
 

 

المتكزرة األسئلت

 

 الذوائيت؟ مب هو علم اليقظت

ا٤ظشاس إٌاجّح ػٓ ا٤د٠ٚح ٚ أٜ  ٘ٛ اٌؼٍُ ٚ ا٤ٔشطح اٌخاصح تشصذ ٚ ذم١١ُ ٚفُٙ ِٕٚغ

 .تا٤د٠ٚح ِشاوً أخشٜ ِشذثطح

 الذوائيت المصزى؟ مب هو مزكز اليقظت

ٚذم١١ُ اٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌؼا١ٌّح ٌجّغ  ٘ٛ ِشوض ذُ أشاإٖ فٝ ٚصاسج اٌصذح ٠ٚرثغ ِٕظّح اٌصذح

ا٤د٠ٚح . ٚ ٠ٙذف ٘زا اٌّشوض اٌٝ : اٌشصذ اٌّثىش  ا٤ظشاس اٌّشذثطح تبعرخذاَ أٚ عٛء اعرخذاَ

ِرٛلؼح ٚاٌرذاخالخ اٌذٚائ١ح , ٚ سصذ اٌض٠ادج فٝ ِؼذي  ٥ٌظشاس ٚ ا٤ػشاض اٌجأث١ح اٌغ١ش

ا١ٔى١ح دذٚز ٘زٖ اٌّرٛلؼح , ٚ اٌرؼشف ػٍٝ ػٛاًِ اٌّخاغش ١ِٚى دذٚز ا٤ػشاض اٌجأث١ح

أخ١شا ل١اط ٚدغاب اٌفٛائذ ِماتً اٌّخاغش ٚٔشش اٌّؼٍِٛاخ اٌالصِح  ا٤ػشاض اٌجأث١ح , ٚ

 .ا٤د٠ٚح ٌرشش١ذ اعرخذاَ

 العكسي؟ مب هو األثز

جشاء ذٕاٚي جشػاخ ذغرؼًّ ػادج فٟ  ٘ٛ ٚصف ٥ٌظشاس اٌّصادثح ٌرذاٚي اٌذٚاء ٚاٌرٟ ذذذز

ِٓ أجً اعرؼادج أٚ ذؼذ٠ً ٚظ١فح  اٌؼالض ِٓ اٌّشض أٚا٦ٔغاْ ٌٍٛلا٠ح أٚاٌرشخ١ص أٚ 

 .فغ١ٌٛٛج١ح

 الخطيز؟ مب هو األثز العكسي

  :اٌزٜ لذ ٠ئدٜ اٌٝ ادذٞ ٘زٖ ا٤ش١اء ٘ٛ ا٤شش اٌؼىغٝ

  اٌٛفاج .1

  اػالح دائّح .2

  ٘ذد ٌٍذ١اج .3

  ذرطٍة دخٛي اٌّغرشفٝ .4

  ذغثة فٟ ػ١ٛب خٍم١ح ٣ٌجٕح .5

  ذرطٍة ذذخً غثٟ .6

 األصفز؟ مب هو الكبرث

٥ٌد٠ٚح ِٓ خالي ٍِئ ٚ اسعاي " ّٔٛرض  ٘ٛ أداج ٌرغج١ً ٚ ذث١ٍؾ اٌّخاغش ٚ ا٤ػشاض اٌجأث١ح

 Yellow) اٌّرؼاسف ػ١ٍٗ ػا١ٌّا تبعُ اٌىاسخ ا٤صفش ا٦تالؽ ػٓ ا٢شاس اٌؼىغ١ح ٥ٌد٠ٚح " ٚ

Card) اٌؼشت١ح ٚ أخشٜ تاٌٍغح ا٦ٔج١ٍز٠ح ٚ ٠ّىٓ اسعاي ٘زا  ٚ ٌمذ ذُ ذص١ُّ ٔغخح تاٌٍغح

ذث١ٍؾ ِذرٛا٠اذٗ ػٓ غش٠ك اٌٙاذف أٚ اٌثش٠ذ ا١ٌ٦ىرشٚٔٝ . وّا  إٌّٛرض تاٌثش٠ذ أٚ اٌفاوظ , أٚ

