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 مجال التركيز

 في أربعة مناطق( OSA)نشر المساعدة الفنية في الموقع 
 السير الذاتية واالنطباعات األولى للنشر

المساعدة الفنية في الموقع 

(OSA) 
 

تعزيز  ٢٠١٥تم منذ شهر تشرين أول 

األمانات العامة التابعة للدول اإلفريقية 

المطلة على المحيط األطلسي، ودول 

إفريقيا الوسطى والشرقية، ودول مجلس 

التعاون الخليجي، ودول جنوب شرق 

أوروبا وأوروبا الشرقية من خالل نشر 

يكمن دور الخبراء في تقديم . أربعة خبراء

 ضباط االرتباط الوطنييندعم فني إضافي ل

المحلية،  CBRNوألمانات مراكز تميز الـ

وفي زيادة أثر المشاريع الممّولة بموجب 

، مما يؤدي CBRNدرة مراكز تميز الـمبا

إلى إكمال نشاطات مسؤولي التعاون 

اإلقليمي الخمس والذين تم نشرهم بموجب 

ضمن وفود االتحاد األوروبي  IcSPالـ آلية

إلى األردن وكينيا وباكستان والفلبين 

والسنغال، حيث يكمن دورهم في تقديم 

النصح وإدارة تنفيذ برامج االتحاد 

عنية بتهديدات األمن والسالمة األوروبي الم

باإلضافة  –في السياقات العابرة للمناطق 

إلى دورهم في مبادرة مراكز تميز 

 .CBRNالـ

 

على تقديم إرشادات حول  OSA تعمل الـ

 األمور المرتبطة بالنشاطات التالية:

       تقييم احتياجات الـ CBRN  باالعتماد

على إدراك الته  دي  د وتقييم المخ  اطر 

 المحتملة/ نقاط الضعف

 خطط العم  ل الوطني  ة الخ  اص       ة ب  الـ 

CBRN وتنفيذها 

  ،فلس      ف   ة الت   دري   ب، وإع   داد المنهج

وتحديد المنتج لتمكين المؤس      س      ات 

 وإمداد فرق االستجابة بالمعدات

  المش         اريع المس      تمرة ومقترح   ات

المش         اريع من ال   دول الش      ريك   ة، 

 ضافة إلى إعداد شروط المرجعيةباإل

 تمارين وتدريبات الـ CBRN 

تديرة  لة المس       طاو عات ال ما ندوات واجت ال

 اإلقليمية

منذ عام  HIV-1كليفستغ أخصائي علم فيروسات متمرس عمل على أبحاث مايكروبيولوجية عن فيروس . د

له عدة مقاالت علمية وفصول في كتب تتعلق باإلرهاب . في السويد Karolinska Institutetفي  ٢٠٠٠الـ 

البيولوجي ونواحي األمن المرتبطة بعلوم الحياة، باإلضافة إلى تأليفه ُكتيّب عن األمن البيولوجي في المختبرات 

لمراقبة التسلّح  SIPRIوبصفته باحث أقدم في مشروع األمن البيولوجي والكيميائي التابع لبرنامج . للممارسين

، عمل الدكتور كليفستغ على مشاريع متعددة لالتحاد األوروبي تتعلق باألمن ٢٠٠٧ومنع االنتشار منذ 

ويركز . البيولوجي ومراقبة الصادرات، كما شارك في بعثات تقصي الحقائق وتمارين تدريبية في الميدان

باإلضافة . نولوجيا البيولوجية والسياسات ذات الصلةعمله الحالي على سالمة وأمن المواد البيولوجية، والتك

إلى هذا، فهو متحدث دائم في المؤتمرات الدولية المرتبطة باألمن البيولوجي، والسالمة البيولوجية، ومراقبة 

 .الصادرات البيولوجية، عالوةً على التقنيات غير الملموسة
  

 الوضع الحالي كخبير رئيس

ـ ( السويد)بيتر كليفستغ . د الذي تم تعيينه لدى أمانة مركز التميز لدول مجلس التعاون الخليجي  OSAهو خبير ال

 .في أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 

 GCCمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي 

حيث يعمل عن كثب مع شرطة أبو ظبي ( من أصل سنة واحدة)أشهر  ٣كليفستغ موجود في أبو ظبي منذ . د

وتركز بدايات هذه المرحلة على خلق عالقات عمل جيدة . شاطات مبادرة مركز التميز وتُنفّذهاالتي تستضيف ن

كما وأن العمل مستمر لالنخراط مع . مع زمالئه اإلماراتيين ودعمهم في تمكين األمانة اإلقليمية للبدء بعملياتها

ي الكويت وُعمان والبحرين على شركاء مركز التميز في السعودية وقطر، وللترويج لمبادرة مركز التميز ف

 .٢٠١٦أمل تشجيعهم باالنضمام إلى المبادرة خالل 

 بيتر كليفستغ. د

 السويد

رام .( د)العقيد 

 أثافيل، متقاعد

 الهند
 

عمل في القوات العسكرية لمدة )رام أثافيل، متقاعد، من الضباط المخضرمين في الجيش الهندي .( د)العقيد 

٣٠  ً تخصص في . مدرعةوهو خبير معتمد في تكنولوجيا الدبابات إضافةً إلى قيادته لعمليات كتيبة (. عاما

يحمل العقيد أثافيل . وإدارة الحدث حيث انخرط في العقدين األخيرين في هذه القضايا CBRN مجال أمن الـ

درجة الدكتوراه في اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي وإدارة الحدث، كما أنه زميل في 

واألمن  CBRN ظراً لخبرته في صياغة سياسات الـون. CBRN آثار الكوارث الناتجة عن الـالحد من أبحاث 

فقد أصبح مستشاراً رئيساً لحكومة الهند في القضايا المرتبطة ( عوامل كيميائية)القومي وفحص العامل الحي 

أثافيل عضو هيئة تدريس زائر لبعض الجامعات الهندية المهمة . كما وأن د. وإدارة الحدث CBRN بأمن الـ

في  CBRN ، وعضو ومتحدث دائم في مجال الـCBRN في األمور بالمرتبطة بالـ والمؤسسات العسكرية

أثافيل متخصص في تدقيق أمن . د. CBRN قام بتأليف الكثير من المقاالت حول الـ. المؤتمرات الدولية

 .CBRN ، وحماية البنية التحتية الحرجة وأمن أحداث الفعاليات المشهورة ضد تهديدات الـCBRNالـ
 

  CBRN الحالي كخبير رئيس في الـ الوضع

في دوره الحالي، يقوم بتيسير تعزيز قدرات وإمكانيات الدول العشرة الشريكة في منطقة إفريقيا الوسطى 

 .CBRN من مخاطر الـ حدلل( ECA)والشرقية 
 

 ECAمنطقة 

وضع الفقر وغياب  وقد تفاقم. تعاني المنطقة من تاريخ مضطرب، ناهينا عن أن الدول الشريكة دوالً نامية

وأسهم التقدم الصناعي السريع والتجارة العابرة . الضروريات األساسية سوءاً ليشهد انتشاراً في األمراض

ية واألسمدة والدهان والصبغات وللحدود في إدخال كم هائل من التهديدات السّمية من ناحية المواد الكيما

 CBRN لتطبيق إجراءات أمن وسالمة مثالية لمنع حوادث الـوهناك حاجة متزايدة . والمؤن الطبية البيولوجية

. CBRN كما وأن االضطرابات العرقية واإلرهاب قد ضاعفا من تهديد إرهاب الـ. واالستجابة لها إن لزم

 .ومن الضروري بمكان أن تفهم الدول الشريكة هذا التهديد بشكل صحيح وأن تُمّكن نفسها لمكافحته
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 مجال التركيز

 ييهستيفان أور

 فرنسا

، انخرط السيد (سنة منها كضابط ٢٠قضى )سنة كرجل إطفاء  25ونتيجةً لخبرته التي امتدت نحو . ستيفان أورييه مقدم سابق في األمن المدني الفرنسي 

في عمليات مختلفة تخص حوادث المواد  ٢٠٠٠كما ويعمل منذ عام الـ . باالستجابةأورييه بشكل نشط في إدارة العديد من العمليات والتدريبات المرتبط 

، كما وأنه "المخاطر المحتملة وإدارة األزمات والمخاطر التكنولوجية"يحمل ستيفان أورييه درجة الماجستير في . CBRN والـ( HazMat)الخطرة 

إضافةً إلى هذا، فهو يحمل مؤهالت تمكنه من قيادة كافة عمليات اإلغاثة على . خطرةمتخصص في االستخبارات التصويرية المنطبقة على الحوادث ال

كما وعمل السيد ستيفان أورييه كمحاضر جامعي في األكاديمية الفرنسية لضباط . ومن أن يعمل كمستشار لقائد الحدث French Countyمستوى منطقة 

 .اإلطفاء واإلنقاذ والحماية المدنية
 

 

 الوضع الحالي كخبير رئيس

 .CBRN من مخاطر الـ حدلل( AAFالدول اإلفريقية المطلة على المحيط األطلسي )يكمن دوره الحالي في تعزيز قدرات وإمكانيات الدول التسعة الشريكة في منطقة 

 AAF المحيط األطلسيالدول اإلفريقية المطلة على منطقة 

أو البيولوجية أو  الكيماويةوتُعنى كل دولة بنوع واحد أو أكثر من القضايا . CBRN من آثار الـ حدفي إمكانياتها وقدراتها على ال AAFتختلف الدول الشريكة في منطقة 

وفي هذا السياق، فإن . ات اإلرهابيةاإلشعاعية أو النووية، ابتداًء بتفشي األوبئة وصوالً إلى المخاطر التكنولوجية، باإلضافة إلى حوادث المواد الخطرة وصوالً إلى الهجم

ولغايات . CBRN واالستجابة والتعافي أثناء حوادث الـ جاهزيةبالوقاية وال نطاق العمل متنوع بشكل تقني، ويستوجب جهوداً مكثفة من أجل تنفيذ النشاطات المرتبطة

 .يوم سنوياً في الدول الشريكة المختلفة ١٠٠يوم سنوياً في األمانة اإلقليمية في الرباط، و ١٠٠أورييه ، فسيقضي ستيفان OSAالنشاطات التي تم التخطيط لها في مجال الـ 

 جومبر مامزاكليزي

 جورجيا

 

 بافل كاستوليك

جمهورية 

 التشيك
ركز في أطروحته . يةوتلقى الدكتور كاستوليك تدريباً في هندسة التكنولوجيا الكيما

، باإلضافة NBC/CBRNعلى الحماية من الـ  Brnoللدكتوراه من جامعة الدفاع في 

عمل محاضراً في العديد من الجامعات منذ . إلى تخصصه في تكنولوجيات التطهير

ركز الدولي للسالمة ، وهو حالياً عضو في المجلس االستشاري للم2008عام 

وتشتمل خبرة الدكتور كاستوليك على مواضيع مختلفة . ي في بولنداواألمن الكيماو

وكضابط مخضرم في . CBRN للـ جاهزيةصات في مجال االستجابة والالتخص

الجيش التشيكي، فقد عمل في وزارة الدفاع التشيكية على مشاريع متعددة تُعنى 

وقد قاد فرق الخبراء التشيكيين في الهيئة . CBRN بالبحث والتطوير في مجال الـ

في  CBRNتالف مواد الـ الخاصة التابعة لألمم المتحدة للبعثات المعنية بجرد وإ

والدول  OPCWكما وعمل بشكل مكثف مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية . العراق

ويركز عمله الحالي على نقل المعرفة المرتبطة بالسالمة واألمن . األعضاء

 .على المستويات المحلية والحكومية CBRN والتكنولوجيا والتثقيف في مجال الـ

 الوضع الحالي كخبير رئيس

، فإنه يعمل على تيسير وتنسيق (OSA)بصفته قائد فريق المساعدة الفنية في الموقع 

الرئيسيين الذين تم نشرهم، باإلضافة إلى  OSA النشاطات المرتبطة بخبراء الـ

 .وفريق الحوكمة UNICRIاالتصال بالمفوضية األوروبية والـ 

 لمحة سريعة عن فريق المساعدة الفنية في الموقع

مثالً، . CBRN في جميع مراحل دورة نشاطات مراكز تميز الـ OSA فريق الـيُسهم 

تم تسليم الخطوط اإلرشادية الالزمة العتماد الدورات التدريبية لغايات مناقشتها 

على بعض من  OSA يركز عمل فريق الـ. بهدف تعزيز جودة التدريبات واستدامتها

تحديدها أثناء االجتماع األخير لرؤساء  الركائز الستة المرتبطة باالستدامة والتي تم

 سيساعد الفريق في تحديد الفجوات واالحتياجات المرتبطة بالـ": الجوهر. "األمانات

CBRN على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية وتصنيفها حسب األولويات .

