
وضع إعادة اإلعمار بعد
زلزال شرق الیابان الكبیر

ي ذلك إلى تقدمت عملیة إعادة اإلعمار بشكل ُمطَّرد على مدى األعوام العشرة التي تلت الكارثة، ویرجع الفضل ف
.جھود السكان القاطنین في األماكن المتضررة إلى جانب الدعم المحلي والدولي

تسببت في وقوع أضرار جسیمة، باإلضافة إلى تلك2011مارس 11وموجات التسونامي التي وقعت یوم الزلزال ن إ○ 
اء وقعت بَما فیھا الوفیات التي (شخًصا 19,747بلغت خسائر األرواح . التي خلَّفھا حادث محطة الطاقة النوویة جرَّ

.شخًصا في عداد المفقودین2,556ظل یو) الكارثة

معدل الجرعة الُممتصة في الھواء في أماكن بمحافظة ○ 
الكبیرة فیما في المستوى نفسھ تقریبًا كما في المدنفوكوشیما 

.وراء البحار

محطة فوكوشیما داییتشي للقوى النوویة
)TEPCO(التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة 

، 2019ینایر : ، نیویورك2018ینایر : ، لندن2020مارس : ، طوكیو2020مارس 11: مواقع في فوكوشیما: الحالیة وفقًا للتواریخ التالیةاألرقام * 
.2019سبتمبر : برلین وسنغافورة وھونغ كونغ وبكین وسیول

الساعة/ میكرو سیفیرت: الوحدة

تقریر لجنة األمم المتحدة : المصدر
ي العلمیة الَمعنیة بآثار اإلشعاع الذر

)UNSCEAR 2008(

أمثلة لمناطق ذات 
مستویات إشعاع 

طبیعیي عالیة

.تستند األرقام الخاصة بكل مدن ما وراء البحار  إلى تلك التي نشرتھا مؤسسات حكومیة في كل البلدان* 

وضعتھا وكالة إعادة اإلعمار استناًدا إلى البیانات من محافظة فوكوشیما: المصدر

لعاب ُعقدت بعض الفعالیات لأل○ 
2020األولیمبیة بطوكیو لعام 
.في محافظة فوكوشیما

قلَّ یما معدل الجرعة الُممتصة في الھواء بمدینة فوكوش○ 
.رةً مقارنةً بما كان بعد الكارثة مباشبشكل كبیر 

حو خطوات ن"وضعتھا وكالة إعادة اإلعمار استناًدا إلى النشرة الخاصة بمحافظة فوكوشیما : المصدر
)"30.1اإلصدار (التنشیط في فوكوشیما 

＠Tokyo 2020
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الوضع الحالي

األشخاص 
ةالمتأثرون بالكارث

عدد الذین جرى إجالؤھم 470,000
)بعد الكارثة مباشرةً (

40,000
)2021یولیو (

عدد من یقیمون في مساكن 
مؤقتة

316,000
))الحد األقصى(2012أبریل (

1,000
)2021یولیو (

البنیة التحتیة إعادة إعمار الطرق كیلومتًرا570
)الطرق الُمستھدفة الُمقرر إعادة بنائھا(

)٪95(كیلومتًرا 541
)2021یولیو (

الصناعات

حجم شحنات المنتجات 
الُمصنَّعة

ینملیار 10,764
)قبل الكارثة،2010(

)٪117(ملیار ین 12,639
)2018(

مساحات األراضي القابلة 
الستئناف الزراعة فیھا

ھكتاًرا19,690
اء التسونامي( )األراضي الزراعیة الُمتضررة جرَّ

)٪94(ھكتاًرا 18,560
)2021ینایر (

أثر حادث المحطة 
النوویة

المنطقة الخاضعة ألوامر 
اإلجالء

كیلومتًرا مربعًا1,150
）من محافظة فوكوشیما12٪（
))الحد األقصى(2013أغسطس (

كیلومتًرا مربعًا337
）من محافظة فوكوشیما2,4٪(

)2020مارس (
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)TEPCO(الوضع الحالي في محطة فوكوشیما داییتشي للطاقة النوویة التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة  

.قلَّت كمیة المواد المنبعثة ذات النشاط اإلشعاعي بصورة ھائلة.األحوال مستقرة○ 
.لم تعد ھناك حاجة الرتداء معظم الموظفین والمفتشین للمالبس الواقیة○ 
ام تُجري مراجعات بشأن الموقف النھائي وسالمة المیاه التي تجري ُمعالجتھا عبر نظ) IAEA(كانت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ○ 

.وأمور أخرى) ALPS(الُمعالجة السائلة المتقدمة 
یو للطاقة الكھربائیة من محطة فوكوشیما داییتشي للطاقة النوویة التابعة لشركة طوكلم تتم تنقیتھا" میاه ملوثة"لن یجري تصریف أي ○ 

)TEPCO.(

)KISHIDA Fumio(زیارة رئیس الوزراء فومیو كیشیدا 
)2021أكتوبر (مرتدیًا مالبس عادیة 

ضمان سالمة الغذاء وتوفر الرفاھیة

.عملیة إعادة اإلعمار في فوكوشیما تتقدم بشكل ُمطَّرد كما ھو واضح
بالمعلومات الدقیقة المذكورة آنفًا،) منطقتك(یُرجى إعالم األشخاص في بلدتك 

.وبادر بزیارة فوكوشیما

أشھر منتجات فوكوشیما ووجھات السفر  

موقع وزارة الزراعة والغابات ومصائد األسماك: المصدر

قبل

منطقة تاریخیةخوخ فوكوشیماقلعة تسوروجا في الربیع مشروبات فوكوشیما

اعیة ألِق نظرة على نتائج اختبار المنتجات الزر
ما من ھناوالسمكیة التي تُنتج في محافظة فوكوشی

https://fukumegu.org/ok/contentsV2/

)المناطق(المعاییر وعدد الدول أنواع

قیود استیراد 
ُطرحت بعد 

الحادث

ُرفعت كل المعاییر

حظر على الوارداتبقیةقیود استیراد مت
من مناطق محددة

طلب شھادة
اختبار للواردات

من كل المناطق أو بعضھا

ان، تایوالصین، كونغ، ھونغ 5
كوریا الجنوبیة،

ماكاو

حالیًا

تبار، فلن یجري إذا لم یجتز المنتج االخ.تُجري الیابان اختبارات غذاء، وتتمیز بأن معاییرھا أكثر صرامةً من اإلرشادات العالمیة○ 
.توزیعھ في أسواق الیابان أو بالد ما وراء البحار

م تتعدَّ أي عناصر ل، في األعوام األخیرة.وتُنشر نتائج االختبارقبل الشحن،لرقابة صارمة تخضع المنتجات الزراعیة والسمكیة ○ 
.تقریبًا القیم المرجعیة

.رفعھا أو تسھیلھاالتي فرضتھا دول أخرى قد جرى االستیراد قیودمعظم ○ 
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