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 الملخص:
ل جزءًا فعناصر بيئة العمل تشكالعالقة بين بيئة العمل و البيئة العامة عالقة تبادلية , 

حيويا من البيئة العامة من حيث اإلنبعاثات المختلفة التي تعتبر مصدرًا أساسيًا من 
مصادر تلوث البيئة, وبالعكس فإن تلوث البيئة العامة  يمكن أن ينتشر إلى بيئة العمل 

لعمل, طر بيئة اوتعتبر مخاطر المواد الكيميائية من أهم أنواع مخا ويحدث اثأرًا مشابهة.
دم على ويستخ حيث ال يخلو أي نشاط اقتصادي تقريبا من استخدام المواد الكيميائية,

 مليون طن. 011ألف مادة كيميائية ينتج منها سنويا  111المستوى العالمي حوالي 
تسبب المواد الكيميائية في وفاة  2112وحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية لسنة 

أنواع راسة دهذه ال. تستعرض خص نتيجة استخدامهم للمواد الكيميائيةألف ش 430حوالي 
مخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل سواء كان لها خطورة ذاتية أو خطورة صحية 
وأسباب تواجد هذه المخاطر )األسباب الشخصية المتعلقة بالمستخدم, األسباب المادية 

المخاطر في نقل وخزن واستخدام المواد  المتعلقة بمكان العمل( ومراحل تواجد هذه
أضرار ن المتبعة للحد م طرق السالمة المهنية دراسةكما تستعرض ال الكيميائية في أماكن,

د من ومن خالل دراسة العدي المخاطر الكيميائية على بيئة العمل والعاملين والبيئة العامة,
ستوى ك مشكلة حقيقية على المالمراجع و البحوث التي تناولت هذا الموضوع تبين ان هنا

العالمي في مخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل و أضرارها على البيئة المحيطة 
باعتبار ان أكبر مصدر لهذا التلوث هو المؤسسات الصناعية مما سبب في العديد من 
المشكالت الصحية و االقتصادية, ويستدعي تضافر كافة الجهود من المنظمات الدولية 

 ذات العالقة للحد من هذه األضرار. 

mailto:Abushita1963@hotmail.com
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, ميائيةالمخاطر الكي محيطة,البيئة ال, بيئة العمل, المواد الكيميائية الكلمات الرئيسية:
  .مهنيةالسالمة ال

Abstract: 

The relationship between the work environment and the general 

environment is a reciprocal relationship, as the elements of the work 

environment constitute a vital part of the general environment in 

terms of various emissions, which are a major source of 

environmental pollution, and on the contrary, the pollution of the 

general environment can spread to the work environment and 

produce similar effects. Chemical risks are considered one of the 

most important types of work environment risks, as almost no 

economic activity is devoid of the use of chemicals, and around 

100,000 chemicals are used at the global level, from which 400 

million tons are produced annually. This study presents the types of 

hazards of chemicals in the work environment, whether they have 

an intrinsic or health hazard, the reasons for the presence of these 

hazards (personal reasons related to the user, physical causes related 

to the workplace) and the stages of presence of these hazards in the 

transportation, storage and use of chemicals in places, and the study 

also reviews Occupational safety methods used to reduce the 

damages of chemical hazards to the work environment, workers and 

the general environment. Through the study of many references and 

research that dealt with this topic, it was found that there is a real 

problem at the global level in the dangers of chemicals in the work 

environment and their damage to the surrounding environment, 

given that the largest source of this pollution is the industrial 

establishments, which caused a number of health and economic 

problems. It calls for concerted efforts from the relevant 

international organizations to limit these damages.   

