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  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
  االتصاالت السلكية والالسلكيةب الخاصة

 مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

)GIIP.(1سسة واحدة أو أآثر من  وحين تشارك مؤ

المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد 

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

اإلرشادات جنب مع وثيقة الصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى 
، التي تتيح اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب 

ويمكن االطالع على القائمة .  المعنّيةصناعةقطاعات التعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع

Co/nsf.sustainability/ifcext/org.ifc.www://http

EnvironmentalGuidelines/entnt

                                                 
د والحصافة والتبّصر  هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتها1

الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 
وقد تشمل . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام

األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة العملية 
ب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة ألحد عند قيامهم بتقييم مجموعة أسالي

 مستويات مختلفة من تدهور – على سبيل المثال ال الحصر –المشروعات 
البيئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من الجدوى 

  .المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 . ى حدة، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع عل

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

بلد الُمضيف، الوضع في ال: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية . الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

 المضيف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

 يحتاج األمر إلى –ني  في ضوء أوضاع المشروع المع–

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

  .والبيئة

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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 التطبيق
صة الخاتنطبق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 

االتصاالت السلكية والالسلكية على البنية األساسية لالتصاالت ب

السلكية والالسلكية مثل الخطوط الثابتة، والبنية األساسية لنقل 

الصوت والبيانات السلكيًا، وتشمل الكبالت الدولية األرضية 

، باإلضافة إلى )مثل آبالت األلياف الضوئية(وتحت البحرية 

يوني، وما يتعلق بها من ترآيبات البث اإلذاعي والتليفز

وهذه  2.ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية والبث

 :الوثيقة تم تنظيمها وفق األقسام التالية

 اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل معها —1.0القسم 
 مؤشرات األداء ورصده  —2.0القسم 
 ة والمصادر اإلضافيثبت المراجع - 3.0القسم 
 وصف عام ألنشطة الصناعة :)أ(الملحق

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة   1.0
 وآيفية التعامل معها

يقدم القسم التالي ملخصًا للقضايا ذات الصلة بالبيئة والصحة 

والسالمة المرتبطة بمشاريع االتصاالت السلكية والالسلكية 

ا إلى جانب وبنيتها األساسية والتي تقع أثناء مرحلة التشغيل، هذ

اإلرشادات العامة بشأن وتقدم . توصيات بكيفية التعامل معها
اإلرشادات العامة القابلة للتطبيق على  البيئة والصحة والسالمة

 . أنشطة اإلنشاء وإيقاف التشغيل

 البيئة  1.1

تشمل القضايا البيئية في مشاريع االتصاالت السلكية والالسلكية 

 : ما يلي -بصفة أساسية  -

 ير خصائص الموائل األرضيةتغ •
                                                 

تشمل الترآيبات والمعدات ذات الصلة األنظمة الخلوية، والميكروويف،  2
مة الالسلكية أخرى؛ أجهزة االستقبال الساتلية؛ محطات استقبال، واألنظ

وإرسال، وتحويل ذات خطوط سلكية والسلكية، والمعدات ذات الصلة مثل 
األعمدة واألبراج، والكبالت والموصالت، وهياآل المعدات مثل الواقيات 

 ).المولدات(والكبائن، والبطاريات االحتياطية، ووحدات الطاقة المساعدة 

 تغير خصائص الموائل المائية •

 اآلثار البصرية •

 المواد والنفايات الخطرة •

 المجاالت الكهربائية والمغناطيسية •

 االنبعاثات الهوائية •

 الضوضاء •

 تغير خصائص الموائل األرضية
يمكن أن تتعرض الموائل األرضية والمائية إلى التغير أثناء 

 لالتصاالت، وتتوقف تلك التغيرات على إنشاء البنية األساسية

وتكون . نوع مكونات البنية األساسية والموقع المقترح إلقامتها

اآلثار المحتمل وقوعها على الموائل أآبر خالل إنشاء وترآيب 

البنية األساسية الطولية، مثل آبالت الخطوط الثابتة الدولية، 

نى إلى جانب طرق الوصول إلى األنواع األخرى من الب

 .األساسية على األراضي التي آانت من قبل بكرًا

وتتضمن التدابير الموصى بها لمنع ومكافحة اآلثار الناتجة عن 

 :إنشاء حق الطريق على الموائل األرضية ما يلي

مثل آبالت األلياف (إقامة البنية األساسية للخطوط الثابتة  •

، واألنواع األخرى من البنى األساسية الطولية )الضوئية

حقوق الطريق، طرق الوصول، الخطوط، واألبراج تفاديًا 

للموائل الحرجة عن طريق استخدام ممرات مرافق 

 الخدمات والنقل القائمة، ما أمكن ذلك؛

تجنب إجراء األعمال اإلنشائية أثناء موسم التكاثر وغيره  •

 من المواسم أو أوقات اليوم الحساسة؛

ي حدث بها اختالل إعادة الكساء النباتي في المناطق الت •

 بأنواع النبات التي تنتمي للبيئة المحلية؛

إدارة أعمال موقع اإلنشاء آما هو مبين في األقسام ذات  •

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة الصلة في 
 .والسالمة
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 اصطدام الطيور
يشكل ارتفاع بعض أبراج اإلرسال الخاصة بالتليفزيون 

للطيور بسبب االصطدام في والراديو مخاطر محتملة مميتة 

 ومن المعتقد أن احتماالت اصطدام الطيور 3.المقام األول

تمثل األبراج (تتزايد مع ارتفاع وتصميم أبراج االتصاالت 

، )المثبتة بشدادات احتماالت أآبر لالصطدام، على سبيل المثال

من شأنها أن تجذب بعض أنواع (ووجود أضواء على األبراج 

، واألهم من )ليل أو ظروف اإلضاءة المتدنيةالطيور أثناء ال

ذلك، وجود بعض األبراج في مواقع ممرات مسارات الطيران 

  4.أو الهجرة

تشمل التدابير الموصى بها لمنع ومكافحة حوادث اصطدام 

 :5الطيور ما يلي

مثل أماآن (إقامة األبراج بحيث تتفادى الموائل الهامة  •

 الغربان، وممرات التعشيش، ومجاثم البلشون، ومجاثم

 ؛)الكأل، وممرات الهجرة

تجنب اآلثار التراآمية لألبراج عن طريق مشارآة المواقع  •

بين الهوائيات على األبراج القائمة أو على أي إنشاءات 

خاصة هوائيات االتصاالت الهاتفية (ثابتة أخرى 

، تصميم األبراج الجديدة إنشائيًا وآهربائيًا بحيث )الخلوية

ستخدامات المستقبلية، وإزالة األبراج التي لم تستوعب اال

 تعد قيد االستخدام؛

الحد من ارتفاعات األبراج وإيالء األفضلية للتصميمات  •

مثل، استخدام (اإلنشائية لألبراج غير المثبتة بشدادات 
                                                 

3 Manville (2205) Bird Strikes and Electrocutions at 
Power Lines, Communication Towers, and Wind 

Turbines: State of the Art and State of the Science – 
Next Steps Toward Mitigation . 

 . المصدر السابق 4
 United States (US) يتوفر مزيد من المعلومات في 5

Department of Interior, Fish and Wildlife Service, 
Service Guidance on the Siting, Construction, 

Operation and Decommissioning of Communications 
Towers (2000) . 

