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املكدمــــــــــة :

مبنبضجخ انُىو انؼبدلٍ نهصحخ وانطاليخ ادلهنُخ ،وحتذ شؼبر حنى ثُئخ ػًم اّينخ مبإضطبرنبَ ،ؼمذ ادلإمتر انطنىٌ االول
نهصحخ وانطاليخ ادلهنُخ ،وادلنؼمذ فً انًٍُ  ،ثؼنىاٌ  /انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ ظرورح ئضرتارُجُخ.
وثرػبَخ كرميخ يٍ انطُذح  /أ.د .أيخ انرزاق ػهٍ حًُذ احلىرٌ – وزَر انشئىٌ اإلجزًبػُخ وانؼًم ،
ورنظُى أثكص نهزذرَت واإلضزشبراد  ،خالل انفرتح يٍ  89- 88ئثرَم  ، 8102وضُزى ػمذ ادلإمتر يف حعىر
انؼذَذ يٍ انمُبداد انؼهُب وانىضطً فً ادلإضطبد احلكىيُخ واخلبصخ يٍ انشركبد انصنبػُخ واننفطُخ وادلنظًبد
،ويذراء ورؤضبء الطبو ادلىارد انجشرَخ  ،وانؼبيهني فً رلبل انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ  ،ويشرفً انصحخ وانطاليخ
ادلهنُخ ،وانؼبيهني فً ادلنشبّد انصنبػُخ ،وادلجزذئني فً رلبل انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ  ،وضىف َزنبول انؼذَذ يٍ
انمعبَب احملىرَخ اخلبصخ حبًبَخ انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ  ،ومحبَخ اإلَطبٌ وانجُئخ احملُطخ يٍ حىنه نزطجُك انشؼبر
حنى ثُئخ ػًم اّينخ مبإضطبرنب.
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أهداف املؤمتــــــــر :

 يشبركخ دول انؼبمل فً َىو انطاليخ انؼبدلٍ  88اثرَم.
 ثنبء ئضرتارُجُخ نرفغ يطزىي انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ  ،وئَشــبء خطــخ نزأيني ثُئخ انؼًم وضاليخ ادلنشبءاد
وادلإضطبد وانؼبيهني فُهب.
 ئرضبء ثمبفخ انصحخ وانطاليخ فً اجملزًغ انًُين وَشــر وثنبء ثمــبفخ انصحخ وانطاليخ ومحبَخ انجُئخ يف أيبكٍ
انؼًـــم ويف اجملزًغ.
 يؼرفخ أضجبة احلىادس واالصبثبد ووظغ احلهىل ادلًكنخ.
 ئدارح انصحخ و انطاليخ ادلهنُخ ويذي رهجُزهب نهًزطهجبد احملهُخ يف رلبل رطىَر ثُئخ انؼًم ومحبَخ انؼبيهني  ،وثُبٌ
أمهُخ انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ فً محبَخ اإللزصبد انىطين.
 رطىَر رشرَؼبد انؼًم وادلؼبَري انىطنُخ يف رلبل انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ وانجُئخ  ،وئثراز دور انمىاَني وانزشرَؼبد
انًُنُخ فً انطًخ ادلهنُخ.
 ئثراز أمهُخ يشبركخ انىزاراد واذلُئبد احلكىيُخ يف وػٍ انؼبيهني وادلإضطبد ثأمهُخ انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ.
 ئثراز أمهُخ انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ فً انزمهُم يٍ اخلطبئر انجشرَخ وادلبدَخ.
 احلفبظ ػهً انؼنصر انجشرٌ يٍ اإلصبثبد واحلىادس وادلخبطر ثطجت ثُئخ انؼًم.
 احملبفظخ ػهً ادلنشأح أو ادلًزهكبد يٍ يصبدر اخلطر.
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املستودفون يف املؤمتر :

 انمُبداد انؼهُب وانىضطً يف انىزاراد وادلإضطبد وادلطزشفُبد وانشركبد وادلنشئبد يف انمطبع احلكىيٍ واخلبص.
 انشركبد اننفطُخ وشركبد انزأيني وادلنشئبد انصنبػُخ وادلإضطبد انزؼهًُُخ.
 يذراء ورؤضبء ألطبو ادلىارد انجشرَخ.
 يذراء ادلشبرَغ.
 يذراء ادارح ادلخبطر.
 ادلزخصصني وانؼبيهني فً رلبل انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ.
 يشريف انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ.
 انؼبيهني يف ادلنشبءاد انصنبػُخ.
 ادلجزذئني فً رلبل انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ.
 ينظًبد اجملزًغ ادلذٍَ.
 اننمبثبد انؼًبنُخ.
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احملـــاور الرئيسية للنؤمتر (أوراق العنل) :
و

ورقــــــة العنــــل

اسه اخلبري

اجليسية

0

أميت انصذت وانسالمت انمهىيت وبىــبء ثقبفت انصذت وانسـالمت
انمهىيت وحغيير انسهىكيبث (بيه انىاقغ وانطمىح).

د .ػذوبن سهطبن.

