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  PIO 07/11  للنشر الفوري
  هاإلياليابان و منسفر نقل والالحالة الراهنة لل

تضرر محطة فوكوشيما عن عن كثب اآلثار الناجمة  رصدمنظمات األمم المتحدة التي ت إنـ  ١٤/٤/٢٠١١ ،مونتريال
فيما يخص الصحة  م الطائرةطواقلركاب وا على اإلشعاع ال تشكل خطرالحالية لمستويات الأن بما تزال واثقة داييتشي 

  .وسالمة النقل
تجارة والصناعة في اليابان في االقتصاد وال ارةوز صنفت، ∗المقياس التصنيفي الدولي لألحداث النووية إلىواستنادا 

بعد التصنيف هذا  أبريل، وصل ١٢في و  .٥ المستوىفي  اإياه ةمحددهذه المحطة لها ي تعرضت تلحادثة الامارس   ١٨
  .المواد المشعة المتسربة إلى الغالف الجويكمية تقديرات  مستقاة منمعلومات وفقا ل، ٧المستوى إلى مراجعته 

من  حدود السالمةضمن  بقىاإلشعاع تأن مستويات يؤكد اإلشعاع حول المطارات والموانئ في اليابان  رصد ما برحو
، البلدان األخرى ى إلى يومنا هذا فيم الطائرة والبضائع من اليابان الذي جرطواقن رصد الركاب وكما أ. ةصحيالناحية ال

الكشف األمني على  يعتبر ال، بناء عليهو. ال يوحي بوجود أي خطر على الصحة أو السالمة وفقا لسياساتها الوطنية،
  .في المطارات والموانئ في جميع أنحاء العالما ألغراض الصحة والسالمة أمرا ضروري اإلشعاع

  .المقياس التصنيفي الدولي لألحداث النوويةال تستند المعلومات عن النقل والسفر من اليابان وإليها جوا أو بحرا إلى تقييم  ∗
الذي وضعه التالي موقع الاالطالع على  االيابان جوإلى  ذي يصلونلا ركابأحدث المعلومات، يرجى من الحصول على ولل

  /http://www.mlit.go.jp/koku/flyjapan_en  :في اليابان لطيران المدنيامكتب 
هياكل األساسية والوزارة األراضي  اتخذتهاالتي  اإلجراءاتن جميع جوانب المزيد من المعلومات ع ةتاليال قعاالمو تضمنتو

  :وفي البحر في المنطقة طوكيوخليج في  اإلشعاع عن حجمالمعلومات  إلى جانبوالنقل والسياحة في اليابان، 
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001411.html   
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000041.html 
http://www.mlit.go.jp/en/maritime/maritime_fr1_000007.html 

 ةوالمنظم ،ذريةوالوكالة الدولية للطاقة ال ،منظمة الصحة العالميةفهي  عملية الرصدمعنية بوكاالت األمم المتحدة الأما 
ومنظمة  ،ومنظمة السياحة العالمية ،ومنظمة الطيران المدني الدولي ،والمنظمة البحرية الدولية ،العالمية لألرصاد الجوية

  .العمل الدولية

 www.who.int :منظمة الصحة العالميةالتالي لموقع الفي عن جوانب الصحة ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات 
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 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 المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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