، إلى أقصى حد ممكن )الهياآل الشبكية أو األعمدة الوحيدة

 من الناحية العملية؛

اج مثبتة بشدادات بالقرب من الموائل في حالة وجود أبر •

الحرجة للطيور أو مسارات الهجرة، يجب تثبيت أدوات 

مثًال الكرات اإلرشادية، أو موانع أو (لتحسين رؤيتها 

 .على الشدادات )مبعدات الطيور

الحد من وضع أنظمة اإلضاءة على األبراج والحد من  •

شدتة إضائتها، وقصرها على تلك الالزمة لسالمة 

وتشمل البدائل الممكنة أنظمة اإلضاءة البيضاء  .طيرانال

  .أو الوامضة /و 

 تغير خصائص الموائل المائية
 -بحسب موقعها  -قد يتطلب ترآيب مكونات الخطوط الثابتة 

إنشاء ممرات تعبر الموائل المائية مع ما يعنيه ذلك من إمكانية 

عاب إحداث خلل للمجاري المائية، واألراضي الرطبة، والش

المرجانية، والنباتات النهرية، وتشمل تلك المكونات آبالت 

األلياف الضوئية الدولية، وطرق الوصول إلى أبراج اإلرسال 

 . وغير ذلك من البنى األساسية الثابتة المقامة قرب الساحل

تتضمن التدابير الموصى بها لمنع ومكافحة اآلثار التي 

 :تتعرض لها الموائل المائية ما يلي

قامة أبراج نقل الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في إ •

مواضع تراعي االبتعاد عن الموائل المائية الهامة مثل 

المجاري المائية، واألراضي الرطبة، والمناطق النهرية، 

وآذلك عن موائل تسرئة األسماك، وموائل إشتاء األسماك 

 الهامة حيثما يكون ذلك ممكنًا؛

ألسماك في حالة عدم إمكانية تفادي اإلبقاء على منافذ ل •

تقاطع الطريق مع المجاري المائية، وذلك باللجوء إلى 

إقامة جسور ذات مسافة حرة بين الدعامات، أو سحارات 

 مفتوحة الجزء السفلي، أو أي طرق أخرى معتمدة؛
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التقليل من قطع الكساء النباتي المجاور لضفاف األنهار  •

 وإحداث اختالل به؛

ة موقع اإلنشاء آما هو المبين في األقسام ذات إدارة أنشط •

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة الصلة في 
 . والسالمة

 
 تغير خصائص الموائل البحرية

مثل آبالت األلياف (قد تمتد آبالت االتصاالت الدولية 

ويتم تمديد الكبالت . عبر مساحات ممتدة للمحيطات )الضوئية

يد الكبالت ومرآبة تحت مائية عادة باستخدام سفن لتمد

وتشمل القضايا المرتبطة . يتم تشغيلها عن بعد )مغمورة(

بتغيير الموائل البحرية إحداث خلل في الكساء النباتي بمنطقة 

والحياة البحرية، بما في ذلك الثدييات البحرية، والثفالة مما  المد

 .ينتج عنه تعكير المياه وانخفاض نوعيتها

الموصى بها لمنع ومكافحة اآلثار التي تتضمن التدابير 

 :تتعرض لها الموائل البحرية ما يلي

تحديد مواقع مسارات الكبالت، والمنافذ البحرية،  •

ووضعها بحيث تكون بعيدة عن الموائل البحرية الحرجة 

 مثل أماآن التكاثر والشعاب المرجانية؛

دفن الكبالت البحرية المغمورة عند المرور عبر الموائل  •

 حساسة في مناطق المد؛ال

 رصد مسار تمديد الكبل بحثًا عن وجود ثدييات بحرية؛ •

تجنب تمديد الكبالت البحرية المغمورة أثناء فترات تكاثر  •

األسماك والثدييات البحرية، وفترات الوضع، ومواسم 

 .التسرئة

 اآلثار البصرية
تتوقف اآلثار البصرية لألبراج ومعدات الهوائيات على 

جتمع المحلي إضافة إلى القيمة الجمالية التي تصورات الم

). مثل المناطق الطبيعية والسياحية(يوليها للمنظر الجمالي 

تشمل توصيات منع اآلثار البصرية، والحد منها، ومكافحتها ما 

 :يلي

الحد من إنشاء أبراج إضافية وذلك عن المشارآة في  •

شاءات المواقع للهوائيات المقترحة على أبراج قائمة أو إن

 قائمة مثل المباني أو أبراج نقل الطاقة الكهربية؛

مثل ( تمويه األبراج والهوائيات أو استخدام أي بدائل إخفاء •

 ؛ )األعمدة أو األبراج المصنوعة على هيئة أشجار

أخذ تصورات الجمهور بشأن القضايا الجمالية في  •

الحسبان من خالل التشاور مع المجتمع المحلي أثناء 

  .ديد مواضع أبراج الهوائياتعملية تح

 المواد والنفايات الخطرة
ال تتطلب العمليات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية 

ولكن تشغيل بعض . استخدام آميات آبيرة من المواد الخطرة

أنواع معدات التحويل واإلرسال قد يتطلب استخدام أنظمة طاقة 

طاريات رصاصية ب(احتياطية تتألف من مجموعة من البطارية 

ومولدات احتياطية تعمل بوقود الديزل  )حمضية في العادة

آما قد يتولد عن أعمال التشغيل والصيانة  .للتزويد بالكهرباء

مثل بطاريات النيكل آادميوم وألواح الدارات (نفايات الكترونية 

المطبوعة المخلفة من أجهزة الكمبيوتر والمعدات اإللكترونية 

ويخلف ). ب بطاريات الطاقة االحتياطيةاألخرى، إلى جان

تشغيل المولدات االحتياطية ومرآبات الخدمة والصيانة 

آما  .إطارات مستعملة، وزيوت مخلفة، ومرشحات مستعملة

يمكن أن تحتوي أجهزة المحوالت على ثنائي الفينيل متعدد 

مواد من (الكلور بينما تحتوي معدات التبريد على مبردات 

  ).بب في استنفاد األوزونالمحتمل أن تتس

تشمل اإلجراءات الموصى بها للتعامل مع المواد الخطرة ما 

 : يلي
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تنفيذ إجراءات نقل الوقود وخطط منع ومكافحة االنسكاب  •

المطبقة على نقل وتخزين الوقود ألنظمة الطاقة الكهربية 

االحتياطية، ويفضل تزويد صهاريج تخزين الوقود 

 نع االمتالء الزائد؛بوسائل احتواء ثانوية وم

تنفيذ إجراءات للتعامل مع البطاريات الرصاصية  •

الحمضية، بما في ذلك التخزين المؤقت، والنقل، وإعادة 

 التدوير النهائي من قبل منشأة مرخصة؛

ضمان عدم احتواء معدات الدعم الجديدة على ألواح  •

يجب التعامل . دارات مطبوعة أو مواد مستنفدة لألوزون

الدارات المطبوعة في األجهزة والمعدات القديمة مع ألواح 

  6آنفايات خطرة؛

شراء أجهزة إلكترونية تستوفي متطلبات التخلص  •

التدريجي من المحتويات من المواد الخطرة وتنفيذ 

إجراءات التعامل مع النفايات من األجهزة الحالية وفقًا 

لإلرشادات المتعلقة بالنفايات الخطرة الواردة في 

 7.دات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةاإلرشا

دراسة تطبيق برامج االسترداد لألجهزة االستهالآية مثل 

 .الهواتف الخلوية والبطاريات الخاصة بها

  المجاالت الكهربائية والمغناطيسية
 مرئية غير قوة خطوط والمغناطيسية الكهربائية المجاالت تعد

