
تعاون جايكا
في مصر

من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمصر

امعة ريتسو الصورة موجودة بمتحف مياكي سيتسوري التذكاري ج-صورة للدكتور تاتسو مياكي، أستاذ فخري بجامعة ريتسو كيزاي 

كيزاي

ةهيئة التعاون الدولي الياباني



1

أسباب التعاون مع مصر

مصر باألرقام

قامتندماععشرالتاسعالقرنإلىواليابانمصربينالثنائيةالعالقاتتعود

مختلففيدينالبلبينطيبةوالعالقةالحينذلكومنذمصر،زيارةبيابانيةبعثة

.ثقافيةأواقتصاديةأوسياسيةكانتسواءالمجاالت

ألنهاظرا ًنجيوسياسية،بأهميةتتمتعحيثالمنطقة،دولأكبرأحدمصرتُعد

.وأوروبابأفريقيااألوسطالشرقمنطقةتربط

المنطقةفيءالبنَّاالتنمويدورهاوتعزيزمصرإستقرارفإنذلك،إلىوبالنظر

ايُعد وباالضافة،األوسطالشرقمنطقةفيواالستقرارالسالملتحقيقهاما ًأمر 

التياليابانيةللشركاتالجاذبةالعناصرمنبهاالعملقوةتعتبرولذلكالشباب،منمصرفيالسكانأغلبيةفإنذلك،إلى

.شركة٥٠حواليإلىعددهايصلحيثمصر،فيأعمالهاوسعت

،1٩٧٤عامفيالرسميةاإلنمائيةوالقروض،1٩٧٣عامفيالمنحثم،1٩٥٤عامفيواليابانمصربينالفنيالتعاونبدأ

البلدينبينالتعاونعلىاإلشراففيليستمر1٩٧٧عام(جايكا)مصرفياليابانيةالدوليالتعاونهيئةمكتبإنشاءتموقد

.الحينذلكمنذ

باإلضافةقطاعات،المنواسعنطاقفيالتعاونخاللمنمصرفيالمستدامةالتنميةلتحقيقالدعمتقديمفيالهيئةوستستمر

.البلدينبينالثنائيالتعاونتعزيزإلى

Photo: JICA/ Hiroki Gomi

عاًما٢٣ ,٩
متوسط عمر السكان 

(2٠18األمريكية،االستخباراتوكالةتقدير)

ا٣,٤٧اليابانفيالسكانعمرمتوسط .عام 

٣٢,5٪
مةًالجهازًالمركزيًللتعبئةًالعا)معدل الفقر 

(2٠18واالحصاءًً

8.82٧نسبةًالسكانًالذينًيعيشونًبأقلًمنً

.فيًاليومًالواحد( دوالر1.٣٠أقلًمنً) جنيةً

٣٢,4٪
ن الذين تتراوح أعمارهم بي)البطالة بين الشباب 

١5-٢4)

(  2٠1٩البنكًالدولي،ً)

.٪11.٣مصرفيالكليالبطالةمعدليبلغ

.٪2.٤اليابانفيالشباببينالبطالةمعدليبلغ

دوالر ٢800
البنكً)نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

(2٠18الدولي،ً

القوميالدخلمنالفردنصيبمتوسطيبلغ

قياأفريوشمالاألوسطالشرقمنطقةفياإلجمالي

.دوالر٧6٥1

.دوالر11٠٩٧العالميالمتوسطيبلغ

مليون نسمة  ١00
(2٠2٠واألحصاء،للتعبئةالمركزيالجهاز)السكانتعداد

الشرقفيللسكانعددأكبرصاحبةالدولة
.أفريقياوشمالاألوسط

١,٩٣٪
(2٠1٧الدولي،البنك)السكانيالنمومعدل

رمصفيالسكانعدديبلغأنتقديريا ًالمرجحمن

.2٠٥٠عامبحلولنسمةمليون1٥٠

(تناقص)٪–٠,1يبلغاليابانفيالسكاننمومعدل



االجتماعيةًاألساسيةالخدمات

أوجه التعاون في مصر

النمو الشامل والمستدام–١

الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة–٢

الريًوالتنميةًالريفية

تنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع العام–٣

العامالقطاعتعزيزريةالتعليمًوتنميةًالمواردًالبش
تعاونً/ التعاونًالثالثيً

جنوب-جنوبً

النقلًوالمواصالت تنميةًالقطاعًالخاصالكهرباء ةتنميةًقطاعًالسياح

أنظمة جايكا للمساعدات في مصر ونتائجها 

ةقروضًالمساعداتًاإلنمائيةًالرسمي
(2٠1٩حتىًنهايةًالعامًالماليً)

مليار ين ٦,٧١٣: إجمالي
(  المبلغ اإلجمالي)

ميةالناللدولالدعماإلنمائيةالمساعداتقروضتقدم

ةومنخفضاألجلطويلةميسرةقروضتوفيرعبر

كتلالدولوتديرالتنموية،جهودهالتمويلالفائدة

.ملكيتهاالجايكاوتعززوتحترمالمشروعات

منحًالمساعداتًاإلنمائيةًالرسمية
(2٠1٩حتىًنهايةًالعامًالماليً)

مليار ين ١٣٣: إجمالي
(  المبلغ اإلجمالي)

عملدالناميةالدولإلىتُقدمماليةمساعداتهيالمنح

أومعداتشراءمثلالخدمات،أواإلنشاءاتأعمال

.واالجتماعيةاالقتصاديةللتنميةالزمةمواد

التعاونًالفني
(2٠18حتىًنهايةًالعامًالماليً)

مليار ين84.٣: إجمالي
١١٢٩٢: عدد المتدربين المقبولين

٣4٧0:  عدد الخبراء الذين تم إرسالهم إلى مصر

بانيةالياوالمعارفوالمهاراتالتكنولوجياجايكاتقدم

فيالدولهذهدعمبهدفالناميةالدولشعوبإلى

.بمجتمعاتهمالمستدامةالتنميةقيادة

برامجًالمتطوعين
(  2٠1٩حتىًنهايةًالعامًالماليً)

متطوًعا٣0٦: إجمالي
(متطوعي التعاون الياباني عبر البحار)

تنميةالفيالمشاركةإلىللمتطوعينجايكابرامجتهدف

اياوالقضالفقرمعالجةعبرواالقتصاديةاالجتماعية

لمحليةاالمجتمعاتمعالمباشرالتفاعلخاللمنالبيئية

.حياتهموأنماطوثقافاتهمعاداتهمواحترام
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قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية

(  المبلغ اإلجمالي)مليار ين                  ٣,٧١5: إجمالي

٣

منح المساعدات اإلنمائية الرسمية

( المبلغ اإلجمالي)مليار ين                                                   ١٣٣: إجمالي

ينمليون٣86٥

(منحة22إجمالي)

ينمليون٥٤8٠2

(منحة٥1إجمالي)

ينمليون٤121٥

(منحة1٩إجمالي)

ينمليون٩٧٠

(منح٩إجمالي)

