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  يةالمة الخاصة بالسكك الَحديدإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسا

 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.(1أآثر من  وحين تشارك مؤسسة واحدة أو 

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  الصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع وثيقة
، 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 . ة المعنّيقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع

En/Content/nsf.sustainability/ifcext/org.ifc.www://http

entalGuidelinesvironm

                                                                 
ث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر  هي من حي1

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

لية األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة العم
عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة ألحد 

 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 

 . تماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة، مع اع

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 

 ،الوضع في البلد الُمضيف: 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

وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضيف عن 

لمستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن ا

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 

ألمر إلى  يحتاج ا– في ضوء أوضاع المشروع المعني –

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

 اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالسكك إن

 التي تقوم بها عاًدة األنشطةيدية قابلة للتطبيق فيما يخص الحد

األساسية للسكك الحديدية المخصصة لنقل ية  البنشرآات تشغيل

 ؛وقد تم تنظيم الوثيقة إلى قسمين أساسين .الرآاب والبضائع

 إنشاء البنية ويغطي، بعمليات السكة الحديد معنيالقسم األول 

 باإلضافة إلى تشغيل مجموعة األساسية للسكة الحديد وصيانتها

عربات السكة الحديد، مثل القاطرات وعربات السكة الحديد؛ 

 صيانة القاطرات، بما في ذلك بأعمالص تيخفالقسم الثاني أما 

صيانة المحرآات، وغيرها من اإلصالحات الميكانيكية 

وهذه الوثيقة تم  .للقاطرات وعربات السكة الحديد وصيانتها

 :ألقسام التاليةلتنظيمها وفًقا 

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل : 1.0القسم 

 معها

  مؤشرات األداء ورصده: 2.0القسم 

  والمصادر اإلضافية  ثبت المراجع- 3.0القسم 

 وصف عام ألنشطة الصناعة -الملحق ألف 

  
اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة : 1.0القسم 

  وآيفية التعامل معها 
 

 البيئة والصحة والسالمة لقضايايعرض القسم التالي موجزًا 

المرتبطة بالسكك الحديدية والتي قد تحدث خالل مرحلتي إنشاء 

 .وتشغيل أحد المشاريع، مع تقديم توصيات لكيفية التعامل معها

وتجدر اإلشارة إلى أن التوصيات اإلضافية المتعلقة بالتعامل 

المة خالل مرحلة إيقاف تشغيل مع مشاآل البيئة والصحة والس

اإلرشادات العامة بشأن البيئة  السكك الحديدية واردة في
  .والصحة والسالمة

  
 البيئة 1.1

  

  عمليات السكك الحديدية 1.1.1

 البيئية المتعلقة بإنشاء البنية األساسية القضايايمكن أن تشمل 

للسكك الحديدية وصيانتها باإلضافة إلى تشغيل مجموعة 

على سبيل المثال، القاطرات وعربات (ت السكة الحديد عربا

  :، ما يلي)السكة الحديد

 
  الموائل وتجزئتهاتغيير خصائص •

 االنبعاثات الهوائية •

 التعامل مع الوقود •

 المياه المستعملة •

 النفايات •

 الضوضاء •

 تغيير خصائص الموائل وتجزئتها
لسكة الحديدية وصيانتها إلى إحداث اقد يؤدي إنشاء حقوق 

 .تغيير وخلل في الموائل البرية والمائية

2إنشاء حق الطريق للسكة الحديدية

 مع استقامة خط -لسكك الحديدية اقد تؤثر أنشطة إنشاء حق 

، ويتوقف ذلك تأثيرًا سلبيًا على موائل الحياة البرية -السكة 

على خصائص الكساء النباتي القائم، والخصائص 

وقد تشمل التغييرات التي  .الطبوغرافية، والمجاري المائية

تحدث في خصائص الموائل تجزئة الموائل الحراجية؛ وفقدان 
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مواطن التعشيش وموائل الحياة البرية األخرى عن طريق 

إزالة العشب؛ وإحداث خلل في الموارد المائية؛ وإقحام أنواع 

نبات دخيلة ال تنتمي للبيئة المحلية؛ وإقامة عوائق تمنع 

من االنتقال والحرآة؛ خالف المضايقات الحيوانات البرية 

البصرية والسمعية التي يسببها وجود اآلالت وعمال اإلنشاء 

 .وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، وما يصاحب ذلك من معدات

عالوة على ذلك، تؤدي اإلرسابات ومخلفات التجريف المخلفة و

 من أعمال اإلنشاء وسيب مياه العواصف إلى زيادة تعكر المياه

 .السطحية

  
وتتضمن التدابير الموصى بها لمنع ومكافحة اآلثار الناتجة عن 

  : على موائل الحياة البرية ما يليالسكة الحديدإنشاء حقوق 
 

تجنب تجزئة الموائل المائية والبرية الهامة أو  •

وهذا من خالل تحديد موقع السكك  3تدميرها

 نشآتالحديدية، وساحات تخزين السكة الحديد، وم

، وطرق الصيانة لتجنب مثل هذه المواقع أو مساندةال

 .عن طريق استغالل ممرات النقل الحالية آلما أمكن

  زيادةيمكن، تجنب تجزئة الموائل الهامةتعذر وفي حالة 

على سبيل المثال، الجسور (معابر للحيوانات ال

وتوفير )  والمعابر العلوية]المجاري المائية[السحارات و

احة فرصة للحيوانات الصغيرة غرف الوصالت إلت

 للهرب من السكة الحديد؛

تقاطع السكة الحديد مع المجاري صعوبة تجنب في حالة  •

المائية يجب اإلبقاء على تدفق المياه وإتاحة منافذ 

                                                                                                        
أو " في الممتلكات الخاصةإجازة إمرار الخطوط "تعرف أيضًا باسم  2
في بعض البلدان، ولكن يشار إليها في تلك اإلرشادات باسم " حق االرتفاق"

 .حق الطريق
 الصادر 6آمصطلح في معيار األداء رقم " الموائل الهامة"تم تعريف   3

إدارة "و " التنوع البيولوجي"مصطلحي : عن مؤسسة التمويل الدولية
 إلى مصطلحات أخرى متعلقة بالحفاظ على ، باإلضافة"الموارد الطبيعية
 :متاحة على الموقع. التنوع البيولوجي

www.ifc.org/envsocstandards 

لألسماك، وذلك باللجوء إلى إقامة جسور ذات مسافة حرة 

الجزء السفلي، أو من بين الدعامات، أو سحارات مفتوحة 

وحيث ال يمكن تجنب الموائل   أخرى مالئمة؛أي طرق

الحساسة بسبب استقامة السكة الحديد فيجب النظر في 

على ( للخطر المعرضةإنشاء الجسور لمدها فوق المناطق 

 ؛)األراضي الرطبة: سبيل المثال

 إثناء األنهار على ضفاف الحد من إزالة الكساء النباتي •

 إنشاء خطوط السكك الحديدية؛

ء األعمال اإلنشائية أثناء موسم التكاثر وغيره تجنب إجرا •

 حينما ال سيمامن المواسم الهامة أو أوقات اليوم الحساسة؛ 

مهددة بالهالك أو المعرضة يتعلق األمر باألنواع ال

 ؛النقراضل

تجنب تقديم أنواع دخيلة أثناء القيام بأنشطة إعادة الموقع  •

ل إلى وضعه األصلي، ومن المفضل أن تكون من خال

أنواع النبات التي تنتمي للبيئة المحلية، وإزالة أنواع 

النبات الدخيلة أثناء أعمال صيانة الكساء النباتي الروتينية، 

صيانة "راجع قسم ( .إن آان ذلك ممكنًا من الناحية العملية

 ؛)أدناه" السكةحق 

عند تدبير عوارض السكة الحديد من أجل إنشاء خط  •

كير في مصادرها للتأآد من أنها السكة الحديد، فيجب التف

لم تنشأ عن حصاد منتجات الغابات غير المستدامة للموائل 

  .الهامة

وقد تم تناول توصيات إضافية حول إدارة أنشطة موقع  •

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة اإلنشاء في 
 .والسالمة

 السكةصيانة حق 
الموجود من الضروري إجراء صيانة دورية للكساء النباتي 

ضمن حقوق السكة الحديد لتفادي تداخلها مع عمليات تشغيل 
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تنمو فمن شأن ترك األشجار والنباتات  .القطار وصيانة المسار

دون رقابة أن تغطي اإلشارات، وتقع على المسارات وخطوط 

الطاقة الكهربائية العلوية، وتحول دون وصول العمال لألماآن 

 السكةضمن أعمال صيانة حق تت و.اآلمنة عند مرور القطارات

لضبط نمو الكساء النباتي، استعمال بعض الطرق الميكانيكية 

على سبيل (، والطرق اليدوية )على سبيل المثال، آالت الجز(

إن إجراء  .، واستخدام مبيدات األعشاب) التقليم اليدوي،المثال

صيانة أآثر من الالزم للكساء النباتي من أجل تحقيق السالمة 

دي إلى إزالة مساحات من الكساء النباتي بغير ضرورة، قد يؤ

مما ينتج عنه اإلحالل المستمر بأنواع بديلة وزيادة احتماالت 

 . إقحام أنواع دخيلة

وتتضمن التدابير الموصى بها لمنع ومكافحة اآلثار المترتبة 

ما السكة على أعمال صيانة الكساء النباتي ضمن حدود حق 

 :يلي

يجب الحفاظ  .لمتكامل مع الكساء النباتيتنفيذ التعامل ا •

 .على منطقة مسار القطار خالية تماًما من الكساء النباتي

يجب تخطيط الكساء النباتي من حافة منطقة المسار إلى و

 بوضع نباتات صغيرة بالقرب من الخط السكةحدود حق 

ووضع أشجار أطول بعيًدا عن الخط لتوفير الموائل 

 4نباتات والحيوانات؛ متنوعة من الةلمجموع

                                                                 

                                                                

والحد من (يمكن اللجوء إلى الجز للسيطرة على نمو الغطاء األرضي  4
انتشار النباتات على طول منطقة المسار، ومنع نمو األشجار والشجيرات 

 األعشاب، المستخدمة إلى جانب الجز، ويمكن لمبيدات. في حق المسار
السيطرة على أنواع األعشاب الضارة سريعة النمو التي تميل إلى النمو إلى 

ويمكن استخدام التشذيب . ارتفاعات تتجاوز المسموح به في حق المسار
والتقليم على حدود حق المسار للحفاظ على عرض الممر ومنع زحف أفرع 

 أن اإلزالة اليدوية أو إزالة الكساء النباتي على الرغم من. األشجار عليه
تتطلب عمالة آثيفة، إال أنه يمكن اللجوء إليها في األماآن المجاورة للهياآل 