ات من خالل تنظيم اجتماعات أكثر على المستوي" التعاون اإلقليمي"وسيتم تحسين 

الوطنية واإلقليمية، ومن خالل وضع مسودات لخطط عمل تجارية من شأنها تمكين 

وضع خارطة ": مدارس التميز. "CBRN إعداد خطط العمل اإلقليمية المرتبطة بالـ

هيئات البحث والتطوير، ) CBRN باألصول الوطنية واإلقليمية المعنية بالـ

مما يفتح المجال لتأسيس شبكة من ( نالمختبرات، مراكز التدريب، والخبراء المحليي

، باإلضافة إلى CBRN المؤسسات القادرة على تقديم تدريب معتمد في مجال الـ

عالوةً على هذا، فإن وضع خارطة . التمارين الميدانية وتقديم الخبرة والمعدات

بمشاريع االتحاد األوروبي والمشاريع ثنائية األطراف المعنية بالبحث والتطوير في 

سيعمل على تحديد مخرجات المشروع التي من شأنها أن تكون  CBRN مجال الـ

 .مصدراً للمعلومات المفيدة للدول الشريكة

 

يمتلك جومبر مامزاكليزي خلفية طبية، كما وأنه رئيس سابق لدائرة جورجيا 

عمل كطبيب وتولى عدة مناصب في الخدمة المدنية . للسالمة النووية واإلشعاعية

سنة الماضية في عدة برامج  ١٥اشترك الدكتور مامزاكليزي في الـ . رجيافي جو

بدعم من منظمات وطنية  CBRN ومشاريع مرتبطة بقضايا أمن وسالمة الـ

كما وشارك في لجان وطنية متعددة تُعنى باستراتيجيات تخفيض . ودولية مختلفة

ا المعنية ، ولعب دوراً فاعالً في وضع تشريعات جورجيCBRN تهديدات الـ

بالسالمة اإلشعاعية، واألمن النووي، وإدارة النفايات المشعة، والتفتيش على 

تجاه حاالت الطوارئ اإلشعاعية  جاهزيةاألعمال المشعة وترخيصها، وال

. واالستجابة لها، باإلضافة إلى خطط العمل الالزمة لمواجهة التهريب النووي

مامزاكليزي عضواً في مجموعة العمل التقنية الدولية لمكافحة االتجار . ويعمل د

 .٢٠٠٥غير المشروع بالمواد النووية والمشعة منذ عام 

 

 CBRN خبرته في مجال الـ

مامزاكليزي على تعزيز قدرات وإمكانيات الدول . بموجب دوره الحالي، يعمل د

من  حدلل SEEE الشرقية جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشريكة التسعة في منطقة

 .CBRN مخاطر الـ

 

 SEEE جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقيةمنطقة 

أرمينيا، جورجيا، )تتضمن المبادرة حالياً تسعة دول من االتحاد السوفييتي السابق 

ألبانيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، الجبل )، ودول البلقان (مولدوفا، أوكرانيا

. هذه الدول مرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ، وأغلب(األسود، والصرب

االتحاد األوروبي  لآللياتيعتبر تنفيذ هذه المبادرة أمراً بالغ األهمية بالنسبة 

 جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقيةاألخرى التي تتطرق إلى بناء قدرات دول 

بنى التحتية باإلضافة إلى أهميتها في مواءمة التشريعات الوطنية والمؤسسات وال

ما يزال هناك أماكن غير مستقرة في . بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي

والذي  -المنطقة حيث أن إرث القطاع الصناعي التابع لالتحاد السوفييتي السابق 

يتجلّى في الكم الهائل من النفايات المشعة والسامة  –يؤثر بشكل كبير في المنطقة 

ألسمدة والسالئف التوكسينية ومواد خطرة أخرى، إذ يعتبر والمواد البيولوجية وا

وقد سلط التطور السريع للتجارة العابرة . تطبيق إجراءات مضادة ضرورة ملحة

للحدود وخلق اتصاالت تجارية جديدة الضوء على الضرورة القصوى لتعزيز 

 لـآليات استراتيجية للتحكم بالتجارة وأمن الحدود وسالمة المواد الخطرة وا

CBRN لحاالت الطوارئ المرتبطة بالـ جاهزيةوال CBRN والتبادل الثنائي ،

 .ومتعدد األطراف للمعلومات والخبرات
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العربية تمرين الكشف النووي واالستجابة فيما بين الدول 

 بقلم عادل رضواني وكالوس ماير المنعقد في أبو ظبي

تمرين استضافت دولة اإلمارات العربية المتحدة أول 

للكشف النووي واالستجابة فيما بين الدول العربية 

"FALCON" ، ٢٣والذي انعقد في أبوظبي بتاريخ- 

إقليمياً ركز على . كان تمريناً ٢٠١٦شباط،  ٢٥

 األمن النووي تختص بالكشف نواحي أساسية في
، واالستجابة األولية للتهديدات اإلشعاعية والنووية

وتشارك  مع التأكيد على التخطيط الوطني

وتم . المعلومات والتعاون التشغيلي واتخاذ القرار

إعداد تمرين األيام الثالثة بالشراكة مع دولة 

المتحدة والمملكة األردنية اإلمارات العربية 

وقد عمل معهد األمم . الهاشمية ومملكة المغرب

المتحدة اإلقليمي ألبحاث الجريمة والعدالة 

(UNICRI ) على تيسير األمور اللوجستية لهذا

. االجتماع من خالل األمانة اإلقليمية لمركز التميز
كما واستثمرت المبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب 

جهوداً كبيرة في إعداد سيناريو ( GICNT)النووي 

وقد قامت الدول . التمرين وتوفير ُميّسري النقاش

، بما فيها الواليات GICNTالقيادية الشريكة في 

المتحدة واالتحاد الروسي، بالمشاركة في رئاسة 

االجتماع، بينما حضرت كل من فنلندا وأستراليا 

ت وتم تقديم خبرا. وهولندا كخبراء في الموضوع

 فنية إضافية من قبل مركز األبحاث المشتركة التابع

 Transuraniumمعهد  –للمفوضية األوروبية 
Elements والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،

(IAEAو ،)GICNTو ،UNICRI وقد شارك في .

االجتماع ممثلين عن كل من البحرين واألردن 

والكويت والمغرب وُعمان والسعودية واإلمارات 

 حضرت منظمة الجمارك العالمية كمراقب. بينما

 

عبارة عن  FALCONكان الجزء الرئيسي في 

تمرين صفي عملي مبني على سيناريو تواجه الدول 

فيه حادث أمن نووي يُحتمل ارتباطه بعمل إرهابي 

أو إجرامي. وقد ناقش المشاركون السيناريو في 

مجموعات عمل ضمن فرقهم الوطنية: مما حقق 

ً شام الً على المستوى الوطني. تمت مناقشة نقاشا

ثماني جرعات من المعلومات )بحيث تضمنت كل 

جرعة معلومات العديد من األسئلة التوجيهية(، وتم 

 عرض النتائج النهائية المهمة التي توصلت إليها كل

 من مجموعات العمل في الجلسة العامة. 

 

  

 

وفي الجلسة الختامية، أكدت الدول المشاركة على وعيها التام بالتهديدات اإلشعاعية والنووية، 

وشدّدت على مسؤوليتها في األمن النووي، كما وأظهرت اهتماماً كبيراً في مواصلة الحوار القائم 

ن شأنها حول األمن النووي. عالوةً على ذلك، فقد أبرزت هذه الدول الحاجة إلى أنشطة متابعة م

 وأن تسهم في تحسين األمن النووي بشكل أكبر في المنطقة. FALCONأن تبني على نجاح 

 

التابع لالتحاد األوروبي والموجودة في أبو ظبي  CBRN عملت األمانة اإلقليمية لمركز تميز الـ

، ما انفكت األمانة تتطرق إلى ٢٠١٤على الترويج للتمرين. فمنذ تأسيسها في حزيران 

ياجات اإلقليمية عن طريق تحسين القدرات الحالية لالستجابة لحاالت الطوارئ المرتبطة االحت

بمثابة  FALCONواالستجابة. وكان  جاهزيةوتقديم تدريبات في مجال الوقاية وال CBRN بالـ

الخطوة األولى في جهود مركز التميز في هذه المنطقة، بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى من 

، وذلك من أجل تقوية التعاون اإلقليمي وبناء القدرات. كما وسعت  GICNTو IAEAمثل 

النقاشات في هذا التمرين لخلق مخرجات تتعلق بزيادة الوعي بالتهديدات اإلقليمية، وتعزيز 

التعاون اإلقليمي بين القطاعات والدول المشاركة، وتحسين التنسيق الحالي بين الوكاالت 

أمن المواد المشعة والنووية، وتحديد الممارسات المثلى التي تدعم  والقطاعات المختلفة بشأن

قدرات الكشف النووي على وجه الخصوص، باإلضافة إلى االستجابة األولية والتنسيق للتحقيق 

في حادثة تتضمن مواد مشعة أو نووية، عالوةً على بناء القدرات وإدامتها عن طريق تحسين 

اد المشعة والنووية، وتمارين االستجابة والتدريبات الجنائية و/ قدرات الكشف المستقلة عن المو

 أو برامج التدريب. 

 

 

مشارك. وفي اليوم األخير، طالبت الدول الشريكة بعقد المزيد  ٢٠٠حضر االجتماع أكثر من  

من التدريبات وورش العمل الفنية حول هذا الموضوع على المستويين الوطني واإلقليمي. وقد 

للدول الشريكة، ناهينا عن دورها  CBRN مدى فائدة مراكز تميز الـ FALCONأظهرت تجربة 

 لتعاون بين الجهات المعنية المختلفة.في تعزيز ا

 

 

 مجال التركيز

 ٢٠١٦ شباط، ٢٥ -٢٣ أبو ظبي ."FALCON" المشاركين في تمرين



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

15 recommendations 

 

 

 

 

 

 مجال التركيز

 CBRN ثالث اجتماع لرؤساء أمانات الـ

سيمونارت وترستان باردول بيير جان بقلم  

٢٠١٦آذار،  ٧تم عقد االجتماع السنوي لرؤساء األمانات في بروكسل، بلجيكا في   

الذي جمع بين مشاركين من  كان االجتماع

 العامة المديريةمناطق مراكز التميز الثمانية، و

 ،(DG DEVCO) الدولية والتنمية للتعاون

 الجريمة ألبحاث اإلقليمي المتحدة األمم ومعهد

 األبحاث ومركز ،(UNICRI) والعدالة

 األوروبية والدائرة ،DG JRC المشتركة

 الحوكمة وفريق ،(EEAS) الخارجية للشؤون

 رؤساء قدم حيث كبير، بشكل ناجحا   اجتماعا  

 وقد. مناطقهم من كل في األنشطة بيان األمانات

 حول نقاش أول لخوض فرصة االجتماع خلق

 CBRN تميز مراكز مبادرة استدامة ضمان

التابعة لالتحاد األوروبي. وأكد رؤساء 

األمانات على أهمية إشراك الخبراء المحليين 

في نشاطات المشروع كونهم عمادا  مهما  

 DEVCOلضمان االستدامة. كما وحث كل من 

رؤساء األمانات على ضمان التوافق  EEASو 

ن طريق االستراتيجي لألمانات اإلقليمية ع

إعداد مشاريع وأنشطة تفيد الدول الشريكة 

وعن طريق تقوية وضع مبادرة مراكز التميز 

في المنطقة. كما وتمت اإلشارة إلى أن بوسع 

 ضباط االرتباط الوطنيينرؤساء األمانات و

(NFPs أن يعرضوا خطط العمل الوطنية )

 على عملت التي للدول) CBRN  المرتبطة بالـ

. الدولية أو اإلقليمية االجتماعات في( إنهائها

 خطة بعرض كينيا قامت المثال، سبيل فعلى

 في الذي ُعقد  G7الـ اجتماع في الوطنية عملها

 إمكانية مناقشة وتمت كما. ٢٠١٥ سنة ألمانيا

 على لتشتمل التميز مراكز شبكة استخدام

 من حدال في كبير بشكل ترتبط أخرى تهديدات

 واإلشعاعية والبيولوجية يةواالكيم المخاطر

 وأمن الُمزيّفة األدوية مثل من والنووية،

 يقوم أن المستقبل في ويؤمل كما. الموانئ

 من حدال أنشطة بتمويل آخرون مانحون

 خالل من CBRN للـ المحتملة المخاطر

 اإلسهام شأنه من الذي األمر اإلقليمية، األمانات

 .أكبر بشكل المبادرة باستدامة

 ركائز االستدامة
 :االجتماع في التالية االستدامة" ركائز" صياغة تمت

 

 ي  ج    ب :ال  ه  ي  ك  ل  ي    ة

مين  مب    ادرة تض       

 الـ           تميز مراكز
CBRN  ف       ي 

 اإلداري  ة الهيكلي  ات

 المحلي   ة الق   انوني   ة

 والمؤسسات

 أن يجب :المضمممممون

  بناء نشمممماطات تسممممهم

 مباشر بشكل القدرات

  مخاطر من حدال في

 ويجب. CBRN الـمممممم

  مممبممممادرة تممتممطممر  أن

  دائممممما   التميز مراكز

/الوطنيممة لألولويممات

 اإلقليمية

  أن يجممممب: التمويممممل

 األمممممانممممات تحمممماول

 حشمممممممممممد اإلقليميممممة

  من تمويل مصمممممادر

 غير أخرى جهممممات

 أوروبية

 أن يجب: اإلقليمي التعاون

شريكة الدول تتعاون  في ال

 الـ قضمممممممممايمما على العمممل

CBRN (خمممممممالل ممممممممن  

  المسمممممممتممممديرة الطمممماوالت

 ويجب(. أيضممممممما   اإلقليمية

  اإلقليميممة األمممانممات حممث

 عمممممل خطط إعممممداد على

 عمممممل وخطط) تجمممماريممممة

  الممموقممممت فمممي إقممملممميممممممميممممة

 (المناسب

  يجمممب: التميز ممممدار 

  األمممممانممممات تمتمممكمن أن

 إظهممممار من اإلقليميممممة

 في محليممة خبرة وجود

 في CBRN الـمممممممم مجال

 شبكة وتأسي  المنطقة،

  القادرة المؤسممسممات من

  التممممدريممممب تقممممديم على

 (والشهادات

  تحسممممممين: التواصممممممل

  والوصمممول التواصمممل

  في األعضمممممماء للدول

  األوروبممممي االتممممحمممماد

  األوروبي، والبرلممان

  العامة إلى باإلضمممممافة

 .أخرى ثالثة وأطراف
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 RS  والـ HoS الرؤية السياسية للـزيادة وضوح  ١

 HoS  توسيع دور الـو -تحديداً "خطة عمل تجارية" للمنطقة و –إعداد استراتيجية وطنية  ٢

 توسيع النطاق: دور جديد للطاوالت المستديرة ٣

 CBRN الـ في تنفيذهم لنشاطاتهم اليومية واجتماعات ضباط االرتباط الوطنيينو HoS دعم لوجستي للـ ٤

 تعزيز الخبرة المحلية في نشاطات مركز التميز )من مثل المشاريع( ٥

 داً مكونات جديدة في استراتيجية التدريب: إنشاء مدارس تميز إقليمية تقدم تدريباً معتم ٦

 تعزيز التعاون بين دول اإلقليم نفسه ومع األقاليم األخرى )كاالجتماعات( ٧

 التحليل على المستوى اإلقليميوضع مؤشرات أداء إقليمية لتحسين  ٨

 تقييمات مخاطر محتملة إضافية لتعزيز النتائج الُمستقاة من استبيان تقييم االحتياجات ٩

١٠ 
واستبيان تقييم االحتياجات وذلك للتكيف السريع مع األولويات  –مرونة أكبر ألدوات خطة العمل الوطنية 

 المتغيرة

 )بين السلطات والشركاء الممولين(الترويج لخطة العمل الوطنية  ١١

 تحديد الطرق الالزمة لتنفيذ أولويات خطة العمل الوطنية ١٢

 قبل المصادقة على تقارير المشروع ضباط االرتباط الوطنيينو HoS التشاور مع ١٣

١٤ 
 (، والمشاريع )سواًء التابعة لالتحاد األوروبي أو غيرهCBRN وضع خارطة إقليمية لنشاطات الـ

 ومجموعات الخبراء المحليين

 IOs  / إعداد قاعدة بيانات تتضمن الخبراء المحليين/ المؤسسات/ التدريبات/ المشاريع/ النتائج ١٥