ينمليون1٤2٤2

(منح٩إجمالي)

ينمليون1٧٥18

(منح6إجمالي)

التخطيطًوالقطاعً

الحكومي

ةاألشغالًوالمرافقًالعام

يةالزراعةًوالثروةًالسمك

الطاقة

المواردًالبشرية

الرعايةًالصحية

محطةمشروعالقطاعويتضمن٪،٣2بنسبةالكهرباءلقطاعأساسيبشكلالرسميةاإلنمائيةالمساعداتقروضجايكاتوفر

وتحديثتوسعةمشروعالنقلقطاعمشروعاتأمثلةومن٪،21بنسبةواألتصاالتالنقلوقطاعيالرياح،لطاقةالزعفرانة

.وغيرهاالمياهوإمداداتوالتعليمكالسياحةأخرىقطاعاتبجانبالعرب،برجمطار

٪،٤2بنسبةالعامةوالمرافقاألشغالقطاعأهمهاومنمختلفة،لقطاعاتالرسميةاإلنمائيةالمساعداتمنحجايكاتقدم

أخرىقطاعاتبجانب٪،٣1بنسبةالسمكيةوالثروةالزراعةوقطاعيالسويس،قناةجسربناءمشروعالقطاعويتضمن

.الصحيةوالرعايةالحكوميوالقطاعوالتخطيطالبشريةالمواردتنميةمثل

الطاقةًالكهربائية

النقلًواالتصاالت

السياحة

الزراعةًوالري

إمداداتًالمياهًوالصرفًالصحيًوالحفاظً

علىًالبيئة

الصناعة

التعليمًوالخدماتًاإلجتماعيةًاألخرى

قروضًسلعية

ينمليار1,22٩
(قرض1٩إجمالي)

ينمليار1٥٠,٣
(قروض1٠إجمالي)

ينمليار11٠,٤
(قروض8إجمالي)

ينمليار8٤,٣
(قرض2إجمالي)

ينمليار٧6,8
(قروض٧إجمالي)

ينمليار٥,٣2
(قروض٣إجمالي)

مليارًين٣,1٥1
(قروض٥اجماليً) 

ينمليار٤,1٣6
(قروض٤إجمالي)

٣٢.١%

١8.١%

٢.٦%

١١.8%

١.5%

١.٩%

١١.8%
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٣١.١%
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الكهرباء

النمو الشامل والمستدام. ١

٤

2٠1٩مايو28فيالقاهرةشمالكهرباءتوليدمحطةإفتتاححفل

(الكهرباءقطاعوتحسينتأهيلإعادةمشروع)

تعزيزبشأن2٠1٩فبراير26فيندوةبمصر"جايكا"مكتبعقد

منادةالمستفالدروسومصرفيعليهاوالحفاظالطاقةاستخدامكفاءة

بنجالديشتجربة

1٣و٧رقمالمستدامةالتنميةأهدافمعوتماشيا ًمصرفي٪6نسبةالكهرباءعلىالطلبفيالسنويةالزيادةمتوسطبلوغظلفى

فيللمساعدةبتدريوفرصفنيودعمضخمتمويلبتقديمجايكاقامتالمناخ،تغيرومكافحةللجميعالطاقةإلىالوصولضمانبشأن

.مصرفيزدهارواإلاالقتصاديللنموالزاويةحجريعتبرالذيالكهرباءقطاعتطوير

ا"جايكا"منالمقدمالدعممعظمويتركز وأيضاالشمسيةوالطاقةالرياحذلكفيبماالمتجددةالطاقةإستخدامنطاقتوسيععلىمؤخر 

ورفعمالتحكومراكزالمحوالتومحطاتالحاليةالطاقةمحطاتتأهيلإعادةخاللمنوالكفءالموثوقوالتوزيعوالنقلتعزيزاإلمداد

.التوزيعشبكاتكفاءة

ذلك،إلىافةباإلض.الطاقةكفاءةورفعالخاصالقطاعومشاركةالكهرباءقطاعإصالحتعزيزعلىالفنىالدعمخاللمن"جايكا"تعمل

.المصريةبالحكومةللمسؤولينالقدراتوتنميةالخارجفيللتدريبضخمةفرصتوفيريتم

>اإلنجازات باألرقام في قروض المساعدات اإلنمائية الرسمية <

مليارًدوالرًإجمالي2.1ً
االلتزامات

ثالثةًمشروعاتًقائمة نتهاءًمنهاتمًاإلا ًمشروع1٤

موسىًعليًعمرانمحمدً.د

،مستشارًوزيرًالكهرباءًوالطاقةًالمتجددة

ووكيلًأولًالوزارةًسابقا ً

مصربينالمستمرةللصداقةامتنانيبالغعنأعربأنأود

مشتركالبالتنسيقاليابانيةالمصريةالعالقاتتتميز.واليابان

التعاونساهملقد.البلدينبينالمديدةوالوطيدةوالعالقاتوالدائم

شروعاتالممنسلسلةتنفيذفيالبلدينبينالوثيقالثنائي

توليدمحطاتمنعددتأهيلوإعادةتنفيذخاللمنالعمالقة،

ليدتومحطاتأوالطبيعيبالغازتعملالتيتلكسواءالطاقة

منفادةواالستالتعاونلزيادةأتطلعوإني.وغيرهاالمتجددةالطاقة

.المتقدمةوتقنياتهااليابانخبرات

طولبالزيتخليجمنطقةفيالرياحطاقةمنالكهرباءلتوليدالزيتجبلمحطة

األحمرالبحرساحل



النقل والمواصالت

كفاءةالعاليةلهواءاتكييفجهزةأوالشمسيةالطاقةتوليدخاليامثلالصلةذاتوالمعداتالمرافقجايكاتقدمالهدفهذاتحقيقسبيلوفى

.للبيئةصديقةالمطاراتمفهوميحققبماوذلكالضوئيوالتحفيز(LED)للطاقةالموفرةضاءةاإلجهزةأو

