
تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية.. وبالتعاون مع الشركة األوروبية لالستشارات البترولية

«جويك» تعقد منتدى الخليج للسالمة اهتماما 
باألفراد واملنشآت والبيئة  

الــوزراء وزير   من هنا جاء اهتمام معالي رئيس 

الداخلية وتفضله برعاية هــذا املنتدى تماشيا 

مــع تــســارع االهــتــمــام بــســالمــة األفــــراد واملــنــشــآت 

والبيئة ومكان العمل في دولة قطر ودول الخليج 

العربية األخرى. 

ــام  ــمــ ــتــ ــــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال ومـــــــا يـــعـــكـــس االهــ ــلـ ــ وعـ

الخليجي بالسالمة، وصل حجم سوق السالمة 

من الحريق بــدول مجلس التعاون الخليجي ما 

ــا، وتحظى 
ً
يفوق 1.4 مليار دوالر أمريكي حــالــي

كل من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة بنسبة 46 و%43 على التوالي 

من حجم هذه السوق على التوالي. ومن املتوقع 

ــفـــز حــــجــــم ســـــــوق الــــســــالمــــة مـــــن الـــحـــريـــق  ــقـ أن يـ

الخليجي إلـــى أكــثــر مــن 3 مــلــيــارات بــحــلــول عــام 

الــتــطــور املــتــزايــد فــي قــطــاعــي البنيات  2020 مــع 

التحتية والصناعة التحويلية.

◄ أهداف املنتدى
يهدف منتدى الخليج للسالمة ملخاطبة تحديات 

تطورات تقنيات السالمة ومناقشة إستراتيجية 

املــزيــد مــن التطور بأنظمة السالمة  التقدم نحو 

 إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق تــقــلــيــل 
ً

فــــــي املــــنــــطــــقــــة، وصــــــــــــوال

الحوادث واإلصــابــات بقطاع اإلنــشــاءات، القطاع 

الــصــنــاعــي وقـــطـــاع الــخــدمــات إضـــافـــة إلـــى إدارة 

األزمــــــات، تــحــســني ســالمــة بــيــئــة الــعــمــل وضــمــان 

التواصل بما يخــــــــــــــدم السالمة ويحقــــــق أهداف 

إستراتيجيتها.  

ــــن الـــشـــركـــات  ــتــــدى الــــعــــديــــد مـ ــنــ ــــي املــ وتـــــشـــــارك فـ

ــتــــي تــعــمــل  ــة الــ ــيـ ــاملـ ــعـ الــخــلــيــجــيــة والــــشــــركــــات الـ

بــاملــنــطــقــة لــعــكــس الـــتـــجـــارب وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات 

بــمــا يــقــلــل الــتــكــلــفــة ويــســاهــم فـــي رفــــع الــكــفــاءات 

خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهـــــــزة السالمة 

الحديثــــــــــــة. 

ــــي عـــرض  ــات فـ وتـــتـــمـــثـــل مــــشــــاركــــة هــــــذه الــــشــــركــ

الــخــاصــة بأنظمة السالمة  الــتــجــارب واملــشــاريــع 

وإدارتها عالوة على املشاركة في التنافس لنيل 

جـــائـــزة الــخــلــيــج لــلــســالمــة والـــتـــي ســــوف تمنح 

ألفـــضـــل مــــشــــروع لـــلـــســـالمـــة تـــعـــرضـــه الـــشـــركـــات 

املشاركة في املنتدى. 

وسوف يتم تقديم جائزة الخليج للسالمة خالل 

الجلسة االفتتاحية للمنتدى.

◄ الجهات الداعمة واملشاركة في املنتدى
املــنــتــدى، حتى اآلن، بــدعــم مؤسسات  وقــد حظي 

عدة منها: مركز سالمة العمليات الصناعية في 

جامعة تكساس أي إم بقطر، وشــركــة دي بونت 

الــجــويــة القطرية،  الــخــطــوط  إلــى  العاملية إضــافــة 

بــالــســالمــة ورغــبــتــهــم في  مــمــا يعكس اهتمامهم 

املساهمة في تطويرها ونشر ثقافتها.

ومما يتميز به املنتدى حتى اآلن تنوع الشركات 

الخليجية من حيث القطاعات زيادة على تمثيل 

معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالحضور 

ــعــــروض. حــيــث تـــشـــارك عــــدة شــركــات  وتــقــديــم الــ

خليجية منها شركة صدارة، والهيئة السعودية 

لـــلـــمـــواصـــفـــات والـــتـــقـــيـــيـــس، وشـــــركـــــة الـــبـــتـــرول 

الكويتية، وشركة قطر لألملنيوم، وشركة قفاك، 

وأركس جي تي إل .

ومــن قطاع اإلنــشــاءات واملــشــاريــع تــشــارك كــل من 

شركة السكك الحديدية القطرية "الريل"، واللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث، ومطار حمد الدولي.