 والمعدات طاقةال خطوط مثل آهربي، جهاز أي من تنبعث

 الجهد عن الكهربائية المجاالت وتنتج .به وتحيط الكهربائية،

 فتنتج المغناطيسية المجاالت أما .الجهد زاد آلما شدتها وتزيد

 وتعد .التيار زيادة مع شدتها وتزداد الكهربي التيار تدفق عن

                                                 
اتفاقية قد تتضمن المتطلبات اإلضافية التزامات البلد المضيف بموجب  6

طرة والتخلص منها عبر الحدود بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخ
)http://www.basel.int/ ( واتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة

المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في 
  ).int.pic.www://http/(التجارة الدولية 

الكروم (يجب تقييد استعمال الرصاص، الزئبق، الكادميوم، الكروم  7
، ثنائي فينيل متعدد البروم، واالسترات ثنائية الفينيل متعدد البروم )السداسي

أو التخلص منها على مراحل آما هو موضح في توجيهات االتحاد 
  ).2003bو 2003a(األوروبي 

 من تنبعث التي الميكروويف وموجات الالسلكي موجات

 .الكهرومغناطيسية الطاقة أشكال نبي من اإلرسال هوائيات

 بث محطات من آثيرًا أآبر عادة الالسلكية الموجة شدة وتكون

 المستقبلة المرسلة المحطات من عنها والتليفزيون اإلذاعة

 شبكات وترسل .الخلوي الهاتف التصاالت القاعدة

 حتى الترآيز عالية موجهة حزم وتستقبل والساتل الميكروويف

   .أعلى ةطاق مستويات على

على الرغم من وجود قلق جماهيري وعلمي بشأن اآلثار 

الصحية المحتملة المرتبطة بالتعرض للمجاالت الكهربية 

ليس فقط تلك الناتجة عن خطوط الضغط العالي (والمغناطيسية 

والمحطات الفرعية، ولكن تلك الناتجة عن االستخدامات 

 توجد بيانات ، إال أنه ال)المنزلية اليومية للكهرباء آذلك

تجريبية تثبت وجود آثار عكسية على الصحة جراء التعرض 

لمستويات المجاالت الكهربية والمغناطيسية المعتادة من خطوط 

  8. نقل الطاقة الكهربائية ومعداتها

ولكن، على الرغم من ضعف الشواهد على وجود مخاطر 

 9.صحية عكسية، إال أنها تظل آافية إلثارة قلق محدود

 التوصيات القابلة للتطبيق في مجال التعامل مع حاالت تشمل

  : التعرض للمجاالت الكهربية والمغناطيسية ما يلي

تقييم احتماالت تعرض الجمهور، بالمقارنة للمستويات  •

المرجعية التي وضعتها اللجنة الدولية المعنية بالحماية من 

                                                 
8 International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection(ICNIRP) (2001); International 
Agency for Research on Cancer (2002); US National 

Institute of Health (2002); Advisory Group to the 
United Kingdom National Radiation Protection Board 

(2001), and US National Institute of Environmental 
Health Sciences (1999).  

9 US National Institute of Environmental Health 
Sciences (2002) 

http://www.basel.int/
http://www.pic.int/


    إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
    االتصاالت السلكية والالسلكيةصة بالخا

        

 
    6          2007 نيسان، /أبريل 30

  
  مجموعة البنك الدولي

يجب أن  ICNIRP .(10,11(اإلشعاع غير المؤين 

ت المتوسطة والقصوى ما دون المستوى تكون المستويا

بشأن تعرض الجمهور  ICNIRPالمحدد في توصيات 

 12;العام

 راجع (الهوائيات أبراج لمواقع العام الدخول من الحد •

 الوثيقة، هذه في المحلي المجتمع وسالمة صحة قسم أيضًا

  ;)أدناه

 وترآيب إقامة في الجيدة الهندسية الممارسات اتباع •

 لتفادي ،)الميكروويف وصالت مثل (اهيةاالتج الوصالت

  المباني؛ إنشاءات

 بالمجاالت المتعلقة القضايا بشأن الجمهور تصورات أخذ •

 مع التشاور خالل من الحسبان في والمغناطيسية الكهربية

 أبراج مواضع تحديد عملية أثناء المحلي المجتمع

  .الهوائيات

 االنبعاثات الهوائية
 والالسلكية السلكية االتصاالت اريعمش في االنبعاثات ترتبط

 مولدات واستخدام المرآبات، أساطيل بعمل أساسية بصفة

 .الحرائق وإخماد التبريد أنظمة واستخدام االحتياطية، الطاقة

 :يلي ما االنبعاثات من للحد بها الموصى اإلجراءات تشمل

 أسطول من االنبعاثات إلدارة استراتيجيات تطبيق •

اإلرشادات  في موضح هو آما الطاقة ومولدات المرآبات
 استخدام وتجنب العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

                                                 
 ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to راجع 10

Time-varying Electric, Magnetic, and 
Electromagnetic Fields . وتستند المعايير إلى تقييمات اآلثار

 بمساندة ICNIRPتحظى . ولوجية التي ثبت أن لها تبعات صحيةالبي
وقد توصلت استعراضات منظمة الصحة العالمية . منظمة الصحة العالمية

إلى أنه ال يبدو لحاالت التعرض لمستويات دون الحدود الموصى بها في 
 أية تبعات معلومة على ICNIRPالمبادئ التوجيهية الدولية التي أرستها 

 .الصحة
 Institute of Electrical للحصول على مزيد من المعلومات راجع 11

and Electronics Engineers (IEEE) (2005).  
 اإلرشادات بشأن التعرض المعنية بتعرض الجمهور العام الصادرة عن 12

  . من هذه اإلرشادات2.1مذآورة في القسم 

 آان إن للطاقة، دائمة آمصادر االحتياطية الطاقة مولدات

 ;العملية الناحية من ممكنًا ذلك

 التبريد أنظمة في للكلوروفلوروآربون بدائل استخدام •

 تدريبًا بينمدر بمقاولين االستعانة مع الحرائق، وإخماد

  .الكلوفلوروآربون مع التعامل مجال في معتمدين أو جيدًا

 الضوضاء
 االتصاالت منشآت في للضوضاء األساسي المصدر يرتبط

 تشمل .االحتياطية الطاقة مولدات بتشغيل والالسلكية السلكية

 باستخدام الضوضاء مع للتعامل بها الموصى اإلجراءات

 إلى باإلضافة ,الصوت تماتوآا للضوضاء الكابتة الحاجبات

 المستقبالت عن بعيدًا للضوضاء المولدة المصادر وضع

 للوفاء للضوضاء الحساسة المستقبالت من غيرها أو السكنية

اإلرشادات العامة  في الواردة الضوضاء انبعاث بمستويات
  .بشأن البيئة والصحة والسالمة

 الصحة والسالمة المهنية 1.2

 االتصاالت مشاريع في المهنية لسالمةوا الصحة قضايا تشمل

  :يلي ما أساسية بصفة والالسلكية السلكية

 الكهربائية السالمة •

  )المهنية (الكهرومغناطيسية المجاالت •

 الضوئية األلياف سالمة •

 العلوية األعمال وتحت ارتفاعات على العمل •

 السقوط من الحماية •

 المحصورة األماآن دخول •

 كالمحر ذات المرآبات سالمة •

 