(2٠1٠)مشروعًتحديثًمطارًبرجًالعربًالدوليً

ائطالوسمتعددةمتكاملةنقلشبكاتإلىالحاجةCREATSدراسةأبرزت

شاريعالمبينمنالكبرىالقاهرةنفاقألمتروالرابعالخطنشاءإوكان

وىالجددراساتالجايكامولتوقد،الدراسةقرتهاأالتىاألولويةذات

لتمويلالقرضتفاقيةأتوقيعوتم،للمشروعالتفصيليةوالدراسات

.2٠12معافيالكبرىالقاهرةنفاقألمتروالرابعللخطاألولىالمرحلة

تحالفويضم،2٠16عامفيللمشروعالعامستشارىاألختيارأوتم

األولىالمرحلةمشروعطوليبلغحيث،ومصريةيابانيةشركات

فيالقديمةبالقاهرةاألهراماتمنطقةيربطوهوكيلومتر18حوالي

ويتصل،ةالروضمنيلعندنقطتينفىالنيلنهرا ًعابرالفسطاطمنطقة

عندالثانىوبالخطالصالحالملكمحطةعندولاألبالخطالرابعالخط

.الجيزةمحطة

وسطنبيالسفروقتالخطمناألولىالمرحلةتختصرأنالمتوقعومن

ا ًحالييستغرقوالذىدقيقة٣٠حوالىالىاألهراماتمنطقةالىالقاهرة

ةالقاهرفيالحياةتحسينفييساهمممابالسيارة،ساعةمنأكثر

.السياحيالترويجخاللمنقتصاديةاألوالتنمية

٥

قاهرةالمحافظة:محافظاتسكانيالكبرالقاهرةقليمإيضم

تعدادتجاوزحيثوالقليوبية،بالجيزةالحضريةوالمناطق

ومن،2٠18عامفىنسمةمليون2٤قليماألبهذاالسكان

.2٠٥٠عامبحلولمليون٤٠إلىتصلأنالمتوقع

خسائرعنالقاهرةفيالمروريزدحاماألسفرأوقد

ماوهودوالرمليار8يساوىبماقدرتسنويهقتصاديةأ

.اإلجماليالمحليالناتجمن٪٣حوالييعادل

امعفيالجايكامولت،االزدحامهذاتخفيففيوللمساعده

ليمقإلللنقلستراتيجىاألبالمخططسميتدراسة2٠٠2

عددالىالدراسةخلصتوقد(CREATS)الكبرىالقاهرة

نقلالقطاعفياألولويةذاتمشاريععتبرتهمإمشروعا٥٩

اد،فراألحركةتحسين:مثلجوانبعدةويشملالرئيسي

للجميع،قلالنوصولمكانيةإالتحتية،للبنيةاألمثلالتطوير

وال.يةوالمالالمؤسسيةستدامةاألآلياتوالمريح،اآلمنالنقل

.لللنقالشاملللتخطيطا ًنموذجالدراسةتعتبرتزال

القاهرةانفاقلمتروالرابعللخط-االرضتحتمترولمحطةمستقبليتصور

(ابانيةاليالرسميةاإلنمائيةالمساعدةمنبقرضتمويلهجارىحاليا)الكبرى

دعائممنعتبارهاأبالمطاراتبتطويرا ًهتمامأالجايكاتولى

جنبيهاأللةالعممنيراداتإلتحقيقوذلكلمصرالتحتيةالبنية

.المهاجرينوالعمالالسياحةطريقعن

رجبتطويرحولجايكاتركزمصر،فيالمطاراتبينمن

.ريةاإلسكندمنبالقربيقعوالذي،"الدوليالمطار"العرب

احهفتتإتموقدالمطارتحديثالجايكامولت،2٠٠٥عامفي

القرضتفاقيةأجايكاوقعت،2٠16عامفيثم،2٠1٠عام

هةلمواجالمطارلتوسعةالتانيةالمرحلةلتمويلالميسر

ممفهوعلىبناءالمطارتصميمتموقد،المتزايدالطلب

ستجابةإوالبيئيالحملمنللتقليللبيئةاصديقةالمطارات

.المناخىالتغيرثارأمنللحدالعالمىللطلب

لقاهرةاإلقليمالشاملالنقللمخططالجايكادراسة–االولويهذاتللمشروعاتتخطيطىرسم

2٠22الهدفلعامالكبرى



تنمية إقليم قناة السويس

التعاونهيئةقدمت،1٩8٤عامالسابقالسويسقناةتوسعةمشروعمناإلنتهاءتم

ة،الرسمياإلنمائيةالمساعدةقرضخاللمنماليةمساعدة(جايكا)اليابانيةالدولي

هيئةمعابانيةاليالخبراتتبادلخاللمناإلقليميةوالتنميةالقدراتتنميةالىباإلضافة

السويسقناة

قناةًالسويس―

كوبريًقناةًالسويس●

نفقًأحمدًحمدي●

مدرسةًمصريةًيابانية●

ميناءًعتاقة●

هيئة قناة السويس

مباشرةبعتتوهىالهيكلحيثمنالكبرىالهيئاتمنالسويسقناةهيئةتعتبر

اةقنوصيانةوتطويرإدارةعمالأبالهيئةوتختصالوزراءرئيسسلطات

اسةدر"(جايكا)اليابانيةالدوليالتعاونهيئةنفذت،2٠٠٠عاموفي.السويس

إدارةينتحسإلىالدراسةوتهدف"السويسقناةوتشغيلوتطويرإدارةلتنمية

وجهعلىتتطلبوالتيالعالميةالتجارةفيالمستمرةالتغيراتلمواكبةالقناة

للتنبؤثحدينظاموإنشاءالحاويات،لتداولستيعابيهاإلالقدرةزيادةالخصوص

بؤالتننموذجحسبوالخدماتالرسومتحصيلنظامتطويرلكوكذبالطلب

.العالميةالتجارةعلىالطلبب

هذهلمثلالحاجةظهرتأوعواملقضاياظهرتاألخيرة،السنواتفي

بعدةوخاصجديدةطرقلتطويرالحاجهمعالناقلةالسفنحجمزادفقدالدراسات

.والصومالعدنسواحلقبالةالقرصنةمشاكلحدوث

قرضًمساعداتًانمائيةًرسمية تعاونًفني
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السويسقناةهيئةلتدعيم(2٠1٥-2٠12)"السويسلقناةالتنافسيةاإلستراتيجيةتعزيزمشروع"بتنفيذجايكاقامتالمنطلقهذاومن

تطويربهدفاسبهالمنالمرورتعريفةتحديدونظامبالطلبالتنبؤنماذجلوضعالمطلوبةالفنيةوالمعرفةالحديثةبالتقنياتوتزويدها

.العالميةالبحريةالسوقتقلباتمعكبيربشكلوللتكيفوالقناةللهيئةالتنافسيةستراتيجيةإ

لسويساقناةبهيئةالعامليناحدبواسطةبالطلبتنبؤنموذجشرح

درمصوهيالسويسلقناةالمساعدةتقديماليابانواصلت،1٩٧٤عاممنذ

للربطسيةرئيقناةعتبارهاأبلمصرجنبيهاألالعملةمنيراداتإلتحقيقمهم

.والغربالشرقبين

القناةلحوالمنطقةتطوير(جايكا)اليابانيةالدوليالتعاونهيئةدعمتكما

،(1٩86)الهاتفشبكةلبناءالرسميةاإلنمائيةالمساعدةقرضخاللمن

عتاقةميناءوإنشاء(1٩٩2)حمديأحمدنفقتأهيلإلعادةالمساعدةمنح

وشبهليالساحالسويسخليجتطويرخطةلصياغةالفنىوالتعاون(1٩٩1)

.سيناءجزيرة

قناة السويس

آسياارتيقيربطالذىبالكابلالمعلقالوحيدالجسرهو"السويسقناة"كوبرىيعتبر

المشروعمناالنتهاءتمحيثيابانيةبمنحةالكوبرىتمويلفىالمشاركةوتموأفريقيا،

2٠٠1عامفي

منحةًيابانية



التنمية السياحية

(2٠18مجلسًالسفرًوالسياحةًالعالميً)٪ًمنًالعمالة٩.٥ً٪ًمنًالناتجًالمحليًاإلجماليًو٩ً.11

