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 صحفييان ب
 )بلجيكا -أنفرس ( ز لهايوالتجه لمخاطر الصناعيةا من أيام لتحسين الوقاية 4عمل لمدة رشة و
 PPRD SOUTH( 2 جنوب ـــ لها واالستجابة واالستعداد البشري النشاط عن الناجمة وتلك الطبيعية الكوارث من الوقاية برنامجنظم ي

II(  لدول الشريكة من جنوب البحر األبيض يضم االمخاطر الصناعية والتجهيز لها  الوقاية منورشة عمل مهمة تهدف إلى تحسين
في تشجيع مبادرة  ،)2015سبتمبر / لول أي 3 -أغسطس / آب  31(أيام  4متد على تتي ال ،هدف الورشة األساسييكمن . المتوسط

رة دول الشريكة في مجال المواد الخطقدرات الوقاية والتدخل لللتحسين " المجاورةدعم قدرات سيفيزو في الدول "المفوضية األوروبية 
 . رةكنولوجية المرتبطة بالمواد  الخطع الحوادث التالمخزنة، المستخدمة أو المنقولة إضافة إلى القدرة على التدخل في حال وقو

المشاركون طوال الوقت على تحضير خطة  سيعملو. العروض المنهجية التي يجب اعتمادها للتوصل إلى الهدف المطروح افةكستشمل 
للمشاركين بالتفكير وعرض الخطوات األساسية التي يجب اتخاذها الذي يلي كل عرض  الموجه الخاصة بهم وسيسمح التمرين العمليالعمل 

 . لتحسين الوضع القائم
 :ورشة العملتشمل 
 رة؛دث الكبرى المرتبطة بالمواد الخطعرض اإلطار القانوني األوروبي للسيطرة على الحوا: لثالثاسيفيزو  توجيهعرض  -
باألبعاد الثالثة إلدارة البيانات، واإلشراف  الجغرافية المعلومات نظم واتأحد أد عرض: ECRISES SOLVAYتطبيق  -

 والتدريب؛على المواقع، وإدارة األزمات، وتحليل المشاكل 
 ؛ية، واالستجابة، والجهوزيةوالوقاتحديد المخاطر، وتقويم المخاطر، : BASF شركة دراسة حالةعرض  -
 ؛BASFموقع شركة زيارة  -
 أمن مرفأ أنفيرس ومنصات الربط التابعة له؛عرض  -
 : لمواد الخطيرةانقل  -

 )ADR( وروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البريةتفاق األاال 
 حول نقل البضائع الخطرة الستشارةل AGSكة رش 

 :ن المفوضية األوروبيةمبادرة الجديدة الصادرة عالعرض  -
 ".تدعيم قدرات سيفيزو في دول الجوار األوروبي" 
  .المعرفة حول الممارسات الفضلى لجهة إدارة المخاطر والدروس المستقاة من الحوادثتبادل  
 .كيميائيةاللتحليل مخاطر وقوع الحوادث ومصادر المعلومات مركز البحوث المشتركة  أداة 

 . الدفاع المدني/ يمثلون منظمتهم لجهة الحماية  مشاركاً من الدول الشريكة من جنوب البحر األبيض المتوسط 16 لعملاورشة  يحضرس
مسائل الوقاية من الحوادث الكيميائية على العنوان فيزو وغيرها من المتصلة بسي النفاذ إلى موقع المفوضية األوروبية للمنشوراتيمكن 

  :االلكتروني التالي
e033d2f5a9cd/publications-bf43-46d1-41d0-https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/content/f30d9006 
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 :البرنامج منذ انطالقته الفعاليات التاليةنظم 

صر، تونس، الجزائر، األردن، المغرب، م(مؤتمرات حول اآللية األوروبية للحماية المدنية ومفهوم الدعم من الدولة المضيفة  7 •
 )فلسطين، لبنان

 فصول من تبادل الخبراء 4 •
 عمل إقليميتين حول المواد الخطرة والضارة ورشتي  •
 مركز تنسيق العمليات في الموقع عمل إقليميتين حولورشتي  •
 اإلعالمي تدريب للورشتي عمل إقليميتين  •
 عمل إقليمية حول رسم خارطة المخاطر ورشة  •
 وعية عمل إقليمية حول التورشة  •
 عمل إقليمية حول التخطيط في حال الطوارئ ورشة  •
 )األردن(حول إدارة الكوارث عمل وطنية ورشة  •

 
 :اإلعالميلتواصل ا

 روجيريلو فيرونيك 
Veronique.ruggirello@euromedpprdsouth2.eu  
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