
 

 

 لتصديلًا ناجحًا تنهي اختبار المغرب ومنظمات دولیة ودول أعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
  القذرة بالقنابل  اتهجمالمواجهة في حاالت الطوارئ ل

دولة  ٥٨ ه داخل مراكز عملیات الطوارئ التابعة لـر على أشدّ الیومین األخیرین، كان التوتّ خالل  - ٢٢/١١/٢٠١٣ال، ـمونتری
الفئة  للطوارئ النوویة واإلشعاعیة منالتصدي  على تنفیذ أحدث تمارینًا جاریالعمل حیث كان ات دولیة منظم ١٠و

ConvEx3 ُعلیه اسم "باب المغرب"، الخطَط الدولیة القائمة في مواجهة وتنسیق حاالت طلق . وقد وضع هذا التمرین، الذي أ
  ت محاكاة سلسلة من الهجمات بالقنابل القذرة.الطوارئ على المحّك بعد أن تمّ 

أسفرت هذه التفجیرات عن  بالمغرب، حیث المدینة مراكشوفي  المتوسططنجة  میناءداخل  عملیات تفجیریةمحاكاة  تتموقد 
ستجیبة، ومنها منظمة بعات "الفعلیة" و"المحتملة" و"الُمتصوَّرة" بالنسبة للحكومات المشاركة وللمنظمات الدولیة المُ سلسلة من التّ 

  الطیران المدني الدولي (اإلیكاو). 

من  لها وبالتصديإطالق مفترض إلشعاعات في الفضاء الجوي،  حول عملیةالتي تم تناولها خالل هذا التمرین  وتمحورت المسائل
الصناعة والسیاحة واألنشطة فیما یخص ًا ، وأیضالجمهور بشفافیة والتواصل مع األمنو  الصحة العامةو  ةالطبی حیث اإلجراءات

بعملیات ًا على الرغم من أن الدروس المستفادة من تمرین "باب المغرب" تتعلق أساسو التجاریة ذات الصلة باستیراد وتصدیر السلع. 
  على أنواع أخرى من حاالت الطوارئ النوویة واإلشعاعیة.ًا ، فإّن العدید منها ینطبق أیضقذرةحتملة لقنابل تفجیر مُ 

فرصًة رائعة لمراجعة اإلجراءات والمسؤولیات  كانوصّرح السید ریمون بنجامان، األمین العام لإلیكاو، بأّن "تمرین "باب المغرب" 
ونحن سنضع في األسابیع . لحادث نووي وٕاشعاعي دوليالتصدي في حاالت الطوارئ القائمة داخل المنظمة فیما یتعلق بتنسیق 

تتطّلع إلى تبادل نتائج هذا التحلیل مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومع العدید من الدول  والمنظمة ًا،مستفیضًا القادمة تقییم
  في هذه السنة."  ConvEx3تمرین في نجاح هذا الوالمنظمات الدولیة الشریكة التي ساعدت على إحراز 

سلطات الدول لشؤون األمن عن تسلیم بضرورة تحسین التعاون بالنیابة الومن بین االستنتاجات المباشرة التي تم استخالصها 
، علمًا ةالمعلومات الحساس حمایةشرط بلجمهور االتواصل مع وضوعیة وسهولة الفهم في والسالمة، وضرورة توخي الشفافیة والم
  بأنه هذا التوازن ال یخلو من صعوبات.

، وستشكل لدول والمنظمات الدولیة المشاركةعقیبات الواردة من اجمع التّ  خالل األسابیع المقبلة وستتولى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  لمواجهة مثل هذه الطوارئ.من تقریر شامل ُیستخدم في تعزیز التأّهب على المستویین الوطني والدولي ًا جزء هذه التعقیبات
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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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