
تعرف آيفية التعرف على الحوادث والحوادث المتوقع حدوثها  
وآيفية اإلبالغ عنها حتى يمكن التحقيق فيها،

إذا آنت تشارك في التحقيق بالحادث يجب أن تصر على أن يكتمل 
تحديد جميع األسباب الجذرية والمساهمة في الحادث بحيث . التحقيق

.يمكنك معرفة أآبر قدر ممكن من المعلومات
عند قراءة تقرير حادث ، أو نشرة المنارة، أبحث عن آل من  

.الدروس المستفادة ، وفكر في آيفية تطبيقها في مصنعك
أبحث عن مزيد من المعلومات حول الحواث المذآورة في نشرة 

!ليس لدينا مساحة آبيرة لذلك علينا أن نترك بعض األمور. المنار

إذا آنت قارئ منتظم لنشرة المنارة لعدة سنوات، قد تتعرف على الصور إلى 
يظهر في الصورة الموجودة في األعلى حريق آبير في مصفاة للنفط . اليسار

الصورة الثانية . ٢٠٠٧فبراير  ١٦بالقرب من منطقة سن راي، والية تكساس في 
وآان هذا الحادث . اصيب ثالثة عمال واغلقت مؤقتا مصفاة. تظهر بعض األضرار

:موضوع ثالث منارات، مع ثالثة دروس السالمة مختلفة جدا 

“الجليد يحدث تصدع في أنابيب غير المستخدمة ويسبب حريق: " ٢٠٠٨أآتوبر 
"هياآل مدعومة مقاومة للحريق “:  ٢٠١٠مايو 

”المخاطر من المعدات المهجورة: " ٢٠١١سبتمبر 
 ww.csb.govهناك المزيد من األشياء لنتعلم من هذه الحادثة يمكنك الذهاب إلى 

.وابحث عن التحقيق في مصفاة فاليرو حريق البروبان لمشاهدة التقرير آامال

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
رسائل لألفراد العاملين في الصناعة

الدروس المستفادة من آل الحوادث آلابحث عن 
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.ccps_beacon@aiche.orgأو  ١٣٧١-٤٩٥-٦٤٦اتصل بنا على  .CCPSعدا 

Beaconثالث نشرات –حادثة واحدة 
(ويمكن أن يكون هناك أآثر)

Beacon )تية، والعبرية والهندية وااليطالية واليابانية والكورية والماليزية والمهاراتية والفارسية  اراعادة ما تتوفر باللغات األفريقية، العربية ، الصينية، الدانمرآية والهولندية واالنكليزية والفرنسية واأللمانية واليونانية، والغوج) المنارة
.والبولندية والبرتغالية والروسية واإلسبانية ، السويدية ، التيلجو، والتايالندية والترآية والفيتنامية

:هذا العدد تحت رعاية

هناك أآثر من شئ واحد يمكن التعلم منه من آل حادث أو من آل 
حادث متوقع حدوثه في مصنعك

.تقريبا آل حادث له أسباب جذرية متعددة
وهنا بعض . يمكن أن يكون له عدة أسباب مساهمةالحوادث

معدات السالمة أو أنظمة اإلغالق : األمثلة على األسباب التي تسهم 
التي ال تعمل، وفشل نظم الرقابة واإلجراءات للسيطرة على أي 
.إختالل في المصنع، وفشل نظم وإجراءات االستجابة للطوارئ

ال يمكنك تعلم أي شيء من حادثة أو من حادثة آان متوقع 
!حدوثها ما لم يبلغ عنها

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps

٢٠١١نوفمبر 

هل تعلم؟ماذا تستطيع أن تفعل؟
٢٠٠٨أآتوبر  ٢٠١٠مايو  ٢٠١١سبتمبر 

المنار عمرها اآلن ١٠ سنوات !
منذ نوفمبر عام ! سنوات من هذا الشهر١٠نشرة المنارة عمرها 

، ويشارك في إعداد دروس المنارة لسالمة العمليات مع  ٢٠٠١
العاملين في المصانع في جميع أنحاء العالم وفي عدد متزايد من 

القائمة البريدية المباشرة الحالية تحتوي على عناوين . اللغات
تتقدم بالشمر   CCPS. ٢١،٠٠٠بريد اإللكتروني ألآثر من 

ألعضائها ، ورعاة المنارة ، ولجنتها، والمترجمين المتطوعين 
ليجعل من الممكن لتبادل هذه   ٤٠الذي يبلغ عددهم أآثر من 

....المعلومات وتحسين السالمة في صناعتنا
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