


تقدم إليكم هذه املسابقة من املعهد العريب لعلوم السالمة

الجوائز التفاصيل
شهادة املعهد العريب لعلوم السالمة يف . 	

التمزي، باإلضافة إىل درع التمزي.

عضوية   متمزية على املوقع اإللكرتوين . 	
باملزايا  واالستفادة  باملعهد،  الخاص 

والخدمات املقدمة.

مجموع جوائز يصل ألكرث من 0.000	 )عرشة . 	
آالف دوالر(.

نرش  أسماء الفائزين يف العدد الخاص . 	
السالمة )مجلة  لعلوم  العريب  املعهد  ملجلة 

السالمة العربية(.

كلمة يف املؤتمر العاملي الثاين للسالمة.. 	

أفضل 	  تقديم  عبارة عن  املسابقة 
السالمة  علوم  مجال  يف  اإلسهامات 
ابتكارات  علمي-  بحث   - تقين  )بحث 
الرشكات  إسهامات  واخرتاعات- 
األفراد  إسهامات   - املجال  يف  الرائدة 

مع الدول العربية...(.

يتم استعراض املشاركات يف املسابقة، 	 
املجلس  خالل  من  عليها  والحكم 
التحكيم من  ولجنة  للمعهد،  العلمي 

صفوة الخرباء يف مجال السالمة.

تهدف املسابقة إىل دفع املجتمع العريب 	 
عن طريق توسيع حدود العلم، وتعزيز 
األدلة  على  القائمة  واملمارسة  البحث 

يف علوم السالمة.

الجوائز املقدمة للمسابقة من املعهد 	 
السالمة: هي مجموعة  لعلوم  العريب 

شاملة وثرية للفائزين.

يتم اإلعالن عن الفائزين يف املؤتمر العاملي 
الثاين للسالمة يف شهر سبتمرب.





)انطالق مجلة السالمة العربية(

الحمد لله على فضله والصالة والسالم على آخر رسله،،،
لقــد أقــرت الرشيعــة بحفــظ ســالمة اإلنســان مــن جميــع األخطــار املحيطــة بــه، وعملــت 
جميع األنظمة الحديثة على رفع مستوى السالمة يف جميع املرافق بكافة استخداماتها. 
وكمــا يعلــم املختصــون فــإن معظــم الترشيعــات واألنظمــة التفصيليــة الخاصــة بهــذه 
األنظمــة هــي باللغــة اإلنجلزييــة، وجميــع املواقــع اإللكرتونيــة تابعــة ملنظمــات أجنبيــة. مــع 
العلــم أن عاملنــا العــريب يزخــر بكوكبــة مــن املهندســني املتخصصــني واالستشــاريني يف مجــال 
ــا دعــت الحاجــة لوجــود  الســالمة، ولهــم إســهامات كبــرة يف مجــال الســالمة. ومــن هن
مظلــة تجمــع هــذه الجهــود وتعيــد ترتيبهــا وصياغتهــا بآليــة حديثــة ومؤثــرة يف مجتمعــات 

الوطــن العــريب كافــة.

إن املعهــد العريب لعلوم الســالمة 
ســيكون بإذن هللا ثم بجهود أعضائه 
واالحــرتايف؛  املنظــم  للعمــل  قاعــدًة 
يف  نوعيــًة  نقلــًة  ســيحقق  والــذي 

ثقافــة الســالمة يف الوطــن العــريب.
وفعاليــات  قــدرات  إيمــان يف  وكلنــا   

ذلــك. تحقيــق  يف  العربيــة  كفاءاتنــا 
املعهــد  إىل  ينضــم  أن  نأمــل  ونحــن 
جميــع املختصــني واملهتمــني يف مجــال 
الســالمة فهــذا الكيــان لهــم، وقائــم 

بهــم، ونتائــج عملــه تهــم الجميــع.

حفظ هللا سالمتكم،،

م. أحمد محّمد الّشهري 

عضو المجلس التأسييس 
للمعهد العربي لعلوم السالمة

افتتاحيــة هــذا  نبــدأ  ويرشفنــا أن 
ــواء املتقاعــد  العــدد بكلمــة مــن الل
كبــار  أحــد  الســبيت(  دمحم  )ســبيت 
القامــات يف مجــال علــوم الســالمة 
امليدانيــة  املــدين  الدفــاع  وأعمــال 

والقياديــة   يــة  واإلدار

 

مــن  افتتاحيــة  بكلمــة  ونســعد 
العميــد املتقاعــد الدكتور)طــالل بــن 
عبــدهللا العتيــي( الحاصــل علــى 
دكتــوراه يف العلــوم األمنيــة   وانــه 
يجتمــع  أن  رسوري  دواعــي  ملــن 
األول هــؤالء  العــدد  افتتاحيــة  يف 
األعــالم والــرواد يف مجال الســالمة 

 .

و نستكمـــــــــــــــــــل افتتاحيتنــــــــا مـــــــــــع 
) العميد املتقاعد. د. علــــــــــــــي محـــمد 
القحطــاين( الخبــر يف علــوم الســالمة 
والحاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف 

إدارة الكــوارث واألزمــات 

ملف العدد
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اللواء متقاعد/ سبيت محمد السبيت

بكالوريس تطبيق القانون
جامعة ويرب باوقدن يوتا ١٩٨٥م

مارس اعمال الدفاع املدين 
ية والقيادية.  امليدانية واالدار

يس واالدارة بمعهد  عمل يف التدر
الدفاع املدين من عام ١٤١٨ اىل 

١٤٣٣هـ 

وكان مرشفا على برنامج التحقيق 
ثم مديرا للتعليم،

 واصبح مدير للمعهد عام 
١٤٣٠هـ. 

حاليا مهتم بشؤون السالمة 
ومحارض غري متفرغ.

خســائر  عنهــا  تنتــج  حــوادث  تقــع  مــا  كثــرا 
جســامتها  يف  تتفــاوت  وماديــة  برشيــة 
وتأثرهــا علــى املجتمــع والفــرد، حيــث تصــل 
األرضار  أو  الوفيــات  إىل  البرشيــة  الخســائر 
الجســدية والنفســية املؤقتــة، أو املســتديمة. 
والخســائر املاديــة قــد تكــون محــدودة التأثــر، 
أو جســيمة تطيــح بــرشكات وأعمــال قائمــة، 
وقــد تمتــد سلســلة التأثــر إىل أعمــال أخــرى 
املتــررة.  الــرشكات  منتجــات  علــى  قائمــة 
األهــداف  بعــض  ســأرسد  املقــال  هــذا  ويف 
االســرتاتيجية الــي أرى أنهــا ســتعني يف تقليل 
فــرص وقــوع الحــوادث، وتقليــل خســائرها 

عنــد وقوعهــا.

أوال:  تحصــني املجتمعــات بربامــج وحمــالت 
تناســب  إىل  تهــدف  الــي  الوقائيــة  التوعيــة 
املتوقــع  الخطــر  مــع  الفــرد  لــدى  الوعــي 
فهنــاك  معــه،  التعامــل  وســبل  مواجهتــه، 
خــالل  مــن  رســائلها  تصــل  للعامــة  برامــج 
مناهــج التعليــم بالتــدرج، وأنشــطة للتوعيــة 
توعــوي  تقويــم  وفــق  املســتمرة  الوقائيــة 
ولتســبق  املكتســبة،  املعلومــات  لتنشــيط 
برامــج  وهنــاك  األخطــار،  ومواقــع  مواســم 
خاصة لألخطار الخاصة يف املنشآت املتنوعة؛ 
مثــل املصانــع، ومحطــات الوقــود، والغــازات 
الخطــرة، واألســواق، واملبــاين املغلقــة العاليــة، 

وغرهــا. التجمعــات،  كــن  وأما

الجديــدة  املنشــآت  كافــة  إخضــاع  ثانيــا: 
والقائمــة لــإرشاف الهنــديس الوقــايئ وفــق 
األنظمــة واللوائــح املعتمــدة يف جميــع مراحــل 
اإلنشــاء، والترصيــح، والتشــغيل، والصيانــة، 
الســلطة ذات  مــن  املعتمــدة  اآلليــات  وفــق 

الصالحيــة.

يح  ثالثــا: وضــع الضوابــط، وإصــدار التصار
الســالمة  تحقيــق  يف  العاملــني  لكافــة 
بشــى أشــكالها مــن خــالل فــرض املؤهالت 
واختبــارات  بالعمــل،  للقيــام  الالزمــة 
الكفــاءة املهنيــة قبــل الترصيــح للعمــل، ثــم 
يــح العمــل بشــكل  اختبــارات تجديــد تصار
باملســتجدات،  اإلملــام  للتحقــق مــن  دوري 
وفنــي  املهندســني  علــى  ذلــك  وينطبــق 
الرتكيبــات، والصيانــة، والعاملــني يف األمــن 

والســالمة.

رابعــا: التفتيــش الــدوري علــى املنشــآت 
ضوابــط  بكافــة  التقيــد  مــن  للتحقــق 
األشــغال،  تغــر  عــدم  ومنهــا:  الســالمة، 
واالنضبــاط  اإلنشــاء،  يف  التغيــر  وعــدم 
والكفــاءة يف صيانــة األنظمــة امليكانيكيــة، 
يــق، وكفــاءة  ومعــدات الحمايــة مــن الحر
واســتعداد فــرق األمــن والســالمة ملواجهــة 

الطارئــة. الحــاالت 

مســببات  يف  الفــي  التحقيــق  خامســا: 
للقيــام  املؤهلــني  خــالل  مــن  الحــوادث 
الفعليــة  املســببات  وتحديــد  بذلــك، 
للحــوادث للخــروج بالــدروس املســتفادة، 
وتحميــل  واملخالفــات،  األخطــاء  وكشــف 
املســئوليات لــرد وإقامــة الحقــوق الخاصــة 

املتهاونــني. وردع  والعامــة، 

الســالمة  أن  للجميــع:  األخــرة  والكلمــة 
لــك. الحمايــة  لتحقــق  تبــدأ منــك 

حمانا هللا وإياكم من كل مكروه.

كيف تتحقق السالمة في المجتمعات؟

لواء متقاعد/سبيت محمد السبيت
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عميد متقاعد . د . علي القحطاني

 دكتوراه إدارة كوارث وأزمات

 المملكة العربية السعودية - الدمام
ali_alqa@hotmail.com 

Mobile 0555818622
خدمة ما يقارب 30 سنة في الدفاع المدني

- بكالوريوس في الكيمياء جامعة الملك  
سعود.  

- ودرجة الماجستري حماية المدنية جامعة                                
نايف العربية للعلوم األمنية.

 - ودرجة الدكتوراه في إدارة الكوارث      
   واألزمات.

- إدارة الحماية المدنية.  
- إدارة اإلطفــــــــــــــاء.  

- إدارة الســـــــــــــالمة.  
- إدارة الشئون اإلدارية. 

تقلد العديد من المناصب/ مديرا لـ :

حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات التخصصيــة، 
وشــارك بــأوراق علميــة يف العديــد مــن املؤتمــرات 
والنــدوات، ولــه ورقتــني علميتــني منشــورتني يف 

املجــات العلميــة واألكاديميــة.