والجداول واألسيجة، وغيرها من المعوقات التي من شأنها أن تجعل من 
 .الصعوبة أو من الخطورة بمكان استخدم اآلالت للقيام بذلك

يجب زراعة أنواع النباتات المنتمية للبيئة المحلية وإزالة  •

 5{0>األنواع الدخيلة؛

يجب تصميم السكك الحديدية وصيانتها بحيث تعوق نمو  •

 ،على سبيل المثال(النباتات في منطقة مسار القطارات 

بإنشاء الحواجز الجانبية لمنع هجرة النباتات والتأآد من 

 ؛)لسريع لمنطقة مسار القطاراتالصرف ا

يمكن استخدام تدابير حرارية وميكانيكية وبيولوجية للتحكم  •

في نمو الكساء النباتي آما يجب تفادي استخدام مبيدات 

على بعد ( منطقة النقل تجاوزاألعشاب على الناحية التي ت

 ؛) أمتار تقريًبا من مسار القطارات5

ساء النباتي في الصيانة بإزالة الكأعمال يجب تجنب  •

 .المناطق المطلة على ضفاف األنهار أو الحد منها

ربما يشير النهج المتكامل للتعامل مع الكساء النباتي إلى أن 

استخدام مبيدات األعشاب هو النهج المفضل للتحكم في الكساء 

 الخاصة بالسكك السكةالنباتي سريع النمو في مناطق حقوق 

ن اإلجراءات الوقائية الُموصى بها وفي هذه الحالة، فإ .الحديدية

 :تشمل ما يلي

يجب تدريب األفراد على طريقة استعمال مبيدات  •

األعشاب وضمان حصولهم على الشهادات المالئمة أو ما 

 6.يعادلها من تدريب إذا لم تكن تلك الشهادات مطلوبة

 
ات الكثيفة والشائكة من تلك التي تنتمي للبيئة يمكن استخدام الشجير 5

ويمكن أن تساعد النباتات المنتمية . المحلية للحيلولة دون تسلل المتطفلين
للبيئة المحلية في تحقيق توازن التربة الطفلية، بما يقلل الحاجة إلى صيانة 

ومن الممكن أن تتسبب أوراق بعض أنواع األشجار ذات نظم . التوازن
وبناًء . لمتطفلة في مشاآل االحتكاك االلتصاقّي لعجالت القطارالجذور ا

عليه يتم إزالة هذه األشجار في الغالب، حتى لو آانت تنتمي للبيئة المحلية 
ويجب التخلص من النفايات التي تنتج عن إزالة . الخاصة بهذه المنطقة

شار لتجنب االنت) على سبيل المثال، بحرقها أو دفنها(األنواع الدخيلة 
 .العرضي لألعشاب الضارة في المواقع الجديدة

 أمثًلة على (2006) (US EPA)تقدم الوآالة األمريكية لحماية البيئة  6
مقيدة "أو " غير مصنفة"برامج التصديق التي تصنف مبيدات اآلفات إلى 

وتلزم العمال الذي يقومون برش مبيدات اآلفات غير المصنفة " االستخدام
 مدونة اللوائح 40(تدريب وفقًا لمعيار حماية العمال بالحصول على ال
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 المندرجة تحت أو األعشابتجنب استخدام مبيدات  •

 :المدرجة في

o  الصحة العالمية الموّصى به لمبيدات تصنيف منظمة

 1b، و1aاآلفات حسب رتبة الخطر 

o  تجنب استخدام المنتجات المندرجة في تصنيف

منظمة الصحة العالمية الموّصى به لمبيدات اآلفات 

 إذا آان البلد المضيف ال IIحسب رتبة الخطر 

هذه المواد الكيميائية   على توزيعًايفرض قيود

آان من المحتمل سهولة حصول واستخدامها، أو إذا 

األفراد على هذه المنتجات على الرغم من افتقارهم 

 المالئمة نشآتإلى التدريب السليم والمعدات والم

لمناولة هذه المنتجات وتخزينها واستخدامها 

 والتخلص منها بالطريقة السليمة؛

o ألف وباء من اتفاقية ستوآهولم، إال تحت ينحقالمل 

 7؛شار إليها في االتفاقيةالظروف والشروط الم

ينبغي أن تستخدم مبيدات األعشاب المصنعة بموجب  •

ترخيص صناعي وأن تكون مسجلة ومعتمدة من قبل هيئة 

مختصة ووفقًا للمدونة الدولية لقواعد السلوك في توزيع 

واستخدام مبيدات اآلفات لمنظمة األغذية والزراعة 

 8 ؛)الفاو(

األعشاب التي تم توصيفها ستخدم سوى مبيدات ُيينبغي أال  •

وفقًا للمعايير والقواعد الدولية مثل المبادئ التوجيهية 

المتعلقة بممارسة وضع العالمات السليمة لمبيدات اآلفات 

  9 المراجعة من قبل منظمة األغذية والزراعة؛

                                                                                                        

                                                                

آما تلزم أيضًا . الخاص بمبيدات اآلفات الزراعية) 170االتحادية، الجزء 
بأن يتم رش المبيدات مقيدة االستخدام بواسطة متخصص معتمد في رش 

 .مبيدات اآلفات أو في وجوده
 ).2001(اتفاقية ستكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة  7
 )2002(منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة   8
 )2002(منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة  9

يجب على مستخدمي المبيدات مراجعة توجيهات الجهة  •

ى بها، المصنعة بشأن أقصى جرعة أو معالجة موص

إضافة إلى التقارير المنشورة حول المعدالت المخفضة 

لرش مبيدات األعشاب دون حدوث نقص في 

 ورش الحد األدنى من الجرعة الفعالة؛ 10تأثيرها،

مثل المالحظات (رش مبيدات األعشاب بناًء على معايير  •

وقت المعالجة، وبيانات الحالة الجوية، والميدانية، 

تخدام سجل لمبيدات اآلفات مع مراعاة اس) والجرعة

 .لتسجيل تلك المعلومات

يجب تطبيق ممارسات رش المبيدات بحيث يتم خفض  •

  غير المقصود؛السيالناالنحراف أو 

ويجب القيام بصيانة معدات رش مبيدات األعشاب  •

 ومعايرتها وفًقا لتوصيات الجهة المصنعة؛

يجب إقامة مناطق أو أشرطة حماية غير معالجة على  •

صادر المياه واألنهار والجداول والبرك والبحيرات طول م

 والقنوات للمساعدة في حماية الموارد المائية؛

يجب الحيلولة دون تلويث التربة أو المياه الجوفية أو  •

الموارد المائية السطحية بفعل حوادث االنسكاب العارض 

أثناء نقل وخلط وتخزين مبيدات األعشاب باتباع 

متعلقة بتخزين ومناولة المواد الخطرة التوصيات التالية ال

الواردة في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة 

 .والسالمة

 حرائق الغابات
إذا ترك النمو النباتي دون رقابة، أو ترآت األغصان المخلفة 

، السكةمن أعمال الصيانة الروتينية تتكدس ضمن حق 

ائق في فسيتجمع بذلك آمية من الوقود تكفي لبدء نشوب حر

 
 .2000دائرة االستشارات الزراعية الدنمارآية،  10
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تتضمن التدابير الموصى بها لمنع مخاطر نشوب  .الغابات

 :حرائق الغابات ومكافحتها ما يلي

 بما يتوافق مع حجم السكةحق لرصد الكساء النباتي  •

  مخاطر نشوب حرائق؛

إزالة األشجار الساقطة بفعل الرياح وغيرها من تراآمات  •

 الوقود عالية المخاطر؛

لمسافات بين األشجار تحديد أوقات ألعمال توسيع ا •

 وهذا لتفادي ،وقطعها وغير ذلك من أعمال الصيانة

 المواسم التي ترتفع فيها نسبة حدوث حرائق الغابات؛

التخلص من األغصان المتخلفة عن أعمال الصيانة عن  •

يجب االلتزام عند إجراء و 11.طريق اإلحراق المراقب

اإلحراق المراقب بالنظم المعمول بها في الحرق، 

تطلبات معدات إخماد الحرائق، وأن يتم رصد العملية وم

 من قبل مراقب حرائق؛

مثل (زراعة أنواع نباتية مقاومة للحرائق والتعامل معها  •

 السكةضمن حدود حقوق ) األشجار ذات األخشاب الصلبة

 .والمناطق المجاورة لها

  في الهواءاتنبعاثالا
رة في من الممكن أن تسهم محرآات القاطرات بصورة آبي

تلوث الهواء في المناطق الحضرية، وخاصة في األماآن 

المائة في  60عتمد وي .المجاورة لساحات تخزين السكة الحديد

المائة من قطارات البضائع على في  80من قطارات الرآاب و

مستوى العالم في تشغيلها على قاطرات الديزل والتي تحدث 

 تشمل أآاسيد انبعاثات من نواتج عمليات االحتراق والتي

مما يتسبب في ) PM(والمواد الجسيمية ) NOX(النيتروجين 

مشاآل صحية عامة تعود إلى هذين النوعين من االنبعاثات، 

                                                                 

                                                                

ال ينبغي إجراء اإلحراق المراقب إال بعد دراسة اآلثار المحتملة على  11
  . تطلبات المحلية إلدارة نوعية الهواءنوعية الهواء وبالتوافق مع الم

، وغازات )CO2(باإلضافة إلى غاز ثاني أآسيد الكربون 

على سبيل (وقد ينتج عن نقل المواد الحبيبية  12.الدفيئة

غبار، بينما تنتج انبعاثات انبعاثات ال) المعادن والحبوب: المثال

منفلتة ناتجة عن نقل أنواع الوقود أو المواد الكيميائية 

االنبعاثات وتتضمن التدابير الموصى بها لمنع  .المتطايرة

 : والحد منها والسيطرة عليها ما يليالهوائية

زيادة آفاءة الطاقة من خالل / خفض استهالك الوقود •

 :اآلتي

o  الفعالة في استهالآها استخدام القاطرات الحديثة

للوقود وآذلك منخفضة االنبعاثات أو وضع جدول 

الستبدال أسطول القاطرات الحالي أو إعادة تزويده 

 بالطاقة

o  زيادة استغالل المساحة المتاحة لحمولة القاطرات من

بضائع ورآاب في إطار تطبيق معايير السالمة وهذا 

 للحد من استهالك الوقود النوعي

o تجميع ،على سبيل المثال(لرياح خفض مقاومة ا 

األحمال التي تشترط ارتفاًعا معيًنا داخل عربات 

 الفراغات ءالسكة الحديد والتي تماثل الحاويات ومل

الموجودة بالحاويات الفارغة، وتغطية عربات الشحن 

ووضع ألواح التغطية االنسيابية على  13الفارغة،

) النقلوالمعروفة أيًضا بعربات (العربات المنخفضة 

في القطارات عالية السرعة، والحصول على مخزون 

 ؛مقاومة أقل للرياحب يتسمعربات جديد 

 
) NO(ينتج أيًضا عن توليد الكهرباء انبعاث أآاسيد النيتروجين   12

باإلضافة إلى ملوثات أخرى ومن ثم فإنه ينتج عن ) PM(والمواد الجسيمية 
القاطرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية انبعاث ملوثات في الهواء بطريقة 

