
 

 

تمرین "باب المغرب" تجري المغرب ومنظمات دولیة ودول أعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
  القذرة بالقنابل  اتهجممواجهة الفي حاالت الطوارئ ل القدرة على التصدي الختبار

المغرب، باعتباره "دولة الحادث"، سیقوم في سیاق التخطیط لمواجهة األحداث غیر المتوقعة،  - ١٩/١١/٢٠١٣ال، ـمونتری
على وذلك ضمن إطار تمرین قذرة لحادث انفجار قنبلة  بشكل منّسقالتصدي فعالیة مدى تقییم ب والوكالة الدولیة للطاقة الذریة

  .٢٠/١١/٢٠١٣ ابتداًء من  ConvEx3 فئةاللطوارئ من االستجابة ل

منظمات دولیة، من بینها منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو)، باختبار مدى استعدادها وطنیا ودولیا  ١٠دولة و ٥٨وستقوم 
لمواجهة حالة طوارئ إشعاعیة ناجمة عن أحداث أمنیة نوویة. ویشكل هذا التمرین، الذي ُأطلق علیه اسم "باب المغرب"، أول 

  على هذا النطاق الجغرافي والدولي الواسع.من هذا النوع و  تنفیذ سیناریوفیها  یتممناسبة 

م مدى استعدادها وقدرتها على مواجهة وتنسیق حاالت الطوارئ، والسیما قیِّ وستغتنم اإلیكاو فرصة إجراء تمرین "باب المغرب" لتُ 
، التي وضعتها الوكالة باإلشعاعات المرتبطة الطوارئ حاالت إلدارة المشتركة خطةال إطار أدوارها ومسؤولیاتها المحددة ضمن

إیصال رسائل الطوارئ النوویة وما یتصل بها من نشرات عن األحوال  اتلقدر الدولیة للطاقة الذریة. وستجري المنظمة أیضا تقییما 
الطیران ورصد الجویة الخطیرة (سجمت) وٕاعالنات الطیارین (نوتام)، وللقرارات التي تتخذها الدول المتضررة فیما یتعلق بعملیات 

  مدى فعالیة خطط الطوارئ في حالة تعّطل خدمات المالحة الجویة.

التمارین الدولیة عمل التمرین سیناریو "باب المغرب"، وقام بتنسیق أبعاده الدولیة فریق بوقد وضعت اللجنة الوطنیة المغربیة المعنیة 
التصدي للطوارئ اإلشعاعیة والنوویة. وستقوم اإلیكاو المسؤولة عن یشكل جزءا من اللجنة المشتركة بین الوكاالت المنسَّقة، الذي 

تقییم بخالل هذا التمرین باختبار عملیة تفعیل فریق العمل المخصص التابع للجنة المشتركة والمعني بالنقل الجوي والبحري، و 
  كاالت.مستوى استجابته على مستوى الو 

  ConvEx3  فئةاللطوارئ من حاالت ل التصديإطار تمرین 

. وقد ConvEx-3فئة التمارین على االستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعیة والنوویة من  ٢٠٠٨و ٢٠٠٥ يسبق وأن ُأجریت في عام
إلى سیناریو حادث داخل محطة طاقة نوویة، لكّن تمرین "باب المغرب" سیكون مختلفا ألّنه ینطوي على  التمرینان األوالناستند 

  مصحوبا بتهدیدات بالمزید من الهجمات وبانتشار واسع النطاق لآلثار اإلشعاعیة.قذرة انفجار لقنبلة 

ولقد أعربت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمنظمات الدولیة المشاركة عن بالغ تقدیرها للعرض الذي قّدمه المغرب بشأن إعداد هذا 
وغیرها من الدول المتأثِّرة  في أقصى غرب شمال أفریقیاع أن تقوم الدول ه. ومن المتوقّ واستضافت ConvEx-3فئة الالتمرین من 

المنظمات الدولیة على  ستتعاونلوطنیة السائدة في مجال االستجابة لحاالت الطوارئ، فیما ابتفعیل خططها وٕاجراءاتها بالحادث 
لحاالت والتصدي التخطیط  في مجال من أحكام خاصة مته الوكالة الدولیةما صمّ ووفق  ،فیما بینها أساس االتفاقات الثنائیة

   .الطوارئو  الحوادثفي حاالت الخاص بعملیات االتصال  دلیلها ذلكالطوارئ، بما في 
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 وضع وتتولى  .العالم أنحاء جمیع في الدولي المدني للطیران والمنظم اآلمن بالتطور للنهوض ١٩٤٤ عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وهي االیكاو، أنشئت
 مجاالت جمیع في للتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل  .أخرى عدیدة أولویات بین من ،الطیران مجال في البیئة وحمایة والقدرة والكفاءة واألمن للسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة ١٩١ وعددها فیها األعضاء الدول بین المدني الطیران
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