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  PIO 06/11  للنشر الفوري
  الحالية في اليابان  اإلشعاعمستويات 

  ومشورة متعلقة بالسفر
اليابانية تنتشر تدريجيا خارج اليابان  شيتيالمتسربة من محطة فوكوشيما دايالمواد المشعة إن ـ  ١/٤/٢٠١١ ،مونتريال

وال يشكل أي خطورة بالنسبة للصحة أو للسفر، وفقا لمؤسسات  جداًجداً في الغالف الجوي العالمي ولكن بتركيز منخفض 
  .األمم المتحدة التي ترصد الحالة عن كثب

 ١١اليابانية أن جميع مطارات البلد، باستثناء مطار سنداي التي تضررت بسبب أمواج التسونامي في  تالسلطاوتؤكد 
ويؤكد الرصد المستمر حول هذه المطارات  .بالنسبة للعمليات الجوية الدولية والمحلية عاديةمارس، تواصل العمل بصورة 

  .  هي ضمن حدود السالمة من الناحية الصحية اإلشعاعأن مستويات 
على أحدث المعلومات، يرجى من المسافرين الذين يزورون اليابان بواسطة الجو استشارة موقع االنترنت الذي ولالطالع 

  ./http://www.mlit.go.jp/koku/flyjapan_en :وضعه مكتب الطيران المدني الياباني لهذا الغرض
الدولية التي لم تتضرر جراء الزلزال وأمواج التسونامي تعمل بصورة  الموانئد السلطات اليابانية أيضا أن جميع وتؤك

الذي أجرته  اإلشعاع، وذلك بناء على نتائج قياس مستويات الموانئعادية ولم تكتشف أي مخاطر تتهدد الصحة حول 
  .الحكومات المحلية

وزارة  اتخذتهاالتي  اإلجراءاتين على المزيد من المعلومات بشأن جميع جوانب ويمكن االطالع في الموقعين التالي
  :في طوكيو اإلشعاعالتحتية والنقل والسياحة في اليابان، فضال عن المعلومات المتعلقة بكمية  والبنىاألراضي 

 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001411.html   
 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000041.html  

في جميع  ضروري اآلن في المطارات والموانئ غير اإلشعاعإن الكشف على المسافرين القادمين من اليابان لمعرفة درجة 
  .العالم أنحاء

منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية : التي تشارك في عملية الرصدوفيما يلي وكاالت األمم المتحدة 
  .العالمية لألرصاد الجوية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة السياحة العالمية ةوالمنظم

   :ة الصحة العالميةويمكن االطالع على مزيد من المعلومات في موقع االنترنت التابع لمنظم
http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspxNewsroom:   

 
 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ ة البالغ عددهاالمتعاقد دولهابين 
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