
 
 
 

اض�ة ل ندوة  ال  منظمة التعاون  ألمم المتحدة و االف�ت
ي الم�دان االقتصادي  

 والتنم�ة �ف
ً
النفجار مرفأ    متابعة

وت     : 2020  ب�ي
ي إدارة المخاطر  

الدروس المستفادة والتجارب والممارسات الفض� �ض
ي مناطق  ن   بتخ��ن   المتعلقة 

ات األمونيوم ومناولته ونقله �ض ئ �ت منع  و   الموائض
 من آثارها    والتخف�ف لصلة  ا ذات  الحوادث  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعات)  3(  2021 د�سم�ب / كانون األول  14
�ة والفر�س�ة والروس�ة واإلسبان�ة كاللغات: الع���ة واإلن ض  ل�ي

 
 

 
ي تنظ�مه 

 األمم المتحدة، منظومة    ا �شارك �ض
ض برنامج األمم المتحدة  لجنة االقتصاد�ة ألورو�ا، ومنظمة العمل الدول�ة، والمنظمة البح��ة الدول�ة، و ال   �خاصةٍ و  كة بني وحدة البيئة المش�ت

 ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث (المكتب اإلقل��ي للدول الع���ة)،   ، للبيئة/مكتب تنسيق الشؤون اإل�سان�ة 
ي الم�دان االقتصادي    ومنظمة التعاون والتنم�ة 

 �ض
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 مذكرة مفاه�م�ة 
 مقدمة  ال

اض�ةندوة  التعرض هذە المذكرة المفاه�م�ة معلومات عن   ي الم�دان االقتصادي  لأل   االف�ت
ي ستنعقد مم المتحدة/منظمة التعاون والتنم�ة �ض اليت

ي عام  
وت �ض  النفجار مرفأ ب�ي

ً
ە من  هذا الحادثقد أسفر  .  2020متابعة ات األمونيوم و متصلة بالحوادث  ال  وغ�ي ات األمونيومأسمدة  مادة ن�ت   ن�ت

آثار�  ي ع� اإل�سان    مدمرةٍ   عن 
بمل�ارا  الوفاة واإلصاباتحص�لة مرتفعة من حاالت    �سببت �ض تقدر  ار  وألحقت خسائر  الدوالرات من األ�ض ت 

 التحت�ة واالقتصادات والبيئة.   بالبيض 
 

 الوال�ة
الحادي ع�ش   االجتماع  ي 

الصناع�ةل �ض للحوادث  الحدود  عابرة  باآلثار  المتعلقة  االتفاق�ة  ي 
�ض األطراف  االقتصاد�ة    مؤتمر  المتحدة  األمم  للجنة 

ي اجتماع  جن�ف،  ألورو�ا (
ا�ض ي  2020  د�سم�ب / كانون األول  9-7بتار�ــــخ    اف�ت ح االتحاد األوروئب �سه�ل تبادل وجهات النظر حول الدروس  )، اق�ت

وت ( حت األمانة  ).  87، الفقرة  ECE/CP.TEIA/42المستفادة من انفجار مرفأ ب�ي �كة  تنظ�م مثل هذە الثم اق�ت ندوة بالتعاون مع منظمات �ش
التعاون والألمم المتحدة ومع  أخرى   ي الم�دان االقتصاديمنظمة 

اح وافق  . وقد  لتنم�ة �ض ا ع� هذا االق�ت  هأثناء اجتماع  مكتب االتفاق�ة الحق�
ك مع  ي بتار�ــــخ  الف��قالمش�ت

ا�ض ي بالتنف�ذ (جن�ف، اجتماع اف�ت اير / شباط 24العامل المعيض  ).  2021  ف�ب
 

ي بالتنف�ذ   ا إ� مذكرة من األمانة، قام المكتب والف��ق العامل المعيض ي اخالل هذا االجتماع، واستناد�
ا �ض لمبادئ التوجيه�ة واألدوات  بالتفك�ي مل��

ات األمونيومالمتو  ي تنظ�م  را  قرّ و   فرة عن ن�ت
ا �ض ي قدم�

وتم االتفاق ع� أن تكون الندوة ذات نطاق عال�ي   . دراسة استقصائ�ة�سبقها  ندوة  الم�ض
�كة، وأن تركز   كة تحت ق�ادة لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا بالتعاون مع منظمات �ش مادة    ع� تخ��ن�جري تنظ�مها بصورة مش�ت

األمونيوم   ات  )  وأسمدتها  ن�ت المرح�ي التخ��ن  ذلك  ي 
�ض س�اق (بما  والتأهب.    ضمن  الحوادث  ذلك،  عال منع  ع�  االتفاق�ة  مكتب  صادق  وة 

ي بالتنف�ذ   ة ع� والف��ق العامل المعيض  لدعم أعمال تحض�ي هذە الندوة.  ق�ام المكتب بتأس�س مجموعة استشار�ة صغ�ي
 

ألورو�ا   االقتصاد�ة  المتحدة  األمم  لجنة  �كة  مع  تواصلت  ال�ش الصلةالمنظمات  اهتمامها ذات  عن  اإلعراب  أثر  وع�  ي  المش ب  . 
�ض تنظ�م  اركة 

 : المنظمات الدول�ة الواردة أدناەمع مشاركة لهذا الغرض   لجنة تنظ�م�ة، تم تأل�ف  و�جرائها  الندوة
ا - ألورو�ا لجنة  االقتصاد�ة  المتحدة  الصناع�ةالاتفاق�ة  أمانات    ةٍ �خاصو (  ألمم  ول  المنظمة(  حوادث  اء    انجالرئ�س�ة)  الخ�ب

 )ا لتصن�ف المواد ال��م�ائ�ة ووسمهاالنظام المنسق عالم�� �و  الفرع�ة المعن�ة بنقل البضائع الخطرة
 منظمة العمل الدول�ة   -
 المنظمة البح��ة الدول�ة   -
كة  - ض  وحدة البيئة المش�ت  مكتب تنسيق الشؤون اإل�سان�ة لمتحدة للبيئة/ برنامج األمم ا بني
 المكتب اإلقل��ي للدول الع���ة   –مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث  -
ي الم�دان االقتصادي -

 منظمة التعاون والتنم�ة �ض
 

كة�قدم   المش�ت للبحوث  األورو��ة  المفوض�ة  االستشار�ة.    مركز  المجموعة  خالل  من  دعوة  تو مساهماته  تابعة  مت  إقل�م�ة  اقتصاد�ة  لجان 
اك  واإلسهاملحضور الندوة   عهد األمم المتحدة لبحوث ن�ع السالحمو لألمم المتحدة   .  فيها   ها المستف�دة من خدماتالجهات فيها و��ش

 
المذكرة  و  هذە  بوضع  التنظ�م  ي 

�ض المشاركة  �كة  ال�ش المنظمات  مع  الوثيق  بالتعاون  ألورو�ا  االقتصاد�ة  المتحدة  األمم  لجنة  أمانة  قامت 
ي    وفرتكما  المفاه�م�ة.   اء اليت �مكن إ�جاد  و لدراسة االستقصائ�ة الخاصة بالندوة.  هذە المذكرة وا بلورت  المجموعة االستشار�ة مدخالت الخ�ب

ي حول الندوة والوثائق ذات الصلة ع� صفحة من المعلومات  الم��د 
وئض  .  الموقع اإلل��ت