حاصـــــــــــــــل علـــــــى :

   

                كلمة الدكتور : علي محمد القحطاني

الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم علــم اإلنســان مــامل يعـــلم، إنــه ملــن دواعــي 
رسوري أن أشارك يف اإلصدار األول من مجلة املعهد العـريب لعـلوم السالمة  

ARAB INSTITUTE FOR SAFETY SCIENCES (AISS(

والــذي يضــم كوكبــة من االستشــاريني 
الســالمة  مجــال  يف  واملختصــني 
وإدارة املخاطــر، حيــث يهــدف املعهــد 
وتكنولوجيــا  التقنيــة  اســتثمار  إىل 
املعلومــات يف ســبيل خدمــة املعنيــني 
واملهتمــني بعلــوم الســالمة والــرشكات 
الحكوميــة؛  والجهــات  واملؤسســات 
لالســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي 
بذلــك  ليكــون  و  العلــوم،  هــذه  يف 
املختصــة  العربيــة  املعاهــد  أحــد 
يــب  بتقديــم املعلومــات واملعرفــة والتدر
والتعليــم والتوعيــة يف علــوم الســالمة 
وبيئــة العمــل والســالمة املهنيــة وإدارة 
املــدارس  لنــدرة  والكــوارث؛  األزمــات 
العربيــة  باللغــة  املتحدثــة  واملعاهــد 
الســالمة  مجــال  يف  واملتخصصــة 
مــن  الســالمة  علــوم  تعتــرب  حيــث 
اليوميــة  حياتنــا  يف  املهمــة  العلــوم 

والــيت تهــدف إىل حمايــة املجتمعــات 
مــن مختلــف أنــواع املخاطــر املتعلقــة 
بالعمــل والظــروف املحيطــة بــه ســواء 
كانــت برشيــة أم صناعيــة أم كلتيهمــا  أ
االهتمــام  يســتوجب  ممــا  معــا، 
للحــد  والتوعــوي  الوقــايئ  بالجانــب 
مــن املخاطــر املحتمــل وقوعهــا، حيــث 
مــن  بــدءا  ـ  تكامليــة  العمليــة  تعتــرب 
التوعيــة وصــوال إىل مواجهــة املخاطــر ـ 
حيــث تتجلــى أهميــة الســالمة وإدارة 
وخطــوات  مراحــل  باتبــاع  املخاطــر 
كمفهــوم  اعتمادهــا  يجــب  معينــة 
آليــة  وتقييــم  وتحديــد  واضــح، 
التعامــل مــع املخاطــر وكذلــك املبــادئ 
وهــي:  املخاطــر  إلدارة  األساســية 
املخاطــر،  تحويــل  املخاطــر،  )تجنــب 
االحتفــاظ باملخاطــر، والتقليــل منهــا(. 

عميد.م. د. علي محمد القحطاني 

ـ ولكن يبقى السؤال المهم كيف تكتشف المنظمة أنها قادرة على التعامل 
مع الحاالت الطارئة؟
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العميد املتقاعد 
د. طالل بن عبدهللا العتييب
دكتوراه يف العلوم األمنية / أمن وسالمة

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا..
صــدر اليــوم العــدد األول مــن املجلة العربية لعلوم 
واملعرفيــة  العلميــة  املبــادرات  كإحــدى  الســالمة 
للمعهــد العــريب لعلــوم الســالمة ) AISS ( والــذي 
يــز تكويــن مجتمــع علمــي ومعــريف  يهــدف إىل تعز
عــريب يف كافــة املجــاالت املرتبطــة بعلــوم الســالمة 

يف إطــار املفهــوم الشــامل لألمــن العــريب.

إن املتأمــل يف عاملنــا العلمــي واملعــريف العريب بشــكل 
عــام ويف مجــال علــوم الســالمة بشــكل خــاص 
واملهتمــني  والباحثــني  املختصــني  اعتيــاد  يالحــظ 
يف علــوم الســالمة علــى نــرش بحوثهــم العلميــة يف 
مجــالت علميــة تصــدر بلغــات أجنبيــة فضــال عــن 
اللجــوء إىل البحــث عــن علــوم الســالمة يف مراجــع 
أو مواقــع إلكرتونيــة أو منظمــات و مجــالت علمية 
تصــدر بلغــات أجنبيــة، وخاصــة اللغــة اإلنجلزييــة ، 
ومــن هنــا تــربز األهميــة الفائقــة ملــرشوع محتــوى 
الســالمة  بعلــوم  يختــص  عــريب  ومعــريف  علمــي 
واملهتمــني  املختصــني  ويجمــع  جوانبهــا  بكافــة 
ــه فكــرة  بهــا يف موقــع عــريب موحــد وهــو مــا تمثل
ــة الــي تجســدت  ــة العربي ــادرة العلمي مــرشوع املب
مؤخــرا بإطــالق موقــع أو منصــة ) املعهــد العــريب 

.) AISS لعلــوم الســالمة

تتضمــن املجلــة املوضوعــات العلميــة الــي تنــدرج 
ضمــن الهــدف األســايس للمعهــد العــريب لعلــوم 

الســالمة 

 يف تقديم املعلومات واملعارف يف علوم 
والبحــوث  الســالمة  ومراجــع  كــواد  وأ الســالمة 
مجــاالت  لــكل  والتوعيــة  والتعليــم  يــب  والتدر

لتشــمل الســالمة  علــوم 
 بذلك على سبيل املثال ال الحرص :

) إدارة املخاطر - إدارة األزمات والكوارث - هندسة 
الســالمة - الســالمة والصحــة املهنيــة - الســالمة 
الصحيــة  الرعايــة  مجــال  يف  الســالمة  يــة-  املرور
- ســالمة وأمــن املعلومــات – الســالمة البيئيــة ـ 
الهندســة  ـ كل تخصصــات  الكيميائيــة  الســالمة 
يــة وامليكانيكيــة ..  الكهربائيــة واإلنشــائية واملعمار

إلــخ ( ومــا ينــدرج تحتهــا مــن علــوم الســالمة .

إن التطــور املتســارع يف مجــال التقنيــة وتكنولوجيــا 
املعلومات، دفع الدول إىل التفكر مليا يف استثمار 
هــذا التطــور فيمــا يحقــق التقــدم واالزدهــار ، وبناء 
علــى ذلــك فإنــي أرجــو مــن املختصــني والباحثــني 
واملهتمــني يف علــوم الســالمة دعــم هــذا املــرشوع 
العلمــي العــريب بعلومهــم وأبحاثهــم وبتواجدهــم 
العــريب  مجتمعهــم  لخدمــة  فاعلــني  كأعضــاء 

يــز ســالمته وأمنــه . وتعز

حفظ هللا أمن وسالمة املجتمع العريب ..

د. طالل بن عبدهللا العتييب

يوس علوم   حاصل على بكالور
أمنية،

ماجستري يف العلوم األمنية.

دكتوراة يف األمن والسالمة.

 عمل يف الدفاع املدين ملدة ٣٢ عام
 

وتقلد العديد من املناصب باململكة 
العربية السعودية :

نائب مدير اإلدارة العامة للدفاع 
املدين بالدمام.

مدير اإلدارة العامة للسالمة يف 
ية الدفاع املدين باملنطقة  مدير

الرشقية.

مدير اإلدارة العامة للعمليات يف 
ية الدفاع املدين باملنطقة  مدير

الرشقية .
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كلمة
 م.مصطفى الخضري

                     عضو بالهيئة السعودية للمهندسيــــــــن  
                       بدرجة مهندس محرتف 

                      
يـــــــــة                                عضو بنقابة املهندسني املرص

                                
يـــــــــس                                     عضو سابق بهيئة التدر

ية                                         جامعة االسكندر

بســم هللا الرحمــن الرحيــم والصــالة والســالم 
علــى أرشف املرســلني

الحمــد للــه ىف األوىل واآلخــرة ونســتفتح بالــذي 
هــو خــر ونســتعني بــه إلصــدار العــدد األول مــن 
مجلــة الســالمة العربيــة التابعــة للمعهــد العــريب 

لعلــوم الســالمة.   
علــى كــرة مــا تموج به الســاحة العلمية والعاملية 
مــن إصــدارات فيمــا يتعلــق بعلــوم الســالمة، ال 
نــكاد نجــد مجلــة علميــة باللغــة العربيــة تــويل 
اهتمامــا خاصــا بعلــوم الســالمة، وخاصــة بعــد 
ســيطرة الجانــب الغــريب علــى املجــال وأن أغلــب 

اإلصــدارات هــي باللغــات األجنبيــة. 
هدفنــا هــو كــر حاجــز اللغــة و نــرش ثقافــة علوم 
الســالمة يف العــامل العــريب مــن خــالل هــذه املجلــة 
مجتمعنــا  لــدى  يكــون  وأن  العربيــة  العلميــة 
يقرؤهــا  وهندســية   علميــة  مجلــة  العــريب 
املتخصــص والباحــث واملثقــف والفــرد علــى حــد 
ســواء فيجــد كل منهــم مــا يفيده إلثــراء حصيلته 
ــا مــن خــالل  ــزداد  بتفاعلهــم معن املعلوماتيــة ون
الســالمة  بعلــوم  يتعلــق  فيمــا  لدينــا  يجــد  مــا 
يــز البحــث و املمارســة القائمــة علــى  وذلــك لتعز

األدلــة يف علــوم الســالمة. 

مؤسســة  هــو  الســالمة  لعلــوم  العــريب  املعهــد 
املؤسســات  لعمــر  بالنســبة  التكويــن  حديثــة 
العلمية الكربى ولكن بفضل هللا أوال ثم بفضل 
واملختصــني  والخــرباء  العلمــاء  صفــوة  جهــود 
البلــدان  مختلــف  مــن  والباحثــني  والدكاتــرة 
العربيــة اســتطعنا يف زمــن قيــايس تحقيــق نســبة 
ثقافــة  نــرش  وهــو  الرئيــي  مــن هدفنــا  كبــرة 
علــوم الســالمة وفــق مقاييــس علميــة وضوابــط 
مهمتنــا  أداء  بمصداقيــة  والزتامــا  موضوعيــة 
وتدعيــم  العلميــة  املعرفــة  نــرش  يف  ووظيفتنــا 
شــعوب  بــني  يــة  الحضار العالقــات  وتأصيــل 
ــريق إىل مصــاف الســاحات  ــا العربيــة وال منطقتن
العلميــة املعتــربة ىف الجــودة والعمــل العلمــي. 
وأشــكر جميــع القائمــني علــى املجلــة وكل مــن 
بذل جهدا إلخراج هذا العدد الشيق من املجلة 
والــذي ازدان بالعديــد مــن املقــاالت واألبحــاث 
املتخصصــة يف علــوم الســالمة وإتاحــة الفرصــة 
كمــا  العلميــة فيهــا،  أعمالهــم  لنــرش  للباحثــني 

نأمــل أن تكــون واجهــة ثقافيــة مرشفــة
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انفجار
بيروت

حوادث

وعالقتُه بمنظومِة
ة المِة المهنّيَ الّسَ

املجلس  أعلن  هكذا  منكوبة،  مدينة  بروت.. 
متتاليان،  انفجاران  اللبناين،  للدفاع  األعلى 
الفاصل بينهما ثالث وثالثون ثانيًة، سحب دخانية 
)املرشوم(  الغراب  عيش  فطر  شكل  على  كبرية 
الشهري، ارتفعت هذه السحب على أقل تقدير إىل 
نتيجًة النفجار  االنفجارات  مائة مرت، وقعت هذه 
بـ  قدرت  واليت  األمونيوم«،  »نرتات  من  شحنة 
الستة  عن  يزيد  ما  منذ  مخزنًة  طنًّا(،   2750(

أعوام يف أحد مستودعات مرفإ بريوت.