انكىيج

8

األثبر انمخرحبت ػهى انمخبطر انمهىيت وانذىادد وإصبببث
انؼمم انمىثرة ػهى صذت انؼبمهيه وإسخراحجيت انىقبيت.

د .ػىض سؼيذ
انذىشي

انيمه
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انصذت وانسالمت انمهىيت واثبرهب في انمجخمغ وحطىير
انصىبػبث

د .يىسف انطيب

انسىدان

أ.سبمي أدمذ مقبىل

انسؼىديت

إوشبء وظبو وطىي نهسالمت وانصذت انمهىيت في انيمه

و .مذمذ خهيفه.

انيمه

انمخبطر انخي يخؼرض نهب انؼبمهىن في قطبع انمسخشفيبث
وانرػبيت انصذيت وكيفيت انخخهص األمىي مه انمخهفبث
وطرق انىقبيت مىهب.

و .هشبو مذمذ انسيذ

مصر

انصذت وانسالمت انمهىيت مه مىظىر إسالمي.

و .ضيبء انسىسى

سىريب

انخخطيط اإلسخراحيجي نهسالمت انمهىيت ضرورة إسخراحيجيت
نهمؤسسبث وانشركبث وانهيئبث  ،واإلسخراحيجيبث وانبرامج
انمسخقبهيت وأهميت انخذريب انفؼبل في مجبل انصذت وانسالمت
انمهىيت.

أ.به بىزيذ بىنرببح

انجسائر

انصذت وانسالمت انمهىيت في انقطبع انىفطي.

و .سبمخ ػبذانردمه

مصر.

دور شركبث انخأميه في مجبل انصذت وانسالمت
انمهىيت(انســالمت انمهىيت حكخمـــم ببنخأميـــه).

أدذ شركبث انخأميه.

انيمه.
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بروبمج دمبيت انجهبز انخىفسي.
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الـورش املضـــــــــاحبة للنؤمتر :
و

0

8

ورشــــــة العنــــل

انزشرَؼبد انىطنُخ نهصحخ وانطاليخ ادلهنُخ يف اجلًهىرَخ انًُنُخ
انزخطُط اإلضرتارُجٍ يف انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ ،
و اإلضرتارُجُبد وانربايج ادلطزمجهُخ وأمهُخ انزذرَت انفؼبل يف

اسه اخلبري

اجليسية

د .ػىض ضؼُذ احلنشٍ

انًٍُ

د .ػذَبٌ ضهطبٌ.

انكىَذ

رلبل انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ.
 2انطاليخ وانصحخ ادلهنُخ واثبرهب يف اجملزًغ ورطىَر انصنبػبد
4
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َظبو ئدارح انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ وفمبً نـ OHSAS
.18001 : 2007
ادلخبطر انزً رىاجخ انؼبيهني يف انمطبع اننفطٍ وكُفخ انزؼبيم يغ
غبز كربَزُذ اذلُذروجني انمبرم.
ثرَبيج محبَخ اجلهبز انزنفطٍ.
ئدارح ادلخبطر فً انصحخ وانطاليخ ادلهنُخ.
انطاليخ واحلذ يٍ اخلطبئر ()Safety & Loss Prevention

دَ .ىضف انطُت

انطىداٌ

و .ظُبء انطىضى

ضىرَب

و .ضبيح ػجذانرمحٍ

يصر.

أ.ضبيٍ أمحذ يمجىل

انطؼىدَخ

و .هشبو زلًذ انطُذ

يصر

فُصم زلًذ انشرَف

انطؼىدَخ
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ضيـوف الشرف (اليوو األول والثاىي):
اجلاىب احلكومي :
وزَر انشئىٌ االجزًبػُخ وانؼًم – وزَر انصحخ انؼبيخ وانطكبٌ – أيني انؼبصًخ – وزَر اننفط  -وزَر انصنبػخ وانزجبرح -
وزَر اخلذيخ ادلذَُخ  -وزَر انزؼهُى انفين وانزذرَت ادلهين – وزَر انرتَخ وانزؼهُى – وزَر انزؼهُى انؼبيل  -رئُص هُئخ االضزثًبر -
رئُص انغرفخ انزجبرَخ – جبيؼخ صنؼبء – جبيؼخ ػذٌ – جبيؼخ ريبر – جبيؼخ احلذَذح – جبيؼخ رؼس – جبيؼخ حعريىد
– ثؼط أػعبء رلهص اننىاة.
اجلاىب التجاري الينين :
رؤضبء انشركبد  -رئُص َبدٌ رجبل األػًبل – رئُطخ َبدٌ ضُذاد األػًبل – رؤضبء انجنىن انزجبرَخ -رؤضبء شركبد
االرصبالد نههبرف ادلزحرن – رؤضبء ويذراء ػًىو اجملًىػبد انزجبرَخ – يذراء ػًىو ادلطزشفُبد – يذراء ادلذارش
انكجريح  -رؤضبء انشركبد ادلزىضطخ – يذراء ػًىو انشركبد واخلذيبد اننفطُخ  -رؤضبء شركبد ادلمبوالد انؼمبرَخ
وانزجبرَخ – رجبل أػًبل وشركبد االضزثًبر – انشركبد انصنبػُخ-اجلبيؼبد األههُخ يف انًٍُ.
اجلاىب التجاري العربي واألجييب :
ممثهى ينظًخ انؼًم انذونُخ يف انًٍُ  -ممثهى انشركبد انزجبرَخ انؼبدلُخ يف انًٍُ – انشركبد االضزثًبرَخ يف انًٍُ – انشركبد اننفطُخ
انؼبدلُخ .ادلنظًبد انذونُخ.
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جدول أعنـــــال املؤمتر :
اليوم األول  :من الساعة  9:00حتى 1 : 30ظهراً
األحد  22 :إبريل 2013م.
م

المتحدث

المحور

1

اإلفتتاحية  -مكدمة املتؤمس  +قسآٌ كسيه.