ربما تنشأ المخاطر على الصحة والسالمة المهنية أيضًا أثناء 

اإلنشاء، وهي تماثل تلك التي تحدث في مواقع اإلنشاء 
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اإلرشادات العامة بشأن األخرى، وهي مبينة بالتفصيل في 
 .  إضافة إلى تدابير منعها ومكافحتهاالبيئة والصحة والسالمة

 شبكة مكونات عضب وإصالح واإلنشاء، الحفر، أعمال تؤدي

 المرافق إلى العمال تعرض إلى والالسلكية السلكية االتصاالت

 الكهربائية النقل خطوط ذلك في بما األرضية، وتحت األرضية

 والبترول الطبيعي الغاز أنابيب خطوط أو المدفونة، أو الهوائية

 القائمة األرضية تحت المرافق على التعرف ويجب .المدفونة

 .الخنادق وعمل الحفر أعمال في البدء قبل مواقعها وتحديد

 السالمة الكهربائية
 لمخاطر والالسلكية السلكية االتصاالت عمال يتعرض أن يمكن

 اإلنشاء، أعمال خالل الحية الطاقة خطوط مالمسة نتيجة مهنية

 المخاطر ومكافحة منع تدابير تشمل .والتشغيل والصيانة،

 :يلي ما الحية الطاقة بخطوط المرتبطة

 

 المعدات بترآيب فقط والمعتمدين المدربين للعمال السماح •

  إصالحها؛ أو صيانتها، أو الكهربائية،

 بشكل وتأريضها الحية الكهرباء توزيع خطوط تعطيل •

 منها؛ بالقرب أو عليها، أعمال أي إجراء قبل صحيح

أن يقوم باألعمال التي تجري على األسالك الحية عمال  •

لصارم بمعايير السالمة والعزل مدربون مع االلتزام ا

يجب أن يكون العاملون المؤهلون أو المدربون . المحددة

الذي يعملون على أنظمة النقل والتوزيع قادرين على 

 13:تحقيق ما يلي

o في األجزاء من وغيرها الحية األجزاء بين التمييز 

 الكهربائي النظام

o الحية األجزاء جهد تحديد 

                                                 
 Occupational Safety and يتوفر مزيد من المعلومات في 13                                                

Health Administration (OSHA), 29 CFR 1910.268 
(Telecommunications) .  

o الخطوط لجهود المبينة نياالد االقتراب مسافات معرفة 

 المحددة الحية

o وإجراءات لمعدات الصحيح االستخدام من التأآد 

 األجزاء في أو بالقرب العمل عند الخاصة السالمة

 الكهربائي النظام في المكشوفة المكهربة

 المكهربة المكشوفة األجزاء من االقتراب للعمال ينبغي ال •

 في إال مناسبًا بًاتدري مدربون آانوا ولو حتى الموصلة أو

 :التالية الحاالت

o المكهرب الجزء عن مناسب بشكل العامل عزل 

 المعتمدة؛ العزل وسائل من غيره أو القفازات بواسطة

 أو

o عنصر أي وآذلك العامل عن المكهرب الجزء عزل 

 أو آخر؛ موصل

o عنصر أي عن صحيح بشكل ومعزول منعزل العامل 

 )الحية الخطوط أعمال (موصل آخر

حالة الحاجة إلى إجراء صيانة وتشغيل ضمن الحدود في  •

الدنيا لمسافة التباعد، يجب أن يحدد في خطة الصحة 

والسالمة، التدريب النوعي، وتدابير السالمة، وأجهزة 

السالمة الشخصية، وغيرها من االحتياطات 

 14الالزمة؛

 

 الكهربية، بالصدمات المرتبطة اإلصابات منع توصيات تشمل

 :يلي ما ومكافحتها، ،منها والحد

 

 أفراد أيدي على الكهربائية الترآيبات جميع إجراء يجب •

 أن يجب .مجازين أشخاص إشراف وتحت معتمدين

 والتدريب التعليم األعمال تلك في االعتماد يتضمن

 العمليين؛ وآذلك النظريين

 
 يتوفر المزيد من المعلومات عن مسافات التباعد المطبقة في أعمال 14

  .OSHA, 29 CFR 1910.268االتصاالت السلكية والالسلكية في 
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 وفحص الطاقة لقطع صارمة إجراءات تطبيق يجب •

 لم إذا .صيانة أعمال يةأ إجراء قبل الكهربائية المعدات

 الترآيبات نقل يجب الطاقة، قطع اإلمكان في يكن

  الخطرة؛ اآلثار من للحد عزلها أو الكهربائية

 جميع على التعرف يجب الحفر، بأعمال القيام قبل •

 أن ويجب .وتعليمها األرضية تحت الكبالت ترآيبات

  والمخططات؛ الرسوم في محددة الترآيبات تلك تكون

 هياآل أو الكهربائية الترآيبات جميع ريضتأ يجب •

 حيث للسالمة، توفيرًا األبراج، أو األعمدة مثل الصلب،

 .الكهربي للتفريغ المؤرض المسار الكهربي التيار يختار

 معدات على صيانة أعمال إجراء إلى الحاجة حالة في

 ويجب صارمة سالمة إجراءات تطبيق يجب مكهربة،

 ستمر؛م إشراف تحت العمل إجراء

 الصدمة ضحايا إنعاش أساليب على األفراد تدريب يجب •

 .الكهربية

 المجاالت الكهرومغناطيسية
أعاله على شرح للمجاالت الكهربائية  1.1يحتوي القسم 

يتعرض عمال االتصاالت السلكية والالسلكية . والمغناطيسية

في العادة إلى مجاالت آهرومغناطيسية أعلى من التي يتعرض 

ور العام نظرًا لعملهم بالقرب من هوائيات اإلرسال لها الجمه

وتكون شدة الموجة . التي تبث موجات السلكية وميكروويف

الالسلكية عادة أآبر آثيرًا من محطات بث اإلذاعة والتليفزيون 

عنها من المحطات المرسلة المستقبلة القاعدة التصاالت الهاتف 

تستقبل إشعات وترسل شبكات الميكروويف والساتل و. الخلوي

  15. موجهة عالية الترآيز حتى على مستويات طاقة أعلى

                                                 
على الرغم من أن الدراسات التفصيلية التي تناولت التعرض للمجاالت  15                                                                               

مغناطيسية في أماآن العمل بكل من الواليات المتحدة، وآندا، الكهرو
وفرنسا، وعدة بلدان في الشمال األوروبي لم تتوصل إلى وجود صلة قاطعة 
أو ارتباط بين التعرض المهني النموذجي للمجاالت الكهرومغناطيسية وبين 

حدوث آثار عكسية على الصحة، إال أن بعض الدراسات توصلت إلى 
اط محتمل بين التعرض المهني للمجاالت الكهرومغناطيسية وجود ارتب