نوعه،  من  واألكرب  األول  هو  يكن  مل  االنفجار  هذا 
فمنذ االنفجار الذي وقع عام 1921م يف مدينة 
معمل  انفجار  وكذا  األملانية،  »لودفيغسهافن« 
الفرنسية  »تولوز«  مدينة  يف  الزراعية  األسمدة 
على  كيد  والتأ االعرتاف  جرى  2001م،  عام  يف 
خطورة تخزين مادة »نرتات األمونيوم«، ورضورة 
اتخاذ إجراءات السالمة املناسبة اليت تحول دون 

ترسبها أو انفجارها.

Material Safe� )تعترب صحيفة بيانات السالمة 
إىل  اختصارها  يتم  واليت   ،)ty Data Sheet
“MSDS” الوثيقة األهم اليت يجب أن تصاحب 
أي مادة كيميائية خطرة منذ خروجها من الرشكة 
املصنعة، وأثناء نقلها، أو تخزينها، أو استخدامها، 
حيث إنها تحتوي على كافة املعلومات والبيانات 
تكون  أن  وينبغي  كيميائية،  مادة  بأي  الخاصة 
عليها  لالطالع  متاحًة  السالمة  بيانات  صحيفة 
من خالل نسخ مطبوعة يف موقع العمل، أو من 

خالل موقع الرشكة املصنعة على اإلنرتنت.

وبعد الرجوع إىل الصحيفة الخاصة بمادة نرتات 
حريق  يف  الرئيس  السبب  أن  نجد  األمونيوم، 
إجراءات  اتباع  واإلهمال يف  التقصري  بريوت هو 
األمونيوم،  نرتات  مادة  تخزين  عند  السالمة 
حيث إنها تحتاج إىل مكان يتمتع بتهوية دائمة، 
وأن يكون مصنوًعا من مواد غري قابلة لالحرتاق، 
مصدر  أي  عن  بعيًدا  ينها  تخز يجب  وكذلك 

للحرارة أو االشتعال.

هذا  بمثل  بريوت  بمرفإ  العاملني  دراية  عدم  إن 
العنابر  بأحد  لحام  بأعمال  يقومون  األمر جعلهم 
حسب  وذلك  املادة،  هذه  مخزن  من  القريبة 
الكارثة  يف  تسبب  مما  املذكورة؛  الروايات  إحدى 
اللحام  عملية  تأمني  من  البد  كان  لذا  الكربى؛ 
كرب، أو أن يتم نقل شحنة نرتات األمونيوم  بشكل أ

كرث أماًنا. إىل مكان أ

يتضح مما سبق أنه ينبغي على جميع العاملني 
االطالع واإلملام بمعلومات وثيقة بيانات السالمة 
استخدامها،  يتم  خطرة  مادة  بأي  الخاصة 
اتباع  يجب  كما  العمل،  موقع  يف  تخزينها  أو 
السالمة  بيانات  بصحيفة  الخاصة  التعليمات 
بدقة شديدة؛ ألن عدم اتباع هذه التعليمات قد 

يقود إىل مثل هذه الكارثة.
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تحديات قطاع 
السالمة، 

وإدارة المرافق 
بالمستشفيات

)سالمة الغازات(

م. أحمد السيد 
عبد السالم 

يكيــة  اخصــايئ غــازات طبيــة معتمــد مــن الجمعيــة االمر
للمهندســيني الصحيــني

بالســالمة  الخــاص   ٤5٠٠١ االيــزو  نظــام  مرجعــي  كبــري 
املهنيــة والصحــة 

وزارة  مــن  معتمــد  مهنيــة  وصحــة  ســالمة  اخصــايئ 
يــة املرص العمــل 

بالرعايــة  الخاصــة   NFPA99 شــهادة  علــي  حاصــل 
مــن  للحمايــة  يكيــة  االمر الجمعيــة  معتمــد  الصحيــة 
مــن  معتمــد  يــق  الحر انــذار  لنظــام   NFPA يــق  الحر
 ITM يــق  الحر مــن  للحمايــة  يكيــة  االمر الجمعيــة 

اخصــايئ
  

يق يكية للحماية من الحر عضو الجمعية االمر
NFPA ASSE  

يكية للمهندسيني الصحيني عضو الجمعية االمر

كيف يتــــم 
التعامـــــــل 

السليم في إدارة 
الغازات الطبية 

أثناء تفشي 
فـــــــيروس 

كورونا؟

طبقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، وطبقــا للتقديــرات الخاصــة 
بمعــدل االســتهالك لغــاز األكســجني بعــد تســجيل أول مليــون 
إصابــة يف عــام 2019م، شــهر يونيــو، واعتمــادا علــى اســتخدام 
الغــازات الطبيــة -مثــل: األكســجني- يف العالجــات األساســية 
لعــالج فــروس كورونــا، اتضــح أن هنــاك حاجــة إىل حــوايل 
إليــه  الحاجــة  لتلبيــة  األكســجني  مــن  مــرت مكعــب(   620.000(
كســجني كبــرة(،  ــا بمــا يعــادل حــوايل )88000 أســطوانة أ يومي
ممــا تســبب يف أزمــة حقيقيــة علــى مســتوى األنظمــة الصحيــة 
بضــخ كميــات كبــرة مــن أســطوانات غــاز األكســجني، لذلــك 
أي خلــل يحــدث يف تشــغيل أو نقــص يف منظومــة الغــازات 
الطبيــة يف فــرتة عــالج فــروس كورونــا، يســبب كارثــة حقيقيــة، 
كمــا حــدث يف بعــض مستشــفيات العــزل يف بعــض الدول؛ لذا 
أصبــح مــن املحتــم االســتعداد األمثــل، وإدارة األزمــة املرتبطــة 
املخاطــر  وأيضــا  األكســجني،  غــاز  ونقــص  فشــل  بمخاطــر 
التشــغيلية الناتجــة عــن اســتخدام الغــازات املؤكســدة؛ مثــل 

غــاز األكســجني. 
ومــن املهــام األساســية ملســئويل الســالمة واإلدارات الهندســية 
غــاز  اســتخدام  الناتجــة عــن  املخاطــر  تقييــم  باملستشــفيات: 
حــدوث  -مثــل  التشــغيلية  األخطــار  بعــض  األكســجني؛ ألن 
يــق أو خلــل يف جــودة غــاز األكســجني، أو كــر يف خطــوط  حر
مواســر، يتســبب يف عــدم اســتدامة الخدمــة املقدمــة ملــرىض 
املستشــفى غــر املصابني،واملصابــني بفــروس كورونــا؛ لذلــك 
فــإن الحلــول الهندســية، والتحكــم الهنــديس باملخاطــر أحــد 
الطــرق الــي تمنــع حــدوث أي حــادث جســيم للمــرىض؛ مثــل 
ــوع مــن أســطوانات الغــاز بشــبكة  ــة تركيــب أي ن عــدم إمكاني

األكســجني،

إنــذار مبكــر عنــد انخفــاض مســتوى   وكذلــك وضــع نظــام 
لتجنــب  االحتياطــي  املصــدر  أو  والفرعــي،  الرئيــس  املخــزون 
أو حــدوث خلــل يف تدفــق  نقــص غــاز األكســجني،  مخاطــر 
الغــاز أقــل مــن املعــدل املطلــوب حســب معــدل االســتهالك 
اليومــي، وعــدد األجهــزة املســتهلكة لغــاز األكســجني، ومعــدل 
الغــاز بنســبة األكســجني )FIO2( ممــا يحــدد  نســبة تشــبع 
اســتدامة  لضمــان  األكســجني  لغــاز  الدقيــق  االســتهالك 

انقطــاع. دون  والعالجيــة  الصحيــة  الخدمــات 
كذلــك مــن أهــم أدوار قطــاع الســالمة، وإدارة املخاطــر: هــي 
أثنــاء  املــرىض  وأمــان  ســالمة  تضمــن  طــوارئ  خطــة  توفــر 
يــق توفــر أســطوانات غــاز بديلــة لشــبكة  االنقطــاع عــن طر
الغــازات الطبيــة بشــكل مؤقــت لحــني االنتهــاء مــن األزمــة، 

وحلهــا.

الســالمة  ملســئويل  األساســية  املهــام  مــن 
باملستشــفيات:  الهندســية  واإلدارات 
تقييــم املخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام غــاز 

األكســجني.

العليــا  اإلدارات  علــى  يســتوجب  النهايــة  يف 
واملــادي  املعنــوي  الدعــم  تقديــم  باملستشــفيات 
العلمــي،  التعامــل الســليم واملنهــج  الــذي يدعــم 
مــن  والحــد  الخدمــة،  اســتدامة  يضمــن  الــذي 
مخاطر نقص الغازات الطبية، واملخاطر التشــغيلية 

الطبيــة. الغــازات  لشــبكة 
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الصحة والسالمة 
المهنية في 

بالدنا العربية.

كبــر  عــدد  يوجــد  أنــه  شــك  ال 
ــن واملراجــع  ــن القوانيـــ جــدا مـــــــــــ
واملنظمــات والهيئـــــــــــــات املعنيــة 
بعلــوم واشتـــــــــــراطات الســالمة 
املهنيــة يف العــامل، ومــع ذلــك مــا 
زالــت الحــوادث املهنيــة -وكذلــك 
األمــراض الناتجــة عن املمارســات 
الخاطئـــــــــــة يف مجــــــــال األعمــال 
وعــدم  مناحيهــا،  بمختلـــــــــــــــــف 
احــرتام  أو  اإلملــام  أو  التوعــــــــية 
قواعــد ولوائــح الســالمة املهنيــة- 
عددهــا كبــر جــدا أيضــا، ويمكــن 
العامليــة  لإحصائيــات  الرجــوع 
-وخاصـــــــــــــــة يف دولنــا العربيــة- 
ملعرفــة عــدد إصابــات العمــل، أو 

األمــراض الناتجــة عنهــا.

مهندس استشاري/ مصطفى الوكيل

إن توصيــات منظمــة العمــل الدوليــة، وثقافــة الســالمة، 
املهنيــة  بالســالمة  الخاصــة  واألكــواد  القوانــني  وترجمــة 
إىل  باإلضافــة  والعمــال،  املهنيــني  متنــاول  يف  لتكــون 
املهندســني وأصحــاب األعمــال، وكذلــك التفتيش الجاد، 
وعــدم الرتاخــي أو اإلهمــال، وأيضــا تعبئــة الحكومــات 
واملنظمــات املعنيــة بالســالمة، واهتمــام أصحــاب العمــل، 
ــة العمــال، وتشــجيع وتوســيع نطــاق التعــاون يف  وتوعي
قضايــا الســالمة والصحــة املهنيــة، ووضــع خطــط وورش 
عمــل مفصلــة لقيــاس احتياجــات البــالد مــن أجــل تطوير 
واشــرتاطات  وقوانــني،  وبرامــج،  وسياســات،  أنظمــة، 
املتخصصــني،  بمشــاركة  املهنيــة  والصحــة  الســالمة 
العمــال وأصحــاب األعمــال، وممثلــني  وممثلــني عــن 
بمــا  موحــدة  وقوانــني  لوائــح  لوضــع  الحكومــات  عــن 
دون  العربيــة  ببالدنــا  األعمــال  طبيعــة  مــع  يتناســب 
اإلخــالل بمضمــون الصحــة والســالمة املهنيــة الناجحــة، 
الدوليــة  والسياســات  القوانــني  مــع  يتعــارض  ال  وبمــا 

املتبعــة يف هــذا املجــال.