 مجال التركيز

 التوصيات الخمسة عشر
 التميز: تم التوصل إلى التوصيات التالية حيث أنها ستُشّكل األساس لنشاطات المتابعة في مبادرة مراكز
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 AAF الدول اإلفريقية المطلة على األطلسي
 

وه دف ت الورش        ة التي نظمه  ا فريق الحوكم  ة 

ها د ض       ابط االرتباط  –قادر تورييه . ونس       ق

 إلى تقوية قدرات فريق الـ-CBRN للـ    الوطني 

CBRN في س      احل العاي في س      ياق  الوطني

التع  اون والتنس       يق م  ا بين الوك  االت في ح  ال 

واس   تجابت ورش   ة العمل  .CBRNوقوع حادث 

إلحدى القض       ايا التي حددتها الدولة في خطة 

والتي أُعدّت بدعم  CBRN عملها الوطنية للـ          

وتم تقديم الخطة رس      مياً . UNICRIمن خبراء 

بع بمناس      بة اجتماع الطاولة المس      تديرة الس      ا

شهر  ضباط االرتباط الوطنيينل في أبيجان، في 

ومن ن  احي  ة أخرى، فق  د تم عق  د . 2015آذار 

 ٢٩ ٢٧ورش      ة عمل، في الفترة الواقعة بين 

ك انون ث اني، عن الوق اي ة من األزم ة وإدارته  ا 

وهدفت الورشة التي قادها . غابون-في ليبريفيل

فريق الحوكم    ة إلى تزوي    د الممثلين رفيعي 

الوطني في غابون  CBRN لفريق الـ     المستوى 

بتقنيات حول التفاوض والتنس       يق والتعاون ما 

وقد حض   ر الورش   ة أكثر من . بين المؤس   س   ات

أربعين مش       اركاً حيث تمحورت حول تمارين 

قاة من مواقف  هات ُمس       ت ناريو كاة وس       ي حا م

 .حقيقية

وكان الهدف الرئي  لورشة العمل هذه هو تحديد 

السنغال عن  ذات الصلة في CBRN مخاطر الـ

الوطني والجهات  CBRN طريق جمع فريق الـ

، UNICRIالدوليين من  المعنية الوطنية بالخبراء

كما وحضر ورشة العمل خبراء من مركز 

استمرت ورشة العمل  (.JRCالمشتركة ) األبحاث

لمدة يومين، حيث افتتحها ممثل عن وزير البيئة 

 للـضابط االرتباط الوطني السيد تشيك فوفانا، و

CBRN  ،في السنغال السيدة فاغامو سي ديوب

وقد . وممثل وفد االتحاد األوروبي لدى السنغال

حضر االجتماع أكثر من أربعين مشاركاً، بمن 

فيهم ممثلين آخرين عن وزارة البيئة، ووزارة 

، ARSNالشؤون الخارجية، ووزارة الصناعة، و

، وفرقة IRCAD، والجمارك، وASMARو

 .اإلطفاء

 

 ساحل العاي وغابون –ن الفرق الوطنية تمكي

 ،٢٠١٥أيلول  ٢٩-٢٨

 ٢٠١٦كانون ثاني  ٢٩-٢٧

 

يد ريمي ه ية الس        عا حت ر كواديو، وزير -تم ت

البيئة وس     المة المدن وتطوير س     احل العاي، عقد 

ورش  ة عمل عن الوقاية واالس  تجابة للحوادث التي 

في أبيجان، في ش      هر  CBRNتش      تمل على مواد 

 .  أيلول

 CBRN تقييم احتياجات الـ

 ٢٠١٥تموز  ٩-٧توغو،  -لومي 

 

التقى في م  دين  ة لومي خبراء من توغو ب  الس       ي  د 

 ضابط االرتباط الوطني –انالدون كازيمير نادجو 

.  وبخبراء من المفوض  ية األوروبية-CBRN للـ        

وعلى مدار ثالثة أيام، عمل الخبراء من الوزارات 

والمنظم   ات غير  المختلف   ة والجه   ات الحكومي   ة

 الحكومية والش     ركات الخاص     ة على األس     ئلة الـ

بتحديد وض       ع توغو من نواحي  والمعنية ٢٩٤

 للـ المخ  اطر المحتمل  ة الح  د منع  دة مرتبط  ة ب  

CBRN . كانت النقاش     ات بين المش     اركين مثمرة

ية غا عداد لل يث توص      لوا إلى إ قة من  بح وثي

ساس إلعداد خطة عمل وطنية   شأنها أن تُشّكل األ
 .CBRN للـ

 

أول ورشة عمل حول خطة العمل الوطنية: 

 دكار، السنغال

 ٢٠١٥تشرين أول  ١٤ -١٣

 

 العمل خطة بإعداد معنية عمل ورشة أول عقد تم
 CBRN من المخاطر المحتملة للـ حدالوطنية لل

 في السنغال. 

٨ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CBRNالكاميرون تنضم إلى مركز تميز الـ

 لمنطقة الدول اإلفريقية المطلة على المحيط
 AAFاألطلسي 

 ٢٠١٦شباط  – ٢٠١٥ل كانون أو

سلّمت وزارة الخارجية في جمهورية الكاميرون 

ى كتاباً رسمياً تعرب فيه عن نيتها باالنضمام إل

كانون أول  ٣١في  CBRNمبادرة مركز تميز 

 –. وتم ترشيح اآلنسة آنا شانتال ناما ٢٠١٥

مديرة قسم األمم المتحدة والتعاون الالمركزي 

ا الخارجية، والسيد جانفيير أليم التابع لوزارة

ضباط ارتباط أتانغانا من نفس القسم ليكونا 

. وبهذا أصبحت الكاميرون تاسع دولة وطنيين

 لمنطقة الدولشريكة في األمانة اإلقليمية 
اإلفريقية المطلة على المحيط األطلسي 

 لمغرب.ا -والموجود مقرها في الرباط 
 

 جديد وطنيضابط ارتباط ترشيح 

 بنين

 ٢٠١٥شباط 

رشحت جمهورية بنين السيد هيرمن مارك أرابا 

نائب مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة  –

 جديدال رتباط الوطنياالضابط االخارجية ليكون 
 التابع لالتحاد CBRN لمبادرة مركز تميز الـ

 األوروبي.

 FALCONالتجهيز لتمرين 

 المغرب –الرباط 

 ٢٠١٦كانون ثاني  ٢١-٢٠

استضافت المغرب ثالث وآخر اجتماع تجهيزي 

الكشف النووي واالستجابة فيما بين لتمرين 

وتم في االجتماع ". FALCON"الدول العربية 

التجهيزي مناقشة نواحي مرتبطة ببرنامج ورشة 

العمل، ومخطط التمرين، والنواحي اللوجستية، 

 وقد أسهم. الوصول الجماهيريونشاطات 
الوفود من أبو ظبي والسعودية واألردن 

والمغرب، باإلضافة إلى ممثلين عن الوكالة 

ة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الجمارك العالمي

كما وانخرطت . في وضع جدول األعمال

األمانات اإلقليمية لمراكز التميز في كل من 

على المحيط الدول اإلفريقية المطلة )المغرب 

، وأبو (الشرق األوسط)، واألردن (األطلسي

في ( منطقة دول مجلس التعاون الخليجي) ظبي

ناحية أخرى، فقد  ومن. التجهيزات لورشة العمل

 النووي قامت المبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب

(GICNT )–  بالنظر إلى خبرتها العميقة في

تصميم  بتقديم –التمارين الصفية العملية  إدارة

التمرين، بينما أسهم مركز األبحاث المشتركة 

(JRC ) بخبرته في مجال الكشف النووي

ونتج عن االجتماع جدول أعمال . واالستجابة

منقح وسيناريو تمرين اتفق عليهما كافة 

 .باإلجماع األطراف المشاركة

 

ضباط االرتباط اجتماع الطاولة المستديرة التاسع ل

 الوطنيين

 المغرب –الرباط 

 ٢٠١٦شباط  ١٨-١٧

استضافت المديرية العامة المغربية للحماية المدنية 

ضباط االرتباط اجتماع الطاولة المستديرة التاسع ل

لمنطقة الدول اإلفريقية المطلة  CBRN للـ الوطنيين

. وقد حضر االجتماع AAFعلى المحيط األطلسي 

لألمانة اإلقليمية لمنطقة  ضباط االرتباط الوطنيين

AAFبما فيهم بنين والكاميرون وساحل العاي وغابون ، 
وليبريا والمغرب والسنغال وتوغو. كان االجتماع 

الموقع  بمثابة فرصة لتقديم خبير المساعدة الفنية في

(OSA الذي انضم مؤخراً لألمانة اإلقليمية في منطقة )

AAFضباط فرص الدعم التقني المتاحة ل ، ولتقديم

. عالوةً CBRN والفرق الوطنية للـ االرتباط الوطنيين

ضباط على هذا، فقد ركز االجتماع على التبادالت بين 

حول نقاط ضعف وقوة المبادرة،  االرتباط الوطنيين

القادمة، وعلى وضع  المرجوة في السنواتوالنتائج 

مسودة مقترح مشروع إقليمي جديد. باإلضافة إلى هذا، 

الجديد، بعنوان "إدارة إقليمية  فقد تم تقديم المشروع

الشريكة في  AAF محسنة لتفشي األمراض في دول

"، وتمت مناقشة تاريخ اإلطالق CBRNمراكز تميز 

ضباط فرصة للهذا المشروع. كما وسنحت ال الرسمي

لاللتقاء بالمنفذين الحاليين لمشاريع  االرتباط الوطنيين

 التميز. مركز

 

 AAF الدول اإلفريقية المطلة على األطلسي
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 الوطنيةورشة عمل خطة العمل 

 دوشنبه، طاجكستان

 ٢٠١٥تشرين أول  ١٦-١٥

عداد  مل الخطوة األولى نحو إ لت ورش        ة الع مث

هدف  كان ال تان. و طاجكس        ية ل مل وطن طة ع خ

الرئيس  ي من ورش  ة العمل هذه هو تحديد مخاطر 

المحتملة ذات الصلة في الدولة، حيث  CBRN الـ  

الوطني والجهات  CBRN تم الجمع بين فريق الـ    

المعني   ة األخرى والخبراء ال   دوليين من مب   ادرة 

االتحاد األوروبي لمراكز التميز. وقد افتتح نائب 

م  دير وك  ال  ة الس       الم  ة النووي  ة واإلش       ع  اعي  ة 

(NRSA ورش        ة العم  ل التي اس       تمرت لم  دة )

يومين، وحض       رها ممثلين عن وزارة الخارجية 

 .UNICRIوفي طاجكس       تان واالتحاد األوروبي 

يتمحور الهدف اإلجمالي الرئيس       ي لخطة العمل 

 حدالوطنية حول ص  ياغة رؤية وطنية واض  حة لل

باإلض      افة إلى تحديد  CBRN من مخاطر الـ            

لبناء القدرات. وس   يتم تص   ميم  الالزمةاألولويات 

التي س       يتم إعدادها أثناء  –خطة العمل الوطنية 

بحيث تض   من توحيد  –س   لس   لة من ورش العمل 

فص لة في منهج منس ق واحد، وبالتالي الجهود المن

تقوي    ة الق    درات الوطني    ة للوق    اي    ة والكش       ف 

هديدات  جاهزيةوال ما CBRNواالس       تجابة لت . ك

تعمل المبادرة أيض       اً على تيس       ير عملية تحديد 

المش    اريع وتنفيذها، باإلض    افة إلى بناء القدرات 

وفق منهج منس  ق ومس  تدام. اش  تملت أول ورش  ة 

ية في طاجكس  تان على عمل لوض  ع الخطة الوطن

نظرة عامة ونقاش حول س      يناريوهات المخاطر 

المحتمل ة في ك ل من المج االت التي يتم التع ام ل 

ي والبيولوجي واإلش       ع   اعي والكيمي   ا –معه   ا 

ب  اإلض        اف  ة إلى عرض حول نت  ائج  –والنووي 

اس       تبي  ان تقييم االحتي  اج  ات لل  دول  ة )جزء من 

 منهجية مراكز التميز(.

  زيادة الوعي وتعزيز التعاون حول القض       ايا

المرتبط    ة ب    الس       الم    ة واألمن البيولوجي 

واالس      تجابة لحاالت الطوارئ وإدارة الحدث 

بين الجهات الوطنية المعنية، باإلض       افة إلى 

تقلي   ل مخ   اطر االنتش         ار من خالل ترويج 

سؤول في مجال وتعزيز  سليم والم صرف ال الت

 العلوم البيولوجية.

  تق  ديم ال  دعم الالزم لتقوي  ة األنظم  ة الق  انوني  ة

الوطنية المعنية بالس    المة واألمن البيولوجي، 

وتعزيز مب   ادئ ومم   ارس         ات وأدوات منع 

 االنتشار البيولوجية.

  إنش  اء قائمة جرد/ كتالوي بالمص  ادر المتوفرة

ل تقييم الوس     ائل في الدول المش     اركة من أج

المتوفرة لتقييم احتي  اج  ات الت  دري  ب بش       ك  ل 

طة  خار عداد  يب، وإل تدر قديم ال أفض       ل، ولت

بالمرافق الموجودة من أجل تحس       ين التعاون 

أثناء فترة المش     روع ولتحس     ين إدارة الجودة 

 واالستدامة بعد انتهائه.  

  ًإعداد وتنفيذ نظام تدريب إقليمي مس    تدام ذاتيا

البيولوجي، باإلض      افة إلى للس      المة واألمن 

تحس       ين منه   اي وطرق الت   دريس، وتنفي    ذ 

نش       اطات تدريب المدربين باس       تخدام التعلم 

المبني على األنش   طة واس   تخدام أدوات التعلم 

 اإللكتروني.

 شهراً. ٣٦وستكون مدة المشروع 

 

سم شيح الر سيا التر ي لرئيس األمانة لمنطقة آ

 الوسطى 

 

ً ل  ق  رار م  ج  ل  س ال  وزراء ف   ي ج  م  ه  وري    ة وف  ق    ا

، حول "إجراءات ٢٠١٥أوزبكس     تان، في أيلول 

 تنظيم نش      اطات األمانة اإلقليمية لمراكز تميز الـ

CBRN  في آس  يا الوس  طى"، فقد تم ترش  يح مدير

دي               وان ال               م               راق                ب                ة 

"Sanoatgeokontekhnazorat الس          ي    د "

باكتيور غولياموف رئيس  اً لألمانة اإلقليمية آلس  يا 

ال   وس          ط   ى. وي   ع   ت   ب   ر دي   وان ال   م   راق   ب    ة 

Sanoatgeokontekhnazorat  الش          ري    ك

 الرئيسي والمؤسسة المستضيفة لألمانة اإلقليمية. 