 الحد أو الكهرومغناطيسية للمجاالت المهني التعرض منع يجب

 المجاالت من للسالمة برنامج وتنفيذ إعداد خالل من منها

 :التالية المكونات يتضمن الكهرومغناطيسية

 عمل،ال موقع في المحتملة التعرض مستويات على التعرف •

 التعرض لمستويات مسحية اختبارات إجراء ذلك في بما

 أثناء شخصية رصد أجهزة واستخدام الجديدة المشاريع في

  التشغيلية؛ األنشطة

 على ومخاطر مستويات على التعرف على العمال تدريب •

 المهنية؛ الكهرومغناطيسية المجاالت مستويات

 مناطق عن لتمييزها بها والتعريف سالمة مناطق إقامة •

 للمجاالت مرتفعة مستويات بها يوجد أن يتوقع التي العمل

 للتعرض المقبولة بالمستويات بالمقارنة الكهرومغناطيسية

 جيدًا؛ تدريبًا المدربين العمال على دخولها وقصر العام،

تنفيذ خطط عمل تتناول مخاطر التعرض المحتملة أو  •

مرجعية المؤآدة التي تتجاوز مستويات التعرض المهني ال

التي وضعتها المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية المعنية 

ومعهد  ،)ICNIRP(بالحماية من اإلشعاع غير المؤين 

.  IEEE(16(المهندسين الكهربائيين وااللكترونيين 

يجب ضبط معدات رصد التعرض الشخصية بحيث تقوم 

باإلنذار من مستويات التعرض التي دون المستويات 

في المائة منها على سبيل  50(تعرض المهني المرجعية لل

من الممكن أن تتضمن خطط العمل التي تتناول ). المثال

التعرض المهني، تعطيل معدات اإلرسال أثناء أعمال 

الصيانة، وتحديد زمن التعرض من خالل تناوب العمل، 

وزيادة المسافة بين المصدر والعامل، إن آان ذلك ممكنًا 

، استخدام مواد حاجبة؛ أو ترآيب ساللم من الناحية العملية

 
 U.S. National Institute) واإلصابة بالسرطان، مثل سرطان الدماغ

of Environmental Health Sciences 2002)  مما يدل على
  .وجود شواهد يمكن أن تثير قلقًا محدودًا

ة عن  اإلرشادات بشأن التعرض المعنية بالتعرض المهني الصادر16
ICNIRP من هذه اإلرشادات2.2 مذآورة في القسم .  



    إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
    االتصاالت السلكية والالسلكيةصة بالخا

        

 
    9          2007 نيسان، /أبريل 30

  
  مجموعة البنك الدولي

أو أي أدوات تسلق أخرى داخل األعمدة أو األبراج، أو 

  .خلف حزم اإلرسال

 سالمة األلياف الضوئية
يتعرض العمال المشارآون في ترآيب أو إصالح آبالت 

األلياف الضوئية إلى مخاطر الضرر الدائم بالعين نتيجة 

 توصيل الكبالت التعرض لضوء الليزر أثناء أعمال

آما قد يتعرض العمال أيضًا إلى نفاذ قطع  17.وفحصها

األلياف الزجاجية الدقيقة أو الميكروسكوبية إلى األنسجة من 

وربما . خالل الجلد أو العيون، أو عن طريق بلعها أو استنشاقها

تشكل أعمال ترآيب األلياف الضوئية مخاطر نشوب حرائق 

هاب في أماآن ترآيب الليزر عالي نظرًا لوجود مواد قابل لاللت

تشمل توصيات منع وقوع اإلصابات المتعلقة بترآيب  .القدرة

وصيانة آبالت األلياف الضوئية، والحد منها، ومكافحتها، ما 

  :يلي

 بأضواء المرتبطة المحددة المخاطر على العاملين تدريب •

 منخفضة الليزر أضواء فئات مختلف ذلك في بما الليزر،

  األلياف؛ مع والتعامل قدرة،ال وعالية

 الليزر ضوء الستخدام سالمة إجراءات وتنفيذ إعداد •

 :يلي ما تشمل األلياف، مع والتعامل

o آان إن العمل، بدء قبل الليزر أضواء تشغيل إيقاف 

 العملية الناحية من ممكنًا ذلك

o ترآيب أثناء الليزر من الواقية النظارات استخدام 

 لحيةا الضوئية األلياف شبكات

o توجيهها أو الليزر ألياف لطرف المتعمد النظر حظر 

 آخر شخص ناحية

o عالمات ووضع العمل، منطقة إلى الدخول تقييد 

 يمكن التي المناطق على تعريفية وبطاقات تحذيرية
                                                 

 عند تمديد آبل أو تثبيت موصل آبالت، يثبت في العادة ميكروسكوب 17
في طرف آبل األلياف الضوئية ليسمح للعامل بمعاينة طرف الكبل وتجهيز 

  .األلياف الزجاجية الرفيعة للتمديد أو تجميع الوصالت

 خلفية إضاءة وتوفير الليزر، إلشعاع فيها التعرض

 النظارات ارتداء نتيجة الرؤية نقص لتعويض مناسبة

 الواقية

o قابلة مواد وجود عن بحثًا العمل منطقة عاينةم 

 القدرة عالية الليزر أضواء ترآيب قبل لاللتهاب

 ودوري مبدئي فحص إلجراء طبي إشراف برنامج تطبيق •

 للعين؛

 واقية مالبس استخدام خالل من لأللياف التعرض تجنب •

 .الطعام مناطق عن العمل مناطق وفصل

 لعلويةالعمل على ارتفاعات وتحت األعمال ا
 على بدنية مخاطر الهوائيات وترآيب األبراج تجميع يشكل

 العالية والمنصات المصاعد يستخدمون الذين العمال

 من أشياء سقوط الحتماالت لتعرضهم نظرًا أسفلها والموجودين

 ما األمر ذلك إلدارة الموصى االستراتيجيات تشمل .فوقهم

 :يلي

 أعمال فيها تجري التي المنطقة حول متاريس وضع يجب •

 يجب .به المسموح غير الدخول لمنع عالية ارتفاعات على

 آخرين؛ عمال تحت العمل حظر

 التشغيل عمال وتدريب الرفع معدات وصيانة تقنين يجب •

 وتشغيلها الرافعة المنصات صيانة يجب .استخدامها على

 مثل جوانب تشمل التي المحددة، السالمة إلجراءات وفقًا

 السقوط من الحماية على تعمل التي اتواإلجراء المعدات

 سحب بعد فقط المكان من والتحرك ،)األسيجة مثل(

 مؤهلين، أفراد يد على اإلصالح إجراء المصعد،

 من به المصرح غير االستخدام لمنع فعالة أقفال واستخدام

 مدربين؛ غير أفراد قبل

 الموضوعة السالمة إلجراءات وفقًا الساللم استخدام يجب •

 عليها، والوقوف وتسلقها، وضعها، ذلك في بما مسبقًا

  .سليم بشكل التمديدات واستخدام
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 الحماية من السقوط
 ارتفاع على العمل عند مهنية لمخاطر العمال يتعرض أن يمكن