 .غير مباشرة
ند التعامل مع قطارات الشحن منخفضة السرعة نسبًيا، فإن وحتى ع  13

القاطرات التي تجر العربات الفارغة المفتوحة على مستوى األرض 
 .تستهلك طاقة أآثر عن تلك التي تحمل حموالت أآثر ثقًال
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o  تحسين آفاءة وسائل الراحة للرآاب أثناء سير

 ترآيب ،على سبيل المثال(القطارات وعند توقفها 

وسائل تهوية يمكن التحكم بها حسب الحاجة والتحكم 

لمتوقفة في اآللي في وسائل الراحة في القطارات ا

 ؛)احة وقوف القطاراتس

o  مراعاة تحسين عملية تنظيم القيادة لدى السائقين أثناء

قيادة القاطرة وهذا من خالل تدريب األفراد، وعن 

طريق وضع برامج تحفيزية، ونظم إلرشاد السائقين، 

وتحسين السيولة المرورية للحد من زيادة السرعة أو 

 .تخفيفها بدون داٍع

o ابحات القاطرات المطورة في استخدام نظم آ

القاطرات التي تعمل بالكهرباء إلعادة توليد الطاقة 

 .لتستخدمها قطارات أخرى

تبًعا لآلثار التي من المحتمل أن تترتب على التشغيل في  •

، يجب النظر يئةبنوعية سالهواء فيها بالفعل تسم يأماآن 

 في مسألة خفض االنبعاثات الصادرة منها والتحكم فيها من

 :خالل ما يلي

o على ( وقود بديل ،استخدامى لإأو التحول  ،استخدام

 الديزل الذي يتميز بانخفاض محتواه من ،سبيل المثال

  )الديزل البيولوجيوالكبريت، 

o  الطاقة  بالقاطراتإعادة تزويد برامج 

o  ترآيب أنظمة حفزية عالية الكفاءة للتحكم في انبعاث

 14{0>العادم

o يلة للقاطرات بطيئة استخدام مصادر طاقة بد

 15السرعة

                                                                 

                                                                                                       

تدرس الوآالة األمريكية لحماية البيئة مسألة فرض أنظمة التحكم في   14
 – FR 39276 69راجع . ت الديزل الجديدةانبعاثات العادم على قاطرا

39289. 
المبادئ التوجيهية من أجل تقدير آم خفض االنبعاثات البطيئة  15

للقاطرات واستخدامها في ساحة التحويل على فترات طويلة وهذا من خالل 

o عمليات ال األرضية واتإدخال تحسينات على الخدم

 الخاصة بقوافل المرآبات آما تم وصفها في ميدانيةال

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

في  من المحتمل أن تترتب على التشغيل لآلثار التيتبًعا  •

النظر  ، يجبيئةأماآن يتسم الهواء فيها بالفعل بنوعية س

 والتحكم فيها من خالل ما منفلتةفي خفض االنبعاثات ال

 :يلي

o  استخدام العربات المغلقة أو تغطية المفتوحة منها

عاثات بوالتي تحمل المعادن أو الحبوب للحد من ان

  المنفلتةالغبار

o  تنفيذ التدابير الواردة في اإلرشادات العامة بشأن

ات نبعاثالل الحد من االبيئة والصحة والسالمة من أج

ن يخزأنشطة ت في الهواء والتي تصدر عن المنفلتة

 . الوقود األخرىأنواعالديزل وومناولة 

 التعامل مع الوقود
يعتمد تشغيل السكة الحديد باالستعانة بمحرآات قاطرات 

الديزل على محطات تزويد القاطرات بالوقود والموزعة على 

وتشتمل  .لسكة الحديد على طول شبكة اإستراتيجيةمواقع 

محطات تزويد القاطرات بالوقود على صهاريج تخزين 

وأنابيب ومعدات للمأل مقامة فوق األرض في العادة مما قد 

يعرض مصادر المياه والتربة للتلوث بسبب احتمال حدوث 

قد تحتوي مياه العواصف التي   و.حاالت تسرب أو انسكاب

االحتواء الثانوية على تسقط على مناطق تعبئة الوقود وأنظمة 

 . العرضيةاالنبعاثاتبقايا زيوت من 

وباإلضافة إلى التوصيات الواردة في اإلرشادات العامة بشأن 

 المواد الخطرة التعامل معالبيئة والصحة والسالمة بشأن 

 
مكتب النقل . B-04-002-20وآالة حماية البيئة . خطط الدولة التنفيذية

 )2004(األمريكية لحماية البيئة ونوعية الهواء، الوآالة 
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 تلك األنواع من المخاطر إلى التعامل معوالنفط، تشمل تدابير 

 :جانب ذلك ما يلي

يج تخزين الوقود ومكوناتها مطابقة يجب أن تكون صهار •

للمعايير الدولية فيما يتعلق بسالمة تصميم الهيكل واألداء 

التشغيلي لتجنب وقوع أعطال آارثية أثناء العمليات 

العادية وأثناء التعرض للمخاطر الطبيعية وللحيلولة دون 

  16 نشوب حرائق ووقوع انفجارات؛

  احتواء ثانويينبغي أن يتوفر لصهاريج التخزين أنظمة •

آما هو مبين في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة 

 .والسالمة، بما في ذلك إجراءات إدارة أنظمة االحتواء

ينبغي أن يكون االحتواء الثانوي في مناطق تحميل  •

عربات السكك الحديد الصهريجية مناسبا لحجم آل منها 

 ومستويا ومحكم اإلغالق، وأن يتم التصريف في حوض

يجب أن تكون و .تجميع متصل بمنطقة احتجاز الصرف

/ منطقة احتجاز الصرف مجهزة أيضًا بنظام فصل النفط 

الماء للسماح بالتصريف الروتيني لمياه األمطار 

  17 المتجمعة؛

 إعداد خطة رسمية لمنع يجب على مرافق التزويد بالوقود •

 والسيطرة عليها يمكنها التعامل مع االنسكاب

ات الخطيرة والكميات الهائلة من المواد السيناريوه

ما يلزم من ويجب أن تكون الخطة مدعومة ب .المنطلقة

على أن تكون المعدات المناسبة الالزمة  ،تدريبموارد و

لالستجابة لحوادث االنسكاب في المتناول للتعامل مع آافة 

                                                                 
تصميم وبناء :  لمعهد البترول األمريكي620وتشمل األمثلة معيار رقم  16

؛ ومعيار رقم 2002صهاريج تخزين آبيرة ومطلية ومنخفضة الضغط، 
صهريج مبطن بالفوالذ لتخزين النفط، :  لمعهد البترول األمريكي650

ورشة عمل عن 12285-2(EN)، باإلضافة إلى المعيار األوروبي 1998
الصهاريج المصنعة من الفوالذ بغرض تخزين السوائل الملّوثة للمياه 

 .2005سريعة االشتعال منها وغير القابلة لالشتعال، 
تصميم منشآت الصهاريج :  لمعهد البترول األمريكي2610معيار رقم  17
 ).2005(المحطات وبناءها وتشغيلها وصيانتها & 

أنواع حوادث االنسكاب، بما فيها حوادث االنسكاب 

  .الصغيرة

 مستعملةالمياه ال
قد ينتج عن تشغيل السكة الحديد مياه الصرف الصحي التي 

 .تصدر عن محطات الرآاب وخدمات رآاب السكة الحديد

يجب التعامل مع المياه المستعملة من آافة مصادرها وفقًا و

للتوصيات الواردة في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة 

  .والسالمة

 النفايات
لقطار الخاصة بالرآاب والقطارات بقايا قد ينتج عن محطات ا

أغذية صلبة وغير خطرة ناجمة عن المنشآت التي تقدم 

لى عدون درتاألطعمة وهذا حسب عدد الرآاب الذين ي

المحطات وحسب الخدمات المقدمة وهذا باإلضافة إلى مواد 

التغليف الناتجة عن مرافق البيع واألوراق والجرائد وآم 

ال ُيحتفظ بها والتي يتم ألطعمة التي  اصناديقالمخلفات من 

وقد  .ن القطارات وأماآن تجمع الرآاب المعتادةالتخلص منها م

ينتج عن صيانة البنية األساسية للسكك الحديدية وتطويرها 

نفايات خطرة وأخرى غير خطرة بما فيها مواد التشحيم التي 

ذ وبقايا من الخشب والفوالالميدانية تنتج عن معدات الصيانة 

تشمل االستراتيجيات  .من السكة الحديد ووصالت السكة الحديد

 : النفايات ما يليللتعامل معالموصى بها 

 محطات  والالنفايات التي تنتج عن قطارات الرآاب

 تدوير المخلفات الصلبة باالعتماد على إعادةإنشاء برنامج  •

 يتضمن هذا البرنامج أنوجود المرافق المحلية، على 

ات التعريفية على حاويات المخلفات في وضع الملصق

محطات الرآاب لتعريفها فمنها حاويات للزجاج وأخرى 
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يجب أن تقوم المنشآت  و.للورق وأخرى للمواد البالستيكية