وال شــك أن تأثــري إصابــات العمــل واألمــراض الناتجــة 
عــن عــدم االلــزام بقواعــد الســالمة علــى اقتصــاد أي بلــد 
هــو تأثــري كبــري، باإلضافــة إىل اآلثــار االجتماعيــة والنفســية 

لألفــراد واألرس.

وهللا �ســبحانه� وضــع أول أســس الســالمة يف القــرآن 
الكريــم، فأنــزل هللا –ســبحانه� يف ذلــك قولــه جــل وعال: 
}وأنفقــوا يف ســبيل هللا وال تلقــوا بأيديكــم إىل التهلكــة{ 

]البقــرة:195[.
املؤسســاتية،  والثغــرات  التحديــات،  بالدنــا  يف  وتكــرث 
مــن  الفعالــة  الوقايــة  يعيــق  هــذا  وكل  والروتــني، 
وقلــة  شــح  وأيضــا  املهنيــة،  واألمــراض  الحــوادث 
املــوارد املخصصــة للســالمة والصحــة املهنيــة مــن قبــل 
الحكومــات بمــا فيهــا تأمــني الخدمــات والتوعيــة، وتــدين 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــات  علــى  املصادقــة  مســتوى 
الدوليــة، وغيــاب القــدرات يف مجــايل التدريــب، وإعــادة 
التدريــب، وتطويــر مهــارات أهــل االختصــاص يف مجــال 
تفتيــش  أنظمــة  وضعــف  املهنيــة،  والصحــة  الســالمة 

الواضحــة. الخطــط  وغيــاب  العمــل، 

إذن، ال بــد أن نتفــق أن عــدم االلــزام والوعــي بأهميــة 
الســالمة املهنيــة هــو التهلكــة بعينها، ولذلــك فإن تضافر 
الجهــود مــن كل املعنيــني واملختصــني يف ترجمــة ونــرش 
يــات، وااللــزام الصــارم بهــا� هــو الحــل للحــد مــن  الدور
يــادة اإلنتــاج،  اإلصابــات واألمــراض، وسيســهم هــذا يف ز
يــادة فــرص  يــادة الدخــول القوميــة للبــالد، وبالتــايل ز وز
العمــل، ومــا ينعكــس مــن ذلــك علــى املجتمــع واألفــراد 

واألرس، وهللا املوفــق والهــادي إىل ســواء الســبيل.

تكــر يف بالدنــا التحديــات والثغــرات املؤسســاتية، 
والروتــن، وكل هــذا يعيــق الوقايــة الفعالــة مــن 

الحــوادث واألمــراض املهنيــة.
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شهاب الصهباين - اليمن
     مدرب معتمد دوليا

   استشاري يف التطوير والتنظيم 
اإلداري

   متخصص يف جوانب األمن 
والصحة والسالمة املهنية، 
ومكافحة العدوى، واإلدارة 

الصحية.

استقصاء حول أسباب تدني قطاع 
السالمة

يف  العــريب  الوطــن  ضعــف  الجميــع  علــى  يخفــى  ال 
مجــاالت الســالمة املختلفــة، كمــا تكــر االتهامــات الــي 
منظمــات  أو  الخــاص،  أو  الحكومــي،  الجانــب  تلــوم 
املجتمــع املــدين؛ لــذا كان مــن الــروري أن نقــوم بدراســة 
تحليليــة وموضوعيــة للبحــث عــن جــذور هــذا الضعــف، 
وســنقوم بدراســة هذه املشــكلة وفقا ملهام اإلدارة، وهي 

والرقابــة. والتوجيــه،  والتنظيــم،  التخطيــط، 

)ملاذا( تدىن أداء القطاع الترشيعي؟
بسبب:

1. ضعف الترشيعات.
2. عدم وجود نشاط لتطوير الترشيعات.

بتطويــر  للقيــام  الخــرباء  وجــود  عــدم   .3
. ت يعــا لترش ا

4. عدم استغالل الخربات املحلية وتنميتها.
5. ضعــف جانــب تطويــر الكــوادر البرشيــة الــذي 

يقــوم بإنتــاج املتخصصــني.
التعليمــي  الجانــب  ضعــف  الســبب:  إذا، 

. يــي ر لتد ا و

)ملاذا( تـــــدىن أداء قطاعــــــــــات الـــــــــــدراسات 
والبحوث؟

بسبب:
1. ضعف األداء اإلداري.

2. مل يتم تأهيل العاملني.
يــة  اإلدار القيــادات  لــدى  وعــي  يوجــد  ال   .3

العاملــني. تأهيــل  ألهميــة 
املــكان  4. عــدم اختيــار الشــخص املناســب يف 

املناســب.
قيــادات  إنتــاج  تســتطيع  جهــات  توجــد  ال   .5

مناســبة. مهــارات  ذوي 
يــب  إذا، الســبب: عــدم وجــود تعليــم، أو تدر

اإلدارة، وجوانــب  مهــام  بــني  املقارنــة  وبتحديــد جوانــب 
واملعايــر  والبحــوث،  الدراســات  وهــي:  الســامة، 
األجهــزة  وأخــرا  التنفيذيــة،  واألجهــزة  والترشيعــات، 

الرقابيــة.
الــذي أدى إىل  الرئيــس  الســبب  مــا هــو  الســؤال  يظهــر 

الجهــات؟! هــذه  أداء  ضعــف 
 ،the 5 why›s وملعرفــة ذلــك، قمــت باســتخدام منهجيــة
الجــذر  تحليــل  يف  تســتخدم  الــي  الـ)ملــاذا(  الخمســة  أو 
العمليــات  لبعــض  أمثلــة  والتــايل  للمشــكات،  الرئيــس 

التحليليــة الــي نفذتهــا، ونتائجهــا الــي خلصــت إليهــا:

حالة  

حالة  
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ال  الــيء  فاقــد  أن  هــي  والخاصــة: 
يعطيــه، فــإذا أردنــا تطويــر جانب الســامة، 
فيجــب علينــا البدايــة بتطويــر اإلمكانــات 
يبيــة والتعليميــة، ويكــون ذلــك بتوفــر  التدر
اإلرادة العليا، وحشــد الكوادر من الخرباء، 
يجــب  لــذا  للتطويــر،  اإلمكانــات  وتوجيــه 
الســامة  يف  متخصصــة  مناهــج  إدراج 
كا بحســب تخصصهــا،  الكليــات،  يف كل 
يف  والصناعيــة  اإلنشــائية  الســامة  مثــل 
العــدوى يف  الهندســة، ومكافحــة  كليــات 
الكليــات الطبيــة، وترشيعــات الســامة يف 
الناتجــة  فاملخرجــات  القانونيــة؛  الكليــات 
هــي الــي يمكنهــا التطويــر املنشــود، كمــا 
يتوقــع أن تثمــر هــذه االســراتيجية خــال 
ــذا فهــي مــن أنســب  )٧ ســنوات فقــط(، ل
بالديمومــة  تتســم  الــي  االســراتيجيات 

والفعاليــة.

)ملاذا( سبب وقوع الحوادث الكهربائية؟
بسبب:

1. املهندس الذي مل يلزتم بمعاير السالمة.
2. املهندس الذي مل يتم تأهيله.

3. املهندس مل يدرسها يف الجامعة.
4. املناهج واملقررات قديمة.

5. عدم تطوير قدرات ومعارف املدربني.
التعليمــي  الجانــب  ضعــف  الســبب:  إذا، 

. يــي ر لتد ا و

)ملاذا( يوجد ضعف بالقطاع الرقايب؟
بسبب:

1. غياب منهجية محددة للرقابة.
2. قلة املراقبني املتخصصني.

3. عدم وجود آليات لتأهيل املتخصصني.
4. عدم وجود مدربني مؤهلني.

يــي قــادر علــى إنتــاج  5. عــدم وجــود قطــاع تدر
متخصصــني.

التعليمــي  الجانــب  ضعــف  الســبب:  إذا، 
يــي. لتدر ا و

)ملــاذا( يوجــد ضعـــــــــــــــــف يف جانــب إدارة 
الســالمة يف الوطــن العــريب؟

بسبب:
1. ضعف أداء إدارة السالمة.

2. ضعف أداء الكوادر البرشية.
3. تدين مستواهم التدريي والتعليمي.

4. مناهجهم قديمة، وتحتاج للتطوير.
تطويــر  علــى  يــن  قادر خــرباء  وجــود  عــدم   .5

املناهــج.
إذا، السبب هو التعليم والتدريب.مالئم.

حالة  
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المديــــــــر 
التنفيـــذي 
لشــــــــركة 
بيـــــر ساف 
البريـطانية

)قصة نجاح(
نشأت عمار:

ولــد عمــار حســني -الــذي يبلــغ حاليــا 		  عامــا- يف عائلــة 
ية بمــر، وكانــت  متوســطة املســتوى يف محافظــة اإلســكندر
البداية املهنية والدراســية لعمار مل تكن بالســهلة أو الســعيدة 
كمــا يتوقــع البعــض؛ فمنــذ طفولتــه ظهــر اهتمامــه بالعمــل 
الحــر، ففــي املرحلــة اإلعداديــة عمــل كمــوزع لتجــار التجزئــة يف 

مجــال الحلويــات، ثــم عمــل يف مجــال اإلنشــاءات. 

دخوله عامل الصناعة:
أمــا يف املرحلــة الجامعيــة، فبجانــب التحاقــه بكليــة اآلداب، 
عــن  املســئولة  املصانــع  إحــدى  يف  تنظيــف  كعامــل  عمــل 
)الوايــر(، والــيت تســتخدم  الشــد الحديديــة  تصنيــع حبــال 
العمــال  أحــد  تغيــب  األيــام  إحــدى  ويف  الرفــع،  أعمــال  يف 
املديــر  علــى  وعــرض  الفرصــة،  فانتهــز  التصنيــع،  ورشــة  يف 
املســاعدة بالعمــل مــكان العامــل الغائــب، وقــد وافــق املديــر، 
ولقــد اســتمر عمــل عمــار يف الورشــة ملــدة عــام ونصــف، نجــح 
يبيــة يف مجــال  التدر الــدورات  خاللهــا يف اجتيــاز عــدد مــن 

الرفــع واللحــام. فحــص معــدات 

حياة جديدة:
ثــم تخــرج يف الجامعــة يف عــام 00٩	م بتقديــر مقبــول، وبــدأ 
بعدهــا العمــل يف إحــدى رشكات فحــص معــدات الرفــع يف 
القاهرة، ثم بعد أربعة أشــهر فقط من العمل وبســبب عمله 
يــق مــن أربعــة مســاعدين  الجــاد تــم ترقيتــه مرشفــا علــى فر
ليصبــح أول مــرشف يف الرشكــة مــن غــر املهندســني، كمــا أنــه 

األصغــر ســنا

األزمة الليبية:
ويف عــام 0	0	م، بــدأت الرشكــة بإنشــاء فــرع لهــا يف ليبيــا، وقــد 
عــني كمــرشف يف هــذا املــرشوع، ومــع اشــتداد الثــورة الليبيــة 
املــرشوع، ورجــوع  لوقــف  الرشكــة  		0	م، اضطــرت  عــام  يف 
يــق العمــل، فعــاد إىل مــر وقــد خــر آالف الــدوالرات يف  فر

البنــوك الليبيــة.

