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 سفارة الٌابان بمصر

فً الصالون المفتوح الخاص لشبكة الٌابان ومصر        



 حجم الذمار
 مترا   40حتى : التسونامًارتفاع /  9.0: حجم الزلزال•

 10حتى )مفقودون  2640+ منهم ماتوا غرقا  % 90) 15884: عدد القتلى•

 (2014ٌناٌر 

 حوالً نصف ملٌون: عدد َمن ْتم إخالؤهم بعد الزلزال مباشرة•

 2000حوالً : األطفال الذٌن فقدوا والدٌهم•

طبقا  : )أكبر كمٌة من الخسائر االقتصادٌة بسبب كارثة طبٌعٌة فً تارٌخ العالم•

 (لتقدٌر البنك الدولً

انهار نصفها،  272653منزل انهارت بالكامل، و/مبنى 126631•

 انهارت جزئٌا   743492و

األزمة النووٌة بسبب أضرار المفاعالت النووٌة فً محطة داٌئٌتشً فوكوشٌما •

 1986أكبر حادثة نووٌة منذ كارثة تشٌرنوبل : للطاقة النووٌة

 

 

 



2011مطار سَىذاً فٌ مارس   



 الذعم والمساعذة مه الخارج

 كثٌر من النواٌا الحسنة من أنحاء العالم•

 دولة قدمت كل أنواع المساعدات 174•

 منظمة دولٌة عرضت تقدٌم الدعم 43•

أكثر )أكثر من ملٌاري دوالر : إجمالً المساهمات المالٌة من الخارج•

 (من الشرق األوسط وأفرٌقٌا% 30من 

 كثٌر من الدعم غٌر المالً ومن •

 رسائل تشجٌع من الشعب  ذلك 

 المصري هذا العام



 سَاسات حكومة الَابان

تركز . قمة أولوٌات الٌابان هً تسرٌع عملٌة إعادة الحٌوٌة والنشاط•

إعادة النشاط االقتصادي، الحكومة على السٌاسات التً تفٌد فً 
لتسرٌع التغٌٌر  األركان الثالثة – وإعادة اإلعمار وإدارة األزمة

 .الفعال

تسرٌع إعادة اإلعمارالمناطق المتؤثرة بالكارثة : إعادة اإلعمار

وبذل جهود ملموسة لخلق منطقة توهوكو المعادة حٌوٌبتها من 

   .جدٌد

زاد إطار المٌزانٌة المخصصة إلعادة اإلعمار من حوالً : المٌزانٌة

ملٌار دوالر أمرٌكً  266ملٌار دوالر أمرٌكً إلى حوالً  202
 2012-2011للسنة المالٌة 



 :وظرة عامة علي عملَة وآفاق إعادة اإلعمار

 (2/  1)مارس  11سىوات بعذ  3 

ألفا   267عدد الذٌن تم إخالؤهم إلى حوالً  نقص( من تم إخالإهم)•

نقص إشغال المساكن المؤقتة وبدأ نقل . ألفا   470من حوالً 

 .المتضررٌن إلى مساكن دائمة

من المتوقع أن ٌتم التخلص من كل ( النفاٌات وبقاٌا الدمار)•

، باستثناء بعض 2014النفاٌات وبقاٌا الدمار بحلول مارس 
 .المناطق فً محافظة فوكوشٌما

ركزت تنمٌة خطط المشارٌع على أن زٌادة ( إعادة تنمٌة المدٌنة)•

إعادة التسكٌن الجماعً للهجرة بسبب الكارثة قد تم التوصل إلٌها 
 .  وتتزاٌد األعمال التً ُبدئ فٌها. عقب إجماع تم بٌن السكان

 



 :وظرة عامة علي عملَة وآفاق إعادة اإلعمار

 (2/  2)مارس  11سىوات بعذ  3 

العمل فً البنٌة التحتٌة العامة انتقل إلى  (البنٌة التحتٌة العامة)•
 الترمٌم وإعادة اإلعمار بكل القوة

تم ترمٌم كل منشآت المدارس تقرٌباً، ما عدا  بعض ( التعلٌم)•

المناطق فً محافظة فوكوشٌما والمناطق الساحلٌة ٌتطلب فٌها 
 .إعادة التسكٌن

عاد تقرٌباً نشاط اإلنتاج الصناعً فً المناطق ( االقتصاد اإلقلٌمً)•

.  المتؤثرة بالكارثة إلى مستوٌاته التً كان علٌها قبل الكارثة

صناعات الزراعة وصٌد األسماك والسٌاحة عادت تدرٌجٌاً إلى 

وسٌتم االستمرار فً إعادة إعمار الصناعة المحلٌة وأحٌاء .  العمل
 .التسوق بكامل القوة