التي تقدم األطعمة بفصل مخلفات األطعمة المختلطة 

وغيرها بغرض إعادة تدويرها آأسمدة ببعض بعضها 

 زراعية وآطعام للحيوانات؛

 قطارات الرآاب وآذلك مقاولي يشغلم تشجيع يجب •

فصل المخلفات في القطارات عن طريق على  افةالنظ

األوراق والمواد /فصل حاويات آٍل من مجموعة الجرائد

  .البالستيكية والمواد المعدنية

 الميدانيةعمليات الالمخلفات الناتجة عن 

يجب التعامل مع النفايات الخطرة من حيث توليدها في  •

وقع وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها فيما بعد وفقًا الم

للتوصيات الواردة في اإلرشادات العامة بشأن البيئة 

 ؛والصحة والسالمة

يجب تجنب استخدام عوارض السكة الحديد المعالجة  •

 آلما آان ذلك -النحاس والكروم ) زرنيخات(بأرسينات 

لمعالجة  والنظر في استخدام أزوت النحاس آبديل -ممكًنا 

 الخشب، أو استخدام عوارض أسمنتية؛

قد تنطوي عملية إعادة تدوير عوارض سكة الحديد على  •

سحق قضبان الصلب المسلح واستخدام المواد التي تم 

يمكن تكسير عوارض سكة و .سحقها في إنشاء الطرق

الحديد الخشبية إلى قطع صغيرة إلعادة استخدامها، أو 

مدافن المخصصة لهذا حرقها أو التخلص منها في ال

ينبغي لمقالب القمامة أن تكون قادرة على و .الغرض

استيعاب النفايات التي تتصف بخصائص رشح 

يجب أن يوضع في االعتبار عند التخلص  و.الكيماويات

منها بواسطة اإلحراق أو إعادة التدوير، ما يصاحب ذلك 

من انبعاث للملوثات في الهواء وبقايا النواتج الثانوية 

 .للمواد الكيماوية الحافظة

 الضوضاء واالهتزازات
ُتحِدث السكة الحديد ضوضاء من مختلف المصادر والتي 

تساهم آٍل منها بدورها في الضوضاء العامة الناتجة عن السكة 

وتشتمل مصادر الضوضاء على الضوضاء الناتجة عن  .الحديد

سير عجالت القطار من جراء االحتكاك بين العجل وقضبان 

لسكة الحديد أثناء الحرآة المعتادة أو شد المكابح وضوضاء ا

أخرى ِديَناِميِكّية َهَواِئّية تنتج عن ضغط الهواء في القطار 

؛ والضوضاء )وعلى األخص في القطارات فائقة السرعة(

الناتجة عن االحتكاك االلتصاقي والتي يصدرها المحرك 

 بها تتضمن االستراتيجيات الموصى 18.ومراوح التبريد

19:للتعامل مع الضوضاء ما يلي

تتضمن تطبيق تدابير منع الضوضاء والحد منها عند  •

 :يلي المصدر، ما

o  استخدام مكابح أقراص حديثة غير مصنوعة من

المعادن، والتي يمكن بدورها أن تقلل من الضوضاء 

 10 - 8الصادرة عن سير عجالت القطار بنسبة 

لتي هي على شكل ديسيبل بالمقارنة بمكابح الدواسة وا

آتلة مصنوعة من الحديد الزهر والمستخدمة في 

مكابح األقراص الحديثة غير (المرآبات القديمة 

المصنوعة من المعادن تحد من بلى العجالت 

 )والقضبان الذي يحدث تدريجًيا نتيجة االحتكاك
                                                                 

اء خطورة هي الضوضاء الناتجة عن سير أآثر مصادر الضوض 18
من (عجالت القطار من جراء االحتكاك بين العجل وقضبان السكة الحديد 

العجلة الطولية والعرضية واالحتكاك من انزالق العجلة الجانبية وآذلك من 
 بما فيها الضوضاء الصادرة عن وسادة الفرامل - على الترتيب -المكابح 
 .رآات والضوضاء الِديَناِميِكّية الَهَواِئّية بعد ذلك، ثم ضوضاء المح)والعجل

تتضمن األهداف . راجع ديتريتش مايكل، لمزيد من المعلومات 19
والشروط األساسية لالستراتيجيات األوروبية لمنع الضوضاء الصادرة عن 

مجموعة العمل حول . تحليل الموقف الحالي: السكة الحديد ما يلي
المفوضية األوروبية ، باإلضافة إلى . ة الحديدالضوضاء الصادرة عن السك

وثائق إضافية نشرتها المفوضية األوروبية حول الضوضاء الصادرة عن 
 :متاح على الموقع التالي. السكة الحديد

http://ec.europa.eu/transport/rail/environment/noise_
en.htm 
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o  الحد من خشونة األسطح الدائرة أثناء القيام بأعمال

ت والصهاريج، مع النظر في الصيانة المعتادة للعجال

 ياستبدال المسار المفصول بمفاصل بقضيب ذ

 وصالت ملحومة بشكل متواصل

المصدر من أجل  ترآيب عوامل مكافحة للضوضاء من •

الحصول على خصائص أفضل تمنع الصوت وتحد من 

 تطويق محرآات الديزل ،على سبيل المثال(الضوضاء 

ية مثبتة بإحكام ومنع صوت العادم، وحماية العجالت بأغط

 ؛)في المرآبة

عند تصميم وينبغي مراعاة الضوضاء واالهتزازات  •

ها وتشغيلها وفٌقا لموقع األماآن ئالسكك الحديدية وإنشا

 من خالل مراعاة ،على سبيل المثال(الحساسة للضوضاء 

خيار استقامة خط السكة الحديد، وإخالء المباني 

جز المجاورة، ووضع مانعات للصوت، مثل حوا

الضوضاء على طوال خط السكة الحديدية أو بجوار 

 ).المباني

  صيانة مجموعة عربات السكة الحديد 1.1.2

يمكن أن تتضمن القضايا البيئية الرئيسية التي نتعرض لها في 

العادة عند القيام بأنشطة صيانة عربات السكة الحديد 

 :والقاطرات ما يلي

 المواد الخطرة •

 المياه المستعملة •

 امل مع النفاياتالتع •

 المواد الخطرة
قد تستخدم المواد الخطرة بما فيها المذيبات وسوائل التبريد 

واألحماض والقلويات في القاطرات وعمليات صيانة مجموعة 

يمكن العثور على مرآبات ثنائية الفينيل و .عربات السكة الحديد

 ،لعلى سبيل المثا(في المعدات الكهربية القديمة  المتعدد الكلور

في األجزاء السبيستوس ، وقد نجد ا)في المحوالت والمكثفات

المتقادمة مثل أسطح ارتكاز العجالت وموانع التسرب في 

باإلضافة إلى اإلرشادات التطبيقية الواردة  .المحرآات البخارية

في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة، تتضمن 

 :  بها ما يليىطرة الموصاستراتيجيات التعامل مع المواد الخ

 أواستخدام منظفات صناعية مائية أو التنظيف بالبخار،  •

على ) مادة مذيبة140(استخدام مذيبات التنظيف األليفاتية 

 أوسبيل المثال عند إزالة الدهانات الواقية لمحور العجلة 

 عند تنظيف المعدات الضخمة،

 استخدام الدهانات المستندة إلى الماء؛ •

صيرة الحتجاز الشحوم على طول مسار السكة استخدام ح •

والحتجاز غيرها من الملوثات على جانبي  الحديد

 الطريق؛

تجنب استخدام القطع البديلة أو الجديدة عند التعامل مع  •

 .مواد تحتوي على األسبيستوس

 المياه المستعملة
تشمل عمليات صيانة وتجديد عربات القطار في العادة عملية 

ياه الضغط العالي والتي قد تحتوي على بقايا غسل العربات بم

من المواد التي يتم نقلها أو دهانات أو زيوت أو شحوم وغيرها 

يتم استخدام المواد الكاوية في الغالب إلزالة و .من الملوثات

 .الشحم واألوساخ من محاور العجل واألجزاء المعدنية األخرى

 .زالة الصدأالمواد الكاوية واألحماض آذلك إل وقد تستخدم

وتقوم عاًدة سوائل التبريد التي تستخدم للقاطرات على الماء 

قد ينتج عن قطارات الرآاب مياه و .مضاًفا إليها مانع للتآآل

مستعملة داخلية، والتي يتم تفريغها في بعض األحيان مباشًرة 

 .على سطح األرض
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ن وتتضمن التدابير الموصى بها لمنع النفايات السائلة الناتجة م

 :المياه المستعملة والحد منها والسيطرة عليها ما يلي

استخدام الترشيح الفائق لزيادة العمر االفتراضي للمنظفات  •

التي يدخل فيها الماء أو استخدام بدائل للتنظيف بالماء 

 الجاف بواسطة الصقل التنظيفعلى سبيل المثال (

  ؛)بالفرشاة المصنوعة من السلك أو فرن التحميص

أنابيب المياه ببالوعات التصريف األرضية، إذا توصيل  •

وجدت، في األماآن التي يتم فيها الصيانة بغرض جمع 

 المياه المستعملة ونظم المعالجة؛ 

منع تصريف النفايات الصناعية في النظم اإلنتانية، أو في  •

حقول التصريف، أو في اآلبار الجافة، أو في البالوعات، 

 مصارف العواصف أو في حفر االحتواء، أو في

إبعاد المياه المستعملة الناتجة  .المنفصلة، أو في المجاري

التي في الخدمة عن مصارف العواصف  عن العربات

 ببناء المصدات أو أية حواجز أخرى؛

ووفًقا لحجم الملوثات الموجودة في المياه المستعملة من  •

قبل السكة الحديد، وما إذا آان مرفق السكة الحديد يقوم 

تصريف في شبكة المجاري التابعة للبلدية أم في المياه بال

السطحية مباشًرة، فينبغي أن تتم معالجة النفايات السائلة 

تشتمل نظم  .معالجة مسبقة للحد من ترآيزات الملوثات

/ المعالجة المسبقة في العادة على أجهزة فصل النفط 

 آيميائية وبيولوجية، ونظم الكربون ومعالجةالماء، 

 .َنشَّطالُم

 التعامل مع النفايات
تنتج معظم نفايات عمليات تشغيل السكة الحديد آنتيجة لعمليات 

صيانة وتجديد عربات القطار ومجموعة عربات السكة الحديد، 

تشتمل و .وبدرجة أقل، من جراء صيانة مسارات القطارات

هذه النفايات في العادة على مواد صلبة من التنظيف اآللي 

رقاقات الدهانات، والجريش المسترمل؛ ور؛ لعربات القطا

والدهانات المستعملة؛ والمذيبات المستهلكة؛ وحمأة المذيبات 

؛ وحمأة معالجة المياه )الناتجة عن الدهان والتنظيف(

المستعملة؛ والزيوت المستعملة، والسائل الهيدروليكي، وغيرها 

لوثة من السوائل التي تقوم على البترول؛ والمواد الصلبة الم

 مرشحات الزيت والمواد الماصة ،على سبيل المثال(بالبترول 

؛ والسوائل المستهلكة؛ وخردة وبرادة )لالنسكاب المشبعة

المعادن؛ وبطاريات اإلشارات والقطارات المستهلكة؛ 

يجب التعامل مع هذه المواد و .ودواسات المكابح المستهلكة

و غير  المواد الخطرة منها أ،فمثًال(حسب خصائصها، 

آما هو موضح في اإلرشادات العامة بشأن البيئة ) الخطرة

 .والصحة والسالمة

 الصحة والسالمة المهنية 1.2

  عمليات السكك الحديدية 1.2.1

 الصحة مخاطر  فيأغلب المرافق الصناعية الكبيرةترك تش

والسالمة المهنية أثناء إنشاء أنظمة السكة الحديد وتناولت 

شأن البيئة والصحة والسالمة طرق منعها اإلرشادات العامة ب

قضايا السالمة والصحة المهنية الخاصة ومن . والسيطرة عليها

 :بعمليات السكة الحديد ما يلي

 حوادث العمال/تدريب •

 الضوضاء واالهتزازات •

 عادم الديزل •

 اإلجهاد •

 المخاطر الكهربائية •

 المجاالت الكهربائية والمغناطيسية •
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 حوادث العمال/تدريب
ض عمال السكة الحديد بالقرب من خطوط السكة الحديد يتعر