 

 : مقدمة
ي توقع ويتعرف ويقيم ويسيطر على األخطار فيتعرف السالمة المهنية بأنها العلم الذي 

 راراألضالذي يمكن أن تؤثر على صحة العاملين مع األخذ في الحسبان  العمل،بيئة 
 0111وتشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى وفاة  [.2-1على البيئة العامة ]
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مليون حالة  2.2 يعادلشخص يوميًا نتيجة حوادث وإصابات العمل واإلمراض المهنية ما 
وهناك  مميتة،غير  وإصابات عملادث مليون شخص لحو  271يتعرض ما ك سنويًا،وفاة 
كما موضح و  مليون حالة اعتالل صحية لفترات زمنية مختلفة ألسباب متعلقة بالعمل 101

  .(3بالجدول )
 

 [3]: ( يوضح نسبة الوفيات المرتبطة بالعمل المقدرة عالميًا حسب المسببات1الجدول )
 الحالة  النسبة المئوية %

 السرطانات المهنية 30
 حوادث العمل 22
 أمراض الجهاز التنفسي 21
 واألوعية الدمويةأمراض القلب  12
 أمراض أخرى  2

 
من إجمالي الناتج  %0وتبلغ تكاليف حوادث وإصابات العمل واألمراض المهنية حوالي 

ومع أن الغالبية العظمى  مليار دوالر أمريكي. 1221قدر حوالي بمبلغ تالمحلي العالمي و 
من حوادث العمل تمر دون أن تجد االهتمام الكافي سواء على المستوى الوطني أو الدولي 
فان الكوارث الصناعية الكبرى خاصة الكيميائية منها تكون لها أثار مدمرة بالنسبة 

ي ال فكما حدث في بوب بالكامل،والمجتمع  والبيئة المحيطةللمؤسسة نفسها وللعاملين 
 .1240أو تشرنوبيل في اإلتحاد السوفيتي سابقًا سنة  1240الهند سنة 

اء إنتاجها أثن اإلنسان وبيئته إلى مخاطر كثيرة إلى تعرض صحة وأدت المواد الكيميائية
ئية الناشئة المخاطر الصحية والبي ونقلها وتخزينها واستخدامها وعند التخلص منها. ولتقليل

خاصة للسالمة الكيميائية التي تشمل الطرق  وضع خطط ونظم عن تداول الكيماويات يلزم
وتخزينها، ثم التخلص منها أو تدويرها بطرق آمنة مبنية على  اآلمنة إلدارة تداولها ونقلها

  .ومتجددةوعلى معلومات وبيانات دقيقة واضحة  أسس علمية سليمة
العملية لمراحل المتصلة بجميع ا الكيميائية عبرالبيئية للصناعة المواد  األضراروتمتد 

بيئي للموقع  تدهور عنها منالصناعية ابتداء من تجهيز المواد األولية و تهيئتها وما ينتج 
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 (، غازيةسائلة صلبة،وصواًل إلى المنتج النهائي وما يصاحب ذلك من نفايات صناعية )
كلي للهواء من التلوث ال %21فحسب تقرير لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية فان 

من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي سببه العمليات  %21و 
عن تلوث البيئة الصناعي  2110وحسب دراسة أجريت في الصين سنة  [.4الصناعية ]
ملوثة بالمعادن الثقيلة نتيجة الصناعات  مليون هكتار 21حيث بينت أن  الثقيلة،بالمعادن 

خسارة  عن ذلكمليون طن من الحبوب سنويًا ونتج  12المختلفة وسبب ذلك في تلوث 
وبلغ حجم المعادن الثقيلة في البيئة سواء كانت  أمريكي،مليار دوالر  3.3قدرت بحوالي 

الصرف الصناعي كما بلغ حجم مياه  سنويًا،ألف طن  211 غازية حواليأو  صلبة، سائلة،
ومن هذا المنطلق فان تلوث البيئة  [.5مليار طن ] 02.7الملوثة بالمعادن الثقيلة حوالي 

أصبح قضية دولية , ال سيما  وأن العديد من مشاكلها له طابع يتجاوز الحدود الوطنية 
د المؤسسات الصناعية خاصة التي تستخدم الموا مسؤوليفانه يجب على لذلك واإلقليمية, 

كيميائية  بكميات كبيرة أن يكونوا سباقين في اخذ األضرار البيئية بعين االعتبار من ال
خالل السيطرة على مخاطر المواد الكيميائية داخل بيئة العمل و تقليل انبعاثها باستخدام 

  مختلف الطرق الهندسية, اإلدارية, وغيرها.
 