 

 53الموافقة على المشروع 

 

تم   ت الموافق   ة على مش       روع "تقوي   ة اإلط   ار 

متخص   ص حول القانوني الوطني وتوفير تدريب 

دول الس       المة البيولوجية واألمن البيولوجي في 

، حيث ٢٠١٥آس       يا الوس       طى" في كانون أول 

س       يقوم المركز ال    دولي للعلوم والتكنولوجي    ا 

(ISTC مل على كازخس       تان بتنفيذه. وقد ع ( في 

هذا المش     روع مجموعة خبراء من منطقة آس     يا 

أثناء سلسلة من ورش  UNICRIو JRCوالوسطى 

 . ٢٠١٥واالجتماعات التقنية في العمل 

 

اله  دف اإلجم  الي هو تعزيز ق  درات الس       الم  ة 

واألمن البيولوجي ض    من منطقة آس    يا الوس    طى 

 عن طريق:

  CEA ةمنطق



 

 

   

 

١١ 

 

 

 
 

 ورشة عمل الخطة الوطنية

 كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٢٠١٥تشرين أول  ٢–أيلول  ٣٠

ضابط االرتباط طلباً من  UNICRI بعد أن استلمت الـ     

في جمهوري  ة الكونغو ال  ديمقراطي  ة، ق  ام  ت الوطني 

التي ته  دف إلى األولى بتنظيم ورش        ة العم  ل الث  اني  ة 

 وقد تم. إرش   اد الدولة في إعدادها لخطة عملها الوطنية

تنظيم الورش         ة ب  التع  اون مع وزارة البح  ث العلمي 

والتكنولوجيا في كينشاسا، حيث قام رئيس األركان في 

ا وزارة البحث العلمي، الس    يد فلوريموند نياموغا كباند

  -دابوكنبافتتاح االجتماع، بينما قام الس     يد إدوارد بوتو 

بالترحيب بالمشاركين وشكر  –ضابط االرتباط الوطني

رئيس الجمهورية على تص   ميمه لحماية البلد وس   كانها 

، وبالتالي المس  اهمة في CBRN من مخاطر مواد الـ        

و أبرز السيد بوت. جهود المجتمع الدولي في هذا المجال

ال    دعم المهم ال    ذي تق    دم    ه وزارة البح    ث العلمي 

وعرض اإلنج   ازات التي حققته   ا  والتكنولوجي   ا كم   ا

ه يادت يداً ز حد ا مراكز التميز في الكونغو حتى اآلن، وت

بين المؤسسات رفيعة  CBRN للوعي حول مخاطر الـ   

أن وفيما يتعلق بالخطة، فقد بين الس يد بوتو ب. المس توى

ه  ذه الوثيق  ة االس       تراتيجي  ة التي ته  دف إلى التطرق 

 CBRNحادث  للوقاية والكشف والتدخل في حالة وقوع

 كما وستعمل. تمثل أيضاً أداة قيمة لتحديد نقاط الضعف

 خطة العمل الوطنية على إرشاد وتوجيه تنفيذ المشاريع

وضمت ورشة . CBRN مخاطر الـ      لتحد منالالزمة ل

العمل أعض     اء من فريق الكونغو الوطني، باإلض     افة 

 . إلى هيئات ودوائر ووزارات حكومية متعددة

 

رئيسة في ورشة عمل تنزانيا تضم جهات معنية 

 CBRN الـ

 دار السالم، تنزانيا

 ٢٠١٥تشرين ثاني  ٤-٢

 

 ترش     يح المدير العام لهيئة الطاقة الذرية ٢٠١٤تم في 

، البروفس  ور إدي مكيالها ليص  بح (TAEC)في تنزانيا 

وتم . لمب ادرة مركز التميزض        ابط االرتب اط الوطني 

صال  سالم من قبل مكتب نقطة االت تنظيم اجتماع دار ال

ية بالتعاون مع األمانة اإلقليمية آلس  يا الوس  طى والش  رق

(ECA .) وقد حض     ر االجتماع الجهات المحلية المعنية

باإلض   افة إلى المنس   ق اإلقليمي لمنطقة  CBRN بالـ         

ECA . وقد أض     اف هذا االجتماع فرص     ة لتقديم خبير

م عا ية ال مدير ية ال لدول ية ا عاون والتنم (  DEVCO)ة للت

نة  ما ية في الموقع لأل عدة الفن قديم المس       ا المرش       ح لت

 وحضر من بين. اإلقليمية في نيروبي، السيد رام أثافيل

المش        اركين في ورش        ة العم  ل ممثلين عن وك  ال  ة 

ين  ي ئ مي    ا ي ك ل برات ا ت خ ، ووزارة ال    دف    اع (GCLA)م

 ، ووزارة الخ   ارجي   ة(MoDNS)والخ   دم   ة الوطني   ة 

، ووزارة العدل والشؤون (MoFAIC)والتعاون الدولي 

، والمعه  د الوطني لألبح  اث (MoJCA)ال  دس       توري  ة 

، وهيئ   ة الط   اق   ة ال   ذري   ة التنزاني   ة (NIMR)الطبي   ة 

(TAEC) ومكتب منطقة دار الس     الم، ومكتب ،TAEC 

، وس       لطة (TBS)أروش       ا، وديوان المعايير التنزاني 

 ، ومعهد أبحاث(TFDA)تنظيم الغذاء والدواء التنزانية 

وافتتح الورش      ة (. TPRI)مبيدات اآلفات االس      توائية 

ية خارج عة لوزارة ال تاب كا ال با وأمري  مدير دائرة أورو

وعرض . والتعاون الدولي، الس   فير جوزيف س   وكوني

 الس  فير في خطابه الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل

ناظم ل قانوني وال مل ال حد منتقوية إطار الع خاط ل ر الم

 .CBRN المحتملة المرتبطة بمواد الـ

 الفجوات تحديد على المشممممممماركين السمممممممفير وحث كما

مل الواجب عا ها الت قديم وعلى مع يات ت  حول توصممممممم

. مسممتدام بشممكل معها للتعامل االسممتجابة طر  أفضممل

ـ القطري المدير نائب شارك فقد ذلك، على وعالوة    لل

UNDP عن بيانه في عبر حيث العمل، ورشممممممممة في 

 المسممتمر دعمهم على التنزانية للسمملطات امتنانه عميق

 وزارة لعبته الذي الحاسم الدور وأبرز كما والتزامهم،

لخممممارجيممممة ليممممة والشممممممممؤون ا لوم ووزارة الممممدو ع ل  ا

 ضممابط االرتباطب أوسممندينا السمميد وأشمماد. والتكنولوجيا

 .المبادرة بهذه التزامهم حسن على وفريقهالوطني 

 

 بضابط االرتباط الوطني الجديد االلتقاء

 رواندا كيغالي،

 ٢٠١٦ شباط ١١-٩

 الرائد رواندا رشمممممحت ،٢٠١٦ ثاني كانون شمممممهر في

ضممممممابط  ليكون الدفاع وزارة من مونيانغابي باسممممممكال

باط الوطني  يداالرت جد ناء  . ال ضممممممممابط  طلب على وب

 منطقة لدول اإلقليمي المنسمممممممق سمممممممافر فقد ،االرتباط

ECA حول تحممممديممممث تقممممديم أجممممل من كيغممممالي إلى 

 في وللمشمممممممماركة التميز مراكز في الحالية التطورات

 المنسمممممممق وقام. رواندا النخراط مقترح مسممممممار تحديد

 لروانممدا، األوروبي االتحمماد وفممد من بممدعم اإلقليمي،

ماع بتنظيم  إشمممممممراك إلعادة الخارجية وزارة مع اجت

 نشممماطات في وأكبر فاعلة مشممماركة ولطلب السممملطات

 فرصمممممممممة كنغممالي إلى الزيممارة ووفرت. التميز مركز

 التابع المقيم للمنسممممممقضممممممابط االرتباط الوطني  لتقديم

 .مانيه المين السيد رواندا، في المتحدة لألمم



 

 

 
 GCC  منطقة

منطقة دول مجلس التعاون 

 الخليجي

 بقلم حسين الحارثي

في السعودية بخبراء  CBRN التقت الجهات المعنية بالـ    

CBRN من االتحاد األوروبي 

 ٢٠١٦شباط  ٢-١بروكسل، 

 

ممثل  ١٨ت ورش      ة العمل المنعقدة في بروكس      ل جمع

بال ية  كاالت معن عدة وزارات وو من  حدس       عودي عن 

خاطر الـ              ية . CBRN م قدم ممثلين عن المفوض        و

األوروبي ة واألم ان ة اإلقليمي ة عروض        اً به دف إطالع 

 CBRN الجهات المعنية بهيكلية وأهداف مراكز تميز الـ  

 CBRN وفريق الـ             ض      ابط االرتباط الوطني ودور 

االت دراس    ية كما وتض    منت ورش    ة العمل ح. الوطني

 ي  ة والبيولوجي  ة واإلش       ع  اعي  ةحول المخ  اطر الكيمي  او

ية مام المش       اركين . والنوو جال أ حت العروض الم وفت

لمناقش  ة الدروس المس  تفادة والممارس  ات المثلى في هذه 

المج   االت، بحي   ث تغطي المخ   اطر الطبيعي   ة والتقني   ة 

أما الحاالت الدراس   ية المرتبطة بالمخاطر . والمقص   ودة

عاعية والنووية فقد انتهت بزيارة دراس       ية إلى  اإلش       

SCK.CEN ( كز مر ل نووي    ةا ل بح    اث ا لأل كي  ي ج ل ب ل (  ا

 .بلجيكا-الموجود في مول
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ض      ب   اط االرتب   اط االجتم   اع اإلقليمي ل

 في الشرق األوسطالوطنيين 

 

ض    باط تم عقد اجتماع الطاولة المس    تديرة الس    ابع ل

للش    رق األوس    ط في مبنى أمانة االرتباط الوطنيين 

تش      رين أول  ٢٦الش      رق األوس      ط في عمان في 

رئيس -وترأس الش  ريف ناص  ر بن ناص  ر . ٢٠١٥

الجلس   ة الص   باحية التي حض   رها ممثلون -األمانة 

الش   رق األوس   ط : عن الش   ركاء االس   تراتيجيين من

وفد )، واالتحاد األوروبي (األردن، العراق، ولبنان)

االتح    اد األوروبي في عم    ان، ومركز األبح    اث 

بية، باإلضافة إلى المشتركة التابع للمفوضية األورو

بعثات متعددة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

مان بان(في ع يا ندا  ، وال يا وك يات وأس       ترال والوال

وكان االجتماع بمثابة فرص      ة . UNICRIالمتحدة و

الطالع الجه  ات المعني  ة على مفهوم مب  ادرة مركز 

 .وأهدافه وهيكلياته وآلياته CBRN تميز الـ

 قبل من خطاب تاله ضمممما  عر ناصممممر الشممممريف قدم

 السممممممميممد - عمممان في األوروبي االتحمماد وفممد ممثممل

يابة -مارتينيز غونزالو  االتحاد وفد رئي  عن بالن

 رضواني عادل السيد وتحدث. عمان في األوروبي

 أهمية عن -األوسمممممط للشمممممر  اإلقليمي المنسمممممق -

  والفاعلين المحلية المعنية الجهات بين التنسيق

 الـ مخممماطر الحمممد من مجمممال في المنخرطين المممدوليين

CBRN، ضباط االرتباط  به قامت الذي العمل وأبرز كما

 خالل من األوسط الشر  لدول الوطنية والفر  الوطنيين

 من األوروبي لالتحاد التابعة  CBRNالـممممممممممم تميز مراكز

حديد أجل ياجات ت قدرات واألولويات االحت  الواجب وال

 تحسممين إلى يهدف متبادل تعاون خلق لغايات اسممتثمارها

 ولبنان األردن ممثلي وقدم كما. التكرار وتجنب الموارد

( التميز لمركز ضمممممممبممماط االرتبممماط الوطنيين) والعرا 

 مخاطر الحد من مجال في قدراتهم تطوير حول عروضا  

 المبذولة الجهود عن تحدثهم إلى باإلضافة ،CBRN الـممممممم

 .واألولويات االحتياجات لتحديد

 

 مشروعين عن بعرضين أول تشرين ٢٦ اجتماع وانتهى

 BAFA من ناب ويرنر السممممممميد قدم حيث التميز، لمركز

 ومراقبة االقتصمممادية للشمممؤون األلماني الفدرالي المكتب)

 مشمممروع حول تمحور الذي األول العرض( الصمممادرات

 االسممممتخدام ذات المواد صممممادرات مراقبة حول التوعية"

 في تنفيمممذه تم والمممذي "الطمممارئمممة يمممةواوالكيمممم" المزدوج

 بمراقبة الخاص األمريكي البرنامج مع بالتنسممميق األردن

 (.EXBS) الحدود أمن من بها يتصل وما الصادرات

 

 المعهد من - كوغيك يانوش العقيد من كل اشممممممترك بينما

 واآلنسممممممممة ،((MIHE األوبئة لعلم البولندي العسمممممممكري

 FORMIT مؤسسة في مشروع مديرة - كافاليني سيمونا

 تقوية" مشمممروع حول الثاني العرض تقديم في -اإليطالية

 والحاالت CBRN الـممممممممم لحوادث االسمممتجابة في القدرات

 ٢٧ في المسمممممممتديرة الطاولة اجتماع واسمممممممتمر .الطبية

 .تنفيذه وطر  مستقبلي مشروع لمناقشة أول تشرين

 

 في لبنان ضباط االرتباط الوطنيينورشة 

 ٢٠١٥أيلول  ٩-٨

الوطني اللبناني بممثلين عن  CBRN اجتمع فريق الـ             

  ٢٠١٥في أيلول  UNICRI مركز األبحاث المشتركة والـ

لة  في بيروت Grand Sérailفي  للش       روع في مرح

(.  NAP)الوطنية  CBRN التنفيذ بوض  ع خطة عمل الـ         

واعتمدت مس  ودة خطة العمل الوطنية على نتائج اس  تبيان 

يث قاً، بح لذي تم إجراؤه مس       ب جات ا يا مت  تقييم االحت ت

مراجعة االس  تبيان وتحديثه أثناء أول ورش  ة عمل لوض  ع 

وق  د ش        ارك  ت الع  دي  د من الوزارات . الخط  ة الوطني  ة

والوكاالت المختلفة في هذا االجتماع وأس   همت في إعداد 

الخطة التي س     يتم تس     ليمها للحكومة لغايات المص     ادقة 

 .عليها

 MIEمنطقة 



 

