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مقدمة:

على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة السالمة المهنية تقع أحياًنا حوادث داخل العمل، ويمكن أن تؤثر هذه الحوادث الغير مخطط لها سلًبا على سير عمل الشركة وقد تشمل 

اإلصابات المرتبطة بالعمل واألمراض المهنية وتلف الممتلكات والحرائق. وبالتالي ، يجب إجراء تحقيق شامل في جميع الحوادث ، مما يدل على وجود كفاءة وفعالية مؤكدة على 

مستوى الشركة مرتبطة بنظام إدارة السالمة )SMS(. وكلما زادت خطورة الحادث كلما زاد التحقيق. ومع ذلك، فحتى حادثة بسيطة أو حادثة شبه مفاجئة تتطلب أيًضا إجراء 

تحقيق شامل حيث أن ذلك قد يكشف عن احتمال كبير لوقوع حوادث خطيرة في المستقبل في حالة ترك الظروف دون تصحيح. في حين يبدو أن الحوادث تحدث ألسباب واضحة 

، فقد تكون هناك أشياء تساهم في وقوع الحادث ال تتضح دائًما إال بعد وقوع الحادث.

تهدف هذه الدورة المكثفة والعملية الى تعزيز مهارات المشاركين وتطوير الثقة والكفاءة المهنية في التحقيق والمقابالت وإعداد التقارير، و التخطيط واالستعداد إلجراء تحقيقات 

في حوادث السالمة بناء على معايير المخاطر وتعزيز مهارات المشاركين في منهجيات التحقيق في الحوادث التي تعتبر دولية، وإجراء تحقيقات السالمة المستقلة في الوفيات، 

واإلصابات الكبرى، واألضرار البيئية، واألحداث المحتملة العالية وخسائر اإلنتاج عبر مجموعة من الصناعات عالية المخاطر والخلفيات الثقافية.

اهداف الدورة:

 التخطيط واالستعداد إلجراء تحقيقات في حوادث السالمة بناء على معايير مخاطر محددة �	

 تحديد نهج منظم للعوامل البشرية إلجراء مقابالت مع الشهود �	

 التمييز بوضوح بين العوامل المساهمة وغير المساهمة من خالل قائمة مرجعية عملية لجمع البيانات �	

 وضع جدول زمني لألحداث والظروف لتوفير المنطق للتحليل �	

 التعرف على مساهمة العامل البشري في حوادث السالمة في الظروف المعقدة �	

 تحديد أنواع العوامل المساهمة بشكل فعال للمساعدة في تحليل االتجاهات على مستوى النظام �	

 تحديد فرص التحسين العملية والمعقولة والدروس المستفادة الرئيسية �	

 إنتاج تقارير عالية الجودة للتحقيق في الحوادث �	

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذا البرنامج ألولئك األفراد الذين لديهم بعض الخبرة في التحقيق في الحوادث أو ألولئك المديرين المسؤولين عن مراجعة جودة تقارير التحقيق في الحوادث. سيوفر 

هذا البرنامج المتقدم للتحقيق في الحوادث وتحليلها للمشاركين نهجا أكثر تنظيما وتكرارا وشفافية إلجراء تحقيقات أكثر فعالية ، بما يتفق مع المعايير الدولية واستكمال األهداف 

التنظيمية المستهدفة الخالية من الضرر.



مقدمةيفالتحقيقيفاحلوادث:

 التحقيق في الحوادث وعالقته بمتطلبات نظام إدارة القمة العالمية للعمل اإلنساني �	
 التمييز بين المخاطر واألخطاء القريبة والحوادث �	
 ما الذي "يثير" التحقيق في الحادث - تحديد مستوى الخطر �	
 أنواع مختلفة من التحقيقات )التنظيمية والمؤسسية والقانونية( والغرض منها �	
 الناس مقابل النهج النظامية للتحقيق في الحوادث �	

مقدمةيفالعواملالبرشيةواخلطأالبرشي:

 العوامل البشرية في السياق �	
	� )OHWP( نموذج نظم العوامل البشرية - نموذج األداء األمثل للعمل البشري 
 فهم أنواع األخطاء البشرية وأسبابها وعواقبها �	
 استراتيجيات إدارة األخطاء التنظيمية ودور األنظمة المتسامحة مع األخطاء �	
 قائمة مرجعية عملية لمعالجة األخطاء واالنتهاكات للمحققين ومراجعي �	

الحسابات 
تدريب عملي : تحديد نوع الخطأ. �	

طريقةحتليلالعواملالبرشيةللتحقيقيفاحلوادث:

 المراجعة النقدية لطرق تحليل العوامل البشرية �	
 األخطاء والظروف المنتجة لألخطاء �	
 دور إدارة التحكم الحرجة )CCM( في تحديد ضوابط الوقاية والتخفيف من �	

المخاطر الحرجة 
 نموذج تحليل فقدان الرقابة )LOCA( لتقييم فعالية ضوابط المخاطر الحرجة �	
 دراسة حالة: تطبيق LOCA على حادث سالمة كبير. �	

إجراءاتاالستجابةاألوليةللحوادثوالتخطيطللتحقيق:

 إجراءات فورية �	
 تأمين الموقع والسيطرة على المخاطر �	
 إخطار الجهات ذات العالقة والمديرين الداخليين �	
 متطلبات اإلبالغ وااللتزامات التشريعية لمعايير القمة العالمية للعمل اإلنساني �	
 إكمال تقرير اإلخطار - تنسيق مقترح �	
 اعتبارات التخطيط للتحقيق في الحوادث. �	
تدريب عملي : إكمال تقرير اإلخطار بالحادث �	
تدريب عملي : العصف الذهني لمصادر البيانات باستخدام قائمة التحقق من �	

 OHWP

العثورعىلاحلقائق-مقابلةالهشود:

 نهج منظم لمقابلة الشهود �	

 تقنيات االستجواب التدريجي للمقابلة والتحقيق واإلشارات السلوكية �	

 التعامل مع الشهود المترددين �	

 توثيق المناقشة: مثال على نموذج مقابلة الشهود �	

 مثال على المقابلة �	

تدريب عملي : تقييم المقابلة الشخصية  �	

تنظيمالبياناتعربجدولزمين:

 تحديد الحادث وفقدان نقطة التحكم �	

 تحديد أحداث ما بعد الحادث �	

 تحديد أحداث ما قبل الحادث �	

 تحديد الظروف �	

تدريب عملي : ممارسة الجدول الزمني. �	

اإلجراءاتالمتفقعلهيا:

	� SMARTER كيفية تطوير إجراءات معقولة متفق عليها باستخدام مبدأ 

 تطبيق التسلسل الهرمي لعناصر التحكم �	

 استراتيجيات للحصول على قبول اإلجراءات التصحيحية الخاصة بك �	

 تطوير التعلم الرئيسي �	

تدريب عملي : تحديد اإلجراءات المتفق عليها والتعلم الرئيسي �	

التقريروالوثيقة:

 كيفية تطوير تقارير منظمة ومنطقية ومضمونة الجودة للتحقيق في الحوادث �	

 هيكل تقرير التحقيق الموصى به �	

 اللغة وسهولة القراءة �	

 مثال على قوالب تقارير التحقيق في الحوادث استنادا إلى شدة الحادث �	

تدريب عملي : كتابة تقرير التحقيق في الحادث �	
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إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) التحقيق المتقدم في حوادث السالمة وتحليلها وكتابة التقارير(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