 بداية جديدة مع )وزر فورد( مرص:
بالرغــم مــن تلــك الخســارة الكبــرة، فإنــه مل ييــأس، فحصــل 
علــى وظيفــة مــرشف ســالمة وصحــة مهنيــة يف رشكــة حفــر 
ــار بــرتول )وزرفــورد( يف مــر، ثــم نقــل املديــر املبــارش لــه إىل  آب
فــرع الرشكــة يف الســعودية، وبتوصيــة مبــارشة مــن ذلــك 

ــة يف الســعودية. ــم نقــل عمــار إىل فــرع الرشك ــر ت املدي
.

املاجستري واالنطالقة الجديدة:
ويف عــام ٧	0	م، قــرر االســتقالة لدراســة املاجســتر يف مجــال 
الســالمة والصحــة املهنيــة يف كليــة العلــوم البيئيــة يف جامعــة 
)صنــدر النــد( الربيطانيــة، ولقــد مــر خاللهــا بأزمــات ماليــة 
ونفســية بســبب الضغــط النفــي، وغلــو املعيشــة، وكعادتــه 
مل يــرتك اليــأس يتملــك منــه، حيــث اجتــاز املاجســتر بتقديــر 
التخــرج،  مــرشوع  يف  امتيــاز  علــى  كمــا حصــل  جــدا،  جيــد 
والــذي تنــاول فيــه كيفيــة تقييــم وتعديــل ثقافــة الســالمة 

والصحــة املهنيــة يف بيئــة العمــل بأقــل التكلفــة املاديــة.

يطانية: رشكة )بري ساف( الرب
كلفــت  جــدا،  العــايل  وتقديــره  املــرشوع،  ألهميــة  ونظــرا 
مولــت  فقــد  بريطانيــا،  يف  إلنشــاء رشكــة  )عمــار(  الجامعــة 
ــوارد الالزمــة  ــكل امل ــد( ودعمــت )عمــار( ب ــدر الن جامعــة )صان
إلنشــاء الرشكــة فنيــا وماديــا، ويف أول ســنة مــن إنشــاء رشكــة 
ــه إســرتليين؛  ــة، حققــت 0		 ألــف جني ــر ســاف( الربيطاني )ب
وأملانيــا،  وســنغافورة،  بريطانيــا،  يف  عقــودا  وقعــت  حيــث 

والكويــت.

ويف الوقت الحايل يعمل )عمار(
 كمدير تنفيذي لرشكة )بر ساف( 
الربيطانية، ومتحدث يف املؤتمرات

 العاملية، كما يعمل حاليا على إنشاء 
مرشوع سيغر نظام التدريب يف 

مجال السالمة والصحة
 املهنية، أيضا مل يغب عن 
نظره الدراسة، حيث إنه

 يدرس الدكتوراه من إحدى
 الجامعات الربيطانية.
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كيف يكتسب 
مشرف األمن 

والسالمة 
المهارات التي 
؟تؤهله لالحتراف

ياتــه وتطبيقاتــه ونماذجــه ومهاراتــه وأجهزتــه  اإلرشاف يف إدارة األمــن والســالمة مــن املجــاالت الــي تطــورت نظر
بصــورة متســارعة، وهــذا نتيجــة طبيعيــة لتطــور أبحاثــه، وال ســيما يف األزمــات واملخاطــر، فهنــاك تغــر نوعــي يف 
يــة والتطبيــق، حيــث يفــرض هــذا التغــر تحديــات علــى  مفهــوم إدارة األمــن والســالمة علــى مســتوى النظر
كبــة هــذا التغــر املســتمر، ممــا يجعــل مــن الــروري املبــادرة  املســؤولني يف إدارة األمــن والســالمة واملرشفــني ملوا

ملراجعــة األدوار واملمارســات اإلرشافيــة. 

نمــوه  يف  والســالمة  األمــن  مــرشف  يقتــرص  أال  ويجــب 
املهــي علــى األســاليب الرســمية الــي تنتهجهــا املؤسســات 
التعليميــة، بــل يتبــى مفهــوم »التعلــم مــدى الحيــاة«، أو مــا 
يطلــق عليهــا: »التنميــة املهنيــة املســتدامة«، وتطلــق التنميــة 
يقــة رســمية أو غــر رســمية  املهنيــة علــى كل أســلوب أو طر
مــن  ليكتســب  والســالمة؛  لألمــن  املــرشف  يتبعهــا 
خاللهــا املعــارف واملهــارات والقيــم الــي تطــور أداءه

تدفــع  املهــي، وهــي عمليــة تحســني مســتمرة 
أعمالهــم التمــزي واالحرتافيــة يف  إىل  املرشفــني 

 

، ولــذا تتضــح الحاجــة دومــا إىل التنميــة املهنيــة ملــرشيف األمــن 
والســالمة، وهنــا نضــع عــددا مــن أدوات االســتفهام، ونضــع 

إجابــة لها:
ما هي أهمية التنمية املهنية؟
مى أحتاج إىل التنمية املهنية؟

كيف تتم التنمية املهنية؟
من أين أحصل على التنمية املهنية؟

للعــام  للمــرشف  املهنيــة  التنميــة  مــؤرش  نســبة  كــم 
لحــايل؟ ا

تربز أهمية التنمية املهنية ملرشف األمن والسالمة يف:
املمارســات  املهــي، وتنميــة قدراتــه يف  أدائــه  * تطويــر 

كفاءتــه. مســتوى  ورفــع  اإلرشافيــة، 
األمــن  وأجهــزة  وســائل  يف  املســتجدات  كبــة  موا  *

لســالمة. وا
* القدرة على إيجاد البيئة اإلبداعية يف املنشآت.

األمــن  يف  واملعوقــات  الصعوبــات  علــى  التغلــب   *
ومهــارة. باحرتافيــة  والســالمة 

مــع  تعامالتــه  يف  الحيــاة  مــدى  التعلــم  مبــدأ  تبــي   *
املدرســية. والســالمة  األمــن  مســؤول 

* بلوغ معاير عالية الجودة لألداء املهي.

ولإجابــة عــن الســؤال: مــن أيــن أحصــل علــى التنميــة 
املهنيــة؟

يبيــة يف  تتــم التنميــة املهنيــة مــن خــالل حضــور برامــج تدر
األمــن والســالمة املدرســية، أو مــن خــالل اإلبحــار يف عــامل 
التقنيــة، وتبــي التعليــم اإللكــرتوين، وجميعهــا يســاعد 
يــة املرتبطة بالنمو  املــرشف يف تحقيــق احتياجاتــه التطوير
املهــي، ويــأيت ذلــك بعــد التعــرف علــى نســبة مــؤرش أداء 

املــرشف يف مجــال األمــن والســالمة. 

مى أحتاج للتنمية املهنية يف إرشاف األمن والسالمة؟
 يتبــى مفهــوم »التعلــم مــدى الحيــاة«، أو مــا يطلــق 
التعلــم  معــى  املســتدامة«  املهنيــة  »التنميــة  عليهــا: 
املســتمر مــع املــرشف، ومــدى وجــوده علــى رأس العمــل 

األمــن والســالمة. إدارة  يف 
ولإجابة عن السؤال: كيف تتم التنمية املهنية؟

حســب  علــى  تختلــف  متنوعــة  مجــاالت  بعــدة  تتــم 
منــه: الهــدف  اختــالف 

مجــال  يف  والتحديــث  والتجديــد  التطويــر  مجــال   -1
والســالمة. األمــن 

2- مجــال العالقــات اإلنســانية، واإلرشــاد، والتوجيــه، 
والتفاعــل، والتواصــل يف املواقــف.

3- مجال البحث العلمي واألكاديمي.
4- مجال التنمية والتطوير الذايت، والتقييم الذايت.

يف  واالتصــاالت  التعليــم  تقنيــات  توظيــف  مجــال   -5
والســالمة. لألمــن  اإلرشاف 

وتعديــل  املهنيــة،  باألخالقيــات  االلــزتام  مجــال   -6
واالتجاهــات. الســلوك 

7- مجــال تصميــم خطــة ومنهــج لنــرش ثقافــة األمــن 
املعــارصة. املســتجدات  وفــق  وتطويرهــا  والســالمة، 
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ذايت،  تقييــم  بطاقــة  املــرشف  يضــع  أن  يجــب 
يحــدد  ذلــك  وبعــد  بصــدق،  أداءه  ويقيــس 
نقــاط  علــى  التعــرف  خــالل  مــن  االحتياجــات 
الضعــف، ويقــوم بوضــع برنامــج مناســب لتنمية 
مهاراتــه اإلرشافيــة يف األمــن والســالمة، كذلــك 
يتطلــب أن يعمــل علــى تنميــة اتجاهاتــه نحــو 
ــره لعملــه؛ ألن الهــدف األســايس  مهنتــه، وتقدي
والســامي ملــرشف األمــن والســالمة هــو حمايــة 

واملمتلــكات. األرواح 

 يجب أال يقتصر مشرف األمن والسالمة 
في نموه المهني على األساليب الرسمية 

التي تنتهجها المؤسسات التعليمية، 
بل يتبنى مفهوم )التعلم مدى الحياة( 

أو ما يطلق عليها: )التنمية المهنية 
المستدامة(. 

تمارض بنت دمحم عمر طه

حاصلة على درجة املاجستر وباحث تربوي
  يف مجال األمن والسالمة  

مدربة  سالمة  معتمدة  وخبره مختصه  
باملجال  

مرشحه للجائزة التعليم  للتمزي يف دورتها  
 العارشة على  مستوى  اململكة   

حاصله  على  درع   االبداع واالبتكار يف 
مجال الصحه والسالمة  املهنيه  يف دورتها 

الخامسة  و لها مؤلفني
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كيـــــــفية اختيــار 
العامليــن بجهــاز 
ــي ــن الصناع األم

إن املهــام الرئيســة لجهــاز األمــن 
الصناعــي متعــددة ومتداخلــة 
حاولنــا  مــا  فــإذا  ومتشــعبة، 
إيجــاد تناســب طــردي بني هذه 
الالزمــة  واملواصفــات  املهــام 
الختيــار رجــل األمــن الصناعــي 
تحقيــق  أن  نجــد  املناســب- 
ذلــك ليــس باألمــر الهــني علــى 
اإلطــالق، كمــا أن أي ســلبية يف 
الصناعــي  األمــن  رجــل  اختيــار 
تشــكل إحــدى املخاطــر الرئيســة 
حيــث  الصناعيــة،  للوقايــة 
لكافــة  قــدوة  يكــون  أن  يجــب 
العاملــني بــأي مرفــق صناعــي.

المدرب الدولي/ جمعة محمد سالمة

مدرب أمن وسالمة وصحة مهنية ليبيا
Salama1975@gmail.com

وفيمــا يلــي نذكــر املعيــار الــذي ينبغــي أن نختــار بــه رجــل األمــن 
الصناعي:

 أ� االتزان العقلي:
يــة  اإلدار الجوانــب  اســتيعاب  علــى  قــادرا  يكــون  أن  يجــب 
والفنيــة لعلــوم األمــن الصناعــي، كمــا يجــب أن يكــون علــى 
درجــة عاليــة مــن الــذكاء تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الســليمة.