ىالقوملألقتصادالهامةالمجاالتإحدىالسياحةصناعةتُعَد

اإلجماليالمحليالناتجمن٪11.٩حواليتمثلحيثالمصرى،

كلبشالسياحأعدادتراجعتوقد.العاملةالقوىنسبةمن٪٩.٥و

،2٠16عاممليون٥إلى2٠11عامسائحمليون1٤منكبير

والتىالسياحةصناعةتعافيأجلمنجاهدةالحكومةوتسعى

.2٠1٩عامفىملحوظا ًتحسنا ًأظهرت

الجيزةمنطقةفيGEMالكبيرالمصريالمتحفإنشاءتم

يالثقافالتراثعلىالحفاظفيللمساهمةلألهراماتالمجاورة

قطعالمنكبيرا ًعددا ًيعرضأنالمتوقعومن.وترميمهالعالمي

ثلمآمونعنختوتللملكالشهيرةالكنوزذلكفيبمااألثرية

أهمأحدالعظيمالمتحفهذايكونأنالمتوقعومن.الذهبيالقناع

داعما ًيكونوأنالطويلاليابانيالمصريالتعاونتاريخرموز

.مصرفىالسياحةلتنشيط

القطعترميمولحفظالفنيالتعاونخاللمناليابانيةالتكنولوجيااستخداميتم
دوراتخاللمنشخص2٠٠٠منأكثربتدريبجايكاقامتوقداألثرية،
.متنوعةتدريبية

لقطةًمنًاعلىًللمتحفًالمصرىًالكبيرًوًتظهرًفيهًاهراماتًالجيزة

التابعتركالمشالترميممشروعفيمعا ًوالمصرييناليابانيينالخبراءيعمل
التييسيةالرئاألثريةالقطعونقلوحفظلترميمالكبير،المصريللمتحف
.الجديدالمتحففيعرضهاسيتم

المدعومًبقروضًالمساعدةًاإلنمائيةًالرسميةًاليابانيةًوعددًمنًمشاريعًالتعاونًالفني GEMتصورًمستقبليًللمتحفًالمصريًالكبيرً

٧



GEM-CCالترميممركزفيالفنيالتعاونأنشطةتتضمن(1)

يناألثريقدراتوبناءوتدريباالثار،بياناتقاعدةتطوير

فيومهاراتهمقدراتهمتعزيزبهدفالمصريينوالمرممين

رميمالتمركزدعمإلىباإلضافةوالترميم،الحفظأعمالممارسة

حفظمالأعلممارسةرائد ادوليا ًمركزا ًليصبحللمتحفالتابع

.الصلةذاتالعلميةاألبحاثوأجراءاالثاروترميم

روعمش"صورةفىوجايكاالمتحفبينالفنىالتعاونتطور

حيث،(GEM-JC)"الكبيرالمصريللمتحفالمشتركالترميم

القطعرميموتحفظعلىمعا ًواليابانيينالمصريينالخبراءيعمل

الىضافةباألمشتركبشكلأختيارهاتمالتىالمستهدفةاألثرية

قطعالهذهوتشملللعرض،الجديدالمتحفاليونقلهاتغليفها

اربهوجووقفازاتهومركباتهامونعنختوتالملكأسرةاألثرية

.مالبسهمنوقطع

نشاءإعليالقائمينمعجنبإلىجنبا ًأيضا ًجايكاتعمل(2)

احإلفتتاإلعداددعمأجلمنمستدامإدارةنظاملتأسيسالمتحف

المصريالمتحفوتشغيلإدارةمشروع"خاللمنالمتحف

."الكبير

تدريبًوبناءًقدراتًالمرممينًواالثريينًالمصريين

لمسحواوالقياسوالتنقيبالحفرأعمالأيضاجايكاتدعم(٣)

مركببأيضا ًالمعروفة)الثانيةخوفوالملكلمركبالضوئي

فريققبلمن1٩8٧عامفياكتشافهاتمالتي(الثانيةالشمس

يمورا،يوشساكوجيالبروفيسوربقيادةاليابانياآلثارعلوم

ةالمحيطالمنطقةمنإلستخراجهاالتنقيبقيدحالي اوهي

فالمتحفيللعرضجاهزةلتكونأجزائهاوترميمباألهرامات

.إفتتاحهعند

تمثالًالملكًرمسيسًالثانيًفىًبهوًالمتحف

معهالتجميعتمهيدالحفظهاالثانيةالشمسمركبمنمستخرجةلقطعةمعالجة

االجزاءباقي
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ثارًتعاونًمشتركًبينًالخبراءًاليابانيينًوًالمصريينًفيًمجالًالترميمًوًحفظًاال

الثانيةالشمسمركبمناجزاءواستخراجالتنقيبأعمال

GEMبناء"جايكا"اليابانيةالدوليالتعاونهيئةتمول

يبلغالرسميةاإلنمائيةللمساعدةقرضينخاللمن

ذلك،إلىباإلضافة.دوالرمليون8٠٠حواليمجموعهما

:يليمابتتعلقالفنيالتعاونمشاريعمنعددجايكاتقدم

نقلهاووتغليفهاوترميمهااألثريةالقطععلىالحفاظ(1

(GEM-CC)الترميممركزالي

العرضوقاعاتالمتحفوتشغيلإدارة(2

انيةالثخوفوالملكمركبواستخراجالتنقيبأعمال(٣

االمعروفة) ةمنطقفي(الثانيةالشمسبمركبأيض 

أهممنواحدةتصبحأنالمتوقعمنوالتياألهرامات

.المتحففيالجذبوعناصرالرئيسيةالمعروضات



الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة –٢

(2٠1٠-منحةًإلعادةًتأهيلًالقناطرً)قناطرًمنشأةًالدهبًعلىًترعةًبحرًيوسفً

عية
ي والتنمية الزرا

الر

معظميعيش،ذلكالىباإلضافة

اطقالمنفيا ًاحتياجاألكثرالمواطنين

صغاردعمأنجايكاوتؤمنالريفية،

األخرىوالفئاتوالسيداتالمزارعين

يةالريفالمناطقفياجتماعيا ًالمهمشة

لىإوالوصولالفقرمنالحدإلىسيؤدي

جايكارتوفولذلك،استقرارا ًأكثرمجتمع

المزارعينلصغارتدريبيةدورات

نمالتحولأجلمنالريفياتوالسيدات

مفهومإلى«البيعثمالزراعة»مفهوم

وذلك،«البيعأجلمنالزراعة»