 

NAS Region 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

لدول منطقة   CBRNمراسم االفتتاح الرسمية لألمانة اإلقليمية لمراكز تميز الـ

 شمال إفريقيا والساحل
 ٢٠١٥كانون أول  ١٧ –الجزائر 
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  من اليسار إلى اليمين : NASة افتتاح األمانة اإلقليمية لمنطق مراسم

 السيد أدريان فان دير مير، السيد نور الدين بديوي، والسيدة سيندي سمث، والسيد رامتان المامرا

ثمانية مناطق في يش   كل تأس   يس أمانات إقليمية في "

ذها العالم أس    اس    اً متيناً لتنس    يق النش    اطات التي تنف

، تم تنفيذ أكثر من ٢٠١٠مبادرة مراكز التميز. فمنذ 

مليون  ١٥٠مش      روع بلغت كلفة تمويلهم قرابة  ٥٠

يورو. وتهدف هذه المش   اريع إلى: خلق منهج ش   امل 

ومتن   اس      ق يغطي النواحي الق   انوني   ة والتنظيمي   ة 

قنية، وبناء وتقوية ش     راكات وش     بكات والعلمية والت

دولية وإقليمية، وتحس     ين القدرة اإلقليمية والوطنية، 

 CBRN باإلض     افة إلى التطرق إلى احتياجات الـ          

اإلقليمية. وتم في منطقتكم إطالق أول المشاريع التي 

 و MediPIET ت  م   ت ال  م  واف  ق   ة ع  ل  ي  ه   ا م  ن م  ث   ل

Medilabsecure  م في مجاالت الس  المة الحيوية وعل

الس      تخ  دام المزدوي للمواد األوبئ  ة، أو في مج  ال ا

ي  ة، بينم  ا يتم تقويم مقترح  ات المش        اريع والكيم  ا

األخرى. ومن ش  أن مش  اركة خبرائكم في اجتماعات 

يد  حد ية أن يمكنكم من ت تديرة اإلقليم لة المس       طاو ال

أولوياتكم المرتبطة باألنش   طة العابرة للحدود بش   كل 

مسودة مشروع إقليمي مشترك. كما ويتم حالياً وضع 

على  CBRN كبير بالغ األهمية لتقوية مراقبة مواد الـ    

حدود مع الخبراء من منطقتك هد ال مل أن نش       نأ م، و

 ".٢٠١٦بداية هذا في 

 

 أدريان فان دير مير

 (DG DEVCO –المفوضية األوروبية )

لحد من امراكز تميز تم افتتاح األمانة اإلقليمية ل

م خاطر الكي ية واالم عاع ية واإلش        ية والبيولوج

نووي    ة ) ل تح    اد  (CBRN CoEوا لال بع    ة  لت    ا ا

األوروبي لمنطقة ش     مال إفريقيا والس     احل في 

وترأس . ٢٠١٥ك    انون أول  ١٧الجزائر في 

مراس      م االفتتاح كل من وزير الخارجية معالي 

الس       ي    د رامتين الم    امراة ووزير ال    داخلي    ة 

والمجتمعات المحلية ووالي الجزائر الس    يد نور 

وقد ش     ارك في هذا الحدث رئيس . الدين بديوي

الوف  د األوروبي في الجزائر الس       ي   د م  اري  ك 

إلقليمي س       كوليلة ومديرة معهد األمم المتحدة ا

 (  UNICRI)ألبحاث الجريمة والعدالة 

السيدة سيندي سمثة ورئيس وحدة في المديرية 

(  DG DEVCO)العامة للتعاون والتنمية الدولية 

التابعة للمفوض    ية األوروبية الس    يد أدريان فان 

دير ميرة وممث  ل ال  دائرة األوروبي  ة للش       ؤون 

السيد برونو دوبرية والسيد ( EEAS)الخارجية 

ط    اهر مليزية وممثلين وطنيين للمخ    اطر 

الكبرى باإلضافة إلى سفراء الدول الشريكة في 

وقد أعلن معالي الس   يد رامتين المامرا . المنطقة

حاد األوروبي والـ يد بديوي وممثلي االت  والس       

UNICRI  ية لمركز مانة اإلقليم أن تأس       يس األ

يث  ناء، ح بالث جدير  التميز في الجزائر هو أمر 

الجزائر : بين أربعة عناص       ر مختلفة أنه يجمع

واألم  م ال  م  ت  ح    دة واالت  ح    اد األوروب  ي ودول 

 المنطقة، وذلك من أجل اتخاذ إجراء في هذا 
 

 ج  اهزي  ةالمج  ال الحس        اس لزي  ادة الوعي وال

كم  ا وأبرزوا أن ه ذا . CBRN لمخ  اطر الـ             

اإلنج    از يعتبر واع    داً فيم    ا يتعلق ب    الموارد 

الموارد والتعاون البش       رية والتدريب وحش       د 

والش  راكة على المس  تويين اإلقليمي والدولي من 

أجل تقوية النواحي األمنية وس       ياس       ة الجوار 

المرتبط  ة بمك  افح  ة اإلره  اب وحم  اي  ة الح  دود 

وباإلضافة، فقد . CBRN من مخاطر الـ        حدبال

 UNICRI ش  كر ممثلي االتحاد األوروبي والـ        

  سالحكومة الجزائرية على مس   اعدتها في تأس   ي

وفتح وتشغيل األمانة اإلقليمية التي ستسعى إلى 

تعزيز القدرات اإلقليمية في مجاالت الوقاية من 

 .وإدارتها CBRN مخاطر الـ
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 التعاون الدولي

 ٢٠١٥كانون أول  ٤-٢سنغافورة، . CBRNeالمتحدثين الرئيسيين في قمة آسيا حول الـ

 جنوب شرق آسيا

فالنزويالبقلم كاريا يوجينيا دي لوس أنجلوس ريتوري وأوسكار   

 (BWC)اجتماع خبراء معاهدة األسلحة البيولوجية 

 ٢٠١٥آب  ١٤ -١٠ جنيف، سويسرا

حضرت اآلنسة ماريا يوجينيا دي لوس أنجلوس ريتوري 

 –المنس     قة اإلقليمية لدول منطقة جنوب ش     رق آس     يا  –

قد في  ية المنع حة البيولوج هدة األس       ل عا ماع خبراء م اجت

:  التاليةوركز االجتماع على النقاط . جنيف، س      ويس      را

، والنظر في اآللي    ات VIIطرق تعزيز تنفي    ذ الم    ادة 

 واإلجراءات المفص    لة المعنية بتقديم المس    اعدة والتعاون

فة إلى التركيز على  باإلض        ا لدول األطراف،  بل ا من ق

مادة  عدة بموجب ال عاون والمس       ا عة Xتقوية الت ، ومراج

التطورات في مج    ال العلوم والتكنولوجي    ا المرتبط    ة 

ة مع التركيز على التق   دم في اإلنت   اي والنثر ب   المع   اه   د

وقدمت . وتقنيات إيصال العوامل البيولوجية والتوكسينات

 اآلنس        ة ريتوري عرض        اً عن مب  ادرة مركز تميز الـ

CBRN  ش ارحةً أهدافها وش بكاتها ومش اريعها، باإلض افة

 .إلى استبيان تقييم االحتياجات وخطة العمل الوطنية

 

  يةالوطن العمل لخطط الترويج     – CBRNeللـممممم آسيا قمة

 آسيا شر  جنوب منطقة في

 ٢٠١٥ أول كانون ٤- ٢ سنغافورة،

 

 الحكومات اسمممممممتجابة طر  مناقشممممممممة الحدث هذا في تم

 CBRNe لتهديدات الدولية والمنظمات والدول المختلفة

 التوجهات تحليل وتم كما. الشممممممممامل الدمار وأسممممممملحة

هديدات ية والت  خواص على التعرف أجل من المسمممممممتقبل

 الصمممممناعي القطاع معالم سمممممتحدد التي الجديدة التهديدات

 لتشارك فرصة االجتماع ووفر كما. القادمة السنوات في

 أسممممممملحة مخاطر مكافحة وأدوات أنظمة حول المعرفة

من خالل العروض  CBRNe والـمممممممممممممم الشمممممممامل الدمار

والش       روح   ات العملي   ة المرتبط   ة ب   أح   دث األبح   اث 

التي تم تنفيذها من قبل ش      ركات قطاعية والتكنولوجيات 

وتم في اليومين األولين التركيز على . وطني    ة ودولي    ة

مش اركة الوض ع الحالي والتطورات المس تقبلية في مجال 

بينم  ا تم . األمن وال  دف  اع ض        د المخ  اطر غير التقلي  دي  ة

خطط العم ل "تكريس اليوم الث ال ث لنق اش جم اعي حول 

"  جنوب ش   رق آس   يا في CBRN الوطنية الخاص   ة بالـ         

في الدول التالية من  ض      باط االرتباط الوطنيينترأس      ه 

مار، الفلبين :منطقة جنوب ش       رق آس       يا كمبوديا، ماين

 .، وفيتنام(بتمثيل من الشرطة الوطنية الفلبينية)

وقدمت اآلنس   ة ريتوري نظرة عامة حول مركز 

الت   ابع لالتح   اد األوروبي  CBRN تميز الـ             

.  باإلض       افة إلى موجز عن خطة العمل الوطنية

كما وشارك المتحدثون الرئيسيون خبرات دولهم 

في ص  ياغة الخطة وإس  هامها في تحس  ين قدرات 

 .CBRN مخاطر الـ الحد من

 

نشمممممممماط جانبي من اجتماع الدول األطراف في 

 معاهدة األسلحة البيولوجية

 جنيف، سويسرا

 ٢٠١٥كانون أول  ١٦

 

من بعثة -قدم كل من اآلنس    ة س    يس    يليا ريبونغ 

  -الفلبين ال    دائم    ة ل    دى مكت    ب األمم المتح    دة

ومنظم  ات دولي  ة أخرى في جنيف، واآلنس         ة 

والس    يد -DG DEVCO-ترس    تان س    يمونارت 

  UNICRI-فرانسسكو ماريلي  

وض       ع "المالحظ ات االفتت احي ة للنش        اط الج انبي بعنوان 

:  الس       الم   ة البيولوجي   ة واألمن البيولوجي تح   ت المجهر

العن    اص       ر الالزم    ة لخلق منهج دولي لتعزيز الق    درات 

 ".والتعامل مع المخاطر المستقبلية

وق  د ش        ارك  ت الفلبين، كونه  ا إح  دى ال  دول الري  ادي  ة في 

ية ل مل وطن طة ع عداد وتبني خ ها في إ بادرة، تجربت حد الم ل

-كما وشرح العقيد خوسيه إمبانغ . CBRN مخاطر الـ        من

م  دى أهمي  ة الخط  ة -في الفلبينض        ابط االرتب  اط الوطني 

عاون مع  بالت ها  عداد ية التي تم إ ها أداة  UNICRIالوطن كون

أس       اس       ية لتحديد أولويات الدولة وقدراتها التي تحتاي إلى 

وعليه، تعتبر الخطة بمثابة حجر األس     اس الالزم . تحس     ين

ة بما يتناس    ب مع الدولة وتس    هيل إلعداد مش    اريع مص    مم

التع   اون بين ممثلي اس       تج   اب   ة مختلفين وم   انحين دوليين 

 بعض لمناقشممممممة فرصممممممة االجتماع هذا ووفر كما. مالئمين

 المخاطر إلى يتطر  دولي منهج إلعداد الرئيسمممة العناصمممر

 النظر وجهمات تقماربمت. والمسمممممممتقبليمة الحماليمة البيولوجيمة

 إلسممممهامات يعود والفضممممل الموضمممموع، هذا حول المختلفة

 الصناعي والقطاع الحكومة من السياسات صناع مستشاري

   .واألكاديمي

١٥ 

١٧ 



 

  

اآلسيويالمنتدى اإلقليمي   

اشتركت جمهورية الفلبين مع االتحاد األوروبي في رئاسة ورشة 

 حول( ARF)عمل المنتدى اإلقليمي اآلسيوي 

الحد زيادة الوعي وتعزيز تعاون المنتدى اإلقليمي اآلسيوي حيال "

 "ية والبيولوجية واإلشعاعية والنوويةوالمخاطر الكيما من

اشتركت جمهورية الفلبين مع االتحاد األوروبي في رئاسة ورشة عمل المنتدى اإلقليمي لجمعية الدول الجنوب شرق آسيوية 

(ASEAN ) ية والبيولوجية واإلشعاعية والمخاطر الكيما الحد منزيادة الوعي وتعزيز تعاون المنتدى اإلقليمي اآلسيوي حيال "حول

مشارك من الدول األعضاء في  ٨٢وجمعت الورشة بين . ٢٠١٥أيلول  ١٠-٩في مدينة مكاتي، مترو مانيال في " والنووية

ASEAN ،واالتحاد األوروبي، وأستراليا وكندا والصين والهند واليابان ومنغوليا ونيوزيالندا والواليات المتحدة األمريكية ،

، ومنظمة الصحة (OPCW)، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية (IAEA)ة الذرية والوكالة الدولية للطاق ASEANباإلضافة إلى أمانة 

وسنحت الفرصة أثناء هذين اليومين لممثلي (. UNICRI)، ومعهد األمم المتحدة اإلقليمي ألبحاث الجريمة والعدالة (WHO)العالمية 

 ى مشاركتهم في زيادة الوعي حول مخاطر الـالوكاالت الحكومية ألن يستمعوا إلى عروض قدمها خبراء دوليون، باإلضافة إل

CBRN والتعاون وتبادل األفكار والممارسات المثلى في هذه المجاالت، بينما استكشفوا إمكانيات تحقيق تعاون أكبر في المستقبل .