 

ات األمونيوم   .1 وت وعن الحوادث األخرى المتصلة بن�ت  نبذة عن انفجار مرفأ ب�ي
 

ي عام  
ات األمونيوم    2,750، صادرت الحكومة اللبنان�ة ما �قدر بق�مة  2014�ض ا من ن�ت ض  حلها وخزّ امن سفينة مهجورة قبالة سطن� نتها، من بني

ي  
�ض مستودع  ي 

�ض أخرى،  سنوات  مرفأ مواد  ست  لمدة  وت  األو�ي   �ظهر .  ب�ي  أن   1التحل�ل 
ً
أدّ   جملة األسباب  ال�ارثة  من  إ�    حينما ،  النهائ�ةت 

 
ي لألحداث المتعلقة بانفجار ؛   explosion-port-architecture.org/investigation/beirut-https://forensic : أنظر   1 ي  مرفأ  التسلسل الزميض

وت �ض من ابتداًء  2020آب/أغسطس  4ب�ي
/نوفم�ب  إ�  2013عام  ي

�ن الثائض : لع� ا متوفر  ، 2020شهر ��ش  REPORT.pdfcontent/uploads/2020/-http://www.legalactionworldwide.org/wp/11رابط التا�ي

https://unece.org/sites/default/files/2021-06/ECE_CP_TEIA_42_E.pdf
https://unece.org/environmental-policy/events/unoecd-seminar-follow-2020-beirut-port-explosion-lessons-learned
https://forensic-architecture.org/investigation/beirut-port-explosion
http://www.legalactionworldwide.org/wp-content/uploads/2020/11/REPORT.pdf
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ان   الن�ي ي  اشتعلت 
األمونيوم    2020آب/أغسطس    4�ض ات  ن�ت مادة  ي 

التحت�ة  2وانفجرت �ض بالبن�ة  فادحة  ماد�ة  ا  ار� أ�ض االنفجار  ألحق  وقد   .
ي نطاق االنفجار.  

ي ذلك المرفأ والمنشآت الصح�ة، و�المناطق التجار�ة والسكن�ة الواقعة �ض
  300وأدى ذلك إ� وفاة ما �قرب من  الحي��ة، بما �ض

�د  شخص�   6,500ا و�صابة  شخص�  ي ذلكجهودە   المجتمع الدو�ي   وحشد .  ا شخص�   300,000  نحو ا و��ش
ض برنامج   ، بما �ض كة بني وحدة البيئة المش�ت

اإل�سان�ة الشؤون  تنسيق  للبيئة/مكتب  المتحدة  دعم� 3األمم  لت،  الوطن�ة  للسلطات  اإل�سان�ا  والمساعدة  المعونة  وقد  قد�م   ة. 
ّ
جائحة    تر أث

�  19-كوف�د ا ا  تأث�ي �  �ة.  تداب�ي االستجابة الدول�ة والوطنع�   كب�ي
 

ات األمونيوم و المتاحة �شأن الخصائص الخطرة    المعارف� الرغم من  وع ات األمونيوم  أسمدة  لمادة ن�ت  الواجب اتخاذها إلبطال  والتداب�ي ن�ت
أن  مفعولها، �كن    مرفأ انفجار    إال  لم  وت  الوح�د  بب�ي األمونيوم.  الحادث  ات  ن�ت �سبب  انفالحاصل  األخرى  األمثلة  ي  من 

�ض تولوز  فجار مصنع 
ي لس ار ميها، وانفج)2001فر�سا ( ي رومان�ا (  يت

ي  ساس  تكب، وانفجار مصنع األسمدة  )2004�ض
ي  ،  4)2013الوال�ات المتحدة (�ض

ض �ض وانفجار ت�انجني
ض ( ي غين�ا االستوائ�ة)2015الصني

ا هذە الحوادث    وتتقاسم  ). 2021( ، وانفجارات باتا �ض
�
ك  مش�ت

ً
م    عام�  األساس�ةمبادئ  ال من ح�ث أنها لم تح�ت

ي تنطبق ع� جميع المواد الخطرةإل  ض واألنظمة الدول�ة  �ي تذك�ي . دارة المخاطر اليت ي تتطرق إ�  بأهم�ة المصادقة ع� القوانني جميع النوا�ي  اليت
 .  والتق�د بها   5خالل دورة ح�اتها المتعلقة ب�دارة المواد ال��م�ائ�ة  

�
ض والس�اسات والممارسات  حسن الل  و�شك ع�    الفض�تنف�ذ و�نفاذ القوانني

   الصع�د 
ً

ي عام� ا   الوطيض ي منع الحوادث الصناع�ة    جوه���
ات األمونيوم مادة  المتصلة ب �ض ات األمونيوم  أسمدة  و   ن�ت ها من المواد الخطرة)  ن�ت (وغ�ي

ي لها و  واالستجابة التأهبو 
ي حالمن من حدوثها و التقل�ل �ض

 .  حدوثها  آثارها �ض
 

 لمحة عامة  .2

 النطاق  2.1
ات األمونيوم و اإلدارة الفعالة لمخاطر  إ�    الندوةهذە   تتطرقسوف   ات األمونيومأسمدة  ن�ت ئ   ن�ت ي مناطق الموائض

ي ذلك�ض
التخ��ن المؤقت    :، بما �ض

ا (  ) والمناولة والنقلالمرح�ي (أو   ،  واالستجابة لها  والتأهبالحوادث    منع  بمسائلما يتصل  ال�ثافة السكان�ة) و   عال�ةمن مناطق    بالقرب   خصوص�
ي ذلك العنا� العابرة للح

وت والحوادث األخرى    مرفأ الدروس المستفادة من انفجار    كما ستشملد.  دو بما �ض ات األمونيوم  ب�ي المتعلقة بمادة ن�ت
أخرىو�مواد   الصدد،  .  خطرة  هذا  ي 

الرقاب�ة  و�ض والتداب�ي  القانون�ة  األطر  ع�  الضوء  لتسل�ط  ا  أ�ض� بالنتائج  ُ�ستعان   لمعالجة األساس�ة  قد 
  . ئ ي مناطق الموائض

نة ب�جراءات مناولة جميع المواد الخطرة وتخ��نها ونقلها �ض  المخاطر المق�ت

 
 األهداف  2.2

  : ي ما ��ي
 تكمن األهداف الرئ�س�ة من هذە الندوة �ض

  
ً

وت و تحد�د ومشاطرة الدروس المستفادة    -أو� ي  أخرى  من حوادث  من انفجار مرفأ ب�ي
لتع��ز إدارة المخاطر الناجمة عن المواد الخطرة �ض

األمونيوم:   ات  ن�ت وأسمدة  األمونيوم  ات  ن�ت مادة  ع�  ض  ك�ي ال�ت مع   ، ئ الموائض رفع  اسس�ساعد  مناطق  ع�  المستفادة  الدروس  هذە  تعراض 
الجوه��ة   واألخطار  بالمخاطر  الو�ي  ونقلها  مستوى  ومناولتها  الخطرة  المواد  بتخ��ن  وأسمدة    و�خاصةٍ (المرتبطة  األمونيوم  ات  ن�ت مادة 

ات األمونيوم ي المناطق الق��بة من تواجد كثافة سكان�ة عال�ة.  )ن�ت
ئ و�ض ي مناطق الموائض