.يشتهممعبمستوىاالرتقاءفيلمساعدتهم

الريمرافقتطويرالجايكاتدعمكما

المياهمستخدميجمعياتدوروتعزيز

اردللمواألمثلاالستخدامتحقيقأجلمن

.المائية

٩

(تعاونًالفني)منًفريقًالمشروعًإلىًوحدةًالتنفيذًبالوزارةISMAPًتسليمًمشروعً

نهرعندمصرفيالحضارةتطورت

عوازرحيثالقديمةالعصورمنذالنيل

منالعديدواليزالحينذاك،الحبوب

ن،الاحتىبالزراعةيعملونالناس

القوىمن٪٣٠بنحوعددهميقدرو

.مصرفيالعاملة

،المياهمنالكثيرالزراعةتستهلك

مصرفيمطارألاتساقطمعدلولكن

فقط،مم٥1إلىالمتوسطفييصل

طريقةبالنيلمياهاستخدامِوجبًُولذلك

.كفاءةأكثر

تساقطًاألمطارًسنويا
(2٠16منظمةًالفاو،ً)

مم5١

.أسيوطفيالمحاصيلتحميلتكنولوجيالعرضإرشاديحقل
(الفنيتعاون-ISMAPمشروع)المزارعينلصغارللسوقالموجهةالزراعةتحسينمشروع

لجديدةاديروطقناطرإنشاءمشروعبتمويلأيضا ًالجايكاوتقوم

ية،التاريخديروطقناطرمحللتحلياباني،ينمليار٥,8بمبلغ

فيالريمرافقوأهمأقدمأحدوتُعد18٧2عامُشيَدتوالتي

ساحةمعلىالريمياهتوزيعفيحيوي ادورا ًتلعبحيثمصر،

المساحةإجماليمن٪18منيقربماأيفدان،مليون٥,1

.مصرفيالمزروعة



الزيادةًالسكانيةًالسنوية

مليون نسمة٢
(2٠1٥البنكًالدوليً)

الرعاية الصحية

منسلسلةفي"جايكا"اليابانيةالدوليالتعاونهيئةتتعاون

قطاعيفللتعاوناليابانيةالمصريةلمبادرةل"وفقا ًالمشروعات

ورئيسيالسيسللرئيسالمشتركالبيانفيأعلنتوالتي"الصحة

المبادرةتضمنتحيث،2٠16عامآبيشينزواليابانيالوزراء

التأمينمشروع)الصحيةالرعايةنظامتطوير.1:محاورخمسة

األمبصحةهتمامالا.٣البشرية،المواردتنمية.2،(الشاملالصحي

مجاالتفيالخاصالقطاعمعالتعاونتعزيز.٤والطفل،

منهاوغيرالبشريةالمواردوتنميةالطبيةجهزةواألالتكنولوجيا

حلصالالصحةمجالفيالثالثيالتعاون.٥الصلة،ذاتالمجاالت

.إفريقيادول

تأمينالبرنامجتطبيقدعمتالتيالدولأوائلمناليابانتعتبر

تأمينالتطبيقفيالدعمجايكاوتقدمالعالم،فيالشاملالصحي

ةللمساهموذلكالعالم،دولمنوالعديدمصرفيالشاملالصحي

ومؤتمر(٣رقمهدف)المستدامةالتنميةأهدافمنكال ًتحقيقفي

.(تيكاد)األفريقيةللتنميةالدوليطوكيو

مصرفيالشاملالصحيالتأمينمنظومةتطبيقبدءمعوتزامنا ً

ةالصحيالخدماتجودةتحسينمشروع"جايكانفذت،2٠1٩عام

الصحةوزارةمعبالتعاون("2٠2٤–2٠1٩)بالمستشفيات

ودةجوتحسينداريةاإلالقدراتتطويرالىيهدفوالذيوالسكان،

يازالجتمؤهلةلتكونالحكوميةبالمستشفياتالصحيةالخدمات

.الشاملالصحيالتأمينلقانونطبقاوالجودةاالعتمادمعايير

رنامجبتطبيقعنالمسئولةالهيئاتمعقربعنجايكاتعملكذلك

أمينللتالعامةهيئةالوالماليةوزارةمثلالشاملالصحيالتأمين

ةالعاموالهيئةالصحيةللرعايةالعامةوالهيئةالشاملالصحي

.الصحيةوالرقابةلألعتماد

الخدماتنتحسيمجالفىالسبعينياتمنذلمصردعمالاليابانوتقدم

ألطفاللالتخصصيالقاهرةجامعةمستشفىإنشاءلتشملالصحية،

إنشاءالياحيجريكماالياباني،الريشأبومستشفىسمابوالمعروفة

.للمستشفىالتابعالخارجيةالعياداتمبنى

منةقاالعاذوياألشخاصدمجتحسينمشروع"تنفيذجايكاتدعم

النظامكتابخاللمنوذلكالمعلوماتإتاحةتحسينخالل

المطبوعةالكتببتحويليقومالذي(DAISY)الرقميالمعلوماتي

ةإعاقلذويالمعلوماتالىالوصولاتاحةبهدفرقميةأشكالإلى

.العربيوالعالممصرفيالمطبوعات

1٠

األجتماعيالضمان

مشروعًتحسينًجودةًالمستشفيات

(دورةًتدريبية)دعمًبرنامجًالتأمينًالصحيًالشاملًفىًمصرً

ابانيرسمًتصويريًلمشروعًإنشاءًالعياداتًالخارجيةًلمستشفيًأبوًالريشًالي
(منحةًيابانية)

ينللمشاركينًالمصريديزيوالتعريفًباستخدامًتكنولوجياًجايكاخبيرةً



التعليم وتنمية الموارد البشرية

(2٠1٩البنكًالدوليً)نسبةًالبطالةًبينًالشبابًً% ٤.٣2

2٤-1٥نبيمااالعمارفيالشباببيننسبياالمرتفعالبطالةمعدلهيمصرفيالمشكالتأبرزمنواحدةإن

العامالقطاعفيخاصةالبشريةالمواردقدراتتطويرفإنأخرىناحيةمن،(2٠1٩)%٣2.٤يبلغوالذيعام

.ملحةقضيةأيضاهي

عاملليابانالسيسيالرئيسزيارةأثناءللتعليماليابانيةالمصريةالشراكةإطالقتمالمشكالتتلكولمواجهة

.ربمصواألجتماعيةاألقتصاديةالتنميةفىاإلسهامتستطيعالتيالبشريةالمواردتطويرلدعم2٠16

المواردتنميةورعايةفيلإلسهامالمصريالتعليمنظامفيالمراحللجميعدعمبتقديمجايكاتقوماالطار،هذافي

.مصرفيالصناعيةالتنميةوقطاعالعامالقطاعتطويرجهودتعزيزعلىالقادرةالبشرية

11

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

عما ًدجايكاتقدماالجتماعي،التضامنوزارةمعبالتعاون

خاللنمالمبكرةالطفولةمرحلةفيالتعليمجودةلتطوير

.مستهدفةحضانة٥٠معالتعاون

لمصريينالألطفالالصحيةالتنشئةتعزيزبهدفذلكويتم

خاللمنالتعلم"مثلمفاهيموتطبيقنشرخاللمن

."اللعب

ارسونيم(التجريبيةالمرحلةمنالمدعومةالمدارسضمنمنقائمةحكوميةمصريةمدارس)الرائدةوالمدارساليابانيةالمصريةالمدارسطالب