 -الدراسة: أهداف 
الكيميائية في بيئة العمل وانواع الخطورة تسلط الضوء على مخاطر المواد  -1

 الصادرة منها وطرق التعرض لها.

أبراز العالقة بين مخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل و أضرارها على البيئة  -2
 المحيطة بأعتبار ان انبعاث المواد الكيميائية خارج بيئة العمل هو مصدر رئيسي للتلوث.

المنظمات الدولية ذات العالقة للحد من أضرار  التعرف على تنسيق الجهود بين -3
 المواد الكيميائية التي يكون مصدرها النشاط الصناعي على البيئة المحيطة. 

 : المخاطر الكيميائية في بيئة العمل
 ها إلى: مسببات تصنيفها حسبويمكن  العمل،يتعرض العاملين لعدة مخاطر في بيئة 
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 ( أبخرة غازات،مخاطر كيميائية .).. 

 ( حرارة , اهتزازات ضوضاء،مخاطر طبيعية )... 

  ( , بكتريا )فيروساتمخاطر بيولوجية... 

 ( مخاطر ميكانيكية )أجزاء دوارة... 

 ( مخاطر ارغونومية  )إجهاد... 

ج كميات إن التوسع في إنتاخاصًة  خطورة،وتعد المخاطر الكيميائية األكثر تواجداً واألكثر 
ئية وازدياد عدد هذه المركبات الكيميائية سنويًا هو ناتج عن التوسع هائلة من المواد الكيميا

الصناعي في العالم وخاصة الصناعات الكيميائية كالبتروكيماويات وصناعة الورق 
 وبحسب إحصائيات المنظمات الدولية والدهان والمواد البالستيكية والمبيدات واألسمدة

[0:] 
   كيميائية على نطاق عالميمئة ألف مادة  ستخدم حواليي. 
 يدخل إلى األسواق كل عام حوالي ألف مادة كيميائية جديدة. 
 ( مليون طن في العام تطرح 011يبلغ اإلنتاج العالمي من الكيماويات حوالي )

 ةوالطبي على صعيد التداول واالستخدام في مختلف المجاالت الصناعية والزراعية
 .والعلمية

  من  %11ألف عامل سنويَا، ويعزى حوالي  430حوالي تقتل المواد الخطرة
  جميع سرطانات الجلد للتعرض إلى المواد الخطرة في مكان العمل.

 
 :طرق التعرض للمواد الكيميائية

 هي: ثالثة طرق تدخل المواد الكيميائية لجسم اإلنسان عن طريق يمكن أن 
لمواد وتشمل ا وهو الطريق الشائع األكثر أهمية في التعرض المهني :الستنشاقا -1

ة يرتبط االمتصاص بالخواص الفيزيائي واألدخنة, واألغبرة المستنشقة الغازات واألبخرة
 .والكيميائية للملوث والبنية الفيزيولوجية للجهاز التنفسي
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 ثر شيوعًا للتعرضوهو الطريق الثاني األك :من خالل الجلد والعينين االمتصاص -2
فرغم أن الجلد يشكل حاجزًا دفاعيًا إال أنه هناك بعض المواد التي تستطيع النفاذ  .المهني

وهناك عوامل تساعد على زيادة  الدموية،عـبـر الجلد والعينين والوصــول إلى الدورة 
 .الجلدية االمتصاص مثل ارتفاع درجة الحرارة واإلصابات

غياب  المواد الكيميائية بهذه الطريقة إلى الجهاز الهضمي نتيجةويجري دخول  :البلع -3
وتعتمد شدة  بشكل عام يمكن القول إنه ال توجد مادة آمنة .النظافة العامة أو الشخصية
 تأثير المادة على عدة عوامل:

 جرعة التعرض  

 الشكل الذي يتواجد فيه الملوث في الهواء  

 خصائص المادة الكيميائية  

  المادة إلى الجسمطريق دخول  

 مقاومة الشخص المتعرض  

 
 الكيميائية:أنواع الخطورة للمواد 

تضمنها الكيميائية( التي ت-وهي تشير إلى الخصائص الذاتية )الفيزيائية الذاتية:الخطورة 
 التالية:المادة والتي تصنف على أساسها في إحدى المجموعات 