ومعهد  UNICRI ، حيث قامت الـCBRN من مخاطر الـ حدوتخلل جدول األعمال جلسة نقاش عامة حول مبادرة مركز التميز لل

عضواً  –رئيس األمانة اإلقليمية  –وكان السيد أوسكار فالنزويال . األبحاث المشتركة التابع للمفوضية األوروبية بتيسير هذه الجلسة

بروناي وكمبوديا وإندونيسيا  -والخبراء من دار السالم  ضباط االرتباط الوطنيينفي هيئة المتحدثين الرئيسيين باإلضافة إلى 

كما وتمت مناقشة العديد من األمور، ومن بينها موضوع . الو الديمقراطية الشعبية وماينمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام وجمهورية

 ضباط االرتباط الوطنييناألمانات اإلقليمية و) -التابعة لالتحاد األوروبي  CBRN مخاطر الـ لحد منهيكلية مبادرة مراكز التميز ل

، وخطط العمل الوطنية، وزيادة الوعي في مجال CBRN تبيان تقييم االحتياجات لمواجهة مخاطر الـ، واس(الوطنية CBRNوفرق 

وأشار السيد فالنزويال في مالحظاته . CBRN مشروع لمراكز تميز الـ ٢١ ، والخبرة المكتسبة من االنخراط في تنفيذ الـCBRN الـ

كما وحث المشاركين على . CBRN عي دول المنطقة حول مخاطر الـالختامية إلى أن أهداف الورشة قد تحققت إذ تم زيادة و

 .مواصلة التعاون ومتابعة زيادة مستوى الوعي

 بقلم روبرت فرانك

 هم في االستقرار والسالماستي تُ ال آلليةا–مسؤول التعاون اإلقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا 

 لدى الفلبين، وفد االتحاد األوروبي (DG DEVCOالمفوضية األوروبية، )

 

 ARFجنوب شرق آسيا في نقاش هيئة عامة في ورشة عمل  ضباط ارتباطمشاركة 

 SEAمنطقة  

١٦ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اقتباسات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٧ 

 ٢٠١٦شباط  ٢٣كييف، . في أوكرانيا CBRNأول اجتماع للجهات المعنية في الـ
 

 جنوب شرق أوروبا وأوروبا الشرقية

 سكو ميورين وجيفي أميراناشفيليشنبقلم فر

عن : مول    دوف    ا عم    ل  أول ورش          ة 

 الوطنية CBRN استراتيجية الـ

 ٢٠١٥تشرين أول  ٧-٦

 

ت  م ع  ق    د أول ورش          ة ع  م    ل ح  ول 

ـ  CBRN استراتيجية مولدوفا الوطنية لل

مولدوفا في مبنى وزارة -في كيش       يناو

استهدف . الخارجية والتكامل األوروبي

االجتماع مراجعة مس    ودة اس    تراتيجية 

الوطنية لجمهورية مولدوفا  CBRN الـ   

ومناقش  ة الخطوات اإلض  افية المرتبطة 

كم  ا . ب  إكم  ال االس       تراتيجي  ة وتبنيه  ا

وش  ارك في االجتماع الذي اس  تمر لمدة 

بح    اث  عه    د األ م من  براء  خ ين،  م يو

المش    تركة التابع للمفوض    ية األوروبية 

، ورئيس األم   ان   ة، UNICRI والـ             

 وأعض   اء من فريق مولدوفا الوطني للـ

CBRN  وممثلون عن مجموع  ة خبراء

UNSC 1540و ،OSCEو ،VERTIC ،

 .والسفارة األمريكية في كيشيناو

 

 :والهرسك البوسنة

 المعنية الجهات اجتماعات

 ٢٠١٥ أول تشرين ١٦-١٥

 UNICRI للـمممممممم اإلقليمي المنسممق سممافر

 والهرسممممك، البوسممممنة – سممممراييفو إلى

 بخصمممممموص معنية جهات بعدة لاللتقاء

 لالتحاد التابعة CBRN الـمم تميز مراكز

يد التقى وقد .األوروبي  ميورين السممممممم

ضممابط  مسمماعدة) كوجيك إيفانا بالسمميدة

 أميرة والسممممممميممممدة( االرتبمممماط الوطني

 وزارة ممممن هممممارممممز -أريمممفممموفممميمممتمممش

 والهرسممممممممك البوسمممممممنممة في الخممارجيممة

 الخاصممة اإلضممافية النشمماطات لمناقشممة

 .الجمهورية في CBRN الـ تميز بمركز

 

 النووي التنظيم هيئممممة مع االجتممممماع: جورجيمممما

 األمريكية

 ٢٠١٥ أول تشرين ٣٠

 

 هيئمممة عن بممثلين اإلقليميمممة األممممانمممة موظفو التقى

 أثنممماء وتم .(US NRC) األمريكيمممة النووي التنظيم

 بالنشمممممممماطات المرتبطة المعلومات تبادل االجتماع

 لتطوير الدولية الشمممممممراكة وتحديدا   الصممممممملة، ذات

 الرقابة بشممممأن والشممممراكة (IRDP) الرقابية الهيئات

 لهيئة التابعتان (RSRP) المشمممممممعة المصمممممممادر على

 التعاون نشممممممماطي اسمممممممتهدف حيث النووي، التنظيم

لدولي لذان ا  تقوية إلى المتحدة الواليات تقودهما ال

 وللحصول. المشعة المصادر على الرقابية السيطرة

 ،RSRP أو IRDP حول إضممممممممافيمة معلوممات على

 :زيارة يرجى

 http://www.irdp-online.org/ 

 http://rsrp-online.org/ 

 

 بمممالـ المعنيمممة للجهمممات األول االجتمممماع: أوكرانيممما

CBRN 

 ٢٠١٦ شباط ٢٣

 

 في CBRN بالـممم المعنية للجهات اجتماع أول عقد تم

 الحدود حر  إدارة قامت حيث أوكرانيا، – كييف

 األوروبيممة المفوضممممممميممة مع بممالتعمماون أوكرانيمما في

 وضمممممممم  .بتنظيمه تبليسمممممممي في اإلقليمية واألمانة

ماع ية الوزارات عن ممثلين االجت  والوكاالت المعن

 تقديم االجتماع واسمممممممتهدف. أوكرانيا في الحكومية

  في ألوكرانيا الالحقة المشاركة ومناقشة المبادرة

 CBRN فريق تممأسمممممممي  على التركيز المبممادرة مع

 عن ممثلين االجتمممماع وحضمممممممر. أوكراني وطني

 واألمانة الدولية، والتنمية للتعاون العامة المديرية

 في المسمممماعدة خبراء وفريق تبليسممممي، في اإلقليمية

 .الموقع

 

 يةوالكيما المرافق حماية" عمل ورشممممممممة: إسمممممممبرا

 االتحممماد: والنوويمممة واإلشمممممممعممماعيمممة والبيولوجيمممة

 المثلى بالممارسممات يتشمماركان والصممرب األوروبي

 "CBRN الـ حيال عملهما خطط حول

 ٢٠١٦ شباط ٤-٣

 

 يممةوالكيممما المرافق حمممايممة" عمممل ورشممممممممة عقممد تم

 االتحممماد: والنوويمممة واإلشمممممممعممماعيمممة والبيولوجيمممة

 المثلى بالممارسممات يتشمماركان والصممرب األوروبي

 مرافق في CBRN الـمممممممممممم حيال عملهما خطط حول

 وقد. إيطاليا – إسممبرا في المشممتركة األبحاث مركز

 األوروبي االتحمماد مولممه الممذي االجتممماع حضمممممممر

 فريق من أعضمماء المشممتركة األبحاث مركز ونظمه

 االتحاد من وخبراء الصممربي الوطني CBRN الـمممممممم

 ورئي  المشمممممممتركمممة األبحممماث ومركز األوروبي

 لدول ضمممممممباط االرتباط الوطنيينو اإلقليمية األمانة

 العممل ورشممممممممة أثنماء وتم كمما. المنطقمة في أخرى

ية مناقشممممممممة فاعل إمكان  االتحاد عمل خطة بين الت

 جمهوريمممة في الوطنيمممة العممممل وخطمممة األوروبي

 ومناقشمممة تقديم تم فقد ذلك، على وعالوة  . الصمممرب

 يوالكيممما النثر) المخمماطر سمممممممينمماريوهممات بعض

 االسممممممتجابة إجراءات في النظر مع ،(واإلشممممممعاعي

 بخطممة الصمممممممرب جمهوريممة عمممل خطممة ومقممارنممة

 .األوروبي االتحاد

 SEEEمنطقة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chulalongkornمشروعها في جامعة  ENCOنفّذت 

ط  الب  اً في جنوب  ٢٠ت  ايلن  د، حي  ث تمكن  –، ب  انكوك 

. الماجستير الذي يستغرق سنتينشرق آسيا من دراسة 

وتم دمج البرنامج في كل من الش  بكة اإلقليمية والش  بكة 

العالمية للس      المة واألمن النووي بهدف خلق مجموعة 

من الخبراء المؤهلين في هذه التخص   ص   ات في منطقة 

وكان هذا األمر ض    رورياً للدول . جنوب ش    رق آس    يا

 .لخبرة المحليةاألقل نمواً نظراً الفتقارها الشديد إلى ا

 

تألف المس    اق الدراس    ي من وحدات نظرية وعلمية في 

ية  مة النوو مج ال الض       وابط واألمن النووي والس       ال

لمرتبطة واإلش    عاعية، باإلض    افة إلى المفاهيم الحديثة ا

ية بتقلي ل المخ اطر الكيم او ية والبيولوجي ة واإلش       ع اع

 .والنووية

 29مشروع 

 

برنامج ماجستير جامعي –إدارة الضوابط واألمن والسالمة النووية   

 

تنظيم س    لس    لة من محاض    رات يقدمها  -المس    اق الدراس    ي

ض     يوف يحملون مؤهالت عالية في هذا المجال، وزيارات 

ُتدّرس  نت جميع المواد  كا لة.  ية إلى مواقع ذات ص        يدان م

باللغة اإلنجليزية: حيث تم تقديم دعم لغوي إض       افي للطلبة 

ن معدل النجاح الذين ال يتقنون اإلنجليزية بش       كل جيد. وكا

طالب على ش     هادة الماجس     تير  ١٨مرتفعاً، حيث حص     ل 

العلمية المعتمدة )كدرجة دبلوم( في األمن النووي، وحص  ل 

طالب في الربع األخير  ١٨ طالبين على شهادات. تخري الـ  

بعد مناقشة أطروحتهم، باإلضافة إلى إعداد  ٢٠١٥من سنة 

ورق  ة علمي  ة يق  دموه  ا في مؤتمر دولي. وق  د ع  اد تقريب  اً 

م بينم ا تم تكليف الع دي د منهم نص       ف الطلب ة إلى منظم اته

أس   هم هذا بمهام جديدة ترتبط باألمن النووي. وبش   كل عام، 

بش  كل كبير في تحس  ين األمن النووي في جنوب المش  روع 

 تفتقر إلى التي كانت شرق آسيا، تحديداً في الدول اآلسيوية

وتم منح الطلبة بعثات تغطي الرواتب والتأمين والسكن. كما 

م المساق الدراسي بممارسات االتحاد األوروبي والتزم تصمي

والممارسات المتبعة دولياً، حيث تم التطرق إلى جميع 

المواضيع الرئيسية في كل من بيئة الغرفة الصفية ومن خالل 

تمارين عملية تمثلت بالزيارات المخبرية والتجارب. وفي 

أطروحة الماجستير، تلقى الطلبة التوجيه واإلرشاد في 

الموضوع لضمان ارتباطه باألمن النووي، وكذلك  اختيار

األمر من أجل التطرق إلى تحديات معينة تواجهها الدول 

)واألقاليم(. وتألف فريق المنفذين من أساتذة خبراء من 

االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى موارد بشرية متخصصة 

في مجال األمن النووي كانت تزور الجامعة على أساس 

وتعامل  .مواجهات مع الطلبة وتدربهم وترشدهم منتظم لتعقد

الفريق عن كثب مع الكلية، حيث قدموا لهم النصائح واألفكار 

 كجزء من -الخاصة بتحسين المساق الدراسي. كما وتم 

 بقلم بوجان تومك وكريستين تومك
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 سانشاي نلسووانكوست: مشرف برنامج الماجستير       
جهودهم المرتبطة بالنس    بة إلي، يعتبر البرنامج مبادرة جيدة لتش    جيع الوكاالت المعنية باألمن والس    المة النووية في المنطقة على التعلم والتعاون في 

 "."CBRNe بتهديدات

 

 اليهنغ تان

وابط برأيي، يساعد برنامج الماجستير هذا بلدي والدول اآلسيوية األخرى لضمان توافر الخبراء والتدريب في التخصصات ذات الصلة بما فيها الض"

سيوية على تقوية  ساعد هذا دولنا اآل سالمة النووية. وعالوةً على هذا، ي شأنها الحقاً أن تواألمن وال شرية والتي من  صل وتتعاون تطوير الموارد الب توا

 "."CBRNت للتعامل مع تهديدا

 

 نيل ريموند غوليرمو

 ين".يعتبر هذا المساق مفيداً لألفراد الذين شاركوا فيه وكذلك األمر للمؤسسات والدول التي جاء منها هؤالء المشارك"

 

 فوثي كون

، والمعاهد البحثية والمنظمات الدولية األخرى المنخرطة Chulalongkorn  ى التعاون الجيد بين كلية الهندسة في جامعةيعتمد نجاح هذا البرنامج عل"

اع والمواد في تطبيق التكنولوجيا النووية في االس  تخدامات المدنية الس  لمية المعنية بالقطاعات الص  ناعية والمس  تش  فيات والزراعة التي تس  تخدم اإلش  ع

 ."النووية

 

 بتشارا جتبانجونغ

 ".اكتسبت معرفة مرتبطة بالضوابط واألمن النووي، كما وسنحت لي الفرصة للتعلم حول معدات جديدة وتكنولوجيا جديدة"

 

 ساندي تث

سمة للغاية،" سبناها في هذه الدورة( تعتبر حا ساتذة )العالقات التي اكت شبيك التي تمت مع الطلبة اآلخرين واأل شاطات الت ستكون  العالقات ون حيث أنها 

 ي".مفيدة جداً على المدى الطويل من أجل تطوير هذا القطاع في بلد

 

 مدينة موجايني

عدنا من ش    أن اختالف الدول والخلفيات الثقافية أن يخلق بيئة جيدة للدراس    ة من خالل تش    ارك المعرفة من عدة مناظير. وعالوةً على هذا، فقد س    ا"

ض     يع المختلفة، كما وجعلتنا النش     اطات العملية التي تمت في ميناء اليم تش     ابانغ نتعرض لمواقف حقيقية في المحاض     رون بخبراتهم على فهم الموا

 ."الموقع

 

 بانوسون بوايافونغ

تعمل في درة كانت تجربتي في هذا البرنامج جيدة، مفيدة للغاية لي ولبلدي. وقد علمتني أشياء جديدة حول الضوابط واألمن النووي. كما وأن هذه المبا"

 ة".عدة دول آسيوية ولديها شراكات مع منظمات ذات صل

 

 نيه جانغ غووين

اته ماجس   تير برنامج العلوم في التكنولوجيا النووية فرص   ة عظيمة للجيل اآلس   يوي الش   اب للتعلم حول مجال األمن النووي ومنع االنتش   ار وإس   هام"