 ب� البنية الجسدية: 
ــام بمهامــه األساســية،  يجــب أن يكــون ذا صحــة جيــدة للقي
وكذلــك للدفــاع عــن نفســه، وحمايــة غــريه إذا مــا اســتدعت 

الــرورة ذلــك.
 ج� العمر: 

يفضــل أن يكــون الحــد األدىن لعمــر املرشــح بــني 25 و30 عامــا، 
والحــد األعلــى لالختيــار يجــب أال يتعــدى أربعــني عامــا؛ وذلــك 
ــة؛ كمراقــي االســتعالمات، أو مــا شــابه ذلــك  لوظائــف معين

مــن مهــام تتســم بطابــع االتــزان والصــرب.
 د� املستوى التعليمي: 

الصناعــي  األمــن  لرجــل  التعليمــي  املســتوى  يقــل  أال  يجــب 
عــن املرحلــة الثانويــة، أو مــا يعادلهــا مــن املعاهــد الفنيــة حــى 

يتمكــن مــن اســتيعاب التخصصــات املختلفــة لعلــوم هــذا
الجهاز، كما يفضل وجود حصيلة جيدة للغة اإلنجلزيية.

هـ� الخربات السابقة: 
باإلضافــة إىل املتطلبــات الســابقة، يفضــل مــن تكــون لديــه 

خــربة تخصصيــة ســابقة.

هـ� الخربات السابقة: 
باإلضافــة إىل املتطلبــات الســابقة، يفضــل مــن تكــون لديــه 

خــربة تخصصيــة ســابقة.
وهناك متطلبات عامة أخرى:

بــني املواطنــني  أنــه مــن  1� يجــب أن يثبــت املرشــح رســميا 
الجنائيــة. الســوابق  مــن  تمامــا  والخــايل  الصالحــني، 

2� يجــب أن تتوفــر باملرشــح املقــدرة علــى التعامــل مــع الطبــاع 
والســلوكيات املختلفــة مــن النــاس.

التــرف،  باللياقــة، وحســن  املرشــح  3� يجــب أن يتصــف 
يــن. لآلخر املعاملــة  ولطــف 

العامــة،  الثقافــة  مــن  وافــر  قــدر  علــى  يكــون  أن  يجــب   �4
الطبيعــة  أو  الخاصــة،  األهميــة  ذات  األمــور  بــني  والتميــزي 

املعينــة. الرسيــة 
5� يجــب أن تتوفــر باملرشــح كذلــك جوانــب الطاعــة واالمتثــال 
للتعليمــات واألوامــر، عــالوة علــى االســتقامة والزناهــة، بحيث 

يكــون خاليــا مــن العيــوب الشــخصية، والعقــد النفســية.

خاتمة:
الهيــكل  بنــاء  يف  املوضــوع  وألهميــة  للقــول،  واختصــارا 
التنظيمــي لجهــاز األمــن الصناعــي، فإنــه يجــب توفــر الزناهــة، 
مــن  بــأي  للعمــل  املرشــحني  قبــول  يف  الشــديد  والحــرص 
وظائــف هــذا الجهــاز، كمــا أن البــذرة الســليمة تنبــت شــجرة 
صالحــة؛ إذ تحتــاج لقليــل مــن العنايــة والرعايــة لتعطــي ثمــارا 
طيبــة، وعلــى هــذه األســس يجــب اختيــار عنــارص جهــاز األمــن 
الصناعــي، وبالــذات إذا مــا ســلمنا بأنهــا حقــا قــدوة ومثــال 
تنعكــس عليهــا الصــورة الحقيقيــة املرشفــة لجهــة العمــل ألي 
نشــاط إنتاجــي أو صناعــي، وإال فــال داعــي أصــال إلقامــة جهــاز 
صــوري ال يحمــل مهــام واختصاصــات علــوم األمــن الصناعــي 

املقامــة يف املنشــأة الصناعيــة يف البــالد إال االســم.
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األنظمة الذكية تعترب أحد 
التقنيــات الحديثــة، وهــي 
تحكــم  نظــام  عــن  عبــارة 
والــي  باملنشــآت،  خــاص 
املبــاين،  يف  تركيبهــا  يتــم 
التحكــم  بمركــز  وربطهــا 

الصناعيــة. األقمــار  عــرب 

املعتمــدة يف ديب  التقنيــات  مــن  الذكيــة  األنظمــة  وتعــد 
باســتخدام نظــام االتصــال عــن بعــد، حيــث تقــوم تلــك 
مــدار  علــى  بلحظــة  لحظــة  املبــى  بمراقبــة  األنظمــة 
ســامة  حــول  واملعلومــات  البيانــات  وتبــادل  الســاعة، 
يــق،  -كحــدوث حر أي عطــل  حــدوث  حــال  املبــى، ويف 
وتعطــل املصعــد، أو املضخــة، أو وقــوع حادثــة طــوارئ- 
تقــوم األنظمــة الذكيــة بإرســال إشــارة تنبيــه إىل القيــادة 
كــز  ــا، حيــث تتوافــق شاشــة املراقبــة باملبــى مــع مرا تلقائي

املــدين. بالدفــاع  العمليــات 

املبــى،  موقــع  بعــرض  الذكيــة  األنظمــة  تقــوم  حيــث 
وطبيعــة حالــة الطــوارئ الواقعــة، وتفاصيــل حــول خطــة 
للمبــى،  للوصــول  املختلفــة  والطــرق  املقرحــة،  اإلخــاء 
باإلضافــة إىل معلومــات االتصــال املهمــة، وأقــرب مركــز 

إطفــاء.

ومــن جانبــه يعمــل الدفــاع املدنـــي علــى مراقبــة وتتبــع 
لتحديــد  وجودهــا  كــن  وأما وآلياتــه،  ســياراته  تحــركات 
األقــرب منهــا إىل مــكان وقــوع الحــادث، وتقديــم خدمــات 

الطــوارئ الازمــة يف الوقــت املناســب.

الذكيــة،  األنظمــة  اســتخدام  أهميــة  تتضــح  ومــن هــذا 
تتمثــل يف: والــي 

يــق،       مراقبــة إشــارات التنبيــه الــواردة مــن أنظمــة الحر
ونظــام الســامة علــى مــدار الســاعة.

ير دقيقة يف وقتها املناسب.         توفر تقار
     اإلنذار املبكر بحاالت الطوارئ.

      التنســيق مــع الجهــات املختصــة للتعامــل مــع تلــك 
الحــاالت كفــرق اإلطفــاء، والرشطــة، والخدمــات الطبيــة.

ــات مســبقة حــول  ــد الدفــاع املــدين بقاعــدة بيان       تزوي
الطوابــق،  وعــدد  املبــى،  إىل  للوصــول  يــق  طر أقــرب 

املجــاورة. واملبــاين  الطــوارئ،  ومخــارج  ومداخــل 
       التنبيــه يف حــال وجــود مــواد خطــرة، وأقــرب مــورد 

للــزود بميــاه اإلطفــاء.
حيــث تســهم كل تلــك الفوائــد يف مســاعدة الدفــاع املدين 
يف اختيــار املعــدات الازمــة لــكل حــادث؛ يك يتــم التعامــل 

معــه بشــكل صحيــح.

وقــد تــم اعتمــاد تركيــب األنظمــة الذكيــة بكافــة املبــاين 
بأمــر  بــديب  املــدين  الدفــاع  قبــل  مــن  والخاصــة  العامــة 

2012م. لعــام   )24( رقــم  للقانــون  وفقــا  إلزامــي 

يد  وبرتكيــب األنظمــة الذكيــة، وباعتمــاد املراقبــة اإللكرتونيــة لهــذه الشــبكة ســز
مــن عوامــل ســالمة  البنيــة التحتيــة للمدينــة، وســتصبح إدارة الدفــاع املــدين 
يــن؛ ســواء يف  قــادرة علــى حمايــة الــروة الوطنيــة، واألفــراد املقيمــني، والزائر

أســواق املدينــة القديمــة، أو ناطحــات الســحاب الرائعــة.

تقــوم األنظمــة الذكيــة بعــرض موقــع املبــى، وطبيعــة حالــة الطــوارئ الواقعــة، 
وتفاصيــل حــول خطــة اإلخــالء املقرتحــة، والطــرق املختلفــة للوصــول للمبــى، 

باإلضافــة إىل معلومــات االتصــال املهمــة، وأقــرب مركــز إطفــاء.

)أنظمة السالمة(
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قاطع الدائرة الكهربية للعطل األريض
 ”Ground Fault Circuit Interrupter“ 

سالمة كهربية

هنــا التجربــة أتــت مــن أســراليا، 
عــام  إىل  1992م  عــام  فمنــذ 
1999م، تــم إلــزام املنــازل الجديــدة 
بركيــب قاطــع واحــد مــن النــوع 
حمايــة  بهــدف  وذلــك   ،GFCI
األمــر  تطــور  ثــم  الطاقــة،  دوائــر 
ليصبــح إلزاميــا بركيــب قاطعــني 
دوائــر  ليشــمل  واحــد  مــن  بــدال 
اإلضــاءة أيضــا، وذلــك بــدءا مــن 
2018م،  عــام  يف  أمــا  2000م،  عــام 
ليتــم  املواصفــات  تعديــل  فتــم 
تركيــب هــذه القواطــع يف جميــع 
املنشــآت  يف  الفرعيــة  الدوائـــــــــــر 
الدوائــر  يف  وكذلــك  السكنيــــــــــة، 
أحاديــة الوجــه، وثاثيــة األوجــه يف 
والصناعيــة. يــة  التجار املنشــآت 

 NFPA E70 الكهربيــة  الســالمة  لكــود  طبقــا 
يــف قاطــع الدائــرة الكهربيــة للعطــل  يمكــن تعر
مخصــص  جهــاز  أنــه:  علــى   ”GFIC“ األريض 
يــق فصــل التيــار الكهــريب  لحمايــة األفــراد عــن طر
كــرب مــن  ــار كهــريب إىل األرض أ يف حــال تــرب تي
القيمــة  وهــي  أمبــر(،  مللــي   30( يســاوي  أو 
املســموح بهــا طبيــا كحــد أعلــى عنــد تربهــا إىل 
جســم اإلنســان دون أن تســبب رضرا مميتــا، أو 

خطــرا.

بقاطــع  أيضــا   GFCI قاطــع  يعــرف 
 Earth“ األريض  التــرب  مانــع 
أو   ”leakage circuit breaker
 Residual“ املتخلــف  التيــار  جهــاز 
يعــرف  كمــا   ،”current device
تركيبــه  أيضــا بمفتــاح األمــان، ويتــم 
ــار  ــاء؛ ليتحكــم يف التي يف لوحــة الكهرب
الكهــريب للغرفــة، أو ملنطقــة معينــة يف 

املــزل.
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وتتضح فكرة عمله من الشكل املقابل
الحــي  الطرفــني  علــى  القاطــع  توصيــل  يتــم  حيــث 
الوضــع  ففــي   ،”Neutral“ املحايــد  “Line”و 
الحــي  الخــط  خــالل  املــار  التيــار  أن  نجــد  الطبيعــي 
يســاوي التيــار الراجــع إىل املصــدر خــالل الخــط املحايــد. 
يــن، فعنــد  ويقــوم القاطــع باملقارنــة بــني هذيــن التيار
اختالفهمــا نتيجــة لتــرب جــزء مــن التيــار إىل األريض 
يفصــل القاطــع التيــار الكهــريب إذا زادت قيمــة التــرب 
كــد  عــن )0	 مللــي أمبــر(، كمــا أنــه مــزود بــزر اختبــار للتأ

مــن ســالمته وصالحيتــه للعمــل.

