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 القوي نظرة عامة على الزلزال 
 اليابانالذي ضرب شرق 
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 (1)الزلزال القوي الذي ضرب شرق اليابان 

oبتوقيت اليابان المعياري 14:46، الساعة 2011مارس  11 :التاريخ والوقت 

o(أشد زلزال مسجل في تاريخ اليابان* )9.0 :شدة الزلزال 

oكم 24العمق ( كم شرق جنوب شرق شبه جزيرة أوشيكا 130)شرقًا  142,9شمااًل و 38,1 :المركز التحتاني* 

 المركز السطحي

 (قيمة مؤقتة)*: 
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 (وكالة األرصاد الجوية باليابان: المصدر)

 (2)ضرب شرق اليابان القوي الذي الزلزال 

 التسونامي
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 أقصى ارتفاع للتسونامي

 أول تسونامي أقصى ارتفاع للتسونامي

 .ال يمكن تحديد أقصى ارتفاع للتسونامي حتى اآلن بسبب بعض المشاكل* 

 .االرتفاع األقصى الفعلي قد يكون أعلى



 (3)ضرب شرق اليابان القوي الذي الزلزال 

 اإلصابات  ■

 الوفيات ７２１ １５ 

 المفقودون ６１５ ４  

 (المنازل)األضرار التي لحقت بالممتلكات   ■

 انهيار كامل ９３６ １１３

 انهيار نصفي ８０６ １５０

 ضرر جزئي ０７９ ５３３

 ８３ ０９９ 
 

 عدد حاالت اإلخالء  ■
 

 (رئيس وزراء اليابان ومجلس الوزراء: المصدر)

 (وكالة الشرطة الوطنية: المصدر)

 (وكالة الشرطة الوطنية: المصدر)

 األضرار
 2011أغسطس  22حتى 
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 2011أغسطس  11حتى 



 بلداً وإقليماً  180أكثر من برقيات تعزية من  منظمة دولية 39بلدً وإقليماً  و 143عروض من 

 منظمة دولية 60وأكثر من 
 ، مسح أجرته وزارة الشؤون الخارجية باليابان2011أبريل  25حتى 

 مساعدة لليابان من مجيع أحناء العامل
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 مساعدات من فرق اإلنقاذ

مساعدة من فرق اإلنقاذ 
والمتخصصين من البلدان 

األجنبية، بمن فيهم أعضاء 

االتصاالت آلسيا مجموعة 

والمنظمات والمحيط الهادئ 

 اإلقليمية والدولية
 (أبريل 25حتى )
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 مساعدة يف جمال االتصاالت من االحتاد

 مساعدات لحاالت الطوارئ باستعمال أجهزة اتصاالت ساتلية مقدمة من 
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 لم يفرض ووحدة أجهزة اتصاالت ساتلية بالمجان  153ما مجموعه نشر االتحاد

 .رسومًا على االتصاالت

 

 

 

 المحلية والجهات األخرى بالمجان عن األجهزة تدريجيًا للحكومات تم تأجير هذه

 طريق إدارة الشؤون الداخلية واالتصاالت

 هاتفًا ساتليًا من نوع ثريا 78•

 هاتفًا ساتليًا باإلريديوم 13•

 مطرافاً لشبكات عالمية عريضة النطاق بنظام إنمارسات 62•
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 األضرار الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 خدمات الخطوط الثابتة‘ 1’

 .مارس 13في  ( تقريباً ثلث الشبكة الكاملة في المنطقة المنكوبة)انقطاع الخدمة عن نحو مليون خط  -

 .في المائة من هذه الخطوط 1ال تزال الخدمة منقطعة عن نحو -

 

 الهواتف المتنقلةخدمات ‘ 2’

 محطة قاعدة متنقلة 000 15نحو -

 .مارس 12خارج الخدمة في 

 ليس بسبب الزلزال فقط، ولكن أيضًا بسبب  )

 (نقص إمدادات الوقود

 في المائة من هذه 1,1ال يزال    -

 .المحطات بدون خدمة 
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 عدد محطات قاعدة متنقلة التي أصبحت خارج الخدمة

Softbank Mobile 

NTT docomo مجلة نيكي بيزنس: المصدر 



 النقاط التي أصيبت بعطل يف الشبكة املتنقلة

  

 Aالمنطقة 

 Bالمنطقة 

 NTTمبنى  

 كبل

 محطة قاعدة

 أجهزة التحكم في 

 محطة قاعدة

 مبدل 

 الترحيل

مبدل مبدل  

مبدل  

محطات انهارت، استنفاد 
 شحن البطارية

 عطل في الكبالت
 وتلف األنابيب

مباني انهارت، غرق وتدمير 

بسبب الفيضان، استنفاد شحن 
 البطارية

 تبادل اإلرسال

مبنى ) NTTمبنى 

 (الترحيل
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 االستجابة للكوارث يف اليابان
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 دعم ضحايا الكارثة/اجلهود الرئيسية يف جمال استعادة اخلدمات

عملت الشركات الناقلة على إصالح البنية التحتية لالتصاالت التي أصيبت بضرر ودعم الضحايا في منطقة الكارثة. 