 ."بالسالم العالمي

 

 عليم مرضي

 ة".البرنامج كانت الدراسة العملية في المختبرات والمساقات القصيرة التي عقدتها السلطة المختصأقوى نقطة في هذا "

 

خبرة سابقة في مجال األمن النووي. وقد تم تحقيق معظم 

أهداف المشروع بتخري الطلبة. وعالوةً على هذا، فقد 

تضمن المشروع من بين أهدافه تأسيس شبكة للخريجين، 

حيث يقوم الطلبة )السابقين( بالتواصل عن كثب مع بعضهم 

يد لشبكة األمن النووي البعض مما يسهم في خلق فرع جد

 .في جنوب شرق آسيا

 ولهذه الغاية، فقد قام منفذ المشروع، بالتعاون مع جامعة

Chulalongkorn بتصميم هيكلية تتألف من موقع ،

لمشاركة المعلومات، وجمعية للخريجين )مع لوائح تنظيمية 

خاصة بها( باإلضافة إلى صفحة على الفيسبوك إلبقاء 

 .بالتواصل مع بعضهم البعضالشبكة ُمحدّثة والسماح للطلبة 

ومن المتوقع أن يساعد هذا في ضمان االستدامة طويلة األمد 

للمشروع وتعزيز عملية نقل المعرفة باألمن النووي بين 

الدول المشاركة في المشروع. ونأمل أن هذه الشبكة سوف 

تنمو في المستقبل لتصبح أداة مفيدة للغاية في تشارك 

 األمن النووي في المنطقة.المعلومات بين العاملين في مجال 

 اقتباسات

 مشاريع مركز التميز
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 CBRNاجتماع المشاركين كنشاط توضيحي لالستجابة للـ

 مشاريع أخبار ال

 مشاريع مركز التميز

 

مجهر مسح اإللكترونات الذي تم تسلميه للخبراء التايلنديين بموجب مشروع مركز التميز  

 30المشروع 

ش  بكة تيميّز لألدلة الجنائية النووية في جنوب ش  رق 

 آسيا

 

 جنوب شرق آسيا

 Atomsفي إطار هذا المش    روع، تم تزويد مكتب 

for Peace  في تايلند بمجهر مس       ح اإللكترونات

(SEM .) وتم توص  يل الجهاز وتنص  يبه في تش  رين

وقبل . وبدأ بالعمل في ش  هر كانون أول ٢٠١٥أول 

توص       يل الجهاز، قدم مركز األبحاث المش       تركة 

ً على جه  از  لخبيرين من ت  ايلن  د في  SEMت  دريب  ا

، مع التركيز على EUSECTRAمركز ت    دري    ب 

تحض      ير العينة وقراءة النتائج في س      ياق التحقيق 

 .الجنائي النووي

 

  ومولاااا وفااااا أذربيجااااا  أوكرانيااااا  جورجيااااا 

(GUAM) 

 جلسمممممتين المشمممممتركة األبحاث مركز اسمممممتضممممماف

 وفي. EUSECTRA التممدريبي مقره في تممدريبيتين

 منظمممات عن ممثممل ١٥ قممام ،٢٠١٥ ثمماني كممانون

 النووي األمن مجممممال في يعملون GUAM دول

 الجريمة مسمممرح إدارة" حول دورة في باالشمممتراك

 جهات بين الجمع المشروع واستهدف". اإلشعاعية

فاد قانون إن ياسممممممممات وخبراء ال  وحثهم النووية، الق

 المرتبط الجريمة مسمممممرح معالجة في التعاون على

 . مشعة بمواد( بارتباطه يشتبه أو)

 

 أسمممبوع لمدة اسمممتمرت التي الدورة تضممممنت وقد

سية المواضيع  وجمع الذاتية الحماية: التالية الرئي

 والتحممديممد بممالتلوث والتحكم األدلممة وإدارة األدلممة

. اإلشممممممعاعي والتقييم المشممممممعة للنويدات المبدئي

 خبرة وتقممارير عروضممممممممما   الممدورة وتضممممممممنممت

 تطبيقيممة تمممارين – واألهم – نقمماش وجلسمممممممممات

 تتضممممممن واقعية سممممميناريوهات على مبنية عملية

 خبراء األجندة وضممع في سمماهم وقد. نووية مواد

 ووزارة األمريكي الفمممدرالي التحقيق مكتمممب من

 والمعهد EUROPOL والـممممممممممم الفرنسممممية الداخلية

 Bundesamt fürو الممممهممممولممممنممممدي الممممعممممدلممممي

Strahlenschutz الدنمارك من. 

ية دورة عقد تم يا " حول تدريب ما طيف مق  غا

 من مشممممممممارك ١١ فيها وشممممممممارك ،"الدقة عالي

 في اإلشممممعاع وسمممملطات الوطنية األبحاث مراكز

 . ٢٠١٦ شباط في GUAM دول

 من نظرية؛ دروسا   التدريبية األجندة وتضمنت

 كاشفات وأنواع اإلشعاعي الكشف مبادئ مثل

ما، فة غا مارين إلى باإلضمممممممما ية ت  من تم عمل

 طيف لمقيا  مختلفة برمجيات تطبيق خاللها

 الكواشمممممممف، قدرات مقارنة وتمت كما غاما،

 من لعينمممات النظمممائريمممة التركيبمممات وتحمممديمممد

 المممدورة نهمممايمممة وفي. والبلوتونيوم اليورانيوم

 عينات بتصممممممنيف المشمممممماركون قام التدريبية،

 المعرفة باسمتخدام خصمائصمها وتحديد مجهولة

 السممممنة مدى وعلى. األسممممبوع خالل المكتسممممبة

 التشريعات حول البيانات جمع وبعد الماضية،

ية ية، الوطن لدول يذ تم وا ية بعثات تنف  في ميدان

 القانوني اإلطار مكونات إلى للتطر  دولة كل

 تم التي البيانات اسممممتخدام وسمممميتم. للمشممممروع

 اإلطار القانوني تقوية أجل من جمعها
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 مشاريع مركز التميز

عادةً ما يكون المتدربين من المستجيبين األوائل بمن فيهم رجال اإلطفاء 

 والشرطة ومقدمي الرعاية الطبية الطارئة
 CBRNاجتماع المشاركين كنشاط توضيحي لالستجابة للـ

مع التركيز على تطوير منهج  CBRN للـ             

إقليمي منس     ق لمراقبة التجارة االس     تراتيجية، 

وس  يتض  من هذا زيارة دراس  ية لمدة أس  بوع في 

بروكس      ل، إض      افةً إلى ندوات إقليمية س      يتم 

تنظيمه    ا في ال    دول اإلفريقي    ة المطل    ة على 

المحيط األطلس       ي وفي إفريقي    ا الوس       طى 

 33المش    روع  وفيما يتعلق بمكون. والش    رقية

ال    ذي يتمحور حول ق    درات االس       تج    اب    ة 

  ٢٠١٥، فقد شهد العام CBRN للـ        جاهزيةوال

كل  ما في  قده تدريبيتين وطنيتين تم ع دورتين 

وكان الهدف الرئيس   ي للجلس   ة .  دولة ش   ريكة

عامين وللتأكيد على  األولى هو تدريب القادة ال

تحليل المخاطر وص       ناعة القرار والتعاون ما 

بين الحم  اي  ة الم  دني  ة ورج  ال )الت بين الوك  ا

(.  اإلطفاء والش   رطة والخدمات الطبية الطارئة

واقترح التدريب الممارس     ات المثلى من خالل 

ومن ش       هر . تقديم حاالت دراس       ية وتمارين

وحتى ك    انون الث    اني  ٢٠١٥تش       رين أول 

، تم عقد جلس       ة تدريبية ثانية لتدريب ٢٠١٦

المس   تجيبين األوائل المحتمل أن يس   تجيبوا في 

، وتعليمهم طرق CBRNح   ال وقوع ح   ادث 

االس  تجابة كجزء من فريق متعدد الوكاالت مع 

إعطاء األولوية لحماية األرواح باإلض    افة إلى 

ك ان الت  دري ب عملي  اً . تقلي  ل أثر ح ادث مم  اث ل

 CBRN لمعدات الـ      بطبيعته، وتضمن عرضاً 

ومعدات الحماية الشخصية، إضافةً إلى تمارين 

سنة . خارجية وتمارين محاكاة سيتم تكريس ال و

خطط ( أو تحس      ين)القادمة لوض      ع مس      ودة 

الطوارئ الوطني  ة الواج  ب تقييمه  ا من خالل 

ية  ية العمل مارين الص       ف كاة والت حا مارين الم ت

 .والعروض الحية

 34 مشروع

 CBRN الـمممممممم لحوادث االستجابة قدرات تقوية

 بموجب الصلة ذات الطارئة الطبية واالستجابة

 CBRN  الـ حوادث لمواجهة أقوى جاهزية

 

( FATS) المصمممممنع قبول فحوصمممممات إجراء تم

بة وحدة لتزويد  الـ بمعمدات األوليمة االسمممممممتجما

CBRN بين ما الواقعة الفترة في األسممممممماسمممممممية 

 وفود وقممامممت. ٢٠١٥ أول تشمممممممرين ٢٦-٢٣

 في الشمممممممريكمممة المممدول قبمممل من معينمممة دوليمممة

( ولبنممممان األردن، العرا ،) 34 المشممممممممروع

 مرافق في الفحص إجراء وتم. المعدات بفحص

Lubawa باإلضمممممافة بولندا – غرودزيادز في 

 وبعممد. مممدريممد في INDRAو IBATECH إلى

 المعدات شحن سيتم الفحوصات، هذه استكمال

 دورة ترتيب بعدها ليتم الثالث الشمممممريكة للدول

 اسمممممممتخدام حول األوائل للمسمممممممتجيبين متابعة

 وحدة تمكين هذا شأن ومن. وصيانتها المعدات

 مسمممممتجيبا   ٢٠ تضمممممم التي األولية، االسمممممتجابة

 ألن الوقائية، والبدالت المعدات بكامل مجهزين

 يممةوالكيممما المواد وتحممديممد كشمممممممف على تعمممل

 إجراءات وتنفيممذ واإلشمممممممعمماعيممة والبيولوجيممة

 آخر رئيسممميا   هدفا   المشمممروع يتضممممن. التطهير

 اإلجراءات على المسمممتخدمين تدريب في يتمثل

 الدورات هذه. CBRN الـمم حوادث في التشغيلية

 األشمممممممهر وفي. ٢٠١٦ عامعقمدها في  متوقع

 Fondazione نظمممممت األخيرة، السمممممممممممت

FORMIT حول رئيسممممممين تدريبيين نشمممممماطين 

 المثلى الممممارسمممممممممات ونقممل المعرفممة تطوير"

 لحوادث الوكاالت بين ما باالسمممتجابة المرتبطة

 ". CBRN الـ

 المعنية للجهات) عمان في األول النشمممممممماط عقد تم

 المعنية للجهات) بيروت وفي ،(والعراقية األردنية

 الدورة واسممممتهدفت. ٢٠١٥ تموز آخر في( اللبنانية

 اإلدارة تزويد أيام ٣ لـممممممممممم اسممممتمرت التي التدريبية

 كل من مشمممممارك ٢٠ قرابة) والموظفين الوسمممممطى

 بالتعاون المرتبطة التنويرية األفكار ببعض( دولة

 جاهزيةال: محددة مواضيع ٣ حول الوكاالت بين ما

لحوادث إزاء يولوجيممممة ا ب ل قبممممة ا لحممممدود، ومرا  ا

 الصممممحية، واألنظمة يةواالكيم للحوادث االسممممتجابة

 النشاط تنظيم وتم. والتواصل التعاون إلى باإلضافة

 أول كممانون ٣-١ بين ممما الواقعممة الفترة في الثمماني

 مممدير ١٨ من يتممألف وفممد دعوة تم حيممث ،٢٠١٥

 روما إلى األوسمممط الشمممر  من سمممياسمممات وصمممانع

 الـ مجال في تعمل إيطالية مؤسمممممممسمممممممات ٣ لزيارة

CBRN :العملياتي للتدريب اإلطفاء رجال مدرسمممممة 

(Montelibretti)، وقممماعمممدة "De Bernardi "

 كما". Cremona" السمممابعة الدفاع وكتيبة الجوية

( ICIS) الممممدولي لألمن Insubria مركز ونظم

 حول ٢٠١٦ شممباط شممهر في تدريبية جلسممات ثالث

 األعمممال فيهمما بممما) الخطرة يممةواالكيممم العوامممل"

 الوعي زيممادة الممدورات واسمممممممتهممدفممت(". الحربيممة

 الطبيعيمممة الخطرة يمممةواالكيمممم بمممالحوادث المرتبط

ية  الدورات هذه ومثلت. والمقصمممممممودة والعََرضممممممم

 المشمممممماركين معرفة لزيادة مهمة فرصممممممة التدريبية

 والممارسممممممممات وأفكارهم تجاربهم في بالتشممممممممارك

 االتحممماد ووافق. بالدهم في تبنيهممما يتم التي المثلى

 وخطممة مختممارة يممةواكيممم اسمممممممتطالع معممدات على

 لعلم العسمممممممكري المعهد وسممممممميقوم. مبدئية تدريب

 من سمممممملسمممممملة بتنظيم األوبئة وعلم العامة الصممممممحة

 األردنيين للخبراء" المممممدربين تممممدريممممب" دورات

 يسمممتهدف. ٢٠١٦ نيسمممان في والعراقيين واللبنانيين

 العمممل على القممادرين الوطنيين الخبراء التممدريممب

 .المستقبل في الطبية االستجابة لفر  كمدربين
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 مشاريع مركز التميز

 توضيح لعملية التطهير الكيميائي الذي قامت به كتيبة دفاع إيطالية
 

 35المشروع 

الخطرة في منطقة الدول اإلفريقية المطلة على المحيط ية والبيولوجية إدارة النفايات الكيماو

 األطلسي وتونس

 36المشروع 

تطوير وتعزيز البرنامج المتوس    طي لتدريب 

 (MediPIET)علم األوبئة الميداني 

 النشاطات التدريبية
ميس  ر في العمل على النش  اطات التدريبية  ٩٩اش  ترك 

  280ب  ح  ي    ث ت  م ت    دري    ب  MediPIETم  ع ف  ري  ق 

شاركوا ( من زمالء ومشاركين خارجيين)اختصاصي 

 :بفعالية في النشاطات التدريبية التالية

  وحممدة مراجعممة المشمممممممروع )في ألبممانيمما( والتي تم

تكريسمممممممها لغايات تطوير مهارات تقديم العروض 

لدى المشممممممماركين بحيث تم تشمممممممجيعهم على تحديد 

بتقديمها من العناصمممممممر المهمة في عملهم ليقوموا 

خالل عرض شمممممممفهي أو لوائي عرض في مؤتمر 

 دولي.
  مدربين في الجبل األسمممممممود والتي تدريب ال دورة 

اسمممممممتهمممدفمممت إطالع المشمممممممممماركين على منهممماج 

MediPIET  وتقوية شمممممبكة أخصمممممائي علم األوبئة

الميممدانيين المشممممممممماركين في نشممممممممماطممات تممدريممب 

MediPIET. 