تشمل االستراتيجيات الموصى بها و .إلى القطارات المتحرآة

 :إلدارة ذلك األمر ما يلي

 تدريب العمال على تدابير سالمة المسار الشخصي؛ •

 صيانتهامنع مرور القطارات على الخطوط التي يتم  •

ذير تلقائي، أو استخدام نظام تح") منطقة عمل خضراء("

إذا لم يكن منع مرور القطارات على الخط الذي يتم 

 مراقبة بشرية بأبراجصيانته مجدًيا، أو يمكن االستعانة 

 ؛أخيرآحٍل 

تصميم خطوط السكة الحديد مع مراعاة الخلوص المناسب  •

 للعمال؛ 

فصل ورش صيانة القطارات عن أماآن سيرها وأماآن  •

 .وقوفها

 الضوضاء واالهتزازات
 يتعرض أفراد طاقم القطار إلى الضوضاء من القاطرات، قد

، والماآينات، باإلضافة إلى مجموعة عربات السكة الحديدو

تشمل و 20. الميكانيكية الملحوظة االهتزازاتأو/الصدمات و

 :االستراتيجيات الموصى بها إلدارة ذلك األمر ما يلي

استخدام أنظمة تكييف الهواء للحفاظ على درجة حرارة  •

قصورة القيادة وإمدادها بهواء متجدد ومن ثم يمكن م

االستغناء عن فتح النوافذ مما يقلل من الرياح التي تدخل 

 21المقصورة وتحجب الضوضاء الخارجية؛

                                                                 
يكانيكية في تتوفر اإلرشادات بشأن تقييم الصدمات واالهتزازات الم 20                                                                                                       

 عن الصدمة واالهتزاز الميكانيكيين للمنظمة 1:1997-2631معيار 
 -تقييم تعرض اإلنسان الهتزاز الجسم بأآمله ) أيزو(الدولية للمقاييس 

 .متطلبات عامة: 1الجزء 
قد يعوق العزل عن الصوت الخارجي سماع الضوضاء الخارجية  21

: على سبيل المثال(امة والتي قد تكون في حد ذاتها وسائل استشعار ه
فقد يتطلب هذا استخدام حساسات ). أصوات النفير وأصوات العربات النقالة

الحد من تنفيس المكابح الهوائية للداخل لمنع الضوضاء  •

 ال تؤثر من ناحية أخرى بحيثالتي تسببها للحد األدنى 

  الحكم على تشغيل المكابح؛على قدرة الطاقم على

 ترآيب أنظمة إلغاء الضوضاء النشطة؛ •

استخدام معدات الوقاية الشخصية إذا آانت الضوابط  •

الهندسية غير مجدية أو غير مالئمة للحد من مستويات 

 الضوضاء؛

استخدام مثبطات لالهتزاز في قواعد الكراسي للحد من  •

 22ه مشغل القطار؛تعرض لذي ياالهتزاز ال

 أنظمة تحكم في االهتزازات النشطة ألبراج ترآيب •

التعليق للقاطرات أو المقصورات أو لقواعد الكراسي 

لضرورتها لتتماشى مع المعايير واإلرشادات الدولية 

 23.والوطنية

 عادم الديزل
قد يتعرض عمال السكة الحديد لعادم الديزل وغيره من 

 ومن ضمن عمال السكة الحديد ،محرآات الديزل األخرى

المعرضين طواقم القاطرات والعمال الذين يعملون في 

الموجودة المحطات، وساحات تخزين السكة الحديد، والمحال 

وقد يتعرض أفراد الطاقم الذين يتواجدون خلف  .في العربات

 ،على سبيل المثال(المحرآات الرئيسية للقاطرة مباشرة 

عض  وفي ب-لمستويات عالية من عادم الديزل ) قاطرات الجر

 ويتعرض بالمثل للعادم العمال الذين -األحيان لفترات طويلة 

 بقىالقاطرات للدورة التالية حيث تيعملون في أماآن إعداد 

 . في الغالبدون وقف المحركالقاطرات تعمل 

 
وآالت داخلية مشيرة لمصدر الجرس على سبيل التعويض عن العزل عن 

 .الصوت الخارجي
يمكن أن ينشأ عن تثبيط اهتزازات المقاعد اختالًفا في االهتزاز النسبي  22

يمكن أن تنشأ مشاآل في التشغيل . شاشات العرضللمشغل ومفاتيح التحكم و
 .وسهولة القراءة إذا آان الفارق في االهتزاز آبيًرا بالدرجة

 .1:1997-2631) أيزو(راجع المنظمة الدولية للمقاييس  23



 

  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
 الخاصة بالسكك الَحِديِديَّة

 

 

 
 13   2007 نيسان /أبريل 30

 

 الدولي البنك مجموعة     

 الصادرة االنبعاثاتتدابير التحكم في   أعاله1.1القسم ناول ويت

صى بالتدابير وعالوة على ذلك، يو .القاطرات في الهواءعن 

 :التالية للحد من تعرض العمال لعادم الديزل والتحكم به

تقليص الوقت الذي تترك فيه للقاطرات دائرة في األماآن  •

المغلقة واستخدام عربات دفع لنقل القاطرات من ورش 

 الصيانة وإليها؛ 

تهوية ورش القاطرات أو أي أماآن أخرى مغلقة يتراآم  •

 فيها عادم الديزل؛

 الهواء في مقصورة قيادة القطار؛ترشيح  •

استخدام معدات الوقاية الشخصية حيثما تكون الضوابط  •

الهندسية غير آافية للحد من التعرض للمستويات 

 ).2.2راجع الجزء (المسموح بها من العادم 

 اإلجهاد
يتطلب عمل مهندسي القاطرات وغيرهم من عمال السكة 

قد و . مما يؤدي لإلجهادالحديد غالًبا العمل لساعات غير معتادة

على سبيل (يظهر اإلجهاد عند طول مدة الدورية وتوقيتها 

؛ )توقيتات بدء ساعات الورديةأو  وردية طويلة ليًال، ،المثال

؛ والتوازن )تدوير الوردية(طبيعة التغييرات بين الورديات و

راحة ال في أنشطة العمل؛ وآذلك فترات تحفيزالترآيز والبين 

يمكن أن و .؛ وتوقيتات الدوريات على مدار اليومكافيةالغير 

لسائقين وعمال اإلشارة وعمال الصيانة وغيرهم اإجهاد يؤدي 

ض عمال السكة يعرت  إلىممن تكون طبيعة عملهم حرجة

  24.الحديد وآذلك الجمهور لمخاطر جسيمة

 ة جدولية الحديدالمسؤولين عن تشغيل السككينبغي على و

 معتادة بالنسبة للعاملين وأثناء ساعات فترات الراحة في فترات

                                                                 

                                                                

 .مكتب تنظيم السكة الحديد 24

بما الليل، للحد المعقول، بغرض زيادة فعالية فترات الراحة و

25.لوقت العمل  الجيدةلممارساتالمعايير الدولية ومع ا يتفق

 المخاطر الكهربائية
تستخدم السكك الحديدية التي تعمل بالكهرباء األسالك 

على سبيل المثال، (الكهربائية العلوية أو القضيب الموصل 

لنقل الطاقة الكهربائية للقاطرات أو الوحدات ) القضيب الثالث

ومن الممكن أن تتواجد خطوط الطاقة  .التابعة المتعددة

ية العلوية بالقرب من خطوط السكة الحديد التي ال ائالكهرب

وتناقش اإلرشادات العامة بشأن البيئة  .تعمل بالكهرباء

وعالوة  . السالمة الكهربائية العامةتإجراءاوالصحة والسالمة 

ية ائطر الكهرباخمعلى ذلك، يجب تدريب العمال المعرضين لل

لكهرباء على من جراء خطوط السكك الحديدية التي تعمل با

السماح باالقتراب من عدم يجب و .سالمة المسار الشخصي

الخطوط العلوية والقضيب الموصل إال للعمال المختصين 

ًدا على العمل مع هذه النوعية من الخطوط والمدربين تحدي

 .والقضبان

 المجاالت الكهربائية والمغناطيسية
قد يكون عمال السكة الحديد الذين يعملون على الخطوط التي 

 للمجاالت الكهربائية عرضةأآثر تعمل بالكهرباء 

ن الجمهور ويرجع هذا لطبيعة عملهم بالقرب موالمغناطيسية 

يجب منع التعرض لألضرار و 26.ءمن خطوط الكهربا
 

، EC/93/104على سبيل المثال، راجع توجيه مجلس االتحاد رقم  25
 لالتحاد األووربي والذي يتناول 1993تشرين الثاني /  نوفمبر23بتاريخ 

موضوعات معينة تخص تنظيم وقت العمل، والذي تم تعديله بالتوجيه رقم 
2000/34/EC للبرلمان 2000حزيران / يونيو22، بتاريخ رقم 

الراحة /األوروبي والمجلس األوروبي أيًضا، والنقل آندا، قواعد العمل
 ).2005(ة لموظفي تشغيل السكك الحديدي

لم تثبت الدراسات المفصلة عن التعرض للمجاالت الكهربائية  26
 في الواليات المتحدة، وآندا، وفرنسا، -والمغناطيسية في موقع العمل 

 وجود دليل -وإنجلترا، وغيرها من العديد من الدول في أوروبا الشرقية 
ت قاطع أو رابط بين التعرض لألضرار المهنية الناجمة عن المجاال



 

  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
 الخاصة بالسكك الَحِديِديَّة

 

 

 
 14   2007 نيسان /أبريل 30

 