يوجــد أيضــا مقابــس كهربائيــة “outlets” مــن 
يــي  األمر الكهــريب  الكــود  فنجــد   ،GFCI النــوع 
أماكــن  يف  املقابــس  تلــك  برتكيــب  يوجــه   NEC
يســهل الوصــول إليهــا، كمــا يحــدد األماكــن الــيت 
يجــب تركيبــه فيهــا، والــيت عــادة مــا تجدهــا يف 
املطابــخ، والحمامــات، وكذلــك يف أي مــكان آخــر 
يتــم فيــه اســتخدام الكهربــاء بالقــرب مــن امليــاه، 
ويحتــوي علــى مقابــس أحاديــة الوجــه )0		 فولت 
أو أقــل – 0	 أمبــر أو أقــل(، أو ثالثيــة األوجــه )0		 
فولــت أو أقــل – 00	 أمبــر أو أقــل(، كمــا يوضــع يف 
حمامــات الســباحة، وكابينــات االســتحمام علــى 

بعــد )8.	م( مــن الحافــة الخارجيــة.

مــن  النــوع  هــذا  أهميــة  تتضــح  هنــا  مــن 
حــدوث  ملنــع  مصممــا  كونــه  يف  املقابــس 
جهــاز  مالمســة  حالــة  يف  كهربيــة  صدمــة 
اختبــار  أيضــا  يجــب  كمــا  للمــاء،  كهربــايئ 
مقبــس الـــ GFCI كل شــهر، وذلــك للتحقــق 
مــن ســالمته وصالحيتــه للعمــل. وتشــتمل 
معظمهــا علــى زر اختبــار أســود، ممــا يجعــل 
ســهال  أمــرا  الروتينيــة  االختبــارات  إجــراء 
علــى  املوجــود  األحمــر  الــزر  أمــا  يعــا،  ورس
مقبــس GFCI فيتيــح لــك إعــادة التشــغيل 
التلقــايئ  اإليقــاف  بعــد  أو  االختبــار،  بعــد 

العطــل.  نتيجــة 

املصادر:
 

NFPA E70  1- كود السامة الكهربية
NEC 2- الكود الكهريب األمرييك

 https://www.ausindustries.com.au/  -3
australian-electrical-industry-update-
rcd - re q u i re m e n t s - fo r- p rote c te d -

circuits-alterations-and-repairs

support@hvolcano-sa.com

Arabian safety -  February - 2021السالمة العربيــة - فـــرباير - 2021 4445



سيفـــي مصـــر

رشكة فرست 

رشكة االستشارات
 ECS البيئية والخدمات 

كاديمية سيفجني أ
SGS Academy الدولية

ميلينيوم للحلول
 املدمجة

أوشــــــــــا الشــــــــــرق
 األوسط مرص

مركز االستشارات 
ECC  الهندسية

تدريب واستشارات الصحة والسالمة
٦	 احمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 

مدينة نر - القاهرة - مر
0	0		80٩		8 - 0	0٩		8	8		

info@smisr.com

االختبارات والتفتيش واملعايرة واصدار 
الشهادات يف السالمة والصحة املهنية 

مر
0				٧				0

info@first-env.com

مزود رائد لخدمات الفحص واالختبار والتحقق 
واالعتماد والتدرييب املهين

٩ شارع احمد كامل متفرع من شارع الالسلىك 
، املعادى الجديدة ، القاهرة ، مر

	0		٧	٦	000
https://www.sgs.com.eg

استشارات الصحة والسالمة والبيئة والجودة 
واإلشعاع

 		شارع كليه البنات من شارع الزنهة - 
هيليوبوليس - القاهرة – مر

     0	00	٧8- ٩٦٧٦ 			٦0008 – 			٦000	
info@ecs-eg.net

تدريب واستشارات الصحة والسالمة
برج الروضة بجوار دائري املرج ورشق محطة مرتو 

املرج الجديدة – القاهرة – مر 
برج الياسمني خلف هايرب ماركت بنده  اول مكرم 

عبيد - مدينة نر – القاهرة – مر
00	0				0				0 \ 00	0	0٦08	٧			

 www.safegeneacademy.com
safegeneacademy@gmail.com

تدريب واستشارات الصحة والسالمة وتراخيص 
صناعية

برج الرحمن شارع 		 يوليو – بور سعيد – مر
0	008		880٧

info@misc-eg.com

تدريب وإستشارات وخدمات السالمة والصحة 
املهنية و الجودة و حماية البيئة و األمن و 

االطفاء
0		8				0		 – 0				08	0	8

Info@OshaMiddleEast.com

تدريب واستشارات الصحة والسالمة
٦	 احمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 

مدينة نر - القاهرة - مر
0	0		80٩		8 - 0	0٩		8	8		

info@smisr.com

Safer Fireنافــــــــكو
Safety Consultancy 

توماس بيل رايت
 لالستشارات الدولية

مصنع اإلمارات ملعدات
)FIREX(  مكافحة الحرائق 

Stars SafetyBristol Fire
Engineering 

 Haven Fire
and Safety

AMAN INTERNATIONAL
SAFETY ENGINEERING 

 FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C & 

ييد حلول السالمة واالمان انتاج و تور
منطقة جبل علي الحرة - ديب - اإلمارات العربية 

املتحدة
				8			٩٧	 -				8			٩٧	

Info@nafcoo.com

ييد حلول السالمة واالمان انتاج و تور
منطقة جبل علي الحرة - ديب - اإلمارات العربية 

املتحدة
				8			٩٧	 -				8			٩٧	

Info@nafcoo.com

)FIREX(  مصنع اإلمارات ملعدات مكافحة الحرائق
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية   ملعدات 

مكافحة الحرائق
املنطقة الصناعية 		 ، الشارقة ، اإلمارات العربية 

املتحدة
+٩٧	٦			0	00

info@firexuae.com

تتوىل توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة ألنظمة 
إنذار الحريق ومكافحة الحرائق باالمارات العربية املتحدة

ديب : صندوق بريد: 80	8	 - 			08				٩٧+  - 
dubai@starssafety.com

الشارقة: صندوق بريد: 		8		 - ٦0					٦	٩٧+ - 
 starfire@eim.ae

ابو ظي : شارع السلطان بن زايد االول -  
 starsafe@emirates.net.ae - ٩٧								0+

رشكة رائدة يف مجال الحماية من الحرائق والهندسة 
والتوريد والخدمات

صندوق بريد: ٧				 – ديب - اإلمارات العربية 
املتحدة

صندوق بريد: 			٩ – ابو ظي - اإلمارات العربية 
املتحدة

٩	0 			٧ 	٩٧ 	٩٩٩ \ + 		٧	 	٩٧ 	+
safety@emirates.net.ae

رشكة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق ذات 
املستوى العاملي

شارع 	 ب – ديب - اإلمارات العربية املتحدة
+٩٧				٧			٦

support@bristol-fire.com - sales@
bristol-fire.com

توفر الخدمات واالستشارات يف مجال الحماية 
من الحماية من الحرائق وسالمة الحياة يف املباين 

والسكك الحديدية و خمة النفط
برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد االول - أبو ظي - 

اإلمارات العربية املتحدة
+٩٧		0٦		0٧٧	

info@amanfec.com-  sulaiman.
alabdulsalam@amanfec.com

يبية يف علوم  تقديم االستشارات والدورات التدر
السالمة

ديب – االمارات العربية املتحدة
0			٦				٩٧+ – 				٩	٩			

customercare@saferfiresafety.com

دليـــــــــــل الســـــــالمــة العـــــــــربيـــة
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أملى لألمن والسالمة

مصنع الخليفة
 للصناعات املعدنية

املفاتيحي النظمة 
االمن والسالمة

معهد سالمة املشاريع
posha العايل للتدريب 

علم الوطنية

وتر البناء
 الدوات السالمة

مؤسسة العلم
 واإلتقان

إليت النظمة 
مكافحة الحيق

ييد وتركيب وصيانة انظمة الحريق تور
حي املصيف – شارع ظبية بنت الرباءه – 

الرياض - السعودية
٩٦٦		٧٧٧٧٦		٩٦٦ – 									

info@alma.com.sa

متخصص يف صناعة املعادن و توزيع منتجات / 
خدمات اطفاء الحريق 

طريق الخرج، املدينة الصناعية الجديدة، الرياض 
					، اململكة العربية السعودية

	٦	0			 )		( ٩٦٦+
 www.alkhalefahfactory.com
info@alkhalefahfactory.com 

جدة – السعودية 
)00٩٦٦( 0	0	٦					٦  -  			8		

Al-mafateehy@hotmail.com

توفر التعليم والتدريب املهين  يف مجال الصحة 
والسالمة املهنية وتقديم االستشارات .

ص.ب ٦		٧	 الرياض ٧				 – السعودية
٩٦٦				0				+

info@poshasaudi.com

للسالمة والصحة الهنية والبيئية
شارع االمر دمحم – الخرب – السعوية

+٩٦٦		8٩					٩
Ahmed.a@ensco.global

ييد وتركيب انظمة االطفاء بالغاز   تور
 SEVO – COOPER Fire موزع معتمد

Alarm –FIRE PRO - TYCO
جدة\الرياض - السعوية

0	٦8٧	0٧٧٧
info@wbe-safe.com

للمصاعد وأنظمة السالمة
8	 شارع ابن خلدون – الدمام – السعودية

0		8	0		8	 – 0	٦٦٩٩٩		٩
thetpelevator@gmail.com

تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 
وصيانة أنظمة اإلنذار والحماية من الحرائق

0	 شارع بروة التجاري -بناية مسيمر اركان – 
الدوحة – قطر

	/ ٧ 	٩٧ + ٩	 				0		٦  
info@elitefireqatar.com 

دليـــــــــــل الســـــــالمــة العـــــــــربيـــة

الجمعية الكويتية للحماية
kfpa من اخطار الحريق 

ألفا لخدمات اإلطفاء

FFPS&COM

كوماس أ

رشكة طرابلس
 الجديدة

ALSHOALA
  ENGINEERING COMPANY 

فايروول سيفي

ITC Tunisia

تقدم خدمات معدات السالمة البحرية 
والبحرية عالية الجودة يف جميع املوائن املغربية 

وشمال وغرب إفريقيا
شارع مريس سلطان – الدار البيضاء – املغرب 

+			٦٦			٩٧٩	
info@marsase.com

تصميم وتركيب وصيانة أنظمة اإلنذار والحماية 
من الحرائق وخدمة املراقبة والتفتيش

		 شارع آالن سافاري ، مركز سافاري – تونس
)		٧)+٦	8					 

contact@ffps-commissioning.com

تصميم وتوريد وتركيب والتدريب علي أنظمة 
الحماية من الحرائق

مبين دوسة رشق السفارة االمريكية – الخرطوم – 
السودان 

٧٧	٦0	 – +		٩	8	٧8			٧
info@acommaseco.com

توفر معدات مكافحة الحرائق وفحص طفايات الحريق 
وصيانتها

شارع بن عاشور - طرابلس – ليبيا
+218913706777

info@ntc.ly

توفر جميع متطلبات السالمه من معدات اطفاء 
الحريق وأنظمة اإلنذار

شارع كرتينا – شمال حديقة القريش – الخرطوم – 
السودان 

+		٩٩٦0		0		0
firewallsafety88@gmail.com

نحن نقدم منتجات وأنظمة وحلول مبتكرة وعالية 
الجودة للسالمة من الحرائق.

