنوب تعاون مشروعات أحد

 فريقيةاأل للتنمية الدولي طوكيو مؤتمر عن والناتجة الدولتين
.)2 تيكاد(

 بدعم يةالتدريب الدورات من العديد تنظيم يتم الحين ذلك ومنذ
 التنمية أجل من للشراكة المصرية والوكالة جايكا من

.المصرية التدريب وهيئات مؤسسات مع وبالتعاون

 وقيعت السيسي الفتاح عبد الرئيس شهد ،7 تيكاد مؤتمر وخالل
 رئيس نبي الثالثي الفني التعاون برنامج بشأن تعاون مذكرة

 الخارجية ووزير )جايكا( اليابانية الدولي التعاون هيئة
 دةجدي أفاق وفتح الطرفين التزام لتجديد وذلك المصري
  .للتعاون

 ترشدةمس األفريقية للكوادر التدريبية الدورات مصر تنظم

  لتيكادا قمة خالل الصادر يوكوهوما ألعالن الرئيسية بالبنود

 اأبرزه للتعاون عديدة مجاالت تشمل والتى ،2019 عام 7

 التنمية على وتركز والمياه، والزراعة الصحة مجاالت

 نشر من مصر يمكن مما التحتية، والبنية األقتصادية

.االفريقية القارة الى اليابانية التكنولوجيا

التدريب للدول االفريقية

 ،محاضرة الى سابقة متدربة من
 رتحض ان بعد حياتي تحولت هكذا
 نالتعاو ببرنامج لي تدريب أول

 جاهدة وعملت ،2010 عام الثالثي
 يالت والمعرفة خبراتي أستغل أن

 ئيزمال احتياجات أللبي اكتسبتها
الصحة وبوزارة عملي مكان في

التدريب لدول الشرق األوسط

 متنظ األوسط، الشرق في واألمن االستقرار دعم جهود إطار في
 "الفني يالثالث التعاون برنامج" مظلة تحت التدريبية الدورات مصر

 لعديدا لتشمل واليمن، والعراق فلسطين دول من العربية للكوادر
 والصحة المياه مجاالت مقدمتها في يأتي والتي المجاالت من

 غرافيةالج المنطقة نفس في بوقوعها مصر تمتاز حيث والكهرباء،
.اللغة نفس وتتحدث

 ،كابوري جوسيلين .د
 للبحوث كينيا معهد

)KEMRI( الطبية

 البرنامجب الخاص التقرير عرض من إنتهائى وبمجرد الكينية،

 قومأل مصر فى جايكا مكتب قبل من دعوتي تم التدريبي،

  عام الحين ذلك ومنذ سابقة، كمتدربة خبراتي بمشاركة

 بالدورات محاضرة الى متدربة من حياتي تغيرت 2012

.الدولية

 تدريبي برنامج تنظيم فى الماضي العام زمالئي شاركت كذلك

 الصحة طورائ لمواجهة المعامل جاهزية تدعيم" بعنوان

 للبحوث نياكي معهد بين فيما بالتعاون أفريقيا شرق فى "العامة

 من أكون أن خبراتي ساعدتني كما والجايكا، الطبية

 ىف للعاملين الحيوية السالمة منهج إعداد فى المشاركين

.بكينيا الطبية المعامل

 قناة بجامعة والطفل االم لصحة المتكاملة االدارة عن تدريبي برنامج
السويس

تدريب عملي للكوادر األفريقية على تنمية األستزراع السمكي

لريفيةا المناطق فى بالمياه اإلمداد على اليمنية الكوادر تدريب

7توقيع مذكرة التعاون المشترك خالل مؤتمر التيكاد 



برامج المتطوعيين
300  ً متطوعا

ً  69 الى 20 بين أعمارهم تتراوح والذين المتميزة المهارات أصحاب من متطوع 300 قام  منذ وذلك مصر، في بالعمل عاما

.1996 عام للمتطوعين االولي البعثة إيفاد

 اليابانية، مصريةال بالمدارس االبتدائي والتعليم الحضانة بدور المتطوعين عمل في متمثالً  التعليم على التركيز تم وقد

ً  عاملين أخري وهيئات المجتمعية والمدارس .وخبراتهم مهاراتهم لمشاركتهم المصريين نظرائهم مع جنب الى جنبا