 �ض

ا   ض والس�اسات    -ثان�� ها من الصكوك واألدوات  تقي�م القوانني ادئ التوجيه�ة والمعاي�ي  والمب  اإلرشاد�ةالدول�ة ذات الصلة (مثل المواد  وغ�ي
ي    والنهج) ات األمونيوم و   تعالجاليت ات األمونيومأسمدة  مادة ن�ت ي  ن�ت   . هذە الحوادث والتأهب والتصدي لها منع مثل  ل  تكون مهمةقد    واليت

ي المستقبلكوارث وق�ع    منعمن أجل لتع��ز السالمة وتوف�ي التوج�ه   فرةالمتو  الصكوك لمحة عامة عن س�ع�ي ذلك  
 .مماثلة �ض

ا  ي  –ثالث�
 : مجالمشاطرة الدروس المستفادة والتجارب والممارسات الفض� �ض

للدارة  اإل   -أ  ات األمونيوم و مخاطر  الفعالة  ن�ت ات  أسمدة  لجهة تخ��ن مادة  الناجمة   منعاألمونيوم ومناولتها ونقلها و ن�ت الحوادث 
ي ذلك العنا� وقد ينطبق  عنها والتأهب واالستجابة لها ( 

)، بما �ض ئ ي مناطق الموائض
األمر ع� جميع المواد الخطرة الموجودة �ض

 ؛  العابرة للحدود 

 ة من الحوادث. �سينار�وهات نموذج� والمرتبطةاالحت�اجات المتعلقة بالوقا�ة والتأهب واالستجابة  -ب

و التحد�د  ع�    ذلك  ساعد س�  وع�الثغرات  التنف�ذ  مستوى  ع�  ممارسات    تحد�ات  عن  أمثلة  المختصة  تقد�م  (السلطات  الحكومات 
 لتذل�ل هذە العقبات.  وسلطات وطن�ة أخرى) والصناعات

 
ي   2

ي للجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا الصادر �ض
ي الب�ان الصح�ض

:  2020آب/أغسطس  6يوجد الم��د من المعلومات �ض  ع� الرابط التا�ي
solutions-blast-nitrate-ammonium-next-wait-not-must-https://unece.org/environment/press/we- safety-improve-exist 

 explosions-port-beirut-pandemic-during-response-better/disaster-https://gho.unocha.org/delivering : أنظر   3
 fire-and-explosion-fertilizer-https://www.csb.gov/west-/ : أنظر   4
ض أمور أخرى. اإلدارة السل�مة للمواد ال��م�ائ�ة �شمل الجوانب المتعلقة بتصنيع هذە المواد وتصن�فها ووسمها ونقلها وتخ��نها ومناولتها والتخلص م  5  نها من بني

https://unece.org/environment/press/we-must-not-wait-next-ammonium-nitrate-blast-solutions-exist-improve-safety
https://gho.unocha.org/delivering-better/disaster-response-during-pandemic-beirut-port-explosions
https://www.csb.gov/west-fertilizer-explosion-and-fire-/
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ا   :    -رابع� ي والوطيض الدو�ي  ض  المست��ني ع�  التعاون  ض    التق��بإن  تع��ز  ي    األوساطبني )  خ��ن  تال   تعالجاليت ئ الموائض ي 

�ض التخ��ن  ذلك  ي 
�ض (بما 

الخطر ل  نقلالو   ةمناولالو  (لمواد  ذلك  ة  ي 
�ض و بما  األمونيوم  ات  ن�ت األمونيوم أسمدة  مادة  ات  ض   ،)ن�ت المهنيتني والصحة  والسالمة  والسالمة   ،

) ال�وارث  والتأهبالحوادث    منعالصناع�ة  مخاطر  من  والحد  لها)  المتبادلب  س�سمح  ،واالستجابة  التفاهم  ض  وتحسني المعارف،  ،  تبادل 
ي نها�ة المطاف  واالرتقاء بمستوى،  واألدوات والنهج القائمة بالصكوكوتول�د الو�ي 

 .  السالمةتع��ز التنف�ذ و�ض
 

 الجمهور المستهدف 2.3
ات األمونيوم ومناولتها  مل الجمهور المستهدف  �ش  ات األمونيوم وأسمدة ن�ت ض ب�دارة مخاطر تخ��ن ن�ت أصحاب المصلحة التا�ي ذكرهم المعنيني

 الحوادث والتأهب واالستجابة لها:  منعباإلضافة إ� ما يتصل ب
ف  صان�ي  - ي  ��ش ض أمور  أخر   ،الس�اسات/القرارات (أي السلطات ذات الصلة اليت �دارة  و ع� تصن�ف األخطار ووسمها؛  ى،  من بني

ئ والسالمة؛   ؛  و مناطق الموائض ض �دارة مخاطر و إدارة األزمات؛  / لها   االستجابةالحوادث والتأهب و   منعو السالمة والصحة المهنيتني
ي وتحد�د المواقعال�وارث؛ 

 )وتخط�ط استخدام األرا�ض
ئ  -  هيئات النقل وسلطات الموائض
 الصناعات ومنظمات أصحاب العمل  ممث�ي  -
ض المشغل -   �ةمنظمات العمالال والعمال و ني
ي المفتش  - ي مواقع العمل، ومفت�ش ي الجمارك، مفت�ش ض (أي مفت�ش  البلد�ات)    ني
ي  -

 المجتمع المدئض
 الجامعات -
ي تنظ�م الندوة المنظمات الدول�ة بما فيها المنظمات  -

�كة الدول�ة واإلقل�م�ة.  و المشاركة �ض  المنظمات ال�ش
 

 المحتوى  .3
المعلومات المنبثقة عن الدراسة االستقصائ�ة  هذە المواضيع إ�    سوف �ستند .  الواردة أدناە الثالثة  المواضيع  ع�  محتوى هذە الندوة    ينطوي 

نت   اإلن�ت ل ع�ب  �كةالشاملة  ال�ش المنظمات  خدمات  من  المستف�دة  الجهات  الندوة  ، جميع  انعقاد  قبل  الدراسة  و .  وذلك  �ساعد  سوف 
ات األمونيوم ومناولتها  تقي�م    ع�   قصائ�ة  االست ات األمونيوم وأسمدة ن�ت ي مجال تخ��ن ن�ت

التجارب والدروس المستفادة والممارسات الفض� �ض
ي ذلك عنا�ها العابرة للحدود.  لها   الحوادث ذات الصلة والتأهب واالستجابة  منع باإلضافة إ�  

 ، بما �ض
 

 
ً

وت والحوادث األخرى الدورس المستفادة من    –أو� ات األمونيوم   انفجار مرفأ ب�ي    المرتبطة بمادة ن�ت
وت والدروس المستفادة منه ولاستعراض النفجار مرف الموض�ع الرئ��ي األول حول    ر سيتمحو  ات  أ ب�ي النفجارات األخرى المرتبطة بمادة ن�ت

ض مواد خطرة أخرى  األمونيوم. وسيتضمن معلومات   المادة (من بني ثار  إدارة مواقع التخ��ن باإلضافة إ� اآل عن  مخزنة) و معروفة عن هذە 
الحوادث   الناجمة عن  والبيئة.  ع�  العامة  البناء ع� خالص  وسيهدف السكان واالقتصادات  إ�  الموض�ع  مثل  هذا  السابقة،  الندوات  ات 