 المواد القابلة لالنفجار  

  لالشتعالالمواد القابلة  

 المواد المؤكسدةالمواد األكالة  

  ًالمواد الفعالة كيميائيا  
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وهي تشير إلى اآلثار السمية والضارة بالصحة الفورية أو بعيدة المدى :الصحية الخطورة 
للمواد الكيميائية في ظروف التعرض الحاد أو المزمن والتي تصنف المواد على أساسها 

  في إحدى المجموعات التالية :
 المواد المثبطة  المواد المهيجة  المواد المحسسة 

 المواد المسرطنة  المواد المشعة  المواد الماسخة 

  الــــمــــواد الــــمــــؤثــــرة
 المواد الخانقة  المواد الخانقة  على الصحة النفسية

 
وهي تشير إلى اآلثار التخريبية المباشرة أو المتأخرة الناجمة عن  الخطورة البيئية :
, التربة)الكيميائية )السائلة والصلبة والغازية( على عناصر البيئة العامة : مخلفات المواد

 (. الغالف الجوي , الحيوان, الغطاء النباتي, المياه
  

 أسباب حوادث المواد الكيميائية 
 الكثير من المراجع ترجع أسباب حوادث العمل ومنها الكيميائية إلى األسباب الشخصية

ولألسباب المادية "ظروف عمل غير سليمة"  %44بنسبة  تصرفات عمل غير سليمة
 [.7] %2, وأسباب طارئة بنسبة  %11بنسبة 

 أسباب شخصية : –أ 
  عدم التالؤم بين الشخص

 والعمل المكلف به
  عـدم االنتباه والتركيز

 في العمل
 قلــة التــدريب والخــبرة 

  عدم إتباع قواعد وتعليمات
 السالمة

  عــــدم ارتـــــداء معـــــدات
 الوقاية الشخصية

 عـــــــالقات العمــــل 
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 : أسباب مادية –ب 

  خلــل في المبني من حيــث
   التصميم والبناء

  خلــــل في اآلالت والمعــــدات
  المستعملة

  نــــــــقــــــــص
ـــــ   ـــــي ـــــت ـــــف ـــــت ـــــي ال ف

  والصيانة

 نظافة وترتيب مكان وء ســــــــــ
  العمــــل

 نقص في مــعدات السالمــــة    ــتــخــزيــن ال
 الغير سليم للمواد 

 . أعاصير,...( زالزل, )فيضانات, :طارئة أسباب –ج 
  

 إجراءات السالمة في تخزين المواد الكيميائية
من حوادث المواد الكيميائية كان أثناء  %20منظمة العمل الدولية أن  تشير إحصائيات

األهداف األساسية للسالمة المهنية هو المحافظة على  أحدوبما أن  [.0ن ]يخز تعملية ال
 جب اتخاذ إجراءات السالمة اآلتية عند عملية خزنها:في الخام،المواد 
 فصل مواقع التخزين عن المواقع األخرى في المؤسسة )التصنيع , اإلدارة , ...( – 1
 التالية:يجب أن تتوافر في أماكن التخزين المواصفات - 2
 أ ن تبنى من مواد مالئمة وفقًا للغرض المعدة من أجلهأ 

 المالئم عند الضرورةن تزود بنظام التهوية أ 

  إجراءات الوقاية المالئمة من الحريق وال سيما لدى تخزين المواد القابلة لالشتعال
 مع توافر أجهزة اإلنذار واإلطفاء المالئمة

يجب عدم خزن المواد الكيميائية في أمكنة تخزن أو تستخدم فيها مواد قابلة للتفاعل  -3
 . معها
 يائية شديدة الخطورة خارج مجال التداول المعتاد.يجب حفظ عبوات المواد الكيم -0
وإتالف العبوات الملوثة بمواد خطرة وسامة بصورة فورية  يجب تنظيف جميع األوعية -2