.(ليميناعلى)بالفصلاليوميةالريادة،(المنتصففى)بالفصلالمناقشة،(اليسارعلى)التنظيف:اليابانيالتوكاتسونظامأنشطة

خاللمناألطفاليتعلمالمستهدفةالحضاناتمنواحدة

الفنيللتعاونمشروعخاللمنبالرمالاللعب

تنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع العام. ٣



التعليم الفني

ضإنخفاالمصريةالفنيةالمدارسخريجويواجه

تقديمفيجايكاتساهملذلكالتوظيف،معدالتفي

منوذلكالعمل،لسوقومؤهلينأكفاءخريجين

فيمتفاعلوعمليبأسلوبالفنيالتعليمتقديمخالل

.الفنيالثانويالتعليمتطويرمشروعإطار

الطموحةمصرخطةمعبالتماشيذلكويأتي

همأأحديعدحيثالفني،التعليمنظامألصالح

اتالشركبينالروابطتعزيزهوالمشروعأهداف

.الفنيةوالمدارسالمحلية

فياليابانيميالتعليالنظامتطبيقخاللمنمصرفيالفنيالتعليمجايكاتدعم

.(فنيتعاونمشروع)المصريةالفنيةالمدارس

والسلوكلوبةالمطللمواصفاتوفقا ًكاإلنتاجالمهاراتليكتسبواالطالبدعمبهدفللمعلميناإلرشاداتالمشروعيقدم

.الوقتإدارةعنفضال ًوالتنظيف،والترتيبالتصنيفتتضمنالتي"تاءاتالثالث"واآلمن

علىيشجعمماها،بالمحيطةالمناطقفيالقائمةاليابانيةالشركاتمعوالعبوربورسعيدفيالتجريبيةالمدارسوتتعاون

.للشركاتالفعليةاإلحتياجاتوتلبيةإستيعاب

تضمنوسالعربي،مجموعةمعالتعاونخاللمنالتطبيقيةالتكنولوجيالمدارسالجديدالنموذجإطالقجايكاوتدعم

.العملسوقوإحتياجاتالتعليميةالمخرجاتبينالتضافرالشركاتتلكمعالشراكة

مععاونالتعنفضال ًوالفني،الماليالدعمجايكادعميشمل

فريقلخالمنالفنيالدعمويقدماليابانيين،جايكامتطوعي

تعليموالالتربيةبوزارةالعامليناليابانيينالخبراءمن

طةأنشتطبيقوسبلاليابانيةالخبراتلنقلالمصرية

.المصريللجانبالتوكاتسو

قروضمنقرضجايكاتوفرالمالي،الدعمعنأما

ينمليار6,18يتجاوزالذيالرسميةاإلنمائيةالمساعدة

.أمريكيدوالرمليون168حوالييعادلفيماياباني،

يةاليابانالمصريةالمدارسبزيارةجايكامتطوعوويقوم

تنظيمنعفضال ًالواقع،أرضعلىوالتوجيهالدعمليوفروا

بالمدارسللمعلمينالتوكاتسوأنشطةحولالعملورش

.اليابانيةالمصريةالمدارسبجانبالقائمةالحكومية

وًفيًيعقدًاحدًمتطوعيًجايكاًورشةًعملًحولًأنشطةًالتوكاتس

إحدىًالمدارسًالمصريةًاليابانية

12

التعليم األساسي

يعرفماوخاصة ًرمصفياليابانيالتعليمنظاممنعناصرلتضمينالمصريةوالتعليمالتربيةوزارةمعجايكاتتعاون

أفرادحواليصبالطالبلدىواألكاديميةوالبدنيةوالوجدانيةاإلجتماعيةالمهاراتلتعزيزالتوكاتسوأنشطةبأسم

.بالمجتمعمسؤولين

إفتتاحوسيتم،2٠2٠/2٠1٩الدراسيالعامفياليابانيةالمصريةالمدارسمنمدرسةواربعينإحديإفتتاحتموقد

مجموعةفيليابانياالتعليمنظاملتطبيقالدعمبتوفيرأيضاجايكاتقومذلك،اليباإلضافة.القادمةاألعوامفيالمزيد

.القائمةالحكوميةالمدارسمن



التعليم العالي

توفرأنهاحيث،عالميتعليميبمستوىوالتكنولوجياللعلوماليابانيةالمصريةالجامعةتتميز

برامجوالعملية،التجاربعلىقائممتطورتعليميونظامللطالب،مالئمةتعليميةبيئة

ذويلعلماءامنللشباببالجامعةهائلةفرصوتوجدالدولية،للمعاييروفقا ًمتميزةأكاديمية

.والتكنولوجياالهندسةخاللمنلتطويرالمجتمعالرؤية

اجايكاتقدم بناءيفيساهمممااألفريقيةالدولمنالخريجينالطالبمنللعديدهائال ًدعم 

.ليموالتعوالتدريبالعلميوالبحثالهندسةمجاالتفياإلفريقيةالقارةفيالقدرات

.جايكامنحةمنواالستفادةبالجامعةالدراسةفرصةنلتقدلكونيفخورأنا

عاماوالتكنولوجيللعلوماليابانيةالمصريةالجامعةتأسست

لىعبناءً باإلسكندريةالجديدةالعرببرجمدينةفي2٠1٠

مفهومعليتقومو،واليابانمصرحكومتيبينالثنائيةاالتفاقية

لهندسيةاالمجاالتفيالتعليميالمحتوىلتوفرالعلميلبحثا

عاييرللموفقا ًالعددصغيرةطالبيةلمجموعاتعمليبأسلوب

.الدولية

عنال ًفضالهندسة،بكليةالعلياالدراساتبرامجالجامعةتقدم

لهندسةابكليةالبكالوريوسمرحلةطالبمندفعةأولاستقبال

عاممنبدايةاإلنسانيةوالعلومالدوليةاألعمالإدارةوكلية

2٠1٧.

