
 ورشة 

 : الصحة والسالمة والبيئة"

 " الركائز األساسية الستدامة صناعة األسمدة العربية
 المملكة المغربية –مراكش 

 8 - 10/01/2015 

 

 ماوسمدة في تعزيز ثقافة ومفهوم الصحة والسالمة والبيئة ترسيخا لسياسة االتحاد العربي لأل

بمراعاة  هاوالتزامللصحة والسالمة  مات عاليةمن اهتما العربيةسمدة شركات صناعة األ توليه

البعد البيئي واالنسان ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن بالتعاون مع المنظمات والهيئات 

والجامعات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال البيئة لتبادل المعلومات حول القوانين والتشريعات 

 مدة.  البيئية بما يتواكب مع أهمية صناعة األس

 

( تنظيم ورشة حول OCPبالتنسيق مع المجمع الشريف للفوسفاط )سمدة االتحاد العربي لأل يسر

مراكش بمدينة  في "الستدامة صناعة األسمدة العربية األساسية ز"الصحة والسالمة والبيئة: الركائ

حد بيوت أ وكذلك بالتعاون مع 2015سبتمبر/ أيلول  10 – 8خالل الفترة بالمملكة المغربية 

 ، NEBOSH من مؤسسة يونالخبرة وخبراء دول

 

من الشركات عضائه سمدة حيال أترجمة والتزاما من االتحاد العربي لألك عقد تلك الورشةتي يأ

أمين عام  – المهندس محمد عبد هللاسعادة ، صرح بذلك سواق العالميةلمتطلبات األ وتلمسا  

دولية في إن االتحاد العربي لألسمدة كمنظمة عربية  ، الذي أضاف قائال  االتحاد العربي لألسمدة

ركز يسعيه نحو تطوير القاعدة الصناعية لألسمدة العربية واإلسهام في األمن الغذائي العالمي، 

كافة الشركات أعضاء االتحاد االتحاد حث ي كما(. (HSEحول قضايا الصحة والسالمة والبيئة 

على االهتمام بمناحي الصحة والسالمة والبيئة على قدم المساواة مع كفاءة التشغيل واالنتاجية مما 



يتيح بال أدني شك رسم الصورة المستقبلية للشركات في ضوء الممارسات الفعلية في مناحي 

 .الصحة والسالمة والبيئة

 : فصيل المحاور التاليةتضمن برنامج الورشة  بالشرح والتي

 ميز في العمل وكيفية تحقيقهتال 

 هميه القيادة في الصناعات عالية الخطورةأ 

 التحقيق في الحوادث وتقييم المخاطر 

 تقييم مستوى الكفاءة داخل المنظمة واستخدام أُطر الكفاءة 

 ةسمدفي صناعه األ ةاالستدام 

 التخطيط للطوارئ 

 المهنية القضايا الحالية المتعلقة بالصحة 

  نظرة عامة من مجال العمل –مهارات الممارسين 

حيث  ة البوتاس العربيةقرو  المجمع الشريف للفوسفاط :من شركتي ةالى دراسات حال ةاضاف

 ة.والبيئ ةوالسالم ةفي مجاالت الصح ةالمتميز للشركات العربي ىتعكس المستو 

لمغربية، مصر، األردن، اإلمارات يشارك في فعاليات الورشة أربعون مشاركا من المملكة ا 

 وتونس.العربية المتحدة، العراق 