 الدولي البنك مجموعة     

المهنية الناجمة عن المجاالت الكهربائية والمغناطيسية من 

خالل إعداد برنامج سالمة المجاالت الكهربائية والمغناطيسية 

 : والذي يشمل العناصر التالية

إقامة مناطق سالمة والتعريف بها لتمييزها عن مناطق  •

 للمجاالت العمل التي يتوقع أن يوجد بها مستويات مرتفعة

الكهرومغناطيسية بالمقارنة بالمستويات المقبولة للتعرض 

ها على العمال المدربين تدريبًا  إليدخولالالعام، وقصر 

 جيدًا؛

تنفيذ خطط العمل المعنية بمستويات التعرض المهني  •

المؤآدة أو المحتملة والتي تتخطى مستويات التعرض 

ولية مثل د المنظمات الوضعتهاالمهني المرجعية التي 

اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين، 

  27. الكهربائيين واإللكترونيينالمهندسينومعهد 

 ية الحديدك صيانة مجموعة عربات السك1.1.2

 صيانة عربات ةنشطأقد تشتمل المخاطر المهنية المرتبطة ب

القطار والقاطرات على مخاطر بدنية وآيميائية وبيولوجية 

قد ترتبط و .باإلضافة إلى مخاطر دخول األماآن المغلقة

على (المخاطر البدنية بالعمل بالقرب من المعدات المتحرآة 

وسالمة اآلالت )  القاطرات والمرآبات األخرى،سبيل المثال

 .بما فيها أدوات العمل المحمولة، ومسائل السالمة الكهربائية

الت التعرض للعديد قد تشتمل المخاطر الكيميائية على احتماو

توس وثنائية بسسإلعلى سبيل المثال ا(من المواد الخطرة 

                                                                                                        
ومن ناحية . الكهربائية والمغناطيسية وبين حدوث مخاطر صحية عكسية

أخرى، توصلت بعض الدراسات إلى احتمال وجود رابط بين التعرض 
لألضرار المهنية الناجمة عن المجاالت الكهربائية والمغناطيسية وبين 

المعهد الوطني (اإلصابة بالسرطان، آسرطان المخ على سبيل المثال 
إال أن هذه الدالئل تظل آافية إلثارة ) 2002لعلوم الصحة البيئية األمريكي 
 .قلق محدود

 اللجنة الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين 27
اإلرشادات بشأن التعرض المعنية بالتعرض المهني الصادرة عن 

ICNIRP من هذه اإلرشادات2.2 مذآورة في القسم . 

الفينيل المتعدد الكلور، والدهانات السامة، والمعادن الثقيلة، 

والمرآبات العضوية المتطايرة، بما فيها تلك المواد التي تنتج 

عن استخدام الدهانات القائمة على المذيبات، ومذيبات التنظيف 

قد تتسبب المواد الكيميائية الخطرة و ).المحصورةن في األماآ

في احتماالت حدوث حرائق وانفجارات أثناء تنفيذ أي أعمال 

يحتمل أن تتسبب و .على الساخن في أنظمة صهاريج التخزين

المخاطر البيولوجية في التعرض لمسببات األمراض الموجودة 

قد يشمل العمل في و .في حجيرات تخزين الصرف الصحي

ألماآن المحصورة دخول خزان عربات السكة الحديد ا

يجب و .وعربات الحبوب أثناء إصالحها أو القيام بصيانتها

التعامل مع آل هذه المخاطر للصحة والسالمة المهنية وفًقا 

 .للتوصيات الواردة في إرشادات البيئة والصحة والسالمة

  صحة المجتمعات المحلية وسالمتها1.3

ي تتعلق بصحة المجتمعات المحلية وسالمتها تماثل اآلثار الت

 وصيانة السكك إصالحوالتي تحدث أثناء مراحل إنشاء و

الحديدية تلك اآلثار التي تحدث في منشآت البنية األساسية أوفي 

غالبية المنشآت الصناعية الكبرى، وتتناولها بالمناقشة 

 وتشمل تلك .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

اآلثار الغبار والضوضاء واالهتزازات الناجمة عن حرآة 

مرآبات اإلنشاء واألمراض المعدية المصاحبة لتدفق عمالة 

 .البناء المؤقتة

تشمل قضايا الصحة والسالمة المتعلقة بعمليات السكك و

 : الحديدية تحديًدا ما يلي

 سالمة تشغيل السكة الحديد عموًما •

 نقل البضائع الخطرة  •

 عابر السكك الحديديةسالمة م •
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 سالمة المشاة  •

 سالمة تشغيل السكة الحديد عموًما
من أهم قضايا السالمة التي تؤثر على آٍل من الطاقم والرآاب 

هو احتمال تعرضهم لإلصابات الخطيرة أو احتمال أن يفقدوا 

بعض أو مع مع حياتهم بسبب تصادم القطارات بعضها 

 احتمال خروج القطار المرآبات على الطريق، باإلضافة إلى

 .عن الخط أو غيرها من األسباب التي لها عالقة بالتشغيل

 : التعامل الموصى بها ما يليإجراءاتوتشمل 

 بهدفتنفيذ إجراءات السالمة التشغيلية للسكك الحديدية  •

 ، وذلكاإلقالل من تصادمات القطارات المحتمل حدوثها

لم يكن ترآيب إذا و .مثل نظام التحكم اإليجابي في القطار

نظام التحكم اإليجابي في القطار عملًيا، فيمكن ترآيب 

 - أو يتم التسجيل ،معدات آلية لتحويل اتجاه السكة الحديد

يتغير عندما  -عند االحتفاظ بأدوات التحويل اليدوية 

ن السكة محّول يعمل يدويا في منطقة بدون إشارات م

ضع العادي وتم إعادته للت، وة جانبيالرئيسية إلى سكة

يجب توصيل هذه و .ة الرئيسيالسكةللحرآة على 

 28المعلومات لكل أفراد الطاقم ومرشدي القطارات،

 لخطوط السكة الحديد ةدوريبصورة التفتيش والصيانة  •

للمعايير  وفًقا ا وتكاملهالسكةومرافقها للتأآد من ثبات 

 29؛السكة الحديد والوطنية لسالمة الدولية

  السالمة الكلية والذي يماثل برامجتنفيذ برنامج إدارة •

 30.سالمة السكك الحديدية المعترف بها دولًيا

                                                                                                                                                                        
ي في القطار بتنسيق المعلومات للتأآد من يتيح نظام التحكم اإليجاب 28

 .صحة تحرآات القطار
اإلدارة الفدرالية للسكة الحديدية معايير . راجع وزارة النقل األمريكية 29

 مدونة اللوائح االتحادية الجزء 49سالمة المسار، القاعدة األخيرة رقم 
213 (1998) 

ًدا القابلة للتطبيق تشمل هذه األمثلة مكونات نظام إدارة السالمة وتحدي 30
على السكك الحديدية مثل تلك الواردة في توجيه سالمة السكك الحديدية 

أو في إرشادات نظام ) EC/2004/49توجيه رقم (لالتحاد األوروبي 

 نقل البضائع الخطرة 
أو في صورة بضائع صب نقل البضائع الخطرة يجري آثيرا 

ا محتمال إذا خطروتشكل بذلك ق السكة الحديد، مغلفة عن طري

 أسباب أخرىأو  في البيئة المحيطة حال وقوع حوادث انتشرت

ومن ضمن هذه األمثلة حدوث تسرب في أحد  31.ديدةع

الصمامات مثًال أو حدوث انبعاثات منفلتة من صمام األمان في 

 من أوالعربات الصهريجية للخدمة العامة أو المضغوطة 

، المغطاة القواديس ،على سبيل المثال(حاويات المواد الخطرة 

د تنتج ق و).أو الشاحنات الصهريجية، أو الصهاريج المحمولة

حاالت التسرب أو االنسكاب التي تحدث في الشاحنات 

الصهريجية عن التعبئة غير السليمة أو تحويل الحمولة الناتجة 

عالوة على ذلك، هناك احتمال حدوث تسرب في  .أثناء النقل

  32.الديزل أثناء عمليات تزويد القاطرات بالوقود

مواد الخطرة باإلضافة إلى اإلرشادات الخاصة بالتعامل مع الو

الواردة في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة 

تتضمن اإلجراءات الموصى بها لمنع االنبعاثات المنفلتة من 

أثناء نقلها واستخدامها بالسكة الحديد والحد منها  تلك المواد

 : والتحكم بها ما يلي

  بصورةلبضائع الخطرة وقبولها ونقلهااتنفيذ نظام لغربلة  •

ونظًرا ألن هذه المواد قد يوفرها طرف ثالث،  .سليمة

 نفيجب التأآد من أن عمليتي الغربلة والقبول تتفقا

والمعايير الدولية المطبقة بشأن تغليف الحاويات ووضع 

وضع الملصقات (العالمات والبطاقات التعريفية عليها 

 
إدارة السالمة الذي قامت بنشره جمعية إدارة السالمة في السكك الحديدية 

 .التابعة لالتحاد الدولي للسكك الحديدية
 الرغم من شحن المواد الخطرة في مختلف أنواع عربات القطار على 31

عربات النقل الصهريجية، القوادديس المغطاة، العربات : على سبيل المثال(
وتحمل عربات النقل الصهريجية القاسم ) المغلقة، المعدات الصهريجية
 .األآبر من الحرآة المرورية

عادة في عمليات السكة يستخدم الغازولين استخداًما محدوًدا في ال 32
 .الحديد
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، باإلضافة إلى الشهادات الالزمة وبيانات الشحن )عليها

 33.احنمن الش

استخدام عربات القطار الصهريجية وغيرها من  •

مجموعات عربات السكة الحديد التي تتفق مع المعايير 

على سبيل المثال الوقاية الحرارية (الدولية والوطنية 

 34المناسبة للشحنة التي يتم حملها،) ومقاومة االختراق

 وتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية؛ 

 والسيطرة عليه، وخطط إعداد الخطط لمنع االنسكاب •

 لها، وهذا حسب تحليل تصدياالستعداد للطوارئ وال

المخاطر بما فيها طبيعة الحوادث وتبعاتها واحتماالت 

 والسيطرة يتم تطبيق إجراءات منع االنسكابو .حدوثها

 : والتي قد تشمل ما يلي-طراخم وفًقا لنتائج تحليل ال-عليه 

o ينة واختيار تسيير نقل المواد الخطرة في طرق مع

التوقيت المناسب لنقلها بغرض اإلقالل من األخطار 

على سبيل (التي يتعرض لها المجتمع من جراءها 

 )المثال قصر نقل المواد الخطرة على طرق معينة

o الحد من سرعة القطارات في المناطق اآلهلة بالسكان 

o  إنشاء حواجز واقية وغيرها من اإلجراءات الفنية

توفير مجرى التصريف وعلى سبيل المثال (

على سبيل المثال عند (في األماآن الحساسة ) حاويات

 )موارد المياه وفي المناطق السكنية

                                                                 

                                                                

تتضمن األمثلة المتوفرة حول المعايير الدولية االتفاقية الخاصة بالشحن  33
وتعالج اللوائح التنظيمية الخاصة بالشحن الدولي . الدولي بالسكك الحديدية

أصبحت أحدث . للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية نقل البضائع الخطرة
بالشحن الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية اللوائح التنظيمية الخاصة 
. 568الصك رقم . 2007آانون الثاني /  يناير1سارية المفعول بدًءا من 

اللوائح التنظيمية لنقل البضائع الخطرة واستخدم معدات الضغط القابلة للنقل 
)2004.( 

 وزارة النقل بالواليات المتحدة، اللوائح - على سبيل المثال -راجع  34
 مدونة اللوائح االتحادية 49التنظيمية الستخدام عربات النقل الصهريجية، 

173.31. 