ــيـــف مـــــن الــــشــــركــــات  ــفـ  إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــشــــاركــــة لـ

االستشارية والشركات العاملية العاملة في مجال 

تقنية ومــعــدات السالمة منها شركة دي بونت، 

وشركة هوني ويــل، وشركة اسبينتيك، وشركة 

ديكرا انسايت. 

وهذا بدوره يعمل على توسيع فرص االستفادة 

من تجارب اآلخرين والتعرف على تطورات إدارة 

السالمة وتقنياتها.

◄ برنامج املنتدى
يشتمل البرنامج على ثماني جلسات تتضمن 

جلسة رئيسية يتم فيها افتتاح املنتدى وتقديم 

جائزة الخليج للسالمة حيث يتحدث في الجلسة 

االفتتاحية كل من سعــــــادة راعي املنتدى وسعادة 

األستــــــاذ عبد العزيز العقيل األمني العام ملنظمة 

الخليج لالستشارات الصناعية وسعادة السيد 

كولن جامنب رئيس شركة "أي بي سي". 

يعقب الجلسة االفتتاحية وفي اليوم األول أربع 

جلسات فنية تتناول مــواصــفــات إدارة السالمة 

الصناعية وكيفية تنفيذ إدارة السالمة وإدارة 

ســالمــة الــعــمــلــيــات، ثـــم حــلــقــة نــقــاش حـــول األطـــر 

لــلــســالمــة ومقاييسها وكــيــفــيــة بناء  التنظيمية 

القدرات. 

وفي اليوم الثاني، ومن خالل أربع جلسات فنية 

يــتــم فــيــهــا مــنــاقــشــة الــســالمــة الــســلــوكــيــة وكيفية 

ــــر الــســالمــة  الــتــعــامــل مـــع الــــطــــوارئ، وثــقــافــة وأطـ

الصناعية، إضافة إلى هندسة وتقنية السالمة.

◄ الورشة التدريبية
يــعــقــب "مــنــتــدى الــخــلــيــج لــلــســالمــة" ورشـــتـــا عمل 

فــي مجالي أساسيات إدارة السالمة الصناعية 

وإستراتيجية إدارة العمليات في قطاعي النفط 

والـــغـــاز ولــفــتــرة يــومــني عــلــى الــتــوالــي ابـــتـــداء من 

األول من نوفمبر 2016.

الــــورش فــرصــة للعاملني فــي قطاعي  تــوفــر هـــذه 

الــتــعــاون الخليجي  بـــدول مجلس  النفط والــغــاز 

لــتــعــزيــز الــــقــــدرات وتـــطـــويـــر املــــهــــارات فـــي مــجــال 

سالمة العمليات الصناعية.

◄ جائزة الخليج للسالمة

 يقدم منتدى الخليج وألول مرة باملنطقة جائزة 

الخليج للسالمة تمنح ألفضل مشروع للسالمة 

نفذته إحدى الشركات املشاركة بحضور املنتدى، 

ويــــقــــوم فـــريـــق مــــن املــحــكــمــني بــتــقــيــيــم املـــشـــاريـــع 

املنافسة الختيار أفضل مشروع ليمنح الجائزة 

والتي سوف تقدم خالل الجلسة االفتتاحية.

تترأس"منظمة الخليج لالستشارات الصناعية"  

مــمــثــلــة بــالــدكــتــور عــلــي حــامــد املـــال األمــــني الــعــام 

املـــســـاعـــد لــقــطــاع االســـتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي, لجنة 

التحكيم التي تضم في عضويتها كال من شركة 

دي بــونــت ومــركــز الــســالمــة الــصــنــاعــيــة بجامعة 

تكساس أي أند إم – قطر، وشركة "أي بي سي".

◄ شروط املشاركة

الــجــائــزة بناء على شــروط للتنافس   ويتم منح 

عــلــى الــجــائــزة وذلـــك إذا قــامــت شــركــتــك بتطوير 

ــرق إدارة  ــ ــي طـ فــ لــلــســالمــة أو تــحــســني  ــامـــج  بـــرنـ

الــعــمــلــيــات نـــتـــج عـــنـــه تــحــقــيــق نـــتـــائـــج واضـــحـــة 

وملموسة، وتنحصر املنافسة فقط في الشركات 

التي تشارك في املنتدى وتكون حاضرة في يوم 

30 أكتوبر.

