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  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
البحرية في المناطق النفط والغاز تنمية حقول الخاصة ب

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.(1 وحين تشارك مؤسسة واحدة أو أآثر من 

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 امها جنبًا إلى جنب مع وثيقة الصناعة أن يتم استخد
، 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 .  المعنّيةقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع
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vironmentalGuidelines

 من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر  هي1
الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 

وقد تشمل . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام
ة العملية األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبر

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

اصة اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خ

. بكل موقع على حدة، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقها

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: هامتغيرات آل موقع على حدة ومن

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

معتمدة في البلد المضيف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية ال

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 –اع المشروع المعني  في ضوء أوض–

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
http://www.ifc.org/ehsguidelines
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  مجموعة البنك الدولي

 التطبيق
من أجل حة والسالمة تتضمن اإلرشادات بشأن البيئة والص

معلومات ذات البحرية في المناطق النفط والغاز تنمية حقول 

وبالحفر  صلة باالستكشاف من خالل المسوحات الزلزالية،

 واإلنتاج، وعمليات تنميةاالستكشافي واإلنتاجي، وأنشطة ال

 الناقالت شحنخطوط األنابيب البحرية، والنقل في البحر، و

آما . شروع، وإنهاء المالمعاونةتابعة ووتفريغها، والعمليات ال

على البر من عمليات آلثار المحتملة ا تناولأن هذه اإلرشادات ت

وهذه الوثيقة تم تنظيمها وفق . يةالبحرالمناطق النفط والغاز في 

  :األقسام التالية

 اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية التعامل معها: 1.0القسم 
 األداء ورصده مؤشرات : 2.0القسم 
  ومصادر إضافية ثبت المراجع- 3.0القسم 

 وصف عام ألنشطة الصناعة -الملحق ألف 

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة : 1.0القسم 
 وآيفية التعامل معها

 
المتصلة يا البيئة والصحة والسالمة يقدم هذا القسم موجًزا لقضا

، مع تقديم البحرية في المناطق النفط والغازتنمية حقول ب

وقد تتصل هذه القضايا بأي . توصيات حول آيفية التعامل معها

. من األنشطة المذآورة التي يمكن تطبيقها وفق هذه اإلرشادات

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلرشادات المتعلقة بالتعامل مع قضايا 