 حتى نهاية أبريل، أعيدت الخدمة إلى جميع مبدالت هواتف الخطوط الثابتة المنقطعة التي تشغلهاNTT Eastباستثناء عدد قليل من المناطق ،. 

 ونظرًا النخفاض عدد األسر المعيشية (. 2011يوليو  14حتى )محطة في مقاطعة مياغي بدون تشغيل  56ظلت إحدى محطات ترحيل التلفزيون من أصل
 .المتأثرة، لم يكن هناك أي تأثير على المنطقة األوسع مساحة

 جهود إلصالح البنية التحتية لالتصاالت 1.

 نشر مركبات محطات قاعدة ومحطات قاعدة مؤقتة باستعمال الساتل•
 نشر مركبات البطاريات•

 (تأجير المحطات األرضية الصغيرة جدًا)ساتلية دارات اتصاالت توفير •

 MCAنشر محطات ترحيل مؤقتة خارج المنطقة التي تغطيها •
 نشر خريطة لمنطقة استعادة الخدمات وتوفير معلومات عن استعادة الخدمات•

 جهود لضمان تدابير االتصاالت لضحايا الكارثة 2.

 توفير هواتف عامة بالمجان ونشر هواتف عامة خاصة•
 تأجير هواتف متنقلة بالمجان ومحطات إلعادة شحن البطارية بالمجان•
 تأجير هواتف متنقلة ساتلية بالمجان•
 بالمجان MCAتوفير مطاريف •
 توفير بيئة للنفاذ إلى اإلنترنت بالمجان•
 توفير نفاذ إلى خدمات الشبكات المحلية الالسلكية العامة بالمجان•

 جهود الوزارة< مراجع>

 وأجهزة راديوية   MCAتأجير هواتف متنقلة ساتلية بالمجان ومطاريف •
التعاون لتوفير دارات اتصاالت ساتلية مؤقتة باستعمال ساتل اختبار هندسي •

(KIZUNA) 

 مرونة في إصدار تراخيص لمحطات الراديو وفقًا لطلب فرق اإلنقاذ األجنبية•

 (تأكيد السالمة وما إلى ذلك)دعم لجمع المعلومات  5.

رسائل الطوارئ في حاالت  لوحة الكوارث، طلب رسائل الطوارئ في حاالت •
 الكوارث

 إنشاء موقع على الويب لنشر معلومات السالمة والبحث•
 إنشاء موقع مميز على الويب يجمع المعلومات المتعلقة بالكارثة•
بالمجان في منطقة   FMإنشاء موقع على الويب لالستماع إلى محطات اإلذاعة  •

 طوهوكو عن طريق الحاسوب أو الهواتف الذكية بصرف النظر عن منطقة اإلذاعة

 دعم لتوزيع المعلومات 4.

 توفير مواقع عاكسة لمواقع الويب المزدحمة للمؤسسات العامة•

توفير خدمات سحابية بالمجان للحكومات المحلية أو المنظمات التي ال تستهدف •

 الربح وما إلى ذلك في منطقة الكارثة

 التنازل عن الرسوم األساسية وما إلى ذلك وتمديد الوقف الطوعي•
 خفض تكاليف إصالح الهواتف المتنقلة التي لحق بها الضرر•

 التنازل عن الرسوم وما إلى ذلك 3.

 خدمات إذاعية 6.