صندوق بريد: 	٦		٩ – طرابلس - ليبيا
+		80			8			8٩

 info@alshoala.net –  www.alshoala.net

مركز تدريب معتمد دولًيا متخصص يف السالمة 
والبقاء يف البحر والتدريب البحري
طريق قابس – صفاقس - تونس

 )+		٧)٦	٦٧٩٦		+( -  		٧)٦	٦٧٩٦		 
info@itc-tunisia.net

تصميم وتوريد وتصنيع وتركيب وتشغيل أنظمة 
الحماية من الحرائق والكشف عنها

شارع الروايب – منزتة – الدوحة – قطر 
)00٩٧	) 				٧٧٩0

info@afs.com.qa 
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 Maritime Safety

انتصار لهندسة
 اإلطفاء والسالمة

Ahmed Said Engineering
)Consultancy )ASEC 

رشكة الطواش للتجارة 
والخدمات الفنية

رشكة السعيدي
 للهندسة والتجارة

 Unity Fire
and Safety

Al Salama Oman

 Alarm
Fire Oman

تقدم خدمات معدات السالمة البحرية 
والبحرية عالية الجودة يف جميع املوائن املغربية 

وشمال وغرب إفريقيا
شارع مريس سلطان – الدار البيضاء – املغرب 

+			٦٦			٩٧٩	
info@marsase.com

رشكة مقاوالت تقوم بتنفيذ خدمات مكافحة 
الحرائق

روي – مسقط – سلطة عمان
+٩٦8		٧8	8	٩

/http://www.intisarllc.com

تقدم املعلومات التقنية والخدمات الهندسية بما 
يف ذلك تقييم مخاطر الحرائق وإدارة الحرائق 
.HAZOP واالستشارات الهندسية للحرائق و

شارع املازون - الخوض - سلطنة عمان
+٩٦8						٧	

info@asecfire.com

تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أجهزة إنذار الحريق 
وأنظمة اإلطفاء ومعدات الحريق والسالمة

صندوق بريد: 	0		 - مسقط - عمان
+٩٦8٩٩				٩٧

/http://www.altawashfps.com

توريد وتركيب وصيانة الحلول الهندسية يف 
مجاالت تكنولوجيا الحريق والسالمة والبناء

امليسفة الصناعية – مسقط – عمان
+٩٦8				٧٧8	

info@alsaidigroup.com

تقدم خدمات التدريب واالستشارات املتعلقة بالحرائق 
ومعدات مكافحة الحرائق بما يف ذلك التدقيق والصيانة 

واالختبار وتوفر القوى العاملة املدربة
مبىن 	0	 - متفرع من طريق نزوى - املوالح جنوب 

مسقط - سلطنة عمان
+٩٦8		٩	٧	0	

contact@unityfireandsafety.com

تقدم االستشارات الهندسية للحماية من 
الحرائق

الرسيل – مسقط -سلطنة عمان
+٩٦8					٦		

info@alsalamaoman.com

ية  تاجر ومرود للخدمات البحرية والصناعية والتجار
وصيانة واعتماد أنظمة الحماية من الحرائق يف 

عمان.
صندوق بريد : 	0	 – والية صحار – سلطنة عمان

+٩٦8٩٧	0	٩٦٧٦8 
alarmfireoman@gmail.com / sales@

alarmfireoman.net

yphoon Fire & Safety

 Protection Line
 Safety Security & Gas

 National Fire
.Fighting Company W.L.L

BANZ Trading and
)Contracting W.L.L.)BTC 

Fire Care safety
Security services & 

Safetech Global

البستان لحلول 
السالمة والحرائق

 Aman Fire Protection
Consultants

توفر إمدادات معدات مكافحة الحرائق واإلنذار من 
الحريق وخدمات املبيعات ومرافق الصيانة

عمارة 		٧، مجمع 			، شقة 		، جدحفص، مملكة 
البحرين

		80	8٧٧
info@typhoonfireandsafety.com

typhoonfireandsafety@gmail.com

رشكة موردة ومقاولة الرائدة يف أنظمة مكافحة 
الحرائق وإطفاء وإنذار الحريق

صنوق بريد: 		٦		 – املنامة – البحرين 
+٩٧		٧				٧٧

nfsafety@batelco.com.bh
info@nfsafety.com 

تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة مكافحة 
الحرائق وأنظمة إنذار الحريق واملضخات واملراوح

مبىن 	٩ ، طريق ٩	 ، مجمع 			 ، مجمع البحرين 
الدويل لالستثمار  - املنامة – البحرين

+٩٧		٧8	٦0٧0
 info@banzgroup.com
www.banzgroup.com

صناعة أنظمة الحريق والسالمة واألمن 
 – BBK مبىن رقم 464 طريق 1705 - بالقرب من بنك

املنامة - مملكة البحرين
17533320

 firecarebahrain@gmail.com
       firecare@batelco.com.bh 

تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الحماية 
من الحرائق

صنوق بريد: 15096 – املنامة – البحرين 
0097317243809

alsafety@batelco.com.bh 

تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظم االنذار 
و الحماية من الحرائق

صندوق بريد: ٧		8	 – املنامة - البحرين
Tel +٩٧		٧008	٧0

Mob +٩٧		88٧٧٦8	
sales@safetechbh.com

توفر الخدمات واالستشارات يف مجال الحماية من 
الحماية من الحرائق وسالمة الحياة يف املباين والسكك 

الحديدية و خمة النفط
	0	 املوالح – مسقط – عمان

٩٦8				8008+
info@amanfec.com  - wail@amanfec.com

تصميم نظام الحماية من الحرائق وتوريد وتركيب 
نظام غاز البرتول املسال و أنظمة اإلنذار واإلطفاء 

واختبارها وتشغيلها
صندوق بريد : 8٧8 - بالقرب من مركز مدينة 

السيب – مسقط – عمان 
+٩٦8				08		

info@prolinessg.com

دليـــــــــــل الســـــــالمــة العـــــــــربيـــة
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الرئيس التنـفيذي          
ــي  ــد العرب للمعهــ

ــوم السالمة لعلـــ

دكتور 

محمد كمال

دكتورة يف اإلدارة الهندسية. 

ماجستري الهندسة الكهربائية.
  

مهندس ومحارض معتمد من نقابة 
ية. املهندسني املرص

مهندس محرتف ومحكم 
معتمد بالهيئة السعودية 

للمهندسني.

الرئيس التنفيذي 
وعضو املجلس التأسييس

 للمعهد العريب لعلوم السالمة  
.AISS

والصــالة  للــه  والحمــد  هللا  بســم 
املعلــم. الرســول  علــى   والســالم 

الســالمة  ملجلــة  العــدد  هــذا  نهايــة  يف 
إصــدارات  بدايــة  هــي  والــيت  العربيــة، 
املعهــد  الســالمة،  لعلــوم  العــريب  املعهــد 
عــريب  ملجتمــع  حلــم  يمثــل  كان  الــذي 
واحــد متخصــص يف مجــاالت الســالمة. 
الســالمة  ايل  الســالمة  هندســة  مــن 

املهنيــة  والصحــة 

فمــن بين كل عالم وبحاث، ومتخصص 
ومهتم، ومن بين كل خبرة وتجربة.. 

نستطيع ان نجد العلم ونتبادل المعرفة 
بل ونحقق الريادة..

 ريادة تبني بسواعد هذا الوطن،، وطن 
ما يجمعه اكثر ما يفرقه،، وطـــــــــن 

االرض الواحدة
واللغة الواحدة والثقافة الواحدة، وطن 
الهم والحلم الواحد. فعالم اليوم عالم 
قوي،واليعرف اال القوي، والعلم قــوة 

 » فكنا مجتمع علمي

فعـالم اليوم هو 
عالم التكتــالت، 

وهو عالم ال 
يعــرف ان تكون 

 فيه واحيدا

يــة والســالمة يف   مــروراً بالســالمة املرور
منشــآت الرعيــة الصحيــة

والنفطيــة واخــرا وليــس آخــرا ســالمة 
والبيانــات. املعلومــات 

والســؤال األهــم هنــا كــم مــرة حلمــت 
 بهــذا؟ وملــاذا مل يتحقــق الحلــم قبــل االن. 
نحــن،  فينــا  هــي  ببســاطة  واإلجابــة 
 نحــن مل نكــن لنجتمــع وال نتحــد اال قليــال. 

مجتمــع يســطر هــذا العلــم بأحرف اللغة 
فكــره وخرباتــه  وينــرش  الغنيــة،  العربيــة 
الطيبــة.  األرض  هــذه  انــاس  بــني   مــن 
مجتمــع نطمــح ان ينتــرش علمــه وعملــه 
ايل ان يصــل ايل كل أرجــاء الكــون« ارضــا 

وفضــاءا وبحــرا «.

ف رؤيتنــــــــا هــي مجتمــع علمــي عــريب 
مــن  ويعــزز  الســالمة  علــوم  يثـــــــــري 
ــنا يف نــرش املحتــوي العــريب.   اسهمـــــــــــــ

والفائــدة  املصلحــة  يحقــق  مجتمــع 
نربــح  لــي  فيــه  نجتمــع  للجميــع، 
ويربــح مجتمعنــا وتربح فيه االنســانية 

والكــون مــن حولنــا. 
ونحــن  نربــح  جميعــا،  نربــح  نعــم 
اليــوم  فعــــــــــــــــامل  واحــدة،  كتلــة 
هــو عــامل التكتـــــــــــــالت، وهــو عــامل 
واحيــدا فيــه  تكــون  ان  يعــــرف   ال 

كــر مــن ٧٠٠ خبــري  فاليــوم وببدايــة بأ
ومتخصــص نضــع االســاس لكيــان 
كــر مــن  ورصح علمــي وعــريب، وبا
٨٦٠٠ مشــرتك يقــوم علــي خدمتهم 
يق عمل املعهد  قرابة ال ٢٠٠ من فر

لذلــك جــاء هدفنــا األول وهــو االجتمــاع 
فيهــا  تتوحــد  واحــدة،  مظلــة  تحــت 
ُروائنــا وتجتمــع فيهــا آرائنــا.. يتوحــد 
عملنــا فيهــا  ويجتمــع  علمنــا   فيهــا 

نتوحــد فيهــا جميعــا لــي نكــون اصحــاب 
اســهم ونتائــج ونصنــع مــن أثــر خطواتنــا 
 نتائــج ومنتجــات لنــا والجيال تــأىت بعدنا. 

العلمــاء  واســهام  مكانــة  يــز  لتعز
والباحثــني واملتخصصــني العــرب يف 

الســالمة. مجــال 

فرسالة المعهد العربي لعلوم 
السالمة

، ليست فقط علوم السالمة، بل 
هــــي البداية.

بدايـــــــــة ان يكون هناك 
مجتمعات عربيـة علمية في كل 
تخصص ومجــال »تبحث وتتطور 

وتنشر العلم والمعرفة«

عمــل  كل  يف  يبـــــــــــــارك  ان  هللا  نســأل 
جهدنــا. يتقـــــــــــــبل  وان   مخلــــــــــــــــــــص 

وان يجعلنــا مــن الذيــن يقولــون »اللهــم 
قــوي ظهورنــا« ال مــن الذيــن يقولــون ان 
 هــذا الحمــل ثقيل فخفف اللهم حملنا.

وقوتـــــه،،  هللا  بحــــــــــــول   ونســـــــــــــعي 
هــو  املعهــد  يحققــه  نجــاح  كل  ان 
عــريب. علمــي  مجتمــع  لكــــــــــــــل   نجــاح 

تجربــة  هــي  املعهــد  تجربــة  تكــون  وان 
ملهمــه لــكل عــامل وبحــاث ومتخصــص 
العلــم  مجــاالت  كل  يف  وعامـــــــــــــــــــــــــل 

املعرفــة. وتخصصــــــــــــات 

ـ

M.kamal@aiss.co
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