كة  ن ي للبحوث المش�ت ي إ�طال�ا  دوة مركز االتحاد األوروئب
ا �ض ي عام  ب�س�ب

 لحادث تولوز �ض
ً
المعلومات المتوفرة عن تحل�ل  ع�  ، و 2002متابعة

 .  6الحوادث السابقة 
 

 لتنف�ذها  والمواد اإلرشاد�ة والس�اسات�ة  القانون�ة    الصكوك   –ا ثان�� 
ض عن   ي لمحة عامة للمشاركني

المواد اإلرشاد�ة  باإلضافة إ�    ، الدول�ة القائمة  والس�اسات�ةالقانون�ة    الصكوك س�ع�ي الموض�ع الرئ��ي الثائض
ات األمونيوم. كذلك، سينظ ات األمونيوم وأسمدة ن�ت ي تنظم اإلدارة الفعالة لمخاطر مادة ن�ت ذا  ه ر  والمبادئ التوجيه�ة والمعاي�ي والنهج، اليت

ئ  اط مواقع التخ��ن المجاورة لمنالمتعلقة ب  الصكوك �شكل خاص بتلك   الموض�ع عال�ة ال�ثافة السكان�ة، وس�سلط الضوء  والمناطق ق الموائض
ي تكون قابلة    منع ع� إجراءات   ي س�اق عابر  للتطبيق ع�  الحوادث المشابهة والتأهب واالستجابة لها اليت

ي ذلك �ض
جميع المواد الخطرة بما �ض

ي تم تط��رها  الصكوك و�شمل ذلك للحدود.   �كة.    ألوساط ومجتمعاتاليت  مختلفة تحت رعا�ة المنظمات ال�ش
 
 

ا  
�
 الدروس المستفادة والتجارب والممارسات الفض�   –ثالث

لبعض   ي  الوطيض المستوى  التنف�ذ ع�  ي 
�ض الفض�  والممارسات  والتجارب  المستفادة  الدروس  الثالث  الرئ��ي  الموض�ع    الصكوك س�عرض 

 
:  ظر أن  6   af86e1639a75/srtseviiammoniumnitratesafetypdf -be69-480c-3146-https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/79837f29 الرابط التا�ي

ة األورو��ة للدروس المستفادة ع� الرابط إن  ي الن�ش
:  المعلومات متوافرة �ض  التا�ي

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/5_mahb_bulletin_no5_final_fortheweb 

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/79837f29-3146-480c-be69-af86e1639a75/srtseviiammoniumnitratesafetypdf
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/79837f29-3146-480c-be69-
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/5_mahb_bulletin_no5_final_fortheweb
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ي وما  
ات  وسيتضمن مناقشات حول  .  بعدەالمشمولة بالموض�ع الرئ��ي الثائض ات األمونيوم وأسمدة ن�ت إدارة مخاطر تخ��ن ومناولة ونقل ن�ت

:    وما يتصل األمونيوم     االختبار والتصن�ف والوسم والفصل بمنع الحوادث والتأهب واالستجابة لها. ستشمل المناقشات نواح� متعلقة بما ��ي
أ  ئ   ؛والمعاينات   خرى عن مواد  ي مناطق الموائض

ض السلطات المعن�ة،  و   ،والتخ��ن المؤقت والتخ��ن �ض تخط�ط  و تبادل المعلومات/التنسيق بني
المواقع،   ي وتحد�د 

الطوارئ،  استخدام األرا�ض ي حاالت 
المخاطر، والتخط�ط لحاالت الطوارئ، وآل�ات االستجابة �ض   ات والتدر�بوتقي�مات 

ا�هم  السكان  ومشاركة والتمار�ن،   التطرق  .  بالمعلومات و��ش ا  وسيتم  تقي�مات  إ�  أ�ض� المعلومات عن  تبادل   
ً

(مث� للحدود  العابرة  العنا� 
كة مخاطر، وخطط الطوارئ المنسقة  ال  ا�هم  السكان ومشاركة    اإلخطار ، ونظم  والمش�ت ي البلدان المجاورة بالمعلومات و��ش

س�س� هذا  ).  �ض
ض ع� مجاالت التنف�ذ والتحد�ات.  الموض�ع إ�   ك�ي  ال�ت

 
ا   الخالصات   –رابع�

ب الندوة  من  األخ�ي  القسم  الفض�  س�قوم  والممارسات  التجارب  عن  النتائج  مستوى    وعن ،  الحال�ةاستخالص  ع�  والتحد�ات  الثغرات 
األمونيوم   ات  ن�ت وأسمدة  األمونيوم  ات  ن�ت تخ��ن  مخاطر  إدارة  تع��ز  وسبل  ئ التنف�ذ،  الموائض مناطق  ي 

�ض ا  خصوص� ونقلها    منع و   ،ومناولتها 
ي س�اق عابر للحدود.  الحوادث المماثلة  

ي ذلك �ض
ات األمونيوم  بص  ورغم أن الخالصات متعلقة �شكل خاوالتأهب واالستجابة لها بما �ض ن�ت
إ�   ستهدف  أنها  إال  األمونيوم  ات  ن�ت و�د  الو�أسمدة  ض تبالم�ت قد  أخرى  خطرة  بمواد  المرتبطة  مماثلة.  علومات  بحوادث    ستوفر كما  تسبب 

والجهات   �كة  ال�ش المنظمات  رعا�ة  تحت  بها  االضطالع  يتم  المتابعة)  أ�شطة  (مثل  محتملة  مستقبل�ة  لتداب�ي  قاعدة  الندوة  خالصات 
ض بعضها البعض ور�ما مع    . جهات أخرىالمستف�دة من خدماتها، أو بالتعاون المستمر بني

 

ف المنظمات الدول�ة   .4 ك بني   والصكوكالتنظ�م المش�ت
ي إطار   دول�ة الات  منظمال اجتمعت  

ي الصفحة األو� من المذكرة المفاه�م�ة �ض
ة    المذكورة �ض ض ا�ة متم�ي التنظ�م�ة �ش   ُتعيض لندوة.  ل  بصفتها اللجنة 

ات األمونيوم،  جوانب متعلقة باإلدارة اآلمنة للمواد الخطرة، بما فيها  ب  جميع هذە المنظمات ات األمونيوم وأسمدة ن�ت ول�ن بطرق مختلفة.  ن�ت
  المواد اإلرشاد�ة والمبادئ التوجيه�ة قامت بتحض�ي  سبق و و/أو  تنق�حها وتع��ز تنف�ذها  �و   والس�اسات�ةالقانون�ة    الصكوك و�ي تقوم بتط��ر  

ات  النقل والتخ��ن    والمعاي�ي والنهج حول: سالمة ات األمونيوم؛ و والمناولة لمادة ن�ت الحوادث الصناع�ة/ال��م�ائ�ة    منعاألمونيوم وأسمدة ن�ت
ة إ� اللجنة التنظ�م�ة  ذات الصلة.  األخرى  والتأهب واالستجابة لها؛ والمسائل   تنظ�م الندوة  �شأن  و�سدي مجموعة استشار�ة النصائح الخب�ي

�كة  عنمعلومات  أدناە. 7وت��ف أعمالها  ي تعت�ب ا صكوكهعن  و المنظمات ال�ش :  و الندوة  بعنوانوث�قة الصلة  اليت  �ي