 مركبة في مراكز اإلخالء (760)وراديو  (750)أجهزة تلفزيون •
 تلفزيونات وموالفات مجانية•

 اإلعفاء من رسوم استقبال اإلذاعة•
 اإلعفاء من رسوم االستعمال أو خفضها•
نفاذ مؤقت إلى اإلذاعة الساتلية في المناطق ذات خطط غير جيدة الستقبال الخدمات   •

الرقمية لألرض في مقاطعات  إيوات ومياغي وفوكوشيما والمناطق المجاورة  
 .المتأثرة بالكارثة التي ال تستطيع النفاذ إلى اإلذاعية التلفزيونية لألرض
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 .موقع في اليابان 300هناك أجهزة لقياس شدة الزالزل في أكثر من •

 .وكالة األرصاد الجوية باليابان تجمع البيانات•

 ترسل الوكالة المعلومات إلى محطات التلفزيون والهواتف المتنقلة وما إلى ذلك فورًا•

 الزالزل المبكر بشأن اإلنذار  -

   التسوناميإنذار ومشورة بشأن -

 والتسونامي الزالزلمعلومات عن -

 

 نظام مجع املعلومات عن الزالزل
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 بدون رسوم شهرية أو رسوم اتصاالت -

اكتشاف وقوع 
 زلزال

/  من الدولة اإلخالء/معلومات عن الكارثة

 الحكومات المحلية

 مركز البريد

 إنذار مبكر بالكوارث

 وكالة األرصاد الجوية باليابان

 إجراء عملية تسليم الرسالة

 إرسال إنذارات يف آن واحد إىل اهلواتف املتنقلة
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 الخ

 مكتب رئيس 
 الوزراء

 أقسام الشرطة

 الحكومة المركزية

 مكاتب الحكومات المحلية

 البلديات

محطات 
 المطافئ

 المقاطعات

 المدارس

 فروع الحكومة

FDMA 

توصيل الكيانات اإلدارية الوطنية والهيئات العامة المعنية والمقاطعات والبلديات من خالل  

نظام اتصاالت راديوية إلرسال المعلومات فيما بين المؤسسات اإلدارية ونشر المعلومات  
 .على المقيمين المحليين

 ميكروفون خارجي

MIA 

NTT 

NHK 

TEPCO 

NPA 

MOD 

JMA 

 المستشفيات

 المصارف
 الحكومات المحلية

 في المائة منها نظام اتصاالت  92مكتب للحكومات المحلية، أنشأ  1750من بين ما مجموعه  * 

 (2010حتى نهاية مارس )راديوية للبلدية في حاالت الطوارئ    

 الخ

شبكة االتصاالت   

الراديوية إلدارة 

 كوارث الحرائق

 الطوارئاالتصاالت الراديوية للبلديات يف حاالت نظام 
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 (”171“)طلب رسائل الطوارئ في حاالت الكوارث  -أواًل 

 (”web171“)الطوارئ في حاالت الكوارث لوحة رسائل  -ثانيًا 

 (“ أنظمة الهواتف اليدوية/للهواتف الخلوية ”)الكوارث لوحة رسائل عن  -ثالثًا 

 عامة وهواتف متنقلة ومطراف ألنظمة الهواتف اليدوية/هواتف ثابتة-
 رسائل صوتية-
 (NTT EAST/WEST: نظام التشغيل)لالتصاالت  NTTتوفرها شركة -

 اليدوية باستعمال اإلنترنتالهواتف ألنظمة ومطراف حاسوب وهواتف متنقلة -
 رسائل صوتية ورسائل نصية وصور ثابتة وصور متحركة-
 NTT EAST/WESTتوفرها وتشغلها شركة -

 اإلنترنتوحاسوب باستعمال الهواتف اليدوية ألنظمة ومطراف هواتف متنقلة -
 نصية رسائل -
 وتشغلها خمس شركات للهواتف المتنقلة وشركات أنظمة الهواتف اليدويةتوفرها -

 أنواع خدمات تأكيد السالمة
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 2011مارس   11الدروس املستفادة من أحداث  
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 االحتياجات من املعلومات

 "معلـومـات"كانت هناك حاجة كبيرة إلى  -
 (تحليل يومي التجاهات االحتياجات ألشياء غير كافية)

 .مارس 16-26رسالة تويت بمحرك الرؤية في الفترة  1 500مارس ونحو  12-15رسالة تويت عن طريق غوغل كل يوم في الفترة  1 000نحو  METI، استخلصت «عدم»باستعمال الكلمة الرئيسية 

3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 1639-1702 3/18 1421-1441 3/19 1328-1404 3/20 1252-1331 3/22 1515-1600 3/23 1959-2050 3/26 2238-2348
3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 1639-1702 3/18 1421-1441 3/19 1328-1404 3/20 1252-1331 3/22 1515-1600 3/23 1959-2050 3/26 2238-2348