اٌّٛلغ ا١ٌ٦ىرشٚٔٝ ػٍٝ شثىح اٌّؼٍِٛاخ اٌذ١ٌٚح. ٚ ٠رىْٛ ٘زا إٌّٛرض  ٠رصٕٝ اسعاٌٗ ػٓ غش٠ك



 

 

ًّ اٌجضء ا٤ٚي ٠ذرٜٛ ػٍٝ ت١أاخ خاصح تاٌّش٠ط , ٚ اٌجضء اٌصأٝ ٠شر , ِٓ خّغح أجضاء

ا٤د٠ٚح اٌّشرثٗ تٙا , ٚ اٌجضء اٌصاٌس ٠ذرٜٛ ػٍٝ ت١أاخ خاصح تاٌؼشض اٌجأثٝ ,  ػٍٝ ت١أاخ

ٚ  , اٌجضء اٌشاتغ ٠ذرٜٛ ػٍٝ ت١أاخ ا٤د٠ٚح ا٤خشٜ اٌّصادثح ٌٍذٚاء ا٤عاعٝ اٌّشرثٗ تٗ ٚ

 .إٌّٛرض اٌجضء اٌخاِظ ٠ذرٜٛ ػٍٝ ت١أاخ خاصح ػٓ ِمذَ

و التقبريز الذوريت لتحذيث  (ICSRs)فزديت لمأمونيت الذواءالتقبريز ال مب هو الفبرق بين

 ؟(Yellow Card) و الكبرث األصفز PSURs)) مأمونيت الذواء

  

خطٛسج 

ا٤شش اٌّثٍؾ 

 ػٕٗ

 ٚلد اٌرمذ٠ُ

ً٘ ذمذ٠ُ 

اٌرمش٠ش 

 اٌضاِٟ ؟

 ٔطاق اٌرطث١ك اٌّثٍؾ

اٌرماس٠ش اٌذٚس٠ح 

ٌرذذ٠س ِؤ١ِٔٛح 

 PSURsاٌذٚاء ))

٠ذرٜٛ 

 ػٍٝ ا٢شاس

اٌخط١شج ٚ 

اٌغ١ش 

 خط١شج

ٚفماً ٌٍجذٚي 

اٌضِٕٝ ٌرمذ٠ُ 

ذٍه اٌرماس٠ش 

ٌىً ِغرذصش 

 ِغجً

ٔؼُ 

 اٌضاِٟ

اٌششوح اٌذاٍِح 

 ٌشخصح اٌرغ٠ٛك

ا٤شش اٌؼىغٟ 

اٌزٜ ٠ذذز 

ػٍٟ إٌطاق 

 اٌؼاٌّٝ

اٌرماس٠ش اٌفشد٠ح 

ٌّؤ١ِٔٛح 

 (ICSRsاٌذٚاء)

٠ذرٜٛ 

ػٍٝ ا٢شاس 

اٌخط١شج 

 فمػ

٠َٛ  15خالي 

ِٓ ذاس٠خ 

ِؼشفح دذٚز 

اشش ػىغٟ 

ٔر١جح ٌرٕاٚي 

 اٞ دٚاء

اٌضاِٟ  -

ٌذاٍِٝ 

سخصح 

 اٌرغ٠ٛك 

اخر١اسٞ  -

ٌفش٠ك 

اٌؼًّ 

 اٌطثٟ

اٌششوح اٌذاٍِح  -

ٌشخصح اٌرغ٠ٛك 

ػٓ غش٠ك ّٔٛرض 

CIOMs  

فش٠ك اٌؼًّ  -

اٌطثٟ )ا٤غثاء, 

أغثاء ا٤عٕاْ, 

اٌص١ادٌح, 

اٌرّش٠ط( ػٓ 

غش٠ك اٌىاسخ 

 ا٤صفش

ا٤شش اٌؼىغٟ 

ذز اٌزٜ ٠ذ

داخً ٔطاق 

جّٙٛس٠ح 

 ِصش اٌؼشت١ح

اٌىاسخ ا٤صفش 

(Yellow Card) 