 لها بين والتصدينشر خطط االستعداد للطوارئ  •

على سبيل المثال نظم لإلبالغ (المجتمعات المحتمل تأثرها 

 ؛)بالحاالت الطارئة وإجراءات اإلخالء

تعامل مع المواد الخطرة وآذلك تطبيق الخطط األمنية لل •

 األمن توفيرالوعي األمني المتعلق بها، بما فيها زيادة 

 إليها، خّولين، ومنع وصول األفراد غير المللعاملين

وتطبيق اإلجراءات األمنية للحد من المخاطر التي قد 

 35تحدث أثناء تخزين تلك المواد ونقلها؛

 نظم  ذلكما في، ب الوقودمنع انسكابموحد لاستخدام نظام  •

 36.األوتوماتيكياإلغالق 

 سالمة معابر السكك الحديدية
تقاطعات /على جانبي الطريق(تمثل معابر السكك الحديدية 

 عرضةأماآن ذات نسبة مخاطر عالية لكونها ) السكة الحديد

يمكن االستعانة بعامل إشارة على  و.لحوادث السكة الحديد

 عالية بغرض مروريةالسكك الحديدية التي ليس بها آثافة 

يشيع و . المسار قبل اقتراب القطاروإخالءإيقاف المرور 

أو / واألوتوماتيكيةاستخدام األضواء واألجراس التحذيرية 

 .البوابات اآللية التي تمنع العبور على طريق السكة الحديد

تامة والغرض من هذه البوابات اآللية أن تكون بمثابة حواجز 

وتمثل معابر السكة  .د بأي حرآة مرورالسكة الحدي لمنع قطع

وتتضمن  .الحديد غير المزودة ببوابات خطًرا آبيًرا قائًما

التدابير الموصى بها لمنع المخاطر القائمة على معابر السكة 

 :الحديد والحد منها والسيطرة عليها اآلتي

 .معابر السكك الحديديةعند استخدام الكباري أو األنفاق  •

المعابر التي على السكة الحديد من آفاءة إزالة وقد ُيحسِّن 
 

 مدونة 49راجع وزارة النقل بالواليات المتحدة، الخطط األمنية،  35
 .I، الجزء الفرعي 172اللوائح االتحادية الجزء 
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القطارات نظًرا لوجود حد أدنى للسرعة عند هذه المعابر 

 بغرض الحد من المخاطر القائمة؛ 

ترآيب بوابات آلية عند آل معابر السكك الحديدية، ونظام  •

 . صيانة دوري لضمان آفاءة التشغيل/تفتيش

 سالمة المشاة 
وط ومرافق السكك الحديدية ن لخطوقد يتعرض المتسلل

لمخاطر عدة من جراء القطارات المتحرآة، والخطوط 

 .والمعدات الكهربائية، والمواد الخطرة، وغيرها من المشاآل

وتتضمن إجراءات الحد من المتسللين ومنعهم والسيطرة عليهم 

 :ما يلي

نقاط وضع مجموعة إشارات واضحة وظاهرة في ال •

ن للدخول إلى أماآن ولالمتوقع أن يستغلها المتسل

على سبيل المثال المحطات ومعابر السكك  (المسارات

 ؛)الحديدية

ترآيب سياج أو أية حواجز أخرى عند نهايات المحطات  •

أو أية مواقع أخرى لمنع من ليس لهم حق الوصول 

 .للمسارات من الوصول إليها

فيما يتعلق ، وخاًصة حديثي السن ، الجمهوروعيةت •

 .لمسارات السكك الحديدية التسلل بمخاطر

يجب عند تصميم المحطات مراعاة أن يكون الطريق  •

سهل ي إليه بوضوح واالمصرح بالمرور به آمًنا ومشار

 .استخدامه

 مغلقة لمراقبة محطات القطارات تلفزيونيةاستخدام دائرة  •

وأية مناطق أخرى يتكرر فيها ظهور المتسللين، مع 

 .ند ظهور أي متسللتزويدها بنظام إنذار صوتي يطلق ع

                                                                                                        

                                                                

، دليل المعايير 2002راجع الجمعية األمريكية للسكك الحديدية،  36
 المتعلق بـ القاطرات ومعدات تبديل ––Mالموصى بها الجزء والممارسات 

 السطح البيني لتزويد القاطرات بالوقود: القاطرات

 مؤشرات األداء ورصده 2.0

 البيئة 2.1

 إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة
يجب أن تتسق االنبعاثات الصادرة عن المحرآات الجديدة 

مع  المستخدمة في تسيير القاطرات وعربات السكة الحديد

ين حدود االنبعاثات المعترف بها دولًيا بالنسبة ألآاسيد النيتروج

 والجسيمات وأول أآسيد الكربون وإجمالي

يجب أن تسعى السكك الحديدية و {0 37.الهيدروآربونات

لألفضل فيما يخص االستهالك األمثل للطاقة والذي قد يساهم 

  38.في الحد من االنبعاثات الكلية الملوثة 

يجب معالجة النفايات السائلة التي تصدر عن ورش الصيانة و

 مع متطلبات تشغيل شبكة الصرف الصحي إلى الحد الذي يتفق

التابعة للبلدية أو أن يتم تصريفها في المياه السطحية، وفًقا لقيم 

اإلرشادات الواردة في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بشأن تصنيع المنتجات المعدنية والبالستيكية 

ايات والمطاطية، والتي توفر قيم إرشادية للتعامل مع النف

السائلة والقابلة للتطبيق على ماآينات المعادن، وعمليات 

 .التنظيف، والطالء المعدني، والتشطيب، بما فيها الدهان

ويمكن إقرار مستويات تصريف للموقع المحدد للبالوعات 

وأنابيب المجاري ولنفايات التجهيز السائلة الصادرة عن ورش 

ا إذا آانت هناك الصيانة ومحطات القطارات استنادًا إلى م

 
تشمل حدود االنبعاثات المعترف بها دولًيا معايير انبعاثات المرحلة  37

III/IV توجيه رقم ( لالتحاد األوروبي بالنسبة للمحرآات غير المستخدمة
2004/26/EC (3/4 األمريكية مستوى مع المعايير )  وآالة البيئة

وقد يتطلب تحقيق أآثر ). 92 مدونة اللوائح االتحادية الجزء 40األمريكية 
 .القيم صرامة ألآاسيد النيتروجين والجسيمات استخدام أجهزة ضبط ثانوية

وعلى سبيل المقارنة، وصل استخدام الطاقة المتوسطة من قبل عربات  38
أحدث عام له  (2004 الواليات المتحدة في عام السكة الحديد للشحن في

وزارة (  آيلومتر من البضائع -طن/  آيلو جول 245إلى ) بيانات متاحة
إحصائيات النقل الوطنية، جدول . النقل األمريكية، مكتب إحصائيات النقل

4-25M.( 
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أنظمة تجميع ومعالجة لمياه الصرف الصحي عمومية التشغيل 

متاحة ومتطلبات هذه األنظمة، أو إلى تصنيف استخدام المياه 

المستقِبلة، إذا آان التصريف في المياه السطحية مباشرة، وآما 

39.اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتبينه 

عامة بشأن البيئة والصحة والسالمة وتعالج اإلرشادات ال

اإلرشادات الخاصة بانبعاث الملوثات من مصادر االحتراق 

المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية والكهربائية من مصادر 

 ميغاواط حراري؛ أما انبعاثات 50لها قدرة تساوي أو تقل عن 

ة مصادر الطاقة األآبر فتعالجها اإلرشادات بشأن البيئة والصح

آما تقدم اإلرشادات العامة  .والسالمة من أجل الطاقة الحرارية

بشأن البيئة والصحة والسالمة إرشادات معنية باعتبارات البيئة 

 .المحيطة استنادًا إلى إجمالي حمل االنبعاثات

 الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

ها تحدث آثارًا آبيرة محتملة أن تحديد مع جميع األنشطة التي تم

 .على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف المضطربة

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى المؤشرات المباشرة 

وغير المباشرة المطبقة على مشروع بعينه لالنبعاثات 

وينبغي أن يكون معدل  .والنفايات السائلة واستخدام الموارد

ار الرصد بالقدر الكافي لتوفير بيانات تمثيلية للمعيار تكر

ويجب أن يقوم بعمليات الرصد أفراد مدربون  .الجاري رصده

وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ بالسجالت مع استخدام 

آما ينبغي  .معدات تجري معايرتها وصيانتها على نحو سليم

ومقارنتها تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على فترات منتظمة 

بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات تصحيحية 

                                                                 

                                                                

 والجزء 442 مدونة اللوائح االتحادية الجزء 40يمكن أن تجد في  39
لوآالة حماية البيئة األمريكية إرشادات بشأن النفايات السائلة  Bالفرعي منه 

 .والقابلة للتطبيق تحديًدا على أنشطة تنظيف عربات القطار الصهريجية

وتتوفر إرشادات إضافية عن الطرق المطبقة ألخذ  .الزمة

العينات وتحليل االنبعاثات في اإلرشادات العامة بشأن البيئة 

  .والصحة والسالمة

 الصحة والسالمة المهنية 2.2

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية
 أداء الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة بإرشادات جب تقييمي

التعرض المنشورة دولًيا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض  )®TLV(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة  )®BEIs(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

ين من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكومي

)ACGIH(،40  ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشور

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

)NIOSH(، 41  وحدود التعرض المسموح بها)PELs( 

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(، 42  والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني

أو  43 شورة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،المن

 .غيرها من المصادر المشابهة

 معدالت الحوادث والوفيات
يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

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

 
 http://www.acgih.org/TLV/ and :متاح على الموقع التالي 40

http://www.acgih.org/store/ 
  : متاح على الموقع التالي 41

http://www.cdc.gov/niosh/npg/ 
  :متاح على الموقع التالي 42

//www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_docum
ent?p_table=STANDARDS&p_id=9992 

   :متاح على الموقع التالي 43
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/ 
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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 

البلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر في القطاع 

ت المتحدة  مكتب الواليا،على سبيل المثال(المنشورة 

إلحصائيات العمل وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة 

44).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  45على أيدي متخصصين معتمدين

 االحتفاظ نشآتآما يجب على الم .لسالمة المهنيةالصحة وا

بسجالت عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث 

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة  .الخطرة

والسالمة المهنية في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة 

.والسالمة

                                                                 
44 http://www.bls.gov/iif/ and 

http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm  
يمكن أن يشتمل المهنيون المعتمدون على أخصائيي الصحة الصناعية  45

المعتمدين، أو أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة 
 .المعتمدين أو من يكافئهم
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. 