االجامعةتتبنىلذلك، منالعديدبالعاليللتعليممبتكرا ًمنهج 

العلوممعالتكنولوجيةالتخصصاتبينويجمعالتخصصات،

وذلكاألعمال،إدارةودراساتالليبراليةوالفنوناإلنسانية

.ةوالمتميزالفريدةالمؤهالتذويالخريجينقدراتلتعزيز

1٣

منًخاللًمفهومًالتعلمبالجامعةًتعملًعليالبرامجًالتعليميةًواألكاديميةً

التجاربًالعمليةًبالمعامل

صوت الطالب

محمدرحمةالطالبة

والتكنولوجياللعلوماليابانيةالمصريةبالجامعةالهندسةكليةفيبكالوريوسطالبة

امهتمةكنتلقد المتقدميابانيالالنظامتطبقأنهاحيثالتصنيع،وعلومالصناعيةالهندسةودراسةالجامعةإلىباإلنضمامجد 

.العلميوالبحثاالبتكارتدعمالتياليابانيةوالمعداتالمرافقأفضلستخدامأب

منالعديدينيتعطأنيمكنوالتياليابانية،الجامعاتمنالعديدمعوالتكنولوجياللعلوماليابانيةالمصريةالجامعةتتعاون

.المستقبلفيخبراتيإلثراءالفرص

فيالخاصةشركتيأطلقأنوأتمنىالتدريس،هيئةأعضاءإلىنضمامواألالماجستيردرجةعلىالحصولإلىأهدف

.المستقبل

كينيامنحاويمشاكالدكتور

تكنولوجياوالللعلوماليابانيةالمصريةبالجامعةالهندسةبكليةعليادراساتطالب

الحرمًالرئيسيًللجامعةًالمصريةًاليابانيةًللعلومًوالتكنولوجيا

كنولوجياوالتللعلوماليابانيةالمصريةللجامعةالدعمجايكاقدمت

،والكلياتاألقساموتشغيلإلطالقسنوات،عشرمنألكثر

هندسةالمجالفيالعمليةالتعليميةاألنظمةتطبيقذلكويشمل

ذلكوالندوات،نظاموبالمعاملالعمليةالتجاربخاللمنوالتعلم

.داعمةيابانيةجامعة1٣معبالتعاون

يوسالبكالورلبرامجيابانيينخبراءبإيفادجايكاقامتوقد

عاليةيةبحثومعداتجهزةأتوفيرإلىباإلضافةالعليا،والدراسات

.الجودة

منللطالبالدراسيةالمنحبرنامججايكاتدعمذلك،علىعالوة

اليابانيةةالمصريبالجامعةالعلياالدراساتلبرامجاألفريقيةالدول

العلوممجالفيالعالقاتلتعزيزوالتكنولوجيا،للعلوم

تعزيزإلىلجامعةاوتهدفأفريقيا،فيواالبتكاروالتكنولوجيا

فيةوالمجتمعيالصناعيةالتنميةفيلتساهمالبشريةالموارد

.وأفريقيااألوسطوالشرقمصر

محمدًعبدًالغفار©



1٤

الدراسة والتدريب باليابان

عاممنذاليابانإلىمصرمنمشترك٥٠منأكثرإرسالتم،(تيكاد)بأفريقياللتنميةالدوليطوكيومؤتمرمظلةتحت

.(آبيالوزراءرئيسمبادرة)األفريقيللشبابواألعمالالتعليممبادرةخاللمناآلنحتى2٠1٣

منعليهالواحصالتيوالمهاراتالمعرفةبأستخدامالمصريةالصناعاتتطويرفيبالمساهمةالمشاركونيقومأنيتوقع

.اليابانيةبالشركاتالتدريبيةالدوراتوكذلكاليابانيةبالجامعاتالماجستيرلدرجةدراستهمخالل

صورةًجماعيةًمعًإثنينًمنًالمشاركينًفيًمبادرةًآبي

مبادرة آبي

جايكارمقفيعودتهمبعدآبيمبادرةمنالمستفيدينمعلقاء

بمصر

(مشاريعًقروضًالمساعدةًاالنمائيةًالرسميةًلليابانًومشاريعًالتعاونًالفني)فرصًالدراسةًوالبحثًوالتدريبًفيًاليابانً

منالعلميثوالبحالعاليالتعليموزارةمعبالتعاونالمصريالشبابمنالبشريةالمواردتنميةبدعمجايكاتقوم

أجلمنتدريبوالللدراسةاليابانإلىوالمتدربينوالباحثينالمصريينالطالبإرساللدعمميسرقرضتقديمخالل

فيإلسهاماشأنهامنوالتيوالتعليمالصحةضمنهاومنالمجاالتمختلففياليابانيةوالخبراتالمعرفةإكتساب

.البعيدالمدىعلىبمصرواألجتماعيةاألقتصاديةالتنميةتعزيز
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فييقياألفرالتدريبيالثالثيالتعاونبرنامججايكاأطلقت

اونالتعبرنامج"اتفاقيةتوقيعتمحيث،1٩8٥عاممصر

يعدالذى1٩٩8عامألفريقيااليابانيالمصريالثالثيالفني

بين"أفريقيافيجنوب-جنوبتعاونمشروعاتأحد

فريقيةاألللتنميةالدوليطوكيومؤتمرعنوالناتجةالدولتين

.(2تيكاد)

بدعميةالتدريبالدوراتمنالعديدتنظيميتمالحينذلكومنذ

التنميةأجلمنللشراكةالمصريةوالوكالةجايكامن

.المصريةالتدريبوهيئاتمؤسساتمعوبالتعاون

وقيعتالسيسيالفتاحعبدالرئيسشهد،٧تيكادمؤتمروخالل

رئيسنبيالثالثيالفنيالتعاونبرنامجبشأنتعاونمذكرة

الخارجيةووزير(جايكا)اليابانيةالدوليالتعاونهيئة

دةجديأفاقوفتحالطرفينالتزاملتجديدوذلكالمصري

.للتعاون

ترشدةمساألفريقيةللكوادرالتدريبيةالدوراتمصرتنظم

لتيكاداقمةخاللالصادريوكوهوماألعالنالرئيسيةبالبنود

اأبرزهللتعاونعديدةمجاالتتشملوالتى،2٠1٩عام٧

التنميةعلىوتركزوالمياه،والزراعةالصحةمجاالت

نشرمنمصريمكنمماالتحتية،والبنيةاألقتصادية

.االفريقيةالقارةالىاليابانيةالتكنولوجيا

التدريب للدول االفريقية

،محاضرةالىسابقةمتدربةمن

رتحضانبعدحياتيتحولتهكذا

نالتعاوببرنامجليتدريبأول

جاهدةوعملت،2٠1٠عامالثالثي

يالتوالمعرفةخبراتيأستغلأن

ئيزمالاحتياجاتأللبياكتسبتها

الصحةوبوزارةعمليمكانفي

التدريب لدول الشرق األوسط

متنظاألوسط،الشرقفيواألمناالستقراردعمجهودإطارفي

"الفنييالثالثالتعاونبرنامج"مظلةتحتالتدريبيةالدوراتمصر

لعديدالتشملواليمن،والعراقفلسطيندولمنالعربيةللكوادر

والصحةالمياهمجاالتمقدمتهافييأتيوالتيالمجاالتمن

غرافيةالجالمنطقةنفسفيبوقوعهامصرتمتازحيثوالكهرباء،

.اللغةنفسوتتحدث

،كابوريجوسيلين.د

للبحوثكينيامعهد

(KEMRI)الطبية

البرنامجبالخاصالتقريرعرضمنإنتهائىوبمجردالكينية،

قومألمصرفىجايكامكتبقبلمندعوتيتمالتدريبي،

2٠12عامالحينذلكومنذسابقة،كمتدربةخبراتيبمشاركة

.يةالدولبالدوراتمحاضرةالىمتدربةمنحياتيتغيرت

تدريبيبرنامجتنظيمفىالماضيالعامزمالئيشاركتكذلك

الصحةطورائلمواجهةالمعاملجاهزيةتدعيم"بعنوان

للبحوثنياكيمعهدبينفيمابالتعاونأفريقياشرقفى"العامة

منأكونأنخبراتيساعدتنيكماوالجايكا،الطبية

ىفللعاملينالحيويةالسالمةمنهجإعدادفىالمشاركين

.بكينياالطبيةالمعامل

قناةبجامعةوالطفلاالملصحةالمتكاملةاالدارةعنتدريبيبرنامج

السويس

تدريبًعمليًللكوادرًاألفريقيةًعلىًتنميةًاألستزراعًالسمكي

لريفيةاالمناطقفىبالمياهاإلمدادعلىاليمنيةالكوادرتدريب

٧توقيعًمذكرةًالتعاونًالمشتركًخاللًمؤتمرًالتيكادً
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منذوذلكمصر،فيبالعملعاما 6٩ًالى2٠بينأعمارهمتتراوحوالذينالمتميزةالمهاراتأصحابمنمتطوع٣٠٠قام