 
 لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا 

البلدان   (اتفاق�ة الحوادث الصناع�ة)للجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا    االتفاق�ة المتعلقة باآلثار عابرة الحدود للحوادث الصناع�ةتدعم  
ي منع الحوادث الصناع�ة  

ض ع� التعاون ع�ب الحدود واالستجابة لها   والتأهب�ض ك�ي مساعدة البلدان ع� �ــهدف  و .  العابرة لها وتخف�ف اآلثار    ، مع ال�ت
ا  وتقي�مها   د�د مخاطر األ�شطة الخطرة تح

�
 ، تتناول االتفاق�ة الحوادث الصناع�ة باعتبارها "حدث

�
ي  ة  ناتج  ا أو أحداث

عن تطور غ�ي خاضع للرقابة �ض
ي منشأة1ضمن مواد خطرة إما: (أي �شاط يت  مسار 

؛ أو ع� سب�ل المثال  منها أو التخلص    تها مناول،  ها تخ��ن ،  ها ستخدام ا،  المواد   تصنيعثناء  أ،  ) �ض
ي موقع  المواد  نقل  ) أثناء  2(

ي    تنطبق االتفاق�ة ع� المواد و ".  لمنشأةا �ض
ض أمور أخرىمرفقها األولالخطرة المدرجة �ض ي ذلك، من بني

ات  ،  ، بما �ض ن�ت
األمونيوم ات  ن�ت وأسمدة  األولأ(  األمونيوم  المرفق  ال�املنظر  النص  ي 

�ض وحواش�ه لالتفاق�ة  ،  خصائص    ،  حول  تفاص�ل  ع�  ات  للحصول  ن�ت
ا    األمونيوم  حال�� االتفاق�ة  تضم  المشمولة).  األمم    41والدرجات  لجنة  منطقة  داخل  ا 

�
ألورو�ا.  طرف االقتصاد�ة  البلدان  وقد  المتحدة  مت  ض ال�ت

ق أورو�ا والقوقاز وآس  الحوادث الصناع�ةاق�ة  تفبرنامج المساعدة والتعاون ال المستف�دة من   ق وجنوب �ش ي �ش
العد�د    باإلضافة إ�،  �ا الوس��ض

األطراف غ�ي  الدول  االتفاق�ة.  من  بتنف�ذ  (و ،  الصناع�ة  بالحوادث  اإلخطار  نظام  االتفاق�ة  البلدان)IAN�ستض�ف  �شجيع  يتم  والذي  ع�    ، 
ي تقع ضمن نطاو   استخدامه لإلنذار المبكر  ي الحوادث اليت

تب عنها   ق االتفاق�ةاإلخطار بالحوادث أو الطلبات المتبادلة للمساعدة �ض ي قد ي�ت   واليت
 .  عابرة للحدود  ا آثار� 

 

 
اء تم    ةاالستشار�  المجموعةتألف  ت   7 مكاتب    تعيينهممن خ�ب الصناع�ة  من خالل  الحوادث  التابع  ةالمعن�  العاملة  والفرقةاتفاق�ة  ال��م�ائ�ة  التعاون  ةبالحوادث  الم�دان    لمنظمة  ي 

�ض والتنم�ة 
اء الفرع�ة المعن�ة بنقل البضائع الخطرة  انجلمن خالل    وتم اإلبالغ عن تعيينهم  ، االقتصادي   النمساا لتصن�ف المواد ال��م�ائ�ة ووسمها. وهم من البلدان التال�ة:  لم�� النظام المنسق عا�و   الخ�ب

ي للبيئة الصناع�ة  (  فر�سا  ؛ ال�ند�ة)  مؤسسة الموارد الطب�ع�ةف�ع سالمة المتفجرات وأمنها،  (  كندا؛  مكتب اتفاق�ة الحوادث الصناع�ة)  ، نائب رئ�س ةاالستشار�  المجموعة(رئ�س   المعهد الوطيض
غ للبيئة والمسح والحفاظ ع�  فورتم�ب -، معهد وال�ة بادنFederal Institute for Materials Research and Testingد  المعهد االتحادي لبحث واختبار الموا(  ألمان�ا)؛  Inerisوالمخاطر  

ي خدمة الدولة لإلطفاء واإلنقاذ)؛    التف�ا)؛  Baden-Württemberg State Institute for the Environment, Survey and Nature Conservation الطب�عة  
(إدارة الحما�ة المدن�ة �ض

ي بالمتفجرات التابع للجنة    هولندا اء  (رئ�س الف��ق العامل المعيض و�ــــجالفرع�ة المعن�ة بنقل البضائع الخطرة)؛  الخ�ب و�ج�ة للحما�ة المدن�ة)؛ (رئ�س اتفاق�ة الحوادث الصناع�ة، المدي��ة    ال�ف ال�ض
الس��د�ة)؛    الس��د المدن�ة  الطوارئ  للبيئة)؛    س���ا(وكالة  الس���ي  الف�درا�ي  المكتب  الصناع�ة،  الحوادث  اتفاق�ة  مكتب  رئ�س  المتحدة(نائب  العاملة(رئ�س    الممل�ة    ةالمعن�  الفرقة 

ي الم   ةبالحوادث ال��م�ائ�ة التابع
كما أن حما�ة البيئة).    (هيئة  الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وصحة والسالمة بالممل�ة المتحدة)؛  لل  الهيئة التنف�ذ�ة�دان االقتصادي،  لمنظمة التعاون والتنم�ة �ض

ي  ي هذە المجموعة من خالل    االتحاد األورويب
ى التابع لمركز    أخطار مكتب  ممثل �ض كالبحوث  الحوادث ال��ب ي تتمتع    الرابطاتذلك، إن    عالوة ع�ة.  المش�ت استشاري    بموقعالصناع�ة التال�ة، اليت

اء لدى المجلس االقتصادي واالجتما�ي أو لجنة  ي الخ�ب
المحدودة لسالمة صناعة   جزر جنوب المح�ط الهادئمجموعة  : ةاالستشار� المجموعةالفرع�ة المعن�ة بنقل البضائع الخطرة، �ساهم �ض

ي  سمدة  منتجو األ ؛  )Australasian Explosives Industry Safety Group, Incالمتفجرات ( 
 Institute of Makers of(  المتفجرات  صان�ي ؛ معهد  )Fertilizers Europe(  أورو�ا �ف

Explosives ي جنوب إف��ق�ا )؛
 . )Responsible Packaging Management Association of Southern Africa( رابطة إدارة التعبئة والتغل�ف المسؤولة �ف

https://unece.org/more-1
https://unece.org/more-1
https://unece.org/introduction-18
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ي �ستض�فها شعبة البيئةالحوادث الصناع�ةاتفاق�ة  قامت أمانة  تفاق�ة وتع��ز السالمة الصناع�ة،  لمساعدة البلدان ع� تنف�ذ اال  ، بتط��ر ، اليت
و  األدوات  من  العد�د  التوجيه�ةوتع��ز  داخل  المتوفرة    الفض�والممارسات    المبادئ  البلدان  ي 

�ض للتطبيق  المتحدة  منطقة  والقابلة  األمم  لجنة 
ي الم�دان االقتصادي   . ها وخارج   االقتصاد�ة ألورو�ا 