2

فلسة املتؤمس – أٍداف املتؤمس – جدول املتؤمس

3

تعصيص دوز السقابة والتفتيش مً قبل وشازة العنل
واجلَات ذات العالقة لغناٌ تيفير التشسيعات اخلاصة
بالضحة والطالمة املَيية.

4

أمية الضحة والطالمة املَيية وبيــاء ثكافة الضحة
والطـالمة املَيية وتغيري الطلوكيات (بني الواقع
والطنوح).

مكدو املتؤمس  +املكسئ
أبلظ للتدزيب واإلضتشازات -
امليظه
وشيس الشئوٌ اإلجتناعية والعنل
(الساعي الفدسي)

الوقت

مالحظات

زبع ضاعة

 9:00ظ

زبع ضاعة

 9:15ظ

ىضف ضاعة

 09:30ظ

د .عدىاٌ ضلطاٌ – اللويت.
 45دقيكة

 10:00ظ

إضرتاحة ىضف ضاعة مع تياول وجبة خفيفة
5
6
7

الضحة والطالمة املَيية مً ميظوز إضالمي.
بسىامخ محاية اجلَاش التيفطي.
األثاز املرتتبة على املداطس املَيية واحلوادث وإصابات
العنل املوثسة على صحة العاملني وإضرتاجتية الوقاية.

و .عياء الطوضو -ضوزيا

 45دقيكة

 11:15ظ

أ.ضامي أمحد مكبول

 45دقيكة

12:00ظ

د .عوض ضعيد احليشي  -الينً

 45دقيكة

 12:45ظ

8

اإلىتَاء مً اليوو األول مع تياول وجبة الغداء

9

الطاعة الجالجة  :تبدا وزش العنل.
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اليوم الثاني  :من الساعة  9:00صباحاً حتى  1:45ظهراً
اإلثنين  29 :إبريل 2013م.
م

المحور

المتحدث

الوقت

مالحظات

1

االفتتاحية  -افتتاح ومكدمة اليوو الجاىي

مكدو املتؤمس

زبع ضاعة

 9:00ظ

2

التدطيط اإلضرتاتيحي للطالمة املَيية عسوزة إضرتاتيحية
للنتؤضطات والشسكات واهليئات  ،واإلضرتاتيحيات والربامخ
املطتكبلية وأٍنية التدزيب الفعال يف دلال الضحة والطالمة املَيية.

أ.بً بوشيد بولسباح

 45دقيكة

 9:15ظ

3

املداطس اليت يتعسض هلا العاملوٌ يف قطاع املطتشفيات والسعاية
الضحية وكيفية التدلط األمين مً املدلفات وطسق الوقاية ميَا.

وٍ .شاو ذلند الطيد

 45دقيكة

10:00
ظ

إضرتاحة ىضف ضاعة مع تياول وجبة خفيفة
4

الضحة والطالمة املَيية يف امليشئات اليفطية.

و .ضامح عبدالسمحً

 45دقيكة

11:30
ظ

5

دوز شسكات التأمني يف دلال الضحة والطالمة املَيية(الطــالمة
املَيية تلتنـــل بالتأميـــً).

أحد شسكات التأمني.

 45دقيكة

 12:15ظ

6

إىشاء ىظاو وطين للطالمة والضحة املَيية يف الينً

و .ذلند خليفُ.

 45دقيكة

 01:00ظ

7

اإلىتَاء مً اليوو الجاىي مع تياول وجبة الغداء

8

الطاعة الجالجة  :تبدا وزش العنل.
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: لإلستعـــــالو والتواصـــــــل

: عبر العنـــــــــاوين التـــــاليـــة

Apex Training and Consulting
Address:
The Head Office :
Beirut Street , Near the Sudanese Embassy , Sana'a, Yemen.
Tel: +967 1 413337 , +967 1 416866 , +967 1 414837
Fax: +967 1 413327 , +967 1 416 867
Mobile: +967 7333 444 27,
+967 714040222,
+967 777901690
The Branch :
Old Sana'a University, Sana'a, Yemen.
Tel: +967 1 538767 , +967 1 401251
Fax: +967 1 533998
Mobile: +967 733344427,
+967 714040222,
+967 777901690.
E-mails: apextc@yemen.net.ye.
apexTC.Ye@gmail.com.
Info@ApexYemen.com.

www.ApexYemen.com.
https://www.facebook.com/ApexYemen
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