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بؼذ سبؼت أَبو يٍ يُبقشبث يسخفُضت فٍ االجخًبع انخبسغ يٍ انًخظض انًفخىح 

انؼضىَت انًؼٍُ ببنحظىل ػهً انًىاسد وحقبسى انًُبفغ فٍ يىَخشَبل، جبء أخُشا 

يهضو قبَىَب بشأٌ حقبسى انىطىل واالسخفبدة يٍ األغُُبء نهًىاسد بًششوع بشوحىكىل 

وَخحق انًششوع فً انًؤحًش انزي َؼقذ فً َبجىَب ببنُبببٌ وانخبص  .انىساثُت يٍ كىكبُب

ببشوحىكىل بشأٌ انحظىل وحقبسى انًُبفغ ، وسىف َخى وضغ انهًسبث األخُشة وانخٍ 

 92فٍ احفبقُت انخُىع انبُىنىجٍ فٍ َىو نًؤحًش األطشاف  01اػخًذث خالل االجخًبع 

انحظىل ػهً انًىاسد وحقبسى انًُبفغ َخؼهق بؼًهُت انًىاسد انجُُُت و  .9101أكخىبش 

َخى انىطىل إنُهب فٍ بهذاٌ انًُشأ وكُف َخى حقبسى يُبفغ نهشؼب أو انبهذاٌ انخٍ حىفش 

بٌ حقبسى غُش يُحبصة ضً .نهى  سىاء انحُىاَُت وانُببحُت أو انكبئُبث انحُت انذقُقت

وػهً قذو انًسبواة نهًُبفغ انُبشئت ػٍ اسخخذاو انًىاسد انجُُُت هٍ واحذة يٍ ثالثت 

  .أهذاف االحفبقُت انًخؼهقت ببنخُىع انبُىنىجٍ

 

انخبسَخ سىف َزكش أٌ هزا انقبَىٌ ونذ فً  َبجىَب وهى بشوحىكىل بشأٌ انحظىل "

أخشي ، ػًهج يىَخشَبل انسحش  نخقذَى واحذة يٍ وحقبسى انًُبفغ هُب فٍ يىَخشَبل ويشة 

، كًب اػهٍ  أحًذ جغالف ، " انظكىك انقبَىَُت األكثش أهًُت فٍ حبسَخ انحشكت انبُئت

  .األيٍُ انخُفُزٌ نالحفبقُت

 
 

 

 



 اإلقليمية للسالمة األحيائيةالتذريبية ورشة العمل 

  

 16-14ػقذ وسشت انؼًم اإلقهًُُت نهساليت األحُبئُت فٍ َُشوبٍ ، كُُُب ، فٍ انفخشة يٍ 

فهى حقُُى انًخبطش وإداسة انًخبطش وػًهُبث احخبر "ححج ػُىاٌ  9101َىنُى ، 

وهذفج انىسشت إنً حثقُف انخُظًُُت نهساليت األحُبئُت بشأٌ حقُُى انًخبطش  ."انقشاساث

انًحبطُم انًؼذنت وساثُب واسخُشاد انًُخجبث انًؼذنت وساثُب  وػًهُبث اإلداسة نخسىَق

حذسبىا ػهً انؼًهُبث اإلداسَت انخُظًُُت السخؼشاع حطبُقبث  .ػهً انغزاء واألػالف

وحؼشع  .نخسىَق انًحبطُم انًؼذنت وساثُب واسخُشاد انًُخجبث انًؼذنت وساثُب

ػًهُت حسىَق واسخُشاد  انًشبسكىٌ إنً وثبئق وانًقشس ػًهُبث طُغ انقشاس ، فٍ

وأدخهج أَضب إنً اسخشاحُجُبث  .األغزَت واألػالف انًشخقت يٍ انًحبطُم انًؼذنت وساثُب

فؼبنت نخببدل انًؼهىيبث بشأٌ انًخبطش ، وكبٌ فشطت نخببدل انخبشاث وشبكت يغ َظشائهى 

  .يٍ انذول األخشي وخبشاء انساليت األحُبئُت انذونُت

 

نهجبٌ انىطُُت نهساليت األحُبئُت ، وانهجبٌ انًؤسسُت نهساليت واخخُش انًشبسكىٌ يٍ ا

يٍ انىكبالث يسئىنىٌ ت واألحُبئُت ، يىظفٍ انحجش انضساػٍ وانهجبٌ االسخشبسَت انؼهًُ

 .انحكىيُت انًشبسكت فٍ حُظُى انخكُىنىجُب انحُىَت انضساػُت فٍ كُُُب وأوغُذا وحُضاَُب

ج ػٍ انحبجت نًضَذ يٍ أَشطت بُبء انقذساث وقذيىا اقخشاحبث اَجببُت نكُهب أػشب

وهكزا ، يخببؼت  .نُؼشضهى نخقُُى انًخبطش وانؼًهُبث اإلداسَت وانخذسَب فٍ يجبل االحظبل

  .حهقبث انؼًم انخذسَبُت نهبُبء ػهً هزِ انىسشت انخذسَبُت انخًهُذَت وَىطً

نهخبشاء فً االيبٌ َقُب أفشو شبكت  –َُببد  -انخٍ َظًهب االححبد األفشَقٍ  وكبٌ انخذسَب

 وهزا هى أول سهسهت يٍ انذوساث انخذسَبُت انخٍ سُخى إجشاء .(ABNE)انحُىي 

ABNE يٍ يقذيٍ انخذيبث نهساليت األحُبئُت فٍ انًُطقت نبُبء  فٍ ششاكت يغ غُشهب

انخقًُُبث  .انقذساث نهًسؤونٍُ فٍ أَشطت يب بؼذ حجشبت يُذاَُت حقخظش راث انظهت

حظًُى وحُظُى دوساث يخببؼت  ABNE انًالحظبث واالحخُبجبث ، وسىفواسخُبدا إنً 

  .انبالد ػهُهب انخذسَب انخٍ سكضث

 

 