1 電力 電力 電力 電力 物資 物資 物資 電力 物資 電力 電力

2 情報 情報 食料 物資 ガソリン 電池 ガソリン 物資 ボランティア ガソリン 水

3 食料 食料 情報 ガソリン 食料 ティッシュペーパーボランティア ガソリン 水 物資 ガソリン

4 物資 ガソリン 物資 食料 情報 飲料水用容器 電力 ボランティア 土のう袋 水 物資

5 テレビ 紙おむつ ガソリン 水 燃料 懐中電灯 エネルギー 情報 電力 テレビ 運動

6 ニュース 赤ちゃん用 テレビ 情報 避難所 トイレットペーパー 情報 テレビ ガソリン 食料 自動車

7 照明 物資 場所 燃料 石油製品 軽油 医師 避難所 野菜 自転車 紙

8 機器 テレビ 地図 紙オムツ 水 ブルーシート ヘリ 食料 テレビ 牛乳 食料

9 避難所 水 水 ビニール テレビ 保存食 内科 店 食料 自動車 燃料

10 水 ニュース 紙おむつ フリース 自動車 ガソリン用携行缶 水 燃料 情報 トイレットペーパー 報告

11 血液 避難所 燃料 生地 店 電力 献血 運動 運動不足 ボランティア 野菜

12 電源不足 店 運動 店 電力 水 おにぎり 水 燃料 電化 インク

13 病院 血液 通信 医療 トイレットペーパー ガソリン 看護師 自動車 車 燃料 情報

14 救援 コンビニ 店 紙オムツ不足 暖房 テレビ 運動不足 おにぎり トイレットペーパー 住宅 本

15 店 運動 交通 テレビ 栄養不足 紙おむつ 車 募金 医師 店 ボランティア

16 運動 燃料 自動車 電池 糖尿病 食事 無洗米 牛乳 運動 運動不足 魚

17 ガソリン 医療 コンビニ ニュース 血液 かゆ 衣類 紙おむつ 食事 部品 ニュース

18 場所 照明 救援 交通 粉ミルク 乳幼児用 紙オムツ 自転車 果物 電車 道路

19 懐中電灯 自動車 血液 避難所 毛布 入院患者 下着 ニュース 店 情報 キャップ不足

20 携帯 場所 赤ちゃん用 医薬品不足 運動 無洗米 避難所 医薬品不足 水分 ニュース 避難所

 26معلومات للموقع رقم 

 معلومات معلومات

 معلومات

 معلومات

 معلومات

 معلومات

 معلومات

 معلومات

 معلومات

 معلومات

 تلفزيون

 تلفزيون

 تلفزيون

 تلفزيون

 تلفزيون

 تلفزيون

 تلفزيون

 تلفزيون

 تلفزيون

 أخبار

 أخبار

 أخبار

 أخبار

 أخبار

 أخبار

 هواتف متنقلة

 اتصاالت
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 وسائل تأكيد السالمة وحالة التوصيل
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 وسائل تأكيد السالمة

 طريقة االتصال بالمعارف واألسرة
 

 ظروف التوصيل

محاولة االستعمال  

عدم محاولة االستعمال  

عدم معرفة كيفية االستعمال  

 بدون مشكلة

مشاكل قليلة  

 لم يعمل على اإلطالق

 ثابتة ثابتة

 متنقلة

 بريد متنقل

 بريد بالحاسوب

طلب رسائل الطوارئ في 

(ثابتة)حاالت الكوارث    

طلب رسائل الطوارئ في  

(متنقلة)حاالت الكوارث    

طلب رسائل الطوارئ في 

 (الحاسوب) حاالت الكوارث 

 متنقلة

 بريد متنقل

 بريد بالحاسوب

طلب رسائل الطوارئ في 

(ثابتة)حاالت الكوارث    

طلب رسائل الطوارئ في  

(متنقلة)حاالت الكوارث    

 طلب رسائل الطوارئ في 

 (الحاسوب)الكوارث  حاالت 
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 FM( الكوارث)حمطة ناتوري سايغاي 

 في مبنى مكتب مدينة ناتوري بمقاطعة مياغي “ FM (الكوارث)ناتوري سايغاي ”أنشئ ستوديو
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 استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 توفر خدمة العثور على األشخاص سجاًل ولوحة رسائل للناجين واألسر واألقارب المتضررين من الكوارث الطبيعية -
 .لنشر معلومات والبحث عن معلومات تتعلق بحالة الشخص اآلخر 

 (غوغل)المصدر )

 (غوغل)خدمة العثور على األشخاص 
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 لدي معلومات عن شخص ما
 

وتتضمن  . يرجى اإلحاطة علمًا بأن جميع البيانات التي ُتدخلها ستصبح متاحة للجمهور ويمكن ألي شخص رؤيتها واستعمالها: مالحظة