ً  تم كما  المجتمعية والتنمية والصيانة، والتصنيع والصحة الرياضية كالتربية أخري مجاالت في يعملون متطوعين إيفاد أيضا

.األنشطة من وغيرها اليابانية اللغة وتعليم الخاصة، االحتياجات ذوي ومساعدة الدخل، توليد أنشطة خالل من

“االطفال تعليم”

 بابية،ش أنشطة أبتدائي، تعليم مدرس أطفال، رياض معلم :الوظيفة نوع

.مدرسية إدارة

 "التوكاتسو" انيالياب التعليم نظام نقل فى خبراتهم بتوظيف المتطوعين يقوم

 ابداء على وتشجيعهم الطالب وقدرات مهارات تنمية على يركز الذي

 نيةاليابا المصرية المدارس وتقوم أمورهم، وأولياء المدرسين الى أرائهم

.التنفيذ فى الريادة بدور

 “الثقافي الدعم”

"واليابانية المصرية للكوادر البشرية الموارد تنمية"

  متنوعة رياضات اليابانية، اللغة تعليم :الوظيفة نوع

 اليابانية اللغة لدارسي رشادواال التوجيه تقديم على المتطوعين دور يقتصر ال

 فى اليابانية لغةال مدرسي ودعم التعلم بيئة تطوير على التركيز يتم أيضا بل فقط،

  .جودوال مثل الرياضية المجاالت بعض فى والمشاركة الياباني، الفصل إدارة
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ر رسالة من متطوع ضمن برنامج المتطوعين اليابانين عب

)تعليم اللغة اليابانية(البحار  

 أللسنا كلية في اليابانية اللغة قسم بإدارة أقوم

.بجامعتي

ً  70 لحوالي اليابانية اللغة بتعليم وأقوم  طالبا

 ً .مصريا

 هؤالء يستطيع لكي األنشطة بعض أنظم كما

 خارج ةالياباني اللغة أستخدام على التمرن الطلبة

 راقص عرض في كالمشاركة الدراسي الفصل

 ني،اليابا المصري بالنادي الخريف مهرجان في

 .الخطابة مسابقات في المشاركة وكذلك

 باللغة مصر عن معلومات الطالب يخبرني

.الكثير منهم أتعلم وأنا اليابانية،

  "المعيشة مستوي تحسين دعم"

 ةالخاص االحتياجات ذوي دعم شبابية، أنشطة التسويق، :الوظيفة نوع

.وغيرها
 مع يعمل فالبعض ،المجتمع فى المستضعفة للفئات الدعم المتطوعون يقدم

 البعضو دخل، توليد على تساعدهن التي اليدوية الحرف لتعليمهن السيدات

 محرومينال لألطفال المالجئ توفر التى حكومية الغير للجمعيات الدعم يقدم

 الاألطف الى الدعم يقدم خراآل والبعض كريمة، حياة عيش على لتساعدهم

.ةاليومي بأنشطتهم القيام كيفية لتعليمهن الخاصة األحتياجات ذوي



دعم اجراءات مكافحة فيروس كورونا

 عدد خالل من احتياجاتها إلى واالستجابة المصرية الحكومة دعم إلى جايكا سارعت ،2020 في المستجد كورونا فيروس جائحة انتشار بداية منذ

 القطاع اءةكف رفع إلى باإلضافة البشرية، الموارد وتنمية الصحي النظام دعم استهداف طريق عن هذا تم .اإلنساني األمن لتحقيق البرامج من

.الحكومة لموازنة المالي الدعم وتقديم الخاص،
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 الرئة أمراض لوحدة الطبية المعدات أحدث بتقديم جايكا قامت أوال،

 تحت ،2020 أكتوبر في شمس عين لجامعة التابعة الدمرداش بمستشفى

  .الجامعة رئيس المتيني، محمود .د قيادة

 .المصري األهلي والبنك "مصر تحيا" صندوق جهود يكمل الدعم هذا

 هازج إلى باإلضافة الصنع يابانية الرئة مناظير أحدث المعدات تشمل

 وعالج صتشخي في ستساعد والتي الصوتية، فوق بالموجات التشخيص

.الرئة أمراض

 المعرفة لنق من يمكنهم بما للجامعة التحتية البنية من الدعم هذا سيعزز كما

.ريقياألف التدريبي الثالثي التعاون برنامج خالل من األفريقية للدول

، أعلنت الجايكا عن دعمها للعديد من المشاريع البحثية  2020ثانيًا، في يوليو 

ين وتدعو المبادرة الباحث. في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