.1٩٩6عامللمتطوعيناالوليالبعثةإيفاد

اليابانية،مصريةالبالمدارساالبتدائيوالتعليمالحضانةبدورالمتطوعينعملفيمتمثال ًالتعليمعلىالتركيزتموقد

.وخبراتهممهاراتهملمشاركتهمالمصرييننظرائهممعجنبالىجنبا ًعاملينأخريوهيئاتالمجتمعيةوالمدارس

المجتمعيةوالتنميةوالصيانة،والتصنيعوالصحةالرياضيةكالتربيةأخريمجاالتفييعملونمتطوعينإيفادأيضا ًتمكما

.األنشطةمنوغيرهااليابانيةاللغةوتعليمالخاصة،االحتياجاتذويومساعدةالدخل،توليدأنشطةخاللمن

“االطفالتعليم”

بابية،شأنشطةأبتدائي،تعليممدرسأطفال،رياضمعلم:الوظيفةنوع

.مدرسيةإدارة

"التوكاتسو"انياليابالتعليمنظامنقلفىخبراتهمبتوظيفالمتطوعينيقوم

ابداءعلىوتشجيعهمالطالبوقدراتمهاراتتنميةعلىيركزالذي

نيةالياباالمصريةالمدارسوتقومأمورهم،وأولياءالمدرسينالىأرائهم

.التنفيذفىالريادةبدور

“الثقافيالدعم”

"واليابانيةالمصريةللكوادرالبشريةالمواردتنمية"

متنوعةرياضاتاليابانية،اللغةتعليم:الوظيفةنوع

اليابانيةاللغةلدارسيرشادواالالتوجيهتقديمعلىالمتطوعيندوريقتصرال

فىاليابانيةلغةالمدرسيودعمالتعلمبيئةتطويرعلىالتركيزيتمأيضابلفقط،

.جودوالمثلالرياضيةالمجاالتبعضفىوالمشاركةالياباني،الفصلإدارة

16

رًرسالةًمنًمتطوعًضمنًبرنامجًالمتطوعينًاليابانينًعب

(تعليمًاللغةًاليابانية)البحارًً

أللسناكليةفياليابانيةاللغةقسمبإدارةأقوم

.بجامعتي

طالبا ٧٠ًلحوالياليابانيةاللغةبتعليموأقوم

.مصريا ً

هؤالءيستطيعلكياألنشطةبعضأنظمكما

خارجةاليابانياللغةأستخدامعلىالتمرنالطلبة

راقصعرضفيكالمشاركةالدراسيالفصل

ني،الياباالمصريبالناديالخريفمهرجانفي

.الخطابةمسابقاتفيالمشاركةوكذلك

باللغةمصرعنمعلوماتالطالبيخبرني

.الكثيرمنهمأتعلموأنااليابانية،

"المعيشةمستويتحسيندعم"

ةالخاصاالحتياجاتذويدعمشبابية،أنشطةالتسويق،:الوظيفةنوع

.وغيرها

معيعملفالبعض،المجتمعفىالمستضعفةللفئاتالدعمالمتطوعونيقدم

البعضودخل،توليدعلىتساعدهنالتياليدويةالحرفلتعليمهنالسيدات

محروميناللألطفالالمالجئتوفرالتىحكوميةالغيرللجمعياتالدعميقدم

الاألطفالىالدعميقدمخراآلوالبعضكريمة،حياةعيشعلىلتساعدهم

.ةاليوميبأنشطتهمالقيامكيفيةلتعليمهنالخاصةاألحتياجاتذوي
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المشروعات الكبري لجايكا فى القاهرة
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:ملحوظة

E/N :المذكراتًالمتبادلة

L/A :أتفاقيةًقرض

قروضًالمساعداتًاألنمائيةًالرسمية

منح

ً(فترةًالتنفيذ)تعاونًفني
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المشروعات الكبري لجايكا في مصر

]الدلتا/األسكندرية[

(2٠16)الكهرباءتوزيعنظامتطويرمشروع

الدوليالعرببرجمطارتوسعةمشروع

(2٠16)

يةوبحثتعليميةوأجهزةمعداتتوريدمشروع

للعلوماليابانيةالمصريةالجامعةلصالح

(2٠16/2٠1٧)والتكنولوجيا

للعلوماليابانيةالمصريةالجامعةمشروع

(2٠1٩–2٠٠8)والتكنولوجيا

]ساحل البحر األحمر [

ةطاقلتوليدالزعفرانةمحطةمشروع

(2٠٠٣)الرياح

لتوليدالزيتجبلمحطةمشروع

(2٠1٠)الرياحطاقة

للطاقةالغردقةمحطةمشروع

(2٠16)الشمسية

]السويس[

السويسقناةمجرىتوسعةمشروع

(1٩٧٥)

(1٩٩٧)السويسقناةجسربناءمشروع

]مصرصعيد[

(2٠1٥)الجديدةديروطقناطرانشاءمشروع

(2٠16–2٠12)المياةادارةتعزيزمشروع

للسوقالموجهةالزراعةتحسينمشروع

(2٠1٩–2٠1٤)المزارعينلصغار

عيدبصالطاقةفىالتحكمنظامتطويرمشروع

(1٩8٣/2٠٠8)مصر

]الجيزة[
الكبيرالمصريالمتحفانشاءمشروع
(2٠٠6/2٠16)

بالمتحفوالعرضاألدارةفىالقدراتبناءمشروع

(2٠2٠–2٠16)الكبيرالمصري

فللمتحالتابعللترميمالمشتركالتعاونمشروع

(2٠1٩–2٠16)الكبيرالمصري

]القاهرة [

الرابعالخطمناألوليالمرحلةمشروع

(2٠12)للمترو

اءالكهربقطاعوتحسينتأهيلاعادةمشروع

(2٠16)

لطبالقاهرةجامعةمستشفيبناءمشروع

(2٠1٥)األطفال

القوميالثقافيالمركزبناءمشروع

(1٩8٤)(األوبرادار)
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