 تدابير تشمل .والتشغيل والصيانة، اإلنشاء، أعمال خالل عال

 :ليي ما عالية ارتفاعات على العمل عند المخاطر ومكافحة منع

 على التدريب يتضمن السقوط من للحماية برنامج تنفيذ •

 السقوط؛ من الحماية تدابير واستخدام التسلق أساليب

 واستبدال وصيانتها، السقوط، من الحماية معدات فحص

 أخرى؛ أشياء بين من المعلقين، العمال وإنقاذ منها؛ التالف

 السقوط من التامة الحماية وسائل الستخدام معايير وضع •

 ارتفاع على العمل عند العادة في (المائة في 100 بنسبة

 إلى يمتد أن يمكن ولكن العمل، سطح فوق المترين يفوق

 نظام يكون أن يجب ).العمل طبيعة حسب أمتار، 7

 والحرآات البرج لهيكل مناسبًا السقوط من الحماية

 نقطة من والتحرك والهبوط الصعود، ذلك في بما الالزمة،

 أخرى؛ إلى

 أنظمة استخدام لتيسير البرج أجزاء على مثبتات ترآيب •

 السقوط؛ من الحماية

 في المساعدة األجهزة من المناسبة باألنظمة العمال تزويد •

 ضبط أنظمة وصالت تكون أن يجب .العمل موضع ضبط

 به؛ الموصلة البرج مكونات مع متوافقة الوضع

 8/5( )مم (مليمتر 16 عن السالمة أحزمة تقل أال يجب •

 مادة أي أو )واحد في اثنين (المقوى النايلون من )بوصة

 السالمة أحزمة استبدال يجب .الشدة في له مكافئة أخرى

 اهتراء أو تقادم عالمات أية بوضوح تظهر أن قبل الحبلية

 األلياف؛ على

 على يجب عال، ارتفاع على الكهربائية اآلالت تشغيل عند •

 ).حتياطيآا (آخر سالمة حزام استخدام العمال

 األماآن المحصورة
 مشاريع في مصادفتها يمكن التي المحصورة األماآن تتفاوت

 األساسية البنى تشمل قد ولكنها والالسلكية، السلكية االتصاالت

 بنى مع الموقع في تشترك التي األرضية تحت الثابتة للخطوط

 على يجب .الحضرية المناطق في أرضية تحت أخرى أساسية

 وضع والالسلكية السلكية االتصاالت نشآتم تشغيل جهات

 في مبين هو آما المحصورة األماآن دخول إجراءات وتنفيذ

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 سالمة المرآبات ذات المحرك
 لبعض األساسية للبنى الجغرافي االنتشار طبيعة تتطلب قد

 المتكرر الستخداما والالسلكية السلكية االتصاالت تشغيل جهات

 على ويجب .الصيانة أعمال إجراء أجل من برية نقل لوسائل

 لسالمة برامج وتنفيذ إعداد الظروف تلك مثل في الشرآات

 عمالها سالمة على للمحافظة المحرك ذات المرآبات

اإلرشادات العامة  وتقدم .فيها يعملون التي المحلية والمجتمعات
 سالمة بشأن محددة توصيات بشأن البيئة والصحة والسالمة

  .المحرك ذات المرآبات

 صحة وسالمة المجتمع 1.3

 المجتمع وسالمة بصحة المتعلقة القضايا على األمثلة بين من

 النقل ووسائل للمرآبات التعرض اإلنشاء مرحلة أثناء تقع التي

 والضوضاء للغبار، والتعرض اإلنشاء، بأعمال الخاصة

 المخاطر تلك وتماثل .اإلنشاء عمالأ تسببها التي واالهتزازات

 موصوفة وهي النموذجية، اإلنشاء مواقع في تحدث التي تلك

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة في بالتفصيل

  .ومكافحتها منعها إجراءات عن فضًال

 االتصاالت مشاريع تصاحب التي المهنية المخاطر تشمل

 :يلي ما التشغيلية حلةالمر أثناء والالسلكية السلكية

  المواقع إلى والدخول باإلنشاءات المتعلقة القضايا •
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 الجوية المالحة سالمة •

 المحمولة الهواتف واستخدام القائدين سالمة •

 القضايا المتعلقة باإلنشاءات والدخول إلى المواقع
 المتعلقة القضايا إلى المحلية المجتمعات تتعرض أن يمكن

 األعمدة في إنشائي انهيار حدوث لةحا في اإلنشاءات بسالمة

 األشخاص أيضًا المواقع تلك نفس جذبت وربما .األبراج أو

 خطرًا يشكل مما اإلنشاءات، تلك تسلق إلى لهم المصرح غير

 القضايا مع التعامل توصيات تشمل .سالمتهم على آذلك

 :الموقع بسالمة المتعلقة

للممارسات تصميم وترآيب هياآل األبراج ومكوناتها وفقًا  •

، مع األخذ في االعتبار 18الصناعية الدولية الجيدة

 احتماالت تكرار وقوة المخاطر الطبيعية؛

 ونهج مؤسسية ضوابط وضع إلى إضافة أسيجة نصب •

 ووضع الدخول، تمنع عالمات وضع مثل أخرى، إدارية

 بالموقع؛ المحيطة واألراضي المباني لحماية حراس

 لمنع للتسلق مضادة دواتبأ األبراج أو األعمدة تجهيز •

  .به المصرح غير التسلق

 سالمة المالحة الجوية
 سالمة على مباشرًا تأثيرًا الهوائيات أبراج تؤثر أن يمكن

 مباشر غير أو اصطدام، حوادث في بالتسبب الجوية المالحة

 أحد من بالقرب وجودها حالة في الرادار، مع بالتداخل

 من التخفيف ويمكن .معروفة طيران مسارات أو المطارات

 :خالل من بالطائرات االصطدام آثار

 أغلفة وخارج المطارات من بالقرب األبراج نصب تجنب •

 المعروفة؛ الطيران مسارات

                                                 
اإلنشائية ألبراج الهوائيات المصنوعة من  على سبيل المثال، المعايير 18

التي ) ANSI/TIA 222-G-2005(الصلب والهياآل الداعمة للهوائيات 
وضعتها رابطة صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية 

)cfm.index/org.tiaonline.www://http (  

 قبل الجوية للحرآة المنظمة السلطات مع التشاور يجب •

  .الجوية الحرآة لسالمة التنظيمية للوائح ووفقًا الترآيب،

 هواتف المحمولةسالمة القائدين واستخدام ال
 تقدم التي والالسلكية السلكية االتصاالت شرآات تمتلك ال

 - التأثير من القليل ربما أو تأثير، أي الخلوي الهاتف خدمات

 يمكن ولكن .آمن بشكل األجهزة لتلك عمالئها استخدام على

 تشجيع - العملية الناحية من الممكن الحد إلى - للشرآات

 مثل وسائل خالل من الخلوية للهواتف اآلمن االستخدام

 على معلومات توزيع تشمل قد التي للعمالء اإلعالمية الحمالت

 طريق عن أو الخدمة على للحصول بالتسجيل قيامه عند العميل

  .العامة اإلعالنية الحمالت خالل من أو الفواتير، مع البريد

 مؤشرات األداء ورصده 2.0

 البيئة 2.1

  والنفايات السائلةإرشادات بشأن االنبعاثات 
 العادة في والالسلكية السلكية االتصاالت أعمال عن ينتج ال

 يجب بل .سائلة نفايات أو الهواء في للملوثات آبير قدر انبعاث

 واإلرشادات المبادئ تطبيق المواقع في باألعمال القيام خالل

اإلرشادات العامة بشأن البيئة  في المبينة وتلك السابقة
 أو باالنبعاثات تتعلق التي تلك خاصة ,مةوالصحة والسال

 المنشآت من أو اإلنشاء عمليات أثناء تنتج التي السائلة النفايات

 التعرض حدود 1 الجدول يورد .الصيانة منشآت أو اإلدارية

 الكهربائية للمجاالت العام الجمهور بتعرض الخاصة

 لحمايةبا المعنية الدولية اللجنة قبل من المنشورة والمغناطيسية

 .المؤين غير اإلشعاع من

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة وتعالج

 االحتراق مصادر من الملوثات بانبعاث الخاصة اإلرشادات

 مصادر من والكهربائية البخارية الطاقة توليد بأنشطة المرتبطة

 انبعاثات أما ؛ميغاواط  50 عن تقل أو تساوي قدرة لها
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 البيئة بشأن اإلرشادات فتعالجها األآبر الطاقة مصادر
 تقدم آما .الحرارية الطاقة أجل من والسالمة والصحة