٠ذرٜٛ 

ػٍٝ ا٢شاس 

اٌخط١شج 

 فمػ

٠َٛ  15خالي 

ِٓ ذاس٠خ 

ِؼشفح دذٚز 

اشش ػىغٟ 

ٔر١جح ٌرٕاٚي 

 اٞ دٚاء

 اخر١اسٞ

فش٠ك اٌؼًّ  -

اٌطثٟ )ا٤غثاء, 

أغثاء ا٤عٕاْ, 

اٌص١ادٌح, 

 اٌرّش٠ط( 

اٌّش٠ط, ألاسب  -

اٌّش٠ط, أصذلاء 

اٌّش٠ط ٚ أٞ 

ا٤شش اٌؼىغٟ 

اٌزٜ ٠ذذز 

داخً ٔطاق 

جّٙٛس٠ح 

 ِصش اٌؼشت١ح



 

 

شخص ٠غرط١غ 

ا٦تالؽ ػٓ ا٢شش 

 اٌؼىغٟ ٌٍذٚاء

 اإلبالغ عن أثز عكسي لذواء؟ من الذى يستطيع

ا٤غثاء, أغثاء ا٤عٕاْ, اٌص١ادٌح, ) اٌششوح اٌذاٍِح ٌشخصح اٌرغ٠ٛك, فش٠ك اٌؼًّ اٌطثٟ

أٚ أٞ شخص ٠غرط١غ ا٦تالؽ ػٓ ا٢شش  اٌّش٠ط, أصذلاء اٌّش٠طاٌرّش٠ط( اٌّش٠ط, ألاسب 

 .ٌٍذٚاء اٌؼىغٟ

 علي المبلػ عن أى أثز عكسي لذواء؟ هل هنبك أى مسئوليت

ذثؼاخ ِٓ أٜ ٔٛع ػٍٝ ِمذَ اٌرمش٠ش .  ٠جة اٌرشذ٠ذ ػٍٝ ا٠عاح أٔٗ ١ٌظ ٕ٘ان أٜ ِغئ١ٌح أٚ أٜ

اٌٝ ِشالثح أِاْ ا٤د٠ٚح ِا تؼذ ػ١ٍّح  ٠ئدٜ فٙزا ػًّ ذطٛػٝ ِٓ أعاع١اخ اٌّّاسعح ا١ٌّٕٙح

تإٌّظِٛح اٌصذ١ح فٝ ِصش ػٍٝ اٌّشاسوح فٝ ٘زا  اٌرغج١ً . ٚ ٌٙزا ٔشجغ وً ِٓ ٌٗ صٍح

 .اٌّش٠ط اٌّصشٜ اٌؼًّ اٌزٜ ٠ٙذف فٝ إٌٙا٠ح اٌٝ صاٌخ

 اإلبالغ عن األثبر العكسيت لألدويت؟ مب هي أهميت

اٌرجاسب اٌغش٠ش٠ح اٌرٝ ذصثد فاػ١ٍح  ّرٛفشج ِٓأٜ دٚاء ٠رُ ذغج١ٍٗ تٕاءا ػٍٝ اٌّؼٍِٛاخ اٌ

تؼط اٌّآخز ػٍٝ ٘زٖ اٌرجاسب ٚ ِٕٙا :  اٌّغرذعش ٚ أِأٗ ػٍٝ اٌّذٜ اٌمص١ش. ٚ ٌىٓ ٕ٘ان

لٛسٔٛا تاٌّغرخذ١ِٓ تؼذ ذغج١ً اٌذٚاء, لصش ِذج  ِذذٚد٠ح اٌّشاسو١ٓ فٝ ٘زٖ اٌرجاسب ارا ِا

ذذد ظشٚف لذ ال ذذاوٝ ا٦عرؼّاي اٌفؼٍٝ. وً تؼٕا٠ح فائمح ٚ  ٘زٖ اٌرجاسب, اخر١اس اٌّشاسو١ٓ

 . ٔظاَ ١ٌٍمظح اٌذٚائ١ح تؼذ اٌرغج١ً ٌّشالثح ِؤ١ِٔٛح ا٤د٠ٚح ٘زٖ اٌؼٛاًِ ذرطٍة ٚجٛد

 