◄ معايير منح الجائزة 

يلتزم املحكمون بعدد من املعايير الختيار أفضل 

املـــشـــاريـــع وهــــي تــحــســني األداء بــمــعــنــى مـــا هي 

النتائج التي تم الوصول إليه عن طريق املشروع 

ــدام مـــعـــايـــيـــر قـــيـــاس الـــنـــتـــائـــج والــــتــــزام  ــتـــخـ ــاسـ بـ

الــتــزام دور اإلدارة في  اإلدارة مــن خــالل توضيح 

دعـــــــــم املــبــادرة ثــم اســتــمــراريــة املــبــادرة ومــا هي 

املعايير التي تم اختيارها لضمــــــــان استمرارية 

نجاح التجربة وتحقيق النتائج، إضافــــــــــة إلى 

مــــا هــــي نـــجـــاحـــات تـــطـــويـــر ســـلـــوكـــيـــات الــســالمــة 

والسلوكيات التي تم االستفادة منها في تنفيذ 

املــبــادرة، والكيفية الــتــي تــم بها إشـــراك األطـــراف 

ــا فــي تنفيــــــــــذ 
ً
ا وخــارجــي

ً
ذات االهــتــمــام داخليــــــــــ

املبـــــــادرة. 

تحت الرعاية الكريمة ملعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، تنظم «منظمة الخليج لالستشارات الصناعية» (جويك)، وبالتعاون 
الفترة  الخليج للسالمة وذلــك في  البترولية، منتدى  الشركة األوروبــيــة لالستشارات  مع 
30 - 31 أكتوبر 2016 في فندق هيلتون الدوحة. ومما ال شك فيه أن السالمة أضحت 
النشاطات االقتصادية واملعيشية حيث تخاطب وتشمل  أوجــه  محورا أساسيا في كل 

سالمة األفراد، املنشآت والبيئة التي يعيش ويعمل فيها اإلنسان، ودول الخليج أخذت على 
عاتقها مخاطبة موضوع السالمة والعمل على تقليل اإلصابات التي تنتج عن الحوادث إلى 
معدل الصفر. وشمل هذه التوجه جميع األنشطة واملجاالت وأصبح تأمني سالمة األفراد، 
لقيام األنشطة اإلنتاجية واالقتصادية واملنشآت  املنشآت والبيئة هــو االشــتــراط األول 

التعليمية والصحية إضافة إلى الفعاليات املختلفة. 

صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

¶  معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

¶ العقيل

¶  مبنى منظمة الخليج لالستشارات الصناعية (جويك) في الدوحة
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جائزة الخليج للسالمة تمنح ألفضل 
مشروع للسالمة ألول مرة باملنطقة

  1.4 مليار دوالر حجم سوق السالمة 
من الحريق بدول التعاون 

برامج تدريبية متنوعة قدمتها{جويك» خالل الـ40 سنة املاضية .. العقيل:

 نسعى لتعزيز القدرات الفردية والتنظيمية
للقطاع الصناعي الخليجي 

 في إطار سعيها الدائم لتطوير القطاع الصناعي 

"مــنــظــمــة  قــــدمــــت  الـــــتـــــعـــــاون،  فـــــي دول مـــجـــلـــس 

الخليج لالستشارات الصناعية" (جويك) خالل 

الـــســـنـــوات األربــــعــــني املـــاضـــيـــة، بـــرامـــج تــدريــبــيــة 

ــات وذلــــــــك ضــمــن  ــهــ ــجــ ـــن الــ ــعـــديـــد مــ ــلـ ــة لـ ــنـــوعـ ــتـ مـ

 .(TCD) ــــدرات ــقـ ــ الـ الـــتـــدريـــب وتـــطـــويـــر  بـــرنـــامـــج 

ــهـــدف الــرئــيــســي لــلــمــنــظــمــة مـــن هــذه  ــان الـ ــد كــ وقــ

الدورات "زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في 

القطاع الصناعي بــدول الخليج التي نعتبرها 

مــســؤولــيــتــنــا" وفــــق مـــا يــؤكــد عــلــيــه الــســيــد عبد 

العزيز بن حمد العقيل األمني العام للمنظمة. 

وقـــد نــظــمــت "جـــويـــك" دورات تــدريــبــيــة ملــســاعــدة 

رجــال األعمال وبشكل خــاص األعمال الصغيرة 

واملـــتـــوســـطـــة، لـــدعـــمـــهـــم فــــي تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــم 

قـــدرة عــلــى املنافسة  أكــثــر  لتصبح مــؤســســاتــهــم 

ــــا.  كــمــا دعــمــت املــنــظــمــة تطوير 
ً
ــا ودولــــي

ً
إقــلــيــمــي

وتنمية قــدرات أكثر من ألــف شخص في منطقة 

الخليج العربي، من خالل التدريبات والحلقات 

ــلـــى هـــدف  مــــركــــزة عـ ــمـــل  ــعـ الـ الــــدراســــيــــة وورش 

أســاســي هــو تــزويــد املــشــاركــني بمعارف وأدوات 

يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيــادة الربحية 

واالســـتـــدامـــة. كــمــا تــم تخصيص عـــدد كــبــيــر من 

دورات البرنامج لتقديم التدريب املهني املالئم 

ملــؤســســات الــقــطــاعــني الـــعـــام والـــخـــاص فـــي دول 

إلــى ذلك  الــتــعــاون الخليجي، بــاإلضــافــة  مجلس 

تــــدريــــب وورش عــمــل  الـــبـــرنـــامـــج دورات  يــنــظــم 

ــنـــاء لــطــلــب الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة،  مــتــخــصــصــة بـ