والطالب إلى اقتراح مقترحات بحثية مبتكرة ضد فيروس كورونا، وقدمت 

الجايكا الدعم المادي لشراء المعدات الصغيرة والمواد االستهالكية للمشروعات 

لي البحثية مما يعزز من قدرة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ع

 المساهمة في دعم المجتمع العلمي المصري وتلبية احتياجات المجتمع الناشئة

.عن الوباء

حفل تسليم المعدات الطبية لجابهة كورونا بجامعة عين شمس

دعم مشروعات بحثية عديدة بالجامعة المصرية اليابانية

خالل " غرةغسل اليدين والغر"الترويج للطرق الوقائية علي الطريقة اليابانية 
جائحة كورونا

 "والغرغرة يناليد غسل" بـ الخاص الياباني للنظام الترويج جايكا تدعم ثالثا

  مبرنوف فى  المشروع إطالق تم .كورونا وباء فترة خالل وقائية كطرق

 التعاونب المصرية، "والنشء الشباب لتنمية أجيال" مؤسسة  وتنفذه 2020

  .والرياضة الشباب وزارة مع

 ةالمساعد إلى يهدف والذي "حياة الوعي" لمشروع أجيال مؤسسة وتروج

 اليدين غسل يتضمن بحيث للمواطنين والوقائي الصحي الوعي رفع في

 المجتمعات في كورونا بوباء اإلصابة من األطفال لحماية والغرغرة

.المحلية

 لةبمرح التعليم جودة لتطوير جايكا مشروع مظلة تحت رابعا،
 جايكا قامت االجتماعي التضامن وزارة مع بالتعاون المبكرة الطفولة
 النشطةا ومواصلة العمل الستعادة الالزمة الوقائية المعدات بتوفير

 محافظات الخمس في حضانة دور 300 في كورونا جائحة أثناء
.المشروع خالل من المستهدفة

 بدور نوالعاملي للميسرات الالزم التدريب بتقديم جايكا قامت كما
 دمةالمق المعدات وتشمل .العدوى من الوقاية أساليب على الحضانة

 حذية،لأل أرفف للتهوية، مراوح الشخصية، والتعقيم الوقاية أدوات
.للتوعية تعليمي بمحتوي تلوين وكتب

حضانة بوزارة التضامن  300حفل تسليم المعدات الستعادة النشاط ب
االجتماعي



تنمية القطاع الخاص

 الخاصة الشركات يعتستط عندما وشامل قوي اقتصادي نمو تحقيق يمكن ولذلك .النامية البلدان في االقتصادي للنمو دافعة كقوة الخاص القطاع يعمل

.لىأع مضافة قيمة تخلق وان والتنمية الديناميكي النمو تحقق ان ، والمتوسطة الصغيرة الشركات ذلك في بما ، المجاالت مختلف في
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 ناشئة،ال االسواق في الجديدة التجارية االعمال وتشجيع االبتكار ولتعزيز

 دولة 19 في 2020 عام في الناشئة للشركات النينجا مسابقة جايكا أطلقت

 حيث يابان،ال مع القادم االبتكار نينجا كلمة وتعني .مصر ذلك قي بما افريقية

 فقط توفر ال مبتكرة أعمال وتقنيات نماذج اكتشاف الي المبادرة هذه تهدف

 المتوقعة الجذرية للتغييرات أيًضا تستجيب ولكنها الحالي للوباء إرشادية حلوالً 

 الدراسات جايكا وتدعم .الجائحة بعد واالقتصادي االجتماعي الواقع في

 من ا،أعماله نموذج تطوير أجل من البتكاراتها المفهوم إثبات أو التجريبية

 التكاليف لتغطي شركة، لكل دوالر ألف 30 إلى تصل منحة تقديم خالل

.المقترحة باألنشطة المرتبطة

الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المشاريع تطوير على جايكا تركز