 .وموثقة
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 يجب أن تتوافر في أوعية حفظ المواد الكيميائية الشروط التالية : -ـ0
  ع للتفاعل م ر قابلةيغ للكسر،أن تكون مصنوعة من مادة مالئمة )غير قابلة
 .(الخ…واد الكيميائية المؤكسدةالم

 أن تكون محكمة اإلغالق لمنع تسرب المواد الكيميائية 

 ومنظمة  ترقيم وتصنيف وتعريف كل عبوة مخزنة بصورة دائمة 

 قل المواد الكيميائية الخطرة إجراءات السالمة عند ن
من حوادث المواد الكيميائية  %01 – 32 الدولية فانحسب إحصائيات منظمة العمل 

ومن اجل تفادي ذلك يجب إتباع اإلجراءات  اخر،من مكان الي  تقع إثناء نقل هذه المواد
 :-اآلتية 
يجب أن تكون لدى المؤسسة إجراءات تضمن االلتزام بالقوانين المحلية و الشروط  – 1

 وتشمل:الدولية التي تنطبق على نقل المواد الكيميائية الخطرة 
  ًشروط اتحاد النقل الجوي لنقل المواد الخطرة جوا 

 .المدونة البحرية لنقل البضائع الخطرة 

التأكد من حجم وطبيعة وسالمة التغليف والتعبئة والحاويات المستخدمة لنقل المواد  – 2
وعدم نقل العبوات المفتوحة أو التي تتسرب منها  وكمية الموادمالئمة نوع و الخطرة 

 المحتويات.
 النقل. من كفاية مواصفات مركبات وعربات التأكد -3
 تدريب العاملين المعنيين بنقل المواد الخطرة. – 0
لمواد ا استخدام عالمات وبطاقات إرشادية على الحاويات والعربات المخصصة لنقل – 2

 الخطرة.
 الساعة.طوارئ جاهزة على مدار الإتاحة الوسائل الالزمة الستجابة  – 0
 
 



 

 Volume 03 العدد
 July 2322 يوليو

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   11 

 

 إجراءات السالمة عند التخلص من النفايات الكيميائية
أية نفايات خطرة أثناء دورة حياتها  إلدارة فهم اآلثار والمخاطر الممكنة والمصاحبة – 1

 .الكاملة
المعالجة الكيميائية والفيزيائية للنفايات بغية تحويلها إلى مواد غير خطرة قبل التخلص  – 2

 النهائي منها.
معالجة النفايات التخلص منها في أماكن مرخصة مصممة خصيصًا الستقبال  – 3

 النفايات.
 اقتصار التعامل مع النفايات الخطرة وأماكن تخزينها على عمال تلقوا تدريب مناسب.–0
في  تائجوتوثيق النإجراء جوالت تفتي  دورية الماكن تخزين النفايات الكيميائية  – 2

 سجالت خاصة.
 

 المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة التعريف عن
من أسباب وقوع الحوادث المتعلقة بالمواد الكيميائية هو عدم المعرفة الكافية للعمال 

 21,111على  2112وحسب دراسة أجريت في ألمانيا سنة  المستخدمة،بمخاطر المواد 
لديهم معلومات  من العاملين بان ليست %27.11أفاد  عامل يستخدمون المواد الكيميائية

عليه من الضروري تزويد العمال  ،[8] كافية عن مخاطر المواد التي يستخدمونها
 الكافية وهناك عدة معايير دولية لهذا منها:  تبالمعلوما

 نشرات السالمة الخاصة بالمواد الكيميائية - 1
صيل تو تعتبر نشرات السالمة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة هي أساس برنامج 

 حيث يمكن أن تجد بها جميع المعلومات الهامة الخاصة بالمادة المعلومات عن هذه المواد
نموذج جديد لنشرات السالمة  وقد أعد المعهد األمريكي الوطني للمواصفات القياسية
ات وفيما يلي وصف موجز للمعلوم, الخاصة بالمواد الكيميائية يتكون من ستة عشر جزءا

  جزء منها:المذكورة في كل 
  تعريف المادة أو المركب و

  الشركة المنتجة
 بيانات عن خواص المادة 
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                            المخاطر المتعلقة بالمادة  إجراءات اإلسعافات األولية 