 اإلرشادات اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 حمل إجمالي إلى استنادًا المحيطة البيئة باعتبارات المعنية

  .االنبعاثات

هور العام إرشادات التعرض الخاصة بتعرض الجم - 1الجدول 
للمجاالت الكهربائية والمغناطيسية المنشورة من قبل اللجنة الدولية 

 .المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين

المجال الكهربائي   التردد
  )م/فولت(

المجال المغناطيسي 
  )ميكروتسال(

 6.25 87  آيلوهرتز 150 – 3

10 – 400 
 0.092 28  ميغاهرتز

 0.20 61 غيغاهرتز 300 – 2

 

 الرصد البيئي
 للتعامل القطاع بذلك الخاصة البيئي الرصد برامج تطبيق يجب

 آبيرة آثارًا تحدث أنها إلى التوصل تم التي األنشطة جميع مع

 الظروف وفي العادية العمليات أثناء البيئة، على محتملة

 إلى البيئي الرصد أنشطة تستند أن ويجب .المضطربة

 بعينه مشروع على المطبقة مباشرةال وغير المباشرة المؤشرات

 أن وينبغي .الموارد واستخدام السائلة والنفايات لالنبعاثات

 تمثيلية بيانات لتوفير الكافي بالقدر الرصد تكرار معدل يكون

 أفراد الرصد بعمليات يقوم أن ويجب .رصده الجاري للمعيار

 مع بالسجالت واالحتفاظ الرصد إلجراءات وفقًا مدربون

 آما .سليم نحو على وصيانتها معايرتها تجري معدات ماستخدا

 منتظمة فترات على ومراجعتها الرصد بيانات تحليل ينبغي

 إجراءات أية اتخاذ يتسنى حتى التشغيلية بالمعايير ومقارنتها

 .الزمة تصحيحية

 الصحة والسالمة المهنية 2.2

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية
ة المهنية بالمقارنة مع إرشادات يجب تقييم أداء الصحة والسالم

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض  )TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة  )BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

(ACGIH)،19ل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة  ودلي

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

(NIOSH)،20 وحدود التعرض المسموح بها )PELs( 

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

(OSHA)،21 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني 

 22األعضاء في االتحاد األوروبي،المنشورة من قبل الدول 

  .أو ما يشابهها من مصادر

 أعمال على تحديدًا تنطبق التي األخرى المؤشرات بين من

 الخاصة التعرض حدود والالسلكية السلكية االتصاالت

 المنشورة والمغناطيسية الكهربائية للمجاالت المهني بالتعرض

 المؤين غير شعاعاإل من بالحماية المعنية الدولية اللجنة قبل من

  .2 الجدول في والواردة

                                                 
 :الموقعين التاليين  متاح على19
 /TLV/org.acgih.www://http 
/store/org.acgih.www://http

npg/niosh/gov.dcc.www://http/:  متاح على الموقع التالي20
:  متاح على الموقع التالي21

do_show.owadisp/oshaweb/pls/gov.osha.www://http
9992=id_p&STANDARDS=table_p?cument   

:  متاح على الموقع التالي22
/oel/ds/risks/practice_good/int.eu.osha.europe://http   

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
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اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة المهنية في 
 .والسالمة

  

 إرشادات التعرض الخاصة بالتعرض المهني للمجاالت - 2الجدول 
الكهربائية والمغناطيسية المنشورة من قبل اللجنة الدولية المعنية 

  .بالحماية من اإلشعاع غير المؤين

المجال الكهربائي   التردد
 )م/فولت(

المجال المغناطيسي 
 )ميكروتسال(

0.82 – 65 
 30.7 610 آيلوهرتز

10 – 400 
 0.2 61 ميغاهرتز

 0.45 137  غيغاهرتز300 – 2

 معدالت الحوادث والوفيات

يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

 ال إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، )المتعاقدين من الباطن

سيما الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان وقت العمل، أو 

. إلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، أو حتى إلى حدوث وفيات

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

القطاع بالبلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر المنشورة 

ات المتحدة إلحصائيات العمل مكتب الوالي :على سبيل المثال(

 .23)وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة

 رصد الصحة والسالمة المهنية
يجب أن تكون بيئة العمل ذات صلة بالمخاطر المهنية التي 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به  .ينطوي عليها مشروع بعينه

آجزء من برنامج رصد 24على أيدي متخصصين معتمدين 

آما يجب على المرافق االحتفاظ . السالمة المهنيةالصحة و

بسجالت عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث 

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة . الخطرة
                                                 

 :الموقعين التاليين  متاح على23
 /iif/gov.bls.www://http  

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http  
 يشمل المتخصصون المعتمدون الخبراء الصحيين المعتمدين، وخبراء 24

الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة المعتمدين أو المناظرين 
 .لهم
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 وصف عام ألنشطة الصناعة :)أ(الملحق
 شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية

 للتكنولوجيا ائعالش الوصف والالسلكية السلكية االتصاالت تمثل

 آما .مسافة بينهما تفصل طرفين بين االتصال تتيح التي

 تكنولوجيا أيضًا والالسلكية السلكية االتصاالت تتضمن

 .واإلذاعي التليفزيوني البث مثل االتجاه أحادي االتصال

 شبكات الخطوط السلكية
 خطوط من أنواعًا والالسلكية السلكية االتصاالت شبكات تضم

 عامة بصفة السلكية الخطوط مواقع تتكون .السلكية أو سلكية

 آبالت خطوط من بشبكة تتصل وسنتراالت قاعدية محطة من

 ممددة أرضية آبالت أو هوائية آبالت هيئة على االتصاالت

 في آما أو، النحاس من الكبالت تلك وتصنع .خنادق في

 من تحسن التي الضوئية األلياف آبالت من األخيرة، السنوات

 شبكة تستخدم أن ويمكن .الشبكة وسعة االتصال ةسرع

 شبكات ألغراض أو الثابت الهاتف شبكة في السلكية الخطوط

 السلكية الخطوط شبكة وتستخدم .واإلنترنت العريض النطاق

 عالية سعة لتوفير الالسلكية للشبكات أساسي آنظام الغالب في

 لتلك يةالرئيس السنتراالت بين االتصال في للحرآة وفير وأمن

 .الشبكة

 الشبكات الالسلكية
 بنفس نموذجيًا الخلوية، الشبكات أو الالسلكية، الشبكات تصمم

 أن إال .السلكية الخطوط شبكات بها تصمم التي الطريقة

 التردد طاقة خالل من يتم االتصاالت إلشارات الفعلي اإلرسال

 عدد من العادة في الخلوية االتصاالت شبكة وتتكون .الالسلكي

 خدمة على قاعدية محطة آل وتعمل .القاعدية المحطات من

 خلية باعتبارها إليها ويشار الشبكة لتغطية جغرافية منقطة

 على الخلية تلك حجم ويتوقف .االتصاالت شبكة إجمالي ضمن

 المثال، سبيل على .المرآبة والمعدات االتصاالت شبكة نوع

 باإلرسال )GSM (المتنقلة لالتصاالت العالمي النظام يقوم

 ميغاهرتز 1500 - 900 بين ما يتراوح أدنى، تردد على

 نطاق في تردد على ترسل التي الثالث الجيل لشبكات بالمقارنة

 هو آما األدنى، التردد ويوفر .ميغاهرتز 2000 - 1500

 لهوائيات المتنقلة، لالتصاالت العالمي النظام شبكات مع الحال

 من أقل عددًا يتطلب مما أوسع تغطية االتصاالت شبكة

 ترددات على ترسل التي بالشبكات مقارنة القاعدية المحطات

 واألطوال األعلى الترددات توفر أخرى، ناحية ومن .أعلى

 البيانات، لنقل أعلى سعة آثافة األآثر للشبكة األقصر الموجية

 .الجديدة الثالث الجيل شبكات مزايا أحد يعد وهو

 لوصالت إرسال ظروف وأفضل ممكنة تغطية أفضل ولتحقيق

 األعمدة، أو األسطح، على عادة الهوائيات تثبت الميكروويف،

 االرتفاعات تتراوح .االرتفاع في مماثلة أخرى إنشاءات أو

 تبعًا مترًا 90 إلى 15 بين ما الهوائيات عليها تنصب التي

 اإلشارة تغطية متطلبات وعلى التضاريس لطبوغرافية

 تلك تبث تغطية أفضل ولتحقيق .المنطقة في الالسلكية

 الرأسي، االتجاه في جدًا ضيقة السلكية ترددات حزم الهوائيات

 التغطية تحقيق ويتم .األفقي االتجاه في جدًا عريضة ولكنها

 إلى قليلة درجات الهوائيات إمالة خالل من واألرضية الرأسية

 التحرك عن سريعًا الالسلكية الترددات مجاالت تنخفض .األمام

 .الهوائيات عن بعيدًا

 والبيانات، الصوت حرآة أو اإلشارات، نقل تقسيم ويمكن

 بين االتصال أحدها .قسمين إلى الخلوية االتصاالت لشبكة

 السلكية الخطوط شبكة استخدام من وبدًال .القاعدية المحطات

 هوائيات تستخدم الضوئية، األلياف أو النحاسية الكبالت من

 المحطة ترتبط حيث .لإلرسال سيلةآو الميكروويف وصالت

 شبكة ينتج مما ميكروويف وصلة بواسطة تليها بالتي القاعدية

 االتصال من المحطات جميع تمكن بالميكروويف، مرتبطة

  .الرئيسية وبالسنتراالت البعض ببعضها
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 إلى اإلشارة إرسال بإدارة الالسلكي التردد هوائيات وتقوم

 الشبكة يستخدم الذي الشخص وهو للشبكة، النهائي المستخدم

 الهاتف جهاز مع الهوائيات وتتصل .هاتفية مكالمة إلجراء

 جهاز ويقوم الالسلكية الترددات طاقة بواسطة الخلوي

 إلى المكالمة بترحيل القاعدية المحطة في المرآب االتصاالت

 توجيه إعادة ذلك بعد ويتم الشبكة في الواقعة السنتراالت

 المكالمة مستقبل على العثور ولضمان .قبلالمست إلى المكالمة

 الخلوي الهاتف أجهزة بتسجيل االتصاالت شبكة تقوم الخلوية

 وعندما .الدوام على منها جهاز آل وموقع الشبكة في الموجودة

 يقوم ألخرى، )قاعدية محطة أو (خلية من الجهاز يتحرك

 .جديدة خلية من آجزء الجهاز ويعين االنتقال بتسجيل النظام

 الواردة المكالمات إدارة من النظام يتمكن الطريقة، وبهذه

 إلى وبالتالي، الصحيحة، القاعدية المحطة إلى توجيهها وإعادة

 .المكالمة مستقبل

 أعلى المواقع الخلوية لالتصاالت النموذجية المواقع وتشمل

 األسطح أعلى المواقع وتكون .المبنية غير والمواقع األسطح

 أعمدة على الهوائيات ترآب حيث لمبانيا أسطح فوق عادة

 المعدات غرفة تقع بينما .القوائم ثالثية مناصب على أو قصيرة

 الطابق في أو العلية في لها مكان وأفضل المبنى، داخل عادة

 الكهرباء إمداد العقار مالك يوفر ما وغالبًا .المبنى من السفلي

 في شيوعًا آثراأل الموقع ذلك ويعد .السطح أعلى للموقع الالزم

  .الحضرية المناطق

 النوع هي المبنية غير المواقع تعد الريفية المناطق في بينما

 بدًال أبراج أو أعمدة أعلى الهوائيات تثبت حيث .شيوعًا األآثر

 األعمدة في عادة المستخدم الهيكل ويتكون .المباني من

 وأ المجلفن الصلب أبراج من المبنية، غير بالمواقع واألبراج

 في المعدات غرفة وتتكون .بشدادات المثبتة الصلب أعمدة

 على موضوع الصنع سابق مبيت من المبنية غير المواقع

 غير الموقع يشغلها التي المساحة وتبلغ .الخرسانة من أساس

 يلزم الحاالت، من العديد وفي .تقريبًا مربعًا مترًا 200 المبني

 .عالموق إلى للوصول جديد وصول طريق إنشاء

 الميكروويف ووصلة الالسلكية الترددات هوائيات وتوصل

 هذه وترآب .تغذية آبالت طريق عن االتصاالت بمعدات

 أعلى المواضع على للكبالت مسالك أو أعمدة في الكبالت

 أبراج أو أعمدة في الصلب من هياآل إلى تثبت أو األسطح

  .المبنية غير بالمواقع

 استخدام الالسلكية صاالتلالت األخرى التطبيقات بين ومن

 عن مستقل بشكل األنظمة تلك تعمل أن ويمكن .السواتل أنظمة

 وإرسال استقبال من المستخدم وتمكن ثابتة ترآيبات أي

 ترآيب ويمكن .الجغرافي الموقع عن النظر بغض المعلومات

 هيئة على تصميمها يمكن أو مرآبات على المتنقلة الوحدات

 أنظمة محطات ترآيب ويمكن .هرظ حقائب أو ملفات حقائب

 مع البث تطبيقات مثل االستخدامات لمختلف الثابتة السواتل

 األرضي، الربط وخطوط الساتل، مع االتصال خطوط

 .الرقمي  /التماثلي التليفزيوني والتوزيع

 جوهرها في الساتل اتصاالت في المستخدمة التكنولوجيا تتماثل

 المستخدمة يفالميكروو وصالت في المستخدمة بتلك

 ما تبلغ حيث أعلى الخرج قدرة وتعد .الخلوية لالتصاالت

 يبلغ حيث آذلك، أعلى التردد إن آما .واط 600 إلى يصل

 بأنظمة المرتبطة المخاطر وتماثل .تقريبًا غيغاهرتز 14

 اتصاالت نظام أي في عليها المتعارف المخاطر تلك السواتل

 .آخر السلكية

 أنظمة البث
 التلفزيون واإلذاعة نموذجيًا آأنظمة اتصاالت تصمم أنظمة

حيث توجه . خلوية، مع القليل من االستثناءات الرئيسية

االتصاالت في اتجاه واحد، وتقوم هوائيات الترددات الالسلكية 

اإلذاعة باإلرسال على تردد  التي تقدم تغطية التليفزيون أو



    إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
    االتصاالت السلكية والالسلكيةالخاصة ب
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، تعد عالوة على ذلك. أدنى، مما ينتج عنه طول موجي أطول

طاقة اإلرسال أآبر آثيرًا من تلك الخاصة بالنظام الخلوي مما 

يسمح بوصول اإلشارة إلى جميع المستقبلين في المناطق 

ونظرًا لطاقة الخرج العالية والطول الموجي الطويل، . المأهولة

  .فال يلزم سوى عدد أقل من محطات اإلرسال