 ميتسوي سوميتومو شركة مع بالشراكة جايكا وقعت .المجال هذا في

 لمساعدة مصر، بنك مع دوالر مليون 100 بقيمة قرض اتفاقية المصرفية

 طةوالمتوس الصغيرة للمشروعات اإلقراض نطاق توسيع على البنك

 غيرةالص بالمشروعات االهتمام من مزيد ايالء بجانب الصغر، والمتناهية

 موالن في للمساهمة للسيدات، المملوكة الصغر والمتناهية والمتوسطة

.روناكو لوباء السلبي األثر وتخفيف مصر في المستدام االقتصادي

 في الخاص القطاع استثمارات لتمويل جايكا مشروعات أول هذا ويعد

 مع شراكة تحقيق الي الدعم من النوع هذا خالل من جايكا وتهدف .مصر

 في يدالج االستثمار لتعزيز الدولية والمنظمات مصر في الخاص القطاع

ً ط واالقتصادية االجتماعية التنمية في والمساهمة التحتية البنية  ألهداف بقا

  .المستدامة التنمية

نانو فيب تيك

شركة ناشئة في مجال النانو تكنولوجي

دلني تك 
شركة ناشية في مجال الصحة باستخدام 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

حلم
اص شركة ناشئة لسد الفجوة بين االشخ

ذوي االعاقة وسوق العمل من خالل 
البرامج التدريبية 

).األشخاص ذوي اإلعاقة(شركات ناشئة في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم وقطاع التدريب  4في مصر ، تم منح 

وي اتفاقية تمويل لجايكا مع بنك مصر بالشراكة مع شركة سوميتومو ميتس
أنظمة جايكا لدعم القطاع الخاصالمصرفية لدعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر 

رولوجي 
دام شركة ناشية في مجال الصحة باستخ
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

قائمة تمويل استثمارات القطاع الخاص  مخطط دعم جايكا للشركات اليابانية 
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المشروعات الكبري لجايكا فى القاهرة
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:ملحوظة
E/N :المذكرات المتبادلة
L/A :أتفاقية قرض

قروض المساعدات األنمائية الرسمية
منح
 فترة التنفيذ(تعاون فني(
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المشروعات الكبري لجايكا في مصر

]الدلتا  / األسكندرية[
 2016( الكهرباء توزيع نظام تطوير مشروع(
 الدولي العرب برج مطار توسعة مشروع  
)2016(

 يةوبحث تعليمية وأجهزة معدات توريد مشروع 
 للعلوم اليابانية المصرية الجامعة لصالح

)2016/2017( والتكنولوجيا
 للعلوم اليابانية المصرية الجامعة مشروع 

)2019 – 2008( والتكنولوجيا

]ساحل البحر األحمر [
 ةطاق لتوليد الزعفرانة محطة مشروع 

)2003( الرياح

 لتوليد الزيت جبل محطة مشروع 
)2010( الرياح طاقة
 للطاقة الغردقة محطة مشروع 

)2016( الشمسية

]السويس[
 السويس قناة مجرى توسعة مشروع  
)1975(
 1997( السويس قناة جسر بناء مشروع(

]مصر صعيد[
2015( الجديدة ديروط قناطر انشاء مشروع(

2016 – 2012( المياة ادارة تعزيز مشروع(

للسوق الموجهة الزراعة تحسين مشروع 

)2019 – 2014( المزارعين لصغار

عيدبص الطاقة فى التحكم نظام تطوير مشروع 

)2008 /1983( مصر

]الجيزة[
 الكبير المصري المتحف انشاء مشروع  
)2006/2016(

 بالمتحف والعرض األدارة فى القدرات بناء مشروع 
)2020 – 2016( الكبير المصري

 فللمتح التابع للترميم المشترك التعاون مشروع 
)2019 – 2016( الكبير المصري

]القاهرة [
الرابع الخط من األولي المرحلة مشروع 

)2012( للمترو
اءالكهرب قطاع وتحسين تأهيل اعادة مشروع  

)2016(

لطب القاهرة جامعة مستشفي بناء مشروع 
)2015( األطفال

القومي الثقافي المركز بناء مشروع
)1984( )األوبرا دار( 
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