 مطار سٌنداي



 مدٌنة أوفونا، محافظة إٌواتً الطرٌق السرٌع جوبان



 ملجؤ فً كٌسٌنوما، محافظة مٌاجً مٌناء سوما، محافظة فوكوشٌما



 العمل تجاي الشائعات الضارة واُثار األخرى للكارثة الىووٍة 

(1  /2) 
فإن التعامل مع وبالنسبة لمحطة داٌئٌتشً فوكوشٌما للطاقة النووٌة، •

لهما أولوٌة عاجلة لدى حكومة )*( قضٌة المٌاه الملوثة وتفكٌكها 
وقد تبنت الحكومة دوراً مبادراً فً حل القضٌة، مع توفٌر دعم . الٌابان
   ملٌون دوالر أمرٌكً فً المٌزانٌة التكمٌلٌة لعام 498.5حوالً )مالً 

وضمان نشر المعلومات الدقٌقة لكل من الجماهٌر والمجتمع ، ( 2013
 30ٌستغرق التفكٌك من )*  .الدولً بطرٌقة فعالة وفً توقٌت مناسب

 (عاما   40إلى 

 تفتٌش األغذٌة بحثاً عن المواد المشعة•
  ٌتم تفتٌش األغذٌة المنتجة أو المعالجة فً المناطق المتأثرة بالكارثة بحثا

 .  عن المواد المشعة فً مراحل اإلنتاج والشحن والتوزٌع وغٌر ذلك

 من  % 99.9999. تفتش محافظة فوكوشٌما كل إنتاج األرز هناك: أمثلة    

 .ٌقع فً نطاق معاٌٌر الحكومة 2013األرز المنتج فً عام     



 العمل تجاي الشائعات الضارة واُثار األخرى للكارثة الىووٍة 

(2  /2) 

 توفٌر المعلومات الدقٌقة بطرٌقة واضحة وسهلة الفهم•
 ٌتم إعالن نتائج تفتٌش األغذٌة بحثا  عن المواد المشعة ومستوى الجرعات

 :مباشرة فً الموقع التالً على شبكة اإلنترنت
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index_food.html 

 

 كعمل مضاد لتسرب المٌاه الملوثة من محطة داٌئٌتشً فوكوشٌما للطاقة
.  النووٌة، تمت تقوٌة مراقبة المناطق البحرٌة وتم تجمٌع وإعالن نتائجها

 .IAEAوالنتائج مقدمة إلى الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة 
 دعم الصناعات التً تعانً من خسائر بسبب الشائعات الضارة•
 مارس وخففت القٌود دول  11دولة قٌود االستٌراد التً فرضت بعد  13رفعت

 .كثٌر غٌرها ومنها الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً ومصر
 جهود تنشٌط السٌاحة تمت تقوٌتها فً داخل الٌابان وخارجها بالتعاون مع الوكاالت

وتم توفٌر المعلومات بنشاط فً البعثات الدبلوماسٌة فً الخارج . السٌاحٌة األجنبٌة
 .من أجل جذب السٌاح إلى المناطق التً تأثرت بالزلزال

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index_food.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index_food.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index_food.html


 الطرٍق أمامىا
إعادة اإلعمار وإعادة . تستمر إعادة اإلعمار فً كونها أولوٌة كبرى للٌابان•

التنشٌط المحلً فً فوكوشٌما سٌتم تسرٌعه أكثر، مستهدفا  القضاٌا الرئٌسٌة 

مثل ترمٌم المساكن المتضررة، ودعم الذٌن تأثروا بالحادثة النووٌة، وإعادة 
 .اإلعمار الصناعً

تسعى الٌابان نحو تقوٌة عملٌة إعادة اإلعمارإلعادة التأكٌد على اإلمكانٌات •

 االقتصادٌة لمنطقة توهوكو كجزء من عملٌة ٌابانٌة 

 .أوسع إلعادة الحٌوٌة•

 اإلعمار إعادة عملٌة تعجٌل فً الٌابان ستستمر•

  باالستثمار ونرحب .الدولٌٌن الشركاء مع بالتعاون    

 المناطق  فً خاصة وبصفة الٌابان، فً األجنبً    

 .بالكارثة المتأثرة    



 
         