واملستثمرين، واملصنعني، واملستشارين، ورجال 

األعــــمــــال، وذلـــــك وفــــق احــتــيــاجــاتــهــم واألهــــــداف 

الــتــي يــســعــون إلــيــهــا مـــن الـــتـــدريـــب. وقــــد أقــامــت 

"جــويــك" شــراكــات مــع عــدد مــن أفضل الجامعات 

الــتــدريــب والتعليم  ــا، ومــراكــز 
ً
املتخصصة عــاملــي

تــدريــبــيــة وورش عمل  لــتــقــديــم دورات  الـــفـــنـــي، 

 ،(TCD) ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات

مــســتــعــيــنــة بـــمـــهـــارات خــبــرائــهــا الــعــامــلــني فــيــهــا، 

إلــى جــانــب الــخــبــراء الــعــرب واألجــانــب مــن مراكز 

وبيوت الخبرة العربية والعاملية، ومنها منظمة 

األمــــم املــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة (يـــونـــيـــدو)، 

ولجنة األمــم املتحدة االقتصادية واالجتماعية 

لـــغـــرب آســـيـــا (اإلســــــكــــــوا)، وجـــامـــعـــة كــارنــيــجــي 

ــــوك، وجــامــعــة املــلــك ســعــود  مــيــلــون، وجــامــعــة ديـ

وجـــامـــعـــة ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز فـــي املــمــلــكــة 

العربية السعودية، واملعهد العربي للتخطيط 

في دولــة الكويت، واملعهد الكوري لالقتصادات 

الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة (كــيــت) و"انــتــرنــاشــونــال 

إيــكــيــم" IeC الــبــريــطــانــيــة لـــالســـتـــشـــارات. وتــقــدم 

الــــقــــدرات  ــتــــدريــــب وتـــطـــويـــر  الــ بـــرنـــامـــج  دورات 

(TCD) مـــن خــــالل وســـائـــط عـــديـــدة مـــؤثـــرة مثل 

دراسات الحالة واملناقشات التفاعلية وتقييمات 

املــشــروع. وقــد عقد برنامج التدريب  فريق عمل 

وتــطــويــر الـــقـــدرات مــنــذ انــطــالقــتــه، أكــثــر مــن 100 

تــنــاولــت مختلف  دورة تــدريــبــيــة وورشــــة عــمــل، 

ا 
ً
التخصصات املتعلقة بالقطاع الصناعي بــدء

مـــن اخـــتـــيـــار فـــكـــرة املــــشــــروع، مـــــــروًرا بــالــتــمــويــل 

 
ً

وإعــــــداد اإلســتــراتــيــجــيــات والـــتـــســـويـــق، وصــــوال

ــارات وتـــحـــقـــيـــق الــتــمــيــز  ــمــ ــثــ ــتــ إلـــــى تـــطـــويـــر االســ

الـــصـــنـــاعـــي، إلـــــى جــــانــــب الـــعـــديـــد مــــن املــــواضــــع 

املتصلة بالصناعة.  كما تقدم "منظمة الخليج 

الــدورات  لالستشارات الصناعية" مجموعة من 

املــعــنــيــة وفـــق احتياجاتها  لــلــجــهــات  الــتــدريــبــيــة 

ــا: إعــــــــداد  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــاصـــــة، فــــــي مــــــجــــــاالت مــــــن أهـ

اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــتــخــطــيــط اإلســتــراتــيــجــي، 

ا، ترويج الصادرات 
ً
ا صناعي

ً
كيف تبدأ مشروع

الصناعية، إدارة مشاريع النفط والغاز، مخاطر 

ــان فـــي املـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة  ــمـ ــتـ االئـ

وتقييم الربحية، برنامج إدارة املشاريع، كفاءة 

ــة، أســـالـــيـــب جـــمـــع ومــعــالــجــة  ــاقــ ــتــــخــــدام الــــطــ اســ

وتحليل الــبــيــانــات الــصــنــاعــيــة، دراســــة الــجــدوى 

للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وتقييمها من 

وجهة النظر االئتمانية، برنامج السالمة املهنية 

في املصانع. ويمكن االطالع على أحدث الدورات 

التدريبية والتسجيل فيها بكل سهولة من خالل 

املوقع اإللكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو 

عبر التواصل بشبكات التواصل االجتماعي على 

"فيسبوك" و"تويتر". 
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