                           إجراءات مكافحة الحريق  إجراءات السيطرة على التسرب 

  المادةوتخزين إجراءات تداول                   
  وإجراءات حدود التعرض للمادة

 لعمال حماية

  الخصائص الكيميائية
               والفيزيائية 

  وتفاعلها مدى استقرار المادة
 مواد أخرى  مع

                    بيانات حول سمية المادة  بيانات حول المخاطر البيئية 

  بيانات حول التخلص من
     النفايات   

  أنواع معدات الوقاية الشخصية
 الالزمة

 النظام العالمي الموحد لعالمات و إشارات السالمة للمواد الكيميائية - 2
يهدف هذا النظام إلى تأمين و  1222هذا النظام قد تم اعتماده في مؤتمر قمة األرض عام 

كذلك و  وحمايتهمسالمة وصحة متداولي ومستخدمي الكيماويات في المجاالت المختلفة 
يتسع مدى هذا النظام ليشمل جميع المواد و  حماية البيئة المحيطة من خطر التلوث

 الكيميائية والمحاليل والمخاليط الكيماوية ودورة حياة المادة.
  واإلشارات التحذيريةالعالمات  – 3

أن تكون  بكل عبوات المواد الكيميائية )من القناني الصغيرة الى الحاويات الكبيرة( , يج
عليها عالمات وإشارات تعبر عن نوعية مخاطر المادة, ويجب وضعها في مكان مناسب 
وواضح على العبوة وتدريب العاملين على فهم ما تعنيه هذه العالمات واإلشارات, وهناك 

  نوعان منها :
    الجمعية الوطنية للحماية من الحريق األمريكيةنظام التعريف المعتمد من  –أ

، (1كما موضح في الشكل ) على شكل معين التحذير في هذا النظام  ملصقات تكون 
ع توضيح م بواسطة ألوان والتي تقسم المخاطر إلي أربعة أنواع يتم توضيحها علي الملصق

 .0 حتى 1نظام األرقام من  باستخدامدرجة الخطورة لكل نوع وذلك 
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  الوطنية للحماية من الحريق األمريكيةالجمعية نظام التعريف المعتمد من  (1الشكل )

    
 نظام تعريف المواد الخطرة –ب 

يتم استخدام نظام األلوان للتعريف بالمخاطر المختلفة ,يكون الملصق على شكل مستطيل 
, يتم استخدام اللون األزرق للتعريف بالمخاطر الصحية , يتم استخدام اللون األحمر 

, يتم استخدام اللون األصفر للتعريف بمخاطر التفاعل  للتعريف بمخاطر اإلشعال للمادة
, يتم استخدام اللون األبيض للتعريف بالمخاطر الخاصة ومهمات الوقاية الشخصية 

 .المطلوب استعمالها
 طرق السيطرة على مخاطر المواد الكيميائية 

ذه مخاطر هيتم إتباع نظام هرم السيطرة بالترتيب التنازلي وذلك للتحكم والسيطرة على 
  المواد الكيميائية حسب الترتيب الوارد في الجدول التالي.
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 [9]تدرج السيطرة على مخاطر المواد الكيميائية  ( يبين2جدول رقم )
 السيطرة عملية اإلجراءات  

اســــــــــــــتعمــال عمليــة طبيعيــة بــداًل من كيميــائيــة, مثــل التعقيم -1
 باألشعة

 الالصقةاستعمال دبابيس أو مشابك بدل المواد -2
 اإلزالة

 استبدا الطالء ذو األساس العضوي بطالء ذو ساس مائي-1
 استبدال المواد على هيئة مساحية بمواد على هيئة معجون -2

 االستبدال

 عزل المواد الخطرة عن العاملين-1
 استعمال التحكم عن بعد في العمليات الخطرة-2

 العزل

 ي اللحام االل-1
 أوعية تفاعل مغلقة-2

 السيطرة الهندسية

 خفض عدد العمال المعرضين-1
 تخفيض فترة التعرض للعاملين-2
 منع األكل و الشرب داخل األماكن ملوثة-3

