
  
  

   العملياتسالمة إدارة ورشة تستضيف  كويتال
 6012 / آيارمايو 26 – 24

  
راديسون بلو، فعاليات في فندق ، 2016 مايو 26 – 24من أيار مايو/ خالل شھر دولة الكويت ف يستضت

 شركة صناعة الكيماوياتودعم  برعايةتحاد العربي لألسمدة اال اعقدھيي الت "لياتمعسالمة الإدارة  "ورشة 

  من الشركات العربية أعضاء االتحاد. ويشارك بھا منتسبين) PICالبترولية (

التحسين من ثقافة إيمانه بأھمية انطالقا من لقد حرص االتحاد العربي لألسمدة على تنظيم ھذه الورشة 

الفجوة ما بين السياسة د وس الحد من المخاطر المتعلقة بالعمليات في مكان العمل؛و سالمة العمليات

والتأكيد على  التنفيذ الفعال لنظام إدارة سالمة العمليات؛مع  خلق بيئة عمل أكثر صحة وسالمة؛ل والعمليات

ضرورة مواصلة االلتزام بجوانب السالمة، سواء سالمة المصانع والمنشآت أو سالمة األفراد من موظفي 

   ھا.الشركة والعاملين في

 PICات شركة صناعة الكيماويات البترولية من نجاحالحصول على الدعم من جھة، اھتم االتحاد بف

ومن جھة أخرى يسعى االتحاد على نشر  ؛PSMالمتعلقة بتنفيذ برنامج فعال إلدارة سالمة العمليات 

تخضع التعديالت  لشركاته األعضاء وادراك أھمية أن االستفادة من تنفيذ نظام إدارة سالمة العمليات

لمراجعة المالئمة لكافة التغييرات وتحديد وتقييم وتحليل والسيطرة على أي والمشاريع للرقابة للتأكد من ا

أن عناصر إدارة  علىد يالتأكمع  مخاطر تعرضھا ھذه التغييرات وذلك قبل استئناف العملية التشغيلية؛

في الثقة إضافة إلى أن تخضع للمراقبة والقياس باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية؛  PSMسالمة العمليات 

 .إلى تحقيق أداء مرتفع ومكان عمل أكثر أماًناستؤدي المعدات 

 

لقد كان الھدف األول في الخطة االستراتيجية لتطوير أداء االتحاد العربي لألسمدة ھو االنسان أوالً 

واالھتمام بصحته وسالمته وبيئته بھدف الرقي بمستويات الصحة والسالمة والبيئة لجميع الشركات 

ضاء في االتحاد ونشر ثقافتھا لحماية العنصر البشري والمعدات والمساھمة في تحقيق التنمية المستدامة األع

 لقطاع األسمدة.

وقد تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة أال وھي مجموعة الصحة والسالمة والبيئة، لتحقيق المبادرات 

  الخاصة في ھذا المجال ومنھا:

 ات لنشر الوعي والمعرفة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة إعداد الورش والمؤتمرات والمنتدي

  بين الشركات األعضاء.



 .وضع أسس استرشاديه لقياس درجة التطابق مع المعايير الدولية في ھذا المجال 

 .تعميم األبحاث واألعمال والممارسات المتميزة على الشركات األعضاء لالستفادة وتبادل الخبرات 

 نشرات التثقيفية وخاصة ما يتعلق بالدروس والعبر المستفادة من الحوادث اصدار الكتيبات وال

 والفعاليات.

  اقامة مسابقات ووضع جائزة خاصة ألحسن شركة متميزة في مجال الصحة والسالمة والبيئة

 وغيرھا.

  

ويعمل تحت مظلة مجلس  1975االتحاد العربي لألسمدة منظمة غير حكومية، أسس عام جدير بالذكر أن 

 الوحدة االقتصادية العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربية بدرجة مراقب. 

مجاالت يجمع االتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة األسمدة وخاماتھا وال

ين دولة من أنحاء وثالث ثالثشركة عربية وأجنبية من  180تحاد في عضويته ذات العالقة بذلك. يضم اال

العالم، ويھدف االتحاد بوجه عام تنسيق وتنمية وتطوير العالقات الفنية وكل ما له صلة في مجال صناعة 

األسمدة واستخداماتھا بين الشركات األعضاء. يمثل االتحاد إطاًرا تعمل فيه الشركات العربية للوقوف على 

فساح المجال لممثلي الشركات العربية لتوطيد العالقات المستجدات التكنولوجية في مجال صناعة األسمدة وإ

وتوثيقھا فيما بينھا والمؤسسات والمنظمات والشركات الدولية العاملة في مجال صناعة وتجارة واستخدام 

  األسمدة.
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