وصف عام ألنشطة الصناعة: الملحق ألف
تشمل المكونات األساسية للسكك الحديدية القاطرات وعربات 

السكك الحديدية، والتي تعرف باسم مجموعة عربات السكة 

الحديد، باإلضافة إلى البنية األساسية الثابتة، بما في ذلك 

 تزويد القاطرات نشآتمسارات السكة الحديد والمحطات وم

 . اإلصالح والصيانةنشآتبالوقود، وم

السكة الحديد وبنيتها األساسية تحديد مسارات يتضمن إنشاء و

وتتراوح المساحة المطلوبة من  .حق الطريق للسكك الحديدية

حديدية ما بين السكة الاألراضي بشكٍل أساسي لحق طريق 

 من راضي لكل آيلومتر من األات هكتار3.0و  هكتار2.5

وقد تتطلب أنظمة السكك الحديدية للرآاب ثالثة  .مسار السكة

أضعاف هذه المساحة من األراضي حيث تنطوي هذه األنظمة 

على استخدام غير مباشر لألراضي في المحطات وساحات 

تبلغ مساحة األراضي  و.انتظار السيارات على سبيل المثال

على ( نقل المطلوبة بشكٍل أساسي للسكك الحديدية لكل وحدة

حوالي ) سبيل المثال راآب لكل آيلومتر وطن لكل آيلومتر

  46. مرة أقل من المساحة المطلوبة للسيارات3.5

وتشمل أنشطة تطوير المشروع وإقامته في العادة إنشاء طريق 

على سبيل (الوصول أو تطويره، وإعداد الموقع وتطويره 

تيارية للكساء ، واإلزالة االخ)المثال، إقامة الجسور واألنفاق

النباتي، في حالة وجوده، وتمهيد التربة وحفرها من أجل تثبيت 

 الموقع مثل نشآت السكة الحديد وممساراألساسات اإلنشائية ل

ساحات صيانة السكك الحديدية والورش، /المحطات، ومنشآت

 نشآتوأنظمة إرسال اإلشارات، واإلمدادات الكهربائية، وم

 .التزويد بالوقود

                                                                 
 -الوآالة األوروبية للبيئة، التقييم المكاني والبيئي لشبكة النقل األوروبية  46

 .1998 نظم المعلومات الجغرافية ، عرض المؤشرات وطرق

 عربات السكة الحديدمجموعة 

 القاطرات
يتم سحب عربات السكة الحديد للشحن والرآاب أو دفعها في 

ستخدم القاطرات تقد و .العادة بواسطة قاطرات تعمل بالديزل

الكهربائية على خطوط سكة حديد مزودة بالطاقة الكهربائية 

بواسطة خطوط علوية أو إقامة خط سكة حديد ثالث يوجه 

مل عادة أنظمة السكك الحديدية الحديثة تعو .خطوًطا أخرى 

زال العديد من  يالتي ُتدار بالكهرباء على تيار متردد، ولكن ال

يقع الجهد  و.أنظمة التيار المستمر القائمة مستخدمة عالمًيا

ضمن النطاق ) DC(الكهربائي الُمشغل ألنظمة التيار المستمر 

ي الُمشغل  فولت، بينما يقع الجهد الكهربائ3000 إلى 750من 

 . آيلو فولت25 إلى 15من ) AC(ألنظمة التيار المتردد 

تنقسم استخدامات قاطرات السكة الحديد غالًبا انقساًما فرعًيا و

إلى قاطرات الرآاب، وقاطرات الشحن، وقاطرات التحويلة 

وتعتمد هذه الفئات بصورة أساسية  ).التي تحول من خط آلخر(

 في أي اتجاه، وقوتها المبذولة على سهولة تغيير اتجاه القاطرة

قد يتم تجهيز القاطرات التي و .في الجر والسحب، وسرعتها

تعمل بالكهرباء بنظام فرملة متجدد يقوم باسترداد جزء من 

الطاقة الحرآية التي قد ُتفقد بطريقة أخرى آالطاقة الحرارية 

أثناء الفرملة، وتحويلها عبر األسالك العلوية ليتم استخدامها 

تقوم القاطرات بتوفير الطاقة و .اسطة قاطرات أخرىبو

الالزمة لتحريك عدد من عربات السكة الحديد المتصلة للرآاب 

  اسم، ويطلق على هذه الوحدة بشكل عام)الحموالت(والشحن 

 ".القطار"
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 عربات الرآاب
تصنع أآثر عربات الرآاب من الصلب، وقد تتكون من سطح 

قد تخدم عربات الرآاب و .مزدوج للعمل على راحة الرآاب

العديد من األغراض بما في ذلك مكان لتناول الطعام ولتخزين 

قد تتخلص مرافق المراحيض الخاصة بعربات و .ةمتعاأل

الرآاب من النفايات على الطرق مباشًرة أو تستخدم صهاريج 

 .احتجاز يتم تفريغها في المحطات

 الحموالت/عربات الشحن
ت الشحن تم تصميمها ألغراض يوجد عدد من أنواع عربا

 :المشترآةتتضمن األنواع  و.معينة

تستخدم غالًبا عربات السكة الحديد ذات : النقلعربات   •

السقف المفتوح والصهريج القالب لنقل الخامات المعدنية 

 .أو المعادن

تستخدم عربات السكة  :عربة سكة حديد مغلقة للشحن •

لنقل معظم أنواع الحديد المغلقة التي لها أبواب جانبية 

 .الحموالت

تستخدم عربات التبريد المغلقة لنقل المواد  :عربات التبريد •

 الغذائية وشحنها

تستخدم عربات : عربات السكة الحديد المفتوحة للشحن •

السكة الحديد غير المسقوفة، ومغلقة الجوانب واألطراف، 

 .لنقل البضائع آبيرة الحجم والبضائع األخرى

بدون جوانب أو  (يد المسطحةعربات السكة الحد •

تستخدم العربات المفتوحة لنقل حاويات الشحن ):سقف

 القياسية وشبه الشاحنات

 صهاريج لنقل السوائل: العربات الصهريجية •

  السكة الحديدمسار
 السكة الحديد من قضيبين متوازيين من الصلب مساريتم بناء 

 اإلسمنت وأموصولين بعوارض عمودية مصنوعة من الخشب 

يتم تثبيت عوارض السكة الحديد بطبقة من و .الصلب وأ

الحصى مرتكزة على طبقة حصى فرعية وقاعدة أساسية 

وعادة ما يتم استخدام وصالت السكة الحديد الُمغلقة  .محكمة

وبالرغم من ذلك، يشيع اآلن ترآيب  .لكل السكك الحديدية

لسكك امسار القضبان التي يتم لحامها بشكل متصل أثناء إنشاء 

 .المسارالحديد الجديدة أو استبدال القضبان أثناء عملية صيانة 

 الخشبية بالمرونة التي توفر رحلة هادئة العوارضوتتمتع 

للرآاب، ولكنها تحتاج إلى معالجة آيميائية لمنع تعفنها، وهي 

 السكك الحديدية السريعة مسارحيث ترآيبتها ل غير مالئمة من

صى عادة من طبقة من الحجر وتتكون طبقة الح .الحديثة

ويجري سحقها آي  مليمتًرا 225 إلى 150 سمكها من يتراوح

 مليمتًرا، وتقوم بدعم العوارض 65 - 40إلى حجمها يصل 

   .وتساعد على تصريف مياه الصرف الصحي

 عمليات السكك الحديدية
تتضمن األنشطة التشغيلية لمجموعة عربات السكة الحديد 

طرات وعربات السكة الحديد على جزء  أوجه حرآة القاجميع

،  والبضائعكة الحديد بما في ذلك نقل الرآابالسمسار من 

وتحميل الشحنات وتفريغها في المحطات، وتزويد القاطرات 

ستخدم معظم السكك الحديدية الحديثة أنظمة تو 47.بالوقود

أوتوماتيكية لرصد موقع القطارات، ولتشغيل البنية األساسية 

تتضمن أنشطة التشغيل  و.حويل اتجاه السكة الحديدلإلشارة وت

                                                                 
يتم التحكم في تدفق حرآة مرور القطارات من خالل نظام لضبط  47

مواقع القطارات وضوابط التحكم في إشارات الحرآة،وقد يكون هذا النظام 
نظاًما ميكانيكًيا أو نظاًما إلكترونًيا يتضمن استخدام جداول زمنية، 

ات تحويل اتجاه طرق السكة وعالمات، وإشارات مرور ملونة، ومعد
ُيعلم هذا النظام عاملي تشغيل القطارات بحالة خط السكة الحديد . الحديد

 .ويعمل على منع التصادم
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والصيانة المرتبطة بالبنية األساسية للسكة الحديد صيانة 

أنظمة اإلشارة وتحويل اتجاه السكة و وتنظيفها، المسارات

  طرق وأنفاق وجسور ما يرتبط بها منالحديد، باإلضافة إلى

 .ومبان

 الصيانة أنشطة

ر وحق طريق السكة الحديد، باإلضافة إلى أنشطة صيانة مسا

قد تشتمل أنشطة الصيانة على خدمات الصيانة واإلصالح 

قد تتضمن  و.الروتيني أو أنشطة الصيانة الميكانيكية الثقيلة

أنشطة الصيانة الروتينية عمليات تغيير زيوت التشحيم 

للقطارات وفحص سالمتها الميكانيكية، وغسل القاطرات 

عربات السكة الحديد والعربات من الخارج، وغسل 

 .الصهريجية من الداخل

قد تتضمن أنشطة الصيانة الميكانيكية الثقيلة أنشطة استبدال و

مكونات العربات والمحرك، وإجراء فحص دقيق للمحرك، 

وإجراء اختبارات ميكانيكية وعمليات ضبط، ضمن أنشطة 

وقد تتضمن أيًضا أنشطة الصيانة الميكانيكية الثقيلة  .أخرى

بما في ذلك ( بعض األجزاء، وأعمال اللحام، والتنظيف تصنيع

، وأنواع أخرى من األنشطة تشبه تماًما ما )إزالة الشحوم

قد يتم أيًضا تنظيف و .تصنيع المعادن /يجري في ورش لحام

عربات الرآاب والحموالت وطالئها بما في ذلك تنميقها 

  .الكبيرةالصيانة أعمال بالطالء أثناء 

 

 