ـــــــة  الســـــــــــــــيــطــرة اإلداري
 )ممارسات عمل أمنة(

تســـــتعمل عند عدم فاعلية اإلجراءات األخرى او اســـــتعمالها -1
  مرتبطة مع طرق حماية أخرى 

ـــــــة  ـــــــاي ـــــــوق مـــــــعـــــــدات ال
  الشخصية

 
 : الجهود الدولية للحد من مخاطر المواد الكيميائية

 -: البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية -أ 
تم وضع البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية بوصفه إجراء لمتابعة أعمال مؤتمر استكهولم 

الذي دعا إلى وضع برامج لإلنذار المبكر باآلثار  1272المعني بالبيئة البشرية عام 
الضارة للمواد الكيميائية والوقاية منها وإلى تقييم المخاطر المحتملة على صحة اإلنسان 

 عالمية،اللمنظمة الصحة  التنفيذيون،كانت نتيجة ذلك أن اتفق الرؤساء نتيجة ذلك. و 
على  م،منهوذلك في إطار والية كل  الدولية، ومنظمة العمل للبيئة،وبرنامج األمم المتحدة 

 1241ًا عام رسمي وتم استهالل البرنامج الكيميائية،التعاون في البرنامج الدولي للسالمة 
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وقد تناول مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة  المنظمات، هذهبموجب مذكرة تفاهم بين 
موضوع المواد الكيميائية السامة في الفصل  1222والتنمية )مؤتمر قمة األرض( في عام 

الذي يتعلق بالنفايات الخطرة.  21وأيضًا في الفصل  21من جدول أعمال القرن  12
الحياة للمادة الكيميائية" بقولها إن على أهمية نهج "دورة  12من الفصل  02أكدت الفقرة و 

أن تنظر في إتباع  الحكومات عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة
سياسات تستند إلى أمور كثيرة من بينها نهج دورة الحياة إزاء إدارة المواد الكيميائية الذي 

فس المذكرة كما حددت ن ات.يغطي التصنيع والتجارة والنقل واالستخدام والتخلص من النفاي
 ا:أهمهومن  مجاالت رئيسية للتعاون الدولي من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيماوية

رص على مع الح التوسع في التقييم الدولي لألخطار المترتبة على المواد الكيماوية - 1
مواد لتوفير قاعدة مناسبة لدى جميع الدول كحد أدنى وضرورة االهتمام بصفة خاصة با

 التي لها انعكاسات مستمرة على البيئة أو الصحة العامة.
قدرة وذلك بغرض زيادة ال العمل على مواءمة وتوحيد تصنيف وعنونة المواد الكيماوية - 2

 على الفهم المشترك للعالمات المستخدمة.
 نوذلك م تبادل المعلومات حول المواد السامة والمخاطر المترتبة على الكيماويات - 3

حيث المنافع والمخاطر المرتبطة بها، مع منع تصدير المنتجات التي يحظر استخدامها 
 في بالد المنشأ.

 المواد الكيميائية  إلدارة المؤتمر الدولي –ب 
 2110جاء في تقرير المؤتمر الدولي األول المعني بإدارة المواد الكيميائية الذي انعقد سنة 

 2121المية "موجز تنفيذي" , الفقرة )ج( انه بحلول عام في دبي , في باب خطة العمل الع
 [ :10] يجب عمل األتي

يتم التوقف عن إنتاج واستخدام المواد الكيميائية  التي تسبب مخاطر غير مقبولة  -1
 والتي يصعب التحكم بها. على صحة اإلنسان والبيئة

القات غير المتعمدة من االط يتم التقليل إلى الحد األدنى من المخاطر الناجمة عن – 2
المواد الكيميائية التي تسبب مخاطر غير مقبولة وبالتالي يصعب التحكم بها على صحة 

  اإلنسان والبيئة.
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حية المخاطر الص بشأنتم النهوض بتوليد معارف وافية قائمة على أساس علمي ي – 3
 عن المواد الكيميائية وإتاحتها لكل أصحاب المؤسسات. والبيئية الناجمة