اك مع منظمة التعاون والتنم�ة �ض كما أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا باالش�ت
ض الف��ق  ك بني ي بالحوادث الصناع�ة/ التنسيق المش�ت  . ال��م�ائ�ةوكاالت المعيض

 
للجنة  تقوم   التابعة  المستدام  النقل  المتحدة  شعبة  ألورو�ا األمم  الحركة  االقتصاد�ة  بتسه�ل  لها،  التابعة  الداخ�ي  النقل  لجنة  مظلة  تحت   ،

. و الدول�ة   ض القدرة التنافس�ة والسالمة وكف�ي تلألشخاص والبضائع عن ط��ق وسائط النقل الداخ�ي ي قطاع  هدف إ� تحسني
اءة الطاقة واألمن �ض

ي التنم�ة المستدامة.  النقل
ا ع� الحد من اآلثار السلب�ة أل�شطة النقل ع� البيئة والمساهمة �شكل فعال �ض ض أ�ض� ك�ي  عنوالشعبة مسؤولة  ، مع ال�ت

59   
�
ي العد�د منها  ال�ي نطاق وتطبيق ع  ذات(  ا قانون��   ا صك

؛  النقل الداخ�ي   لمختلف وسائط  متسقةتحت�ة دول�ة    ) يتعامل مع إ�شاء شبكات بيض �ض
ي ذوعن  

ي النقل (بما �ض
عن  ؛ و الخطرة)لك نقل البضائع  اعتماد لوائح نقل موحدة تضمن مستوى عاٍل من ال�فاءة والسالمة واألمن وحما�ة البيئة �ض

 ها. وتبس�ط تنسيق إجراءات عبور الحدود 
 

خدمات   الشعبة  تقدم  ذلك،  إ�  و   األمانةباإلضافة  الخطرة  البضائع  بنقل  المعن�ة  اء  الخ�ب لجنة  المواد  �إ�  لتصن�ف  ا  عالم�� المنسق  النظام 
.  ��  التابعة للمجلس االقتصادي واالجتما�ي و   ووسمها   ال��م�ائ�ة ض تتناول توص�ات اللجنة التنسيق العال�ي لمعاي�ي التصن�ف  و لجنتيها الفرعيتني

 ، والمواد ال��م�ائ�ة االستهال��ة�ة الخطرة لجميع القطاعات (النقل، التخ��ن، أما�ن العملووسم المواد ال��م�ائ
ً

عن التنسيق العال�ي    )، فض�
ي تخدمها شعبة    حص�لة�مكن تلخ�ص  و .  الوسائط  لنقل اآلمن للبضائع الخطرة بجميع ألحكام النقل من أجل ا عمل الهيئات الحكوم�ة الدول�ة اليت

ي تتعامل مع إدارة المواد ال��م�ائ�ة ع� النحو التا�ي   : النقل المستدام اليت
 

 الخاصة ع� مجموعة منسقة من األحكام    النموذج�ةالتنظ�م�ة  اللوائح    -  توص�ات األمم المتحدة �شأن نقل البضائع الخطرة  تنطوي
ي ذلك  با

ات األمونيوملنقل اآلمن للبضائع الخطرة (بما �ض ات األمونيوم وأسمدة ن�ت بالتط��ر الموحد  ن�ت ا �سمح  ا تنظ�م�� ي توفر إطار� ) اليت
الن الوطن�ة والدول�ة لجميع وسائط  المثالللوائح  الخطرةا ،  قل (ع� سب�ل  للسلع  الدول�ة  البح��ة  منظمة  لل   التابعة  )IMDG(  لمدونة 

الدول�ة الدو�ي  وتوجيهات    ؛البح��ة  ي 
المدئض ان  الط�ي الخطرة مثل  منظمة  للبضائع  المأمون  الجوي  للنقل  التقن�ة  و التوجيهات  االتفاق ، 

للبضائ  المتعلق  الدو�ي  الخطرة  بالنقل  ا ع  التنظ�م�ةال و ،  )ADR(  بر� الدو�ي المتعلقة    لوائح  الخطرة  ل   بالنقل  الحد�د�ةبلبضائع    السكك 
(RID)(  .الخطرة    �شملنها  إ البضائع  قائمةو�دراجتصن�ف  ي 

�ض التعبئة  و ؛  ها  وحدات و ؛  العامةوالتغل�ف  متطلبات  وضع عالمات ع� 
بات متطلو ؛  التدر�ب واألمن  ، وأحكام�جراءات الشحنو ؛  عليها خطرة  الن عن مواد  إع  الفتة  و�لصاقالنقل ووسمها  وحدات  غل�ف و الت

المواد  تحم�ل  بسائط النقل (مثل تلك المتعلقة ؛ واألحكام المتعلقة بعمل�ات النقل المطبقة ع� جميع و ها واختبار   االحتواء   ط بناء وسائ
ي جميع أنحاء العالم  �ةالنموذجالتنظ�م�ة لوائح ال). يتم تطبيق بينها فصللاو 

 . �ض
 
   ح عنا� منسقة    لتصن�ف المواد ال��م�ائ�ة ووسمها   ا عالم�� المنسق  النظام  يتناول تصن�ف المواد ال��م�ائ�ة حسب أنواع األخطار و�ق�ت

ي ذلك  عن األخطار   للتبليغ 
إ� ضمان توافر المعلومات عن هذە األخطار  هذا النظام  و�ــهدف  .  ةوصحائف ب�انات السالم  الوسم ، بما �ض

�ة والبيئ�ة أثناء مناولة المواد ال��م�ائ�ة ونقلها   القواعد   لتنسيق  قاعدةً   ا و�وفر النظام المنسق عالم�� .  واستخدامها لتع��ز السالمة الب�ش
ي النظام  ا  األخطار سق تصن�ف  و�تّ .  بالمواد ال��م�ائ�ة ع� المست��ات الوطن�ة واإلقل�م�ة والعالم�ة  الخاصة  واللوائح التنظ�م�ة 

لماد�ة �ض
اللوائح    ألغراضتصن�ف  المع  ا  المنسق عالم��  ي 

�ض التخ��نالتنظ�م�ة  النقل  وط  لتحد�د �ش النظام  وتنفّ .  النموذج�ة و�ستخدم  أحكام  ذ 
 . 8ا لتصن�ف المواد ال��م�ائ�ة ووسمها ع� الصع�د العال�ي المنسق عالم�� 

 
  ي �جب استخدامها لتصن�ف البضائع   االختبارات والمعاي�ي �شأن  األمم المتحدةدل�ل �حتوي ع� المعاي�ي وطرق االختبار واإلجراءات اليت

ذلك   ي 
�ض (بما  األمونيومالخطرة  ات  ن�ت وأسمدة  األمونيوم  ات  اللوائح  )ن�ت ألحكام  ا  وفق� عالم�� التنظ�م�ة  ،  المنسق  والنظام  ا  النموذج�ة 

المواد   ووسمها لتصن�ف  و�د  وهو  .  ال��م�ائ�ة  ض ل�ت فائدة  األ���  تعت�ب  ي  اليت واإلجراءات  االختبار  طرق  عن �صف  المسؤولة  الجهات 
اللوائح    التصن�ف �كمل  أنه  المناسب. كما  التصن�ف  إ�  للوصول  ور�ة  ال�ض من  التنظ�م�ة  بالمعلومات  المشتقة  الدول�ة  أو  الوطن�ة 

 . ا لتصن�ف المواد ال��م�ائ�ة ووسمها المنسق عالم�� النظام  النموذج�ة أو التنظ�م�ة اللوائح 
 

   ا بالنقل الدو�ي للبضائع الخطرة   المتعلق   االتفاقإن ي األمم المتحدة    لالنضمام من قبل  مفت�ح   بر�
ا  �و جميع الدول األعضاء �ض   52ضم حال��

ا. يتوافق   ا متعاقد�
�
ا محددة تنطبق ع� نقل  ي، باإلضافة إ� أنه  النموذج�ةالتنظ�م�ة  مع ه�كل اللوائح    ەاومحتو   ه�كلهطرف تناول أحكام�

ي ذلك  
ات األمونيومالبضائع الخطرة (بما �ض ات األمونيوم وأسمدة ن�ت النقل والتحم�ل والتفن�ت وط  ي ذلك �ش

��ــــغ  ) عن ط��ق ال�ب (بما �ض
 . المركبات والمعدات والتشغ�ل والتوثيق و�ناء واعتماد المركبات)عمل أطقم بالمتعلقة متطلبات الوالمناولة، وكذلك 

 

 
:  فر تتو   8  implementation-https://unece.org/ghs-0 المعلومات عن وضع التنف�ذ ع� الرابط التا�ي

https://unece.org/environment-policy/industrial-accidents
https://unece.org/guidelines-and-templates
https://unece.org/inter-agency-coordination
https://unece.org/transport
https://unece.org/about-recommendations
https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/DangerousGoods-default.aspx
https://www.icao.int/safety/dangerousgoods/pages/technical-instructions.aspx
https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files
https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files
https://otif.org/en/?page_id=1105
https://otif.org/en/?page_id=1105
https://otif.org/en/?page_id=1105
https://unece.org/about-ghs
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/pub/2590
https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files
https://unece.org/ghs-implementation-0
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 الداخل�ة  �ضم المائ�ة  بالمجاري  الخطرة  للبضائع  الدو�ي  بالنقل  المتعلق  ي  األوروئب ا.    ADN(  18(  االتفاق  متعاقد� ا 
�
ه�كله  طرف يتوافق 

ي ذلك  يالنموذج�ة، باإلضافة إ� أنه  التنظ�م�ة  ە مع ه�كل اللوائح  اومحتو 
ا محددة تنطبق ع� نقل البضائع الخطرة (بما �ض تناول أحكام�

ات األمونيوم ات األمونيوم وأسمدة ن�ت وط النقل والتحم�ل وا   بالمجاري المائ�ة الداخل�ة)  ن�ت ي ذلك �ش
لتف��ــــغ والمناولة، وكذلك  (بما �ض

 . المركبات والمعدات والتشغ�ل والتوثيق و�ناء واعتماد المركبات)عمل أطقم المتعلقة بمتطلبات ال
 

   منظمة العمل الدول�ة
مجموعة   عن  مسؤولة  المتحدة  لألمم  تابعة  متخصصة  وكالة  الدول�ة  العمل  العملمنظمة  بعالم  المتعلقة  القضا�ا  بمن  السالمة  ،  ذلك  ي 

�ض ما 
المهني  ض والصحة  ال��م�ائ�ةتني المواد  و�دارة  الدول�ة    منعو   ،،  العمل  معاي�ي  من  ا  عدد� الدول�ة  العمل  منظمة  تبنت  ى.  ال��ب الصناع�ة  الحوادث 

ا والمتعلقة بالمواد ال��م�ائ�ة والحوادث الصناع�ةالملز 
�
ى والسالمة والصحة المهني   مة قانون ض ال��ب ي صتني دق عليها عدد من الدول األعضاء. ا، واليت

ي  و 
ض منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومات.  األطراف  �تم تط��ر معاي�ي العمل الدول�ة من خالل الحوار الثالئ� اتفاق�ة  توفر  و بني

ال��م�ائ�ة العمل(  المواد  ي 
�ض ال��م�ائ�ة  المواد  استخدام  ي 

�ض بالسالمة  المتعلقة  و   22مع    170(رقم    1990  لعام  )االتفاق�ة  ا) 
�
المواد  طرف توص�ة 

العمل(  ال��م�ائ�ة ي 
�ض ال��م�ائ�ة  المواد  استعمال  ي 

�ض السالمة  �شأن  لعام توص�ة  اآل   )177(رقم    1990  )  لالستخدام  ا  دول�� ا  ذلك  إطار� ي 
�ض بما  من، 

ي العمل ومناولا تخ��ن  
ى  اتفاق�ة منعلزم  تُ و .  تها لمواد ال��م�ائ�ة �ض ا) األطراف بص�اغة   18مع    174(رقم    1993  لعام  الحوادث الصناع�ة ال��ب

�
طرف

ي مجالمتّ س�اسة وطن�ة    وتنقيحوتنف�ذ  
ى.    الجمهور و حما�ة العمال    سقة �ض استضافت منظمة العمل الدول�ة  و والبيئة من مخاطر الحوادث ال��ب

ض الوكاالت لعام   ك بني التنسيق المش�ت ي   2020اجتماع ف��ق    مرفأ ، والذي ُعقد بعد وقت قص�ي من انفجار  لحوادث الصناع�ة/ال��م�ائ�ةاب  المعيض
وت.     و ب�ي

ً
ي لبنان لتع��ز األطر القانون�ة إلدارة المواد  لالنفجار استجابة

ي �ض ض الدو�ي والوطيض ا ع� المست��ني وع� ، طّورت منظمة العمل الدول�ة م�ش
ى وت منعال��م�ائ�ة و  ض ع��ز السالمة والصحة المهني الحوادث الصناع�ة ال��ب  . تني

 
 المنظمة البح��ة الدول�ة

والج البحري  التلوث  ومنع  الشحن  وأمن  مسؤولة عن سالمة  المتحدة  لألمم  تابعة  متخصصة  وكالة  الدول�ة  البح��ة  السفن.  المنظمة  من  وي 
ض اتفاق�ة و�تعمل ك�ي  و   ا دولة عضو�   174المنظمة البح��ة الدول�ة    تضم و   روتوكأمانة لخمسني

ً
ت توجيهات وتوص�ات  أعّد قد  و   . ناتمدو عدة  و   و�

الخطرة   البضائع  مناولة  بعضها  ذلك  ونقلها  �غ�ي  ي 
�ض األمونيوم(بما  ات  البح  ): ن�ت ي 

�ض األرواح  لسالمة  الدول�ة  (ااالتفاق�ة  االتفاق�ة  و ؛  )SOLASر 
التلوث   لمنع  عنالدول�ة  وتوكول  1973  لعامالسفن    الناجم  ب�ب المعدلة   ،1978  )MARPOL(  الدول�ة البح��ة  والمدونة  الخطرة    للسلع ؛ 

)IMDG .( التوص�ات المتعلقة بالنقل اآلمن للبضائع الخطرة  ، انون�ة للمنظمة البح��ة الدول�ةالصكوك الق ، من جملةع� وجه الخصوصونذكر
ي مناطق  

ئ واأل�شطة ذات الصلة �ض اير  شباط/   MSC.1/Circ.1216   ،26(  الموائض ي تنطبق  )  2007ف�ب ي مناليت
ئ  ع� البضائع الخطرة �ض اطق الموائض