 وحمممدة تعريفيمممة )في الجبمممل األسمممممممود( والتي تم 

تكريسمممممها للتحقيق في حالة محتملة لتفشمممممي مرض 

معين والقتراح توصممممميات تتعلق بالصمممممحة العامة. 

كما وتضممممنت هذه الوحدة قضمممايا المراقبة وتحليل 

بيانات المراقبة؛ تصمممممممميم دراسمممممممة وبائية؛ فحص 

عالقمممة االرتبممماط بين التعرض والنتمممائج مع أخمممذ 

قل التحيز واإلرباك وتعديل األثر بعين االعتبار؛ ن

فة نتائج التحقيقات الميدانية للجهات المعنية المختل

ئي بما فيها أسمممماليب الكتابة العلمية؛ وفهم مبادئ لوا

 ( وتطبيقها.IHRالصحة العالمية )

 

زمالء ومش        اركين )متخص       ص  ٢٨٠تم ت  دري  ب 

، بحيث ش       اركوا بفعالية في النش       اطات (خارجيين

 ً ميس     ر مع  ٩٩كما وعمل . التدريبية المذكورة س     ابقا

:  على النش       اطات التدريبية التالية MediPIETفريق 

 .على تدريب المدربين ١٩حدات وعلى الو ٨٠

 

ية  يدان يارة م ية ز الوعي، غير أنهم لم يتمكنوا من إجراء أ

 .  Firestoneنتيجةً لتفشي حديث لإليبوال في مقاطعة 

 

وفي وقت الحق من ذات الش  هر، أحض  رت س  احل العاي 

جه  ة معني  ة لحض       ور مؤتمر إطالق  ٦٠م  ا يزي  د عن 

وقام الخبراء . وورش العمل الثانية للمشمممممممروعالمرحلة 

دو  بزيارة مس  تش  فيات ومختبرات باإلض  افة إلى موقع أكو 

حيث تم وض   ع كميات كبيرة من نفايات س   فينة  المش   هور

ضرت ما يقارب . هنالك بروبو كواال سنغال، فقد ح وفي ال

ورحبت  الثانيةجهة معنية فعاليات إطالق المرحلة  ٣٠الـ   

وفي . س   ن ض   يافتهم المعروف لديهمبفريق المش   روع بح

شارك ما يقارب  شرين ثاني،  سية في  ٥٠ت جهة معنية تون

وتمكن الخبراء من زيارة . الثانيةفعاليات إطالق المرحلة 

مختبرات ومس    تش    فيات بما فيهم المس    تش    فى العس    كري 

 .  الرئيسي التونسي، وهو مؤسسة ريادية للتعليم والتوجيه

ء فرديين من فرق الدعم حصل الخبراء على عقود ألعضا

المحلي في دول ش       ريكة، وتم توقيع العقود في س       احل 

زيادة العدد في  يس       تهدفون العاي والس       نغال، غير أنهم

ويس      عى نظام العقود . الدول الش      ريكة الباقية عما قريب

الفردية هذا إلى تحس  ين كفاءة البعثات وتنظيمها من خالل 

م  ا وب  دأت ك. ملكي  ات محلي  ة على المس       توى التنظيمي

مات  مدربين"مه يب ال في المغرب لتتض       من أربع " تدر

  .ورشات عمل حول االعتماد المخبري

 

الثانية تم في األش   هر الس   ت األخيرة إطالق المرحلة 

في كل من ليبيريا وس احل العاي والس نغال  للمشممروع

يب في المغرب بدأ الت در قام ت . وتونس، بينم ا  قد  و

البعثات المس   ؤولة عن إطالق المش   روع بالجمع بين 

والجه  ات المعني  ة المحلي  ة،  الثممانيممةراء المرحل  ة خب

ولالتفاق على التفاص     يل  الثانيةوذلك لتقديم المرحلة 

الدقيقة الخاص   ة بالدورات التدريبية ونش   اطات زيادة 

ناء . ٢٠١٧ - ٢٠١٦الوعي والتي س       تتم خالل  وأث

 ٢٠٠هذه الفترة، التقى خبراء المش       روع بأكثر من 

. مختبر ٢٠أكثر من جه   ة معني   ة وطني   ة وزاروا 

عالوةً على ه   ذا، فق   د زاروا مواقع النف   اي   ات ذات 

وكان إطالق المش     روع في ليبيريا . االهتمام الوطني

عد أن تم تأجيله عدة  غاية ب في ش       هر تموز مجدياً لل

كم   ا وزار . مرات نتيج   ةً لتفش       ي فيروس اإليبوال

الفريق وزارة الخارجية لمناقش  ة المش  روع مع الس  يد 

ن  ائ  ب وزير الخ  ارجي  ة للتع  اون  –دور توم  اس ك  اي  

مل االقتص       ادي كا لدولي والت ئب الوزير . ا نا حب  ر

بفريق المش       روع بحرارة وعبر عن مدى حماس       ه 

وتم تق  ديم العروض . للتع  اون مع االتح  اد األوروبي

ية وامجهة معنية بمجاالت النفايات الكي ٣٠ألكثر من 

رش وفي اليوم التالي، تم عقد و.والبيولوجية الخطرة

 عمل لالتفاق على تفاصيل التدريب ونشاطات زيادة 
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 مشاريع مركز التميز

وبالتش    اور  MediPIETقام المنس    قون العلميون في 

بتنس      يق عمل أعض      اء  MediPIETمع مش      رفي 

MediPIET . أعض     اء من المجموعة  ٨وتم تدريب

بينم   ا توس       ع   ت  MediPIETاألولى في برن   امج 

 .عضو ١٦المجموعة الثانية لتشمل 

عة لـ              تاب يدة  جد ية  تدريب عة مواقع  تاح أرب  تم افت

MediPIET  في كوس       وفو ومول   دوف   ا  ٢٠١٥في

وتم تقييم . والجبل األس      ود والص      رب على التوالي

موقعين ت   دريبيين في ألب   اني   ا وجمهوري   ة مق   دوني   ا 

ي وكانت نتيجة التقييم اإلجمال –اليوغس    الفية س    ابقاً 

 كما وتمت أيضاً مراجعة عمل. لكال الموقعين إيجابية

ية تدريب جازات الزمالء في المواقع ال ش       اركت . وإن

الدول في النش   اطات التدريبية في المش   روع بحماس 

اق التدريبي كان مطلوباً بش     كل واض     ح كون المس     

يث . كبير قدير كبير ح لة على ت ما نامج الز وحظي بر

أعربت كل من أرمينيا والبوسنة والهرسك وجورجيا 

وفلس     طين عن رغبتهم في المش     اركة في البرنامج، 

ضاء وموقع تدريب تابع لـ        ضافة أع ست  مما يعني ا

MediPIET. 

 

 42 المشروع
 إفريقيا منطقة دول في يواالكيم واألمن السالمة

 والشرقية الوسطى
 مشممممروع من األولى للمرحلة الرئيسممممي النشمممماط كان

 الحقائق تقصممممي بعثات من سمممملسمممملة عن عبارة 42

(FFMs) تقصمممممي بعثات وقبل. الشمممممريكة الدول إلى 

 في الشمممممممريكة للدول اسمممممممتبيانات توزيع تم الحقائق،

 .٢٠١٥ حزيران بداية

 في سممممممميشممممممممل جمهورية في FFM بعثة أول تمت

 الممديمقراطيممة، الكونغو جمهوريممة ليتبعهمما حزيران،

 .تلت التي األشمممممممهر في وغانا كينيا، تنزانيا، زامبيا،

 في والمضمممممممطرب المربك األمني للوضمممممممع ونتيجة  

ضمممممممابط االرتباط الوطني  دعوة تمت فقد بوروندي،

 اجتممماع لحضمممممممور بورونممدي من خبراء ثالثممة مع

 اسمممممتثناء رسمممممميا   وتم .كينيا – نيروبي في مشمممممترك

 في DG DEVCO قبل من 42 المشمممممروع من روندا

 الرئيسممممي الهدف كان. السممممنة هذه من ثاني تشممممرين

 االجتماعات تيسممير هو الحقائق تقصممي بعثات لجميع

 CBRN وخبراء المعنية الدول ضمممممممباط ارتباط بين

 .أخرى معنية وجهات

 

 األوروبي االتحمماد من ممثلين قممدم االجتممماعممات، هممذه وأثنمماء

 بالتفصممميل، العمل رزم جميع وشمممرحوا عام بشمممكل المشمممروع

 الدول على هذا وفوائد الزمنية والحدود العمل طريقة وشممرحوا

 وشمممرح تقديم على أيضممما   االجتماعات وركزت كما. المشممماركة

 تقنية بنواحي والمرتبطة للمشمممممممروع المفصممممممملة االسمممممممتبيانات

 المعني االسممممتبيان تعبئة وتم. الخطرة يةالكيماو للمواد وقانونية

 في الجرد مرحلة أثناء جمعها تم بمعلومات القانونية بالنواحي

 للفر  االسممممممتبيان تقديم تم إذ ،33 رقم التميز مركز مشممممممروع

 عقمممد قبمممل حولمممه الراجعمممة التغمممذيمممة وتقمممديم لتنقيحمممه الوطنيمممة

ضممممممباط االرتباط  قامت فقد هذا، إلى وباإلضممممممافة. اجتماعاتهم

 محليين ومقمماولين يينوقممانون كيميممائيين خبراء بتقممديم الوطنيين

 ١٢ في التوجيهيممة اللجنممة اجتممماع عقممد وتم. االتحمماد لممثلي

 لرئي  اجتماع ثاني هذا كان حيث نيروبي في أول تشمممممممرين

 وتم. ٢٠١٥ نيسمممممان في عقد الذي اإلطال  اجتماع بعد األمانة

 بينهمما ومن القضمممممممممايمما، من العممديممد إلى التطر  االجتممماع في

 وبشممكل. المشممروع تنفيذ في الداعمة المحلية الخبرات مشمماركة

 المعنية التنفيذ إجراءات على المشممممماركون جميع اتفق فقد عام،

 وورش الندوات عقد إلى باإلضممممافة المحليين الخبراء بإشممممراك

  .العمل

 43 المشروع
 االسمممممتخدام ذات السممممملع صمممممادرات مراقبة برنامج

 المزدوج

 

 مراقبة برنامج" بـممممممممم المعني 43 المشممروع خبراء التقى

 زيارتهم في" المزدوج االسمممتخدام ذات السممملع صمممادرات

 بأعضمممممممماء ٢٠١٦ شمممممممباط ١٦-١٥ في للجزائر األولى

 في  CBRNالـممممممم مخاطر للحد من المؤسساتية بين اللجنة

 والسمممماحل إفريقيا شمممممال لمنطقة اإلقليمية األمانة مكاتب

 .الجزائر في

لذكر أن لوائح المجلس األوروبي  با جدير  ومن ال

ً األمور المرتبط  ة برق  اب  ة هي التي تحكم  ق  انون  ا

ص  ادرات الس  لع والتكنولوجيات ثنائية االس  تخدام 

في االتح   اد األوروبي، كم   ا وأنه   ا تُح   دّد أنواع 

تراخيص التص   دير المتعددة باإلض   افة إلى قائمة 

وتُطبّق الضوابط . السلع ذات االستخدام المزدوي

صادرات دول االتحاد األوروبي ومن . على كافة 

أخرى، فس  يس  مح البرنامج للدول الش  ريكة ناحيٍة 

 :أن

  تحدد نقاط القوة والضممعف الوطنية المرتبطة

بقدرتها على مراقبة الصممممممممادرات من خالل 

تقييم مسمممممتوى نضمممممج نظامها االسمممممتراتيجي 

 للرقابة على التجارة

  تحدد الدعم والتدريب الالزمين لسد الفجوات

 التي تم التعرف عليها
 ات مع المممدول تشمممممممكيمممل واأو تقويمممة العالقممم

 المجاورة، إن لزم األمر
  تأخذ باالعتبار الظروف الخاصممممممة المرتبطة

 بالرقابة على الحدود
  تسممممتفيد من الدعم القانوني في مجال وضممممع

مسمممممممودة الوثممائق القممانونيممة والنمماظمممة، عنممد 

 الطلب.

 

أفيو   مدير معهد الصحة العامة في مقدونيا(، سفير االتحاد األوروبيماميتي )  شعبان من اليسار: الدكتور MediPIET المؤتمر العلمي السنوي

 (FIAAPP– MediPIET )قائد فريق   جولوجوز جامي دي دومينجو شنو (EC JRC) آن صوفي ليكوار ECDC)أوراف و كيرل اكداهل )



 

 

 

 إشعار قانوني
 

مسؤولية ناتجة عن أي استخدام لهذه المنشورات، وال عن أية أخطاء قد تظهر فيها 
 .بالرغم من الحذر البالغ عند التحضير والتدقيق

 
 إخالء طرف من المسؤولية

 
وال تخل . هذا المنشور ال يعكس بالضرورة وجهة نظر االتحاد األوروبي أو موقفه

قائمة الدول المذكورة في هذا 
 المستقبل
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ووا
)CBRN CoE In a ve( 2010، والذي تم إطالقه عام ،

 . هو مبادرة لالتحاد األوروبي
بادرة إلى  حد منتتطرق الم  CBRN  ال

باب  جاهزيةوال أ نتيجةً لدوافع جرمية أو أس لها علماً بأن هذه المخاطر قد تنش
 .

 CBRN مخاطر الـ لحد مناإلقليمية والدولية، وإلى إعداد سياسة مشتركة ومتسقة ل
 جاهزيةالمخاطر على الوقاية وال الحد منع

 .وإدارة ما بعد األزمة
)DG DEVCO ( بالتعاون

)EC(
. ، وفريق حوكمة)UNICRI(الجريمة والعدالة 

ويتم تنفيذ المبادرة بدعم . ) EEAS(الخارجية 

 .الدولية وخبراء آخرين
 

 :CBRNتميز الـ للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع مركز
www.cbrn.eu أو أرسل بريد إلكتروني على العنوان التالي: 

coe@jrc.ec.europa.eu-cbrn 
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