ة والسالمة الصح بشأنتشجيع التصديق على االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة  – 0
 المهنية والبيئة وتنفيذها 

 مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة -ج 
 في 2112وأكد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جنوب إفريقيا سنة 

 [:   11] ( من تقريره على األتي23المادة )
تشجيع التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات  – 1

 الخطرة وتنفيذها.
 ولية للمواد الكيميائية.مواصلة تطوير منهج استراتيجي لإلدارة الد – 2
تشجيع البلدان على تنفيذ النظام المتوائم الجديد على الصعيد العالمي لتصنيف ووسم  – 3

 وقت ممكن. أقربالمواد الكيميائية في 
يئيًا ب تشجيع البلدان على النهوض باألنشطة التي ترمي إلى تعزيز اإلدارة السليمة – 0

 ة.والنفايات الخطر  للمواد الكيميائية
تعزيز الجهود الرامية إلى منع االتجار الدولي غير المشروع بالمواد الكيميائية  – 2

 . والنفايات الخطرة
 
 جهود منظمة العمل الدولية  –د 

كبيرة في مجال السالمة في التعامل مع المواد أخرى كما أن لمنظمة العمل الدولية جهود
االتفاقية الدولية بشان السالمة في استعمال الكيميائية , نذكر منها على سبيل المثال 

و كذلك االتفاقية الدولية  1221( الصادرة سنة 171المواد الكيميائية في العمل رقم )
, كما صدرت من 1223( الصادرة سنة 170بشان منع الحوادث الصناعية الكبرى رقم )

اد الكيميائية في بشان السالمة في استعمال المو  1221لسنة  177المنظمة التوصية رقم 
 [.12] العمل
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 -االستنتاجات :
من خالل ما حصلنا عليه من معلومات و حقائق عن عالقة مخاطر المواد الكيميائية في 

   -المحيطة يمكن تلخيص النتائج باألتي: البيئةبيئة العمل و أضرارها على 
به من بتس وما هناك مشكلة على المستوى العالمي من مخاطر المواد الكيميائية  .1

 المحيطة. ةالبيئأضرار على 
نشاط المواد الكيميائية من ال انبعاثان األضرار التي حدثت للبيئة المحيطة جراء  .2

 الصناعي ال يعتبر مشكلة محلية بل قد تمتد أضراره خارج الحدود ويصبح مشكلة عالمية.
لحد لهناك حاجة لبذل المزيد من الجهود من قبل المنظمات الدولية ذات العالقة  .3

 .البيئة المحيطة الكيميائية علىمن أضرار التلوث بالمواد 
يجب تنسيق الجهود الدولية فيما يخص تبادل المعلومات حول انبعاث المواد  .0

 الكيميائية للبيئة المحيطة وخاصة في الحوادث الصناعية الكبرى.
ية على المؤسسات التي تستخدم مواد كيميائ والتفتي  المستمرضرورة المراقبة  .2

 للحد من َأضرارها على البيئة المحيطة.
تقييم مخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل من خالل قياس تركيزها وعدم  .0

 بها.السماح بتجاوز الحدود المسموح 
 

   -التوصيات :
لتلوث ابحماية البيئة المحيطة من  والدولية الخاصةتطوير التشريعات المحلية  .1

  الكيميائية. بالمواد
لمشكلة حجم ا والعالمي لتوضيحبالوعي البيئي على المستوى المحلي  االهتمام .2

  الوسائل المتاحة. واستخدام جميع
ال و األمن للمواد الكيميائية  باستخداممنح حوافز للمؤسسات الصناعية المهتمة  .3

  لتلوث.الحدود المسموح بها ل تتجاوز
التقييم المستمر لمخاطر المواد الكيميائية في بيئة العمل لمعرفة مصادر التلوث  .0

  الوقت المناسب للحد من أضرارها على البيئة المحيطة. ومعالجتها في
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تطيع من حتى تس وحماية البيئةأعداد كوادر فنية متخصصة بالسالمة الكيميائية  .2
 .القيام بدورها داخل المؤسسات الصناعية
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