ي والتفاص�ل األخرى المتعلقة بالتخ��ن المؤقت والفحوصات  و،  سلسلة نقلكجزء من  
ي االعتبار تخط�ط استخدام األرا�ض

ي هذە الحالة يؤخذ �ض
�ض
 .  المنتظمة للبضائع الخطرة

 
ف برنامج األمم المتحدة للبيئة/مكتب تنسيق الشؤون اإل�سان�ة  كة بني  وحدة البيئة المش�ت

كة �ستج�ب وحدة   نولوج�ة أو م��ــــج من  عن األخطار الطب�ع�ة أو الحوادث التك  ناجمةكانت    سواءً   لألبعاد البيئ�ة لحاالت الطوارئ   البيئة المش�ت
ا  مع� ض  رة.  ب  االثنني المت�ض للبلدان  الفن�ة  ة  الخ�ب يوفر  األدوات  و�ي  ما  وتوفر  بيئ�ة ��عة  وتحل�الت  تقي�مات  ا  واإلرشاداتتجري  لطوارئ �شأن 

ي ذلك الحوادث ال��م�ائ�ة.  البيئ�ة
ي  �حدى هذە األدوات  و ، بما �ض ي ذلك  لتقي�م المخاطر ال��م�ائ�ة ��عة  )EATF(  العاجلأداة التقي�م البييئ

، بما �ض
الصناع�ة.   الحوادث  اتفاق�ة  من  األول  الملحق  ي 

�ض المدرجة  المواد  لوحدة  هذە  ستوفر  و من  منصة  كةالندوة  المش�ت الدروس    البيئة  لتبادل 
وت بعد انفجار  بعثةز�ارة  المستفادة خالل  اك شبكاتها إل ، و 2020ب�ي  . يتعلق بالتأهب واالستجابة، ال س�ما ف�ما  �ش

 
 مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث

ي تنف�ذ    مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث�دعم  
  سنداي �دعو إطار  و .  ف�ه األر�ــع  أول��ات العمل  امتداد ع�    إطار سندايالبلدان �ض

ي إدارة  المحل�ة  المجتمعات  
�ة  األخطار الطب�ع�ة و الناجمة عن  مخاطر  الإ� المشاركة �ض البيئ�ة والتكنولوج�ة    واألخطار المخاطر  عن  و   شأ ن الم��ش

  م من ال�ال   نةنوَ عَ المُ   المبادئ التوجيه�ة لتط��ر    هذا اإلطار األمم المتحدة للحد من مخاطر ال�وارث    مكتب م  قّد وقد  والبيولوج�ة ذات الصلة.  
�ة والتكنولوج�ةإ� العمل: دل�ل التنف ي ،  �ذ لألخطار الب�ش ض برنامج األمم ق�ادة  ا بتم إعداده  اليت كة بني المتحدة للبيئة/مكتب    وحدة البيئة المش�ت

ي الم�دان االقتصادي    تنسيق الشؤون اإل�سان�ة
والمنظمات  بمساهمات من لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا ومنظمة التعاون والتنم�ة �ض

ا من   ي �شكل جزء� ي التنسيق  ف��ق  األخرى اليت ض الوكاالت المعيض ك بني األمم المتحدة للحد    تب و�تعاون مكال��م�ائ�ة.  بالحوادث الصناع�ة/   المش�ت
ال�وارث   مخاطر  لمن  التابعة  االتصال  نقاط  شبكة  خالل  من  األخرى  والمنظمات  ألورو�ا  االقتصاد�ة  المتحدة  األمم  لجنة  ،  لمكتبمع 

شاد   . القدرة ع� الصمود خطة عمل األمم المتحدة لتع��ز ب باالس�ت
 

ي الم�دان االقتصادي 
 منظمة التعاون والتنم�ة �ف

ي الم�دان االقتصاديلمنظمة التعاون والتنم�ة   المبادئ التوجيه�ة لمنع الحوادث ال��م�ائ�ة والتأهب واالستجابة لها تهدف  
إ� منع الحوادث    �ض

https://unece.org/about-adn
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:::
http://www.ilo.ch/dyn/normlex/de/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312515%3ANO
http://www.ilo.ch/dyn/normlex/de/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312515%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:::
https://www.imo.org/
https://eecentre.org/1994/07/20/jeu/
https://eecentre.org/resources/feat/
https://www.undrr.org/publication/progress-report-implementation-un-plan-action-drr-resilience
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.undrr.org/publication/words-action-guideline-man-made/technological-hazards
https://www.undrr.org/publication/words-action-guideline-man-made/technological-hazards
https://www.undrr.org/publication/words-action-guideline-man-made/technological-hazards
https://www.undrr.org/publication/words-action-guideline-man-made/technological-hazards
https://www.undrr.org/publication/progress-report-implementation-un-plan-action-drr-resilience
https://www.undrr.org/publication/progress-report-implementation-un-plan-action-drr-resilience
https://www.undrr.org/publication/progress-report-implementation-un-plan-action-drr-resilience
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/guiding-principles-chemical-accident-prevention-preparedness-and-response.htm
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ي تؤدي إ� إلحاق �ض  قود  وت  التخف�ف من عواقبها من خالل تداب�ي التأهب واالستجابة ذات الصلة. ��  ، و ر بالصحة أو البيئة أو الممتل�اتاليت
الم�  ةالمعن�  العاملة  الفرقة ي 

�ض والتنم�ة  التعاون  منظمة  ال��م�ائ�ة عمل  المواضيعبالحوادث  هذە  �شأن  االقتصادي  ا�اتهدان  و�ناًء ع� �ش   ا ، 
ي تنظ�م هذە    ا عن اهتمامه  ت، أع��ألمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا مع أمانة لجنة ا  المستمرة العد�دة  

ناقشت  قد سبق و .  الندوةبالمشاركة �ض
ي االفرقة العاملة

ض (، �ض �ن األول/ جتماعها الثالثني ض ) 2020أ�ت��ر ��ش ات األمونيوم بني  .  أعضائها ، اإلرشادات الحال�ة �شأن تخ��ن ن�ت
 
 
 
 
تنظ�م  أ المال�ة منهذە  مكن  المساهمات  الفر�س�ة    قبل  الندوة بفضل  ي والوزارة    للتحولالوزارة  للبيئة والحفاظ ع�    االتحاد�ةالبييئ األلمان�ة 

النوو�ة   ي إطار خطة و الطب�عة والسالمة 
التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا، �ض ي التفاق�ة الحوادث الصناع�ة 

الصندوق االستئمائض
الصلة  العمل التعاون والتنو .  2022  -2021  ذات  ال�وارث ومنظمة  للحد من مخاطر  المتحدة  الم�دان االقتصادي م�ة  �قدم مكتب األمم  ي 

�ض
جمات الع���ة والفر�س�ة   ا ال�ت جمات  ، بينما ستوفر لجنة األمم المتحدة اوالدراسة االستقصائ�ة  �ةمذكرة المفاه�مل ل  تباع� القتصاد�ة ألورو�ا ال�ت

�ة واإلسبان�ة والروس�ة كاإلن ض جمة الفور�ة خدمات باإلضافة إ�ل�ي  .  الندوة أثناء  ال�ت
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