بيانات خدمة العثور على األشخاص البيانات التي يدخلها المستخدمون والبيانات المدخلة على أساس المعلومات المتاحة للجمهور وبعض  

 .وال تقوم شركة غوغل باستعراض صحة البيانات والتحقق منها. المصادر األخرى

 ما هي حالتك؟

 2011زلزال اليابان لعام : العثور على األشخاص

 .سجل 200 621يتتبع النظام حالياً حالة 

 عن شخص ماأبحث أنا 
 



 صور نشرت لقوائم األشخاص الذين مت إخالؤهم 
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 معلومات عن حركة املرور يف منطقة الكارثة

 (موقع الويب لنظام النقل الذكي في اليابان: المصدر)

 مارس 22

 في اليوم السابق
 أزرق :طريق به حركة مرور

 رمادي: طريق بدون حركة مرور
 أحمر  :ازدحام المركبات

 مايو 6
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 معلومات تكميلية سريعة من احلكومة

 (مثال)استجابة الحكومة والمعلومات المقدمة إلى الجمهور 

 أمثلة على المعلومات التي تقدمها قطاعات الحكومة على تويتر

 (مثاًل)معلومات حديثة على الصفحة الرئيسية 

 (مثال)معلومات ومحتوى البيانات 
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 آفاق املستقبل
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 جلنة الدراسات لتأمني االتصاالت يف حاالت الطوارئ الكربى

ومن أجل سالمة حياة المواطنين والممتلكات   . االقتصادي/تمثل البنية التحتية لالتصاالت قاعدة حاسمة لحياة األشخاص والنشاط الصناعي

االتصاالت المتعلقة باإلبالغ عن حاالت الطوارئ وتأكيد السالمة وتعتبر  الضروري تأمين والحفاظ على الوظائف الوطنية، من 

 .منع الكوارث في حالة وقوعها/االتصاالت أساسية إلنفاذ القانون

 يتعين على لجنة الدراسات هذه دراسة وسيلة تأمين االتصاالت في حاالت الطوارئ على أساس حدوث ازدحام وتعطل االتصاالت في

 .منطقة واسعة بسبب الزلزال القوي الذي ضرب شرق اليابان

 االستجابة لالزدحام في حاالت الطوارئ 1.

جهود إيجابية من الشركات الناقلة أو المستخدمين من زاوية  (1)

 تجنب االزدحام أو تخفيف حدته

المكالمات ذات )تقييد المكالمات لتأمين بعض المكالمات  (2)

في إطار أوضاع ( األولوية في حاالت الطوارئ، وما إلى ذلك

 االزدحام

 توفير المعلومات المتعلقة بتقييد المكالمات وما إلى ذلك (3)

تأمين تدابير لالتصاالت في حالة تعرض محطات قاعدة أو   2.

 محطات ترحيل للضرر

 إصالح مرافق االتصاالت التي تعرضت للضرر (1)

تعاونية لالتصاالت في منطقة /تأمين وتوفير وسائل بديلة (2)

 الكوارث أو مواقع اإلخالء

 تأمين مصدر ثابت للطاقة الكهربائية الالزمة لتوفير الخدمات (3)

توفير المعلومات المتعلقة بانقطاع الخدمات أو إعادتها بصورة  (4)

 سريعة ومناسبة

 البنية التحتية للشبكات في المستقبل الخاصة بالكوارث 3.

شبكة جديدة مع مراعاة السالمة والموثوقية في أوقات الكوارث  (1)

 وخفض استهالك الطاقة

 التحديات التي يتعين التغلب عليها إلنشاء شبكة جديدة (2)

تطوير النظـام وتأميـن الطيـف، )تدابير إلنشاء شبكة جديدة  (3)

 (وما إلى ذلك

 طريقة استعمال اإلنترنت في المستقبل في حاالت الكوارث 4.

 تأمين وتوفير وظيفة النفاذ إلى اإلنترنت في أوقات الكوارث (1)

 توفير المعلومات من خالل اإلنترنت في أوقات الكوارث (2)

 صيانة وظيفة منصة إدارة األعمال في أوقات الكوارث (3)

حماية المعلومات اإلدارية المهمة ومعلومات إدارة الشركات  (4)

 وما إلى ذلك
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 مـع الشكـر
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 نائب مدير شعبة السياسات الدولية
 مكتب االستراتيجية العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت، اليابان

   deguchi@soumu.go.jp-t:   البريد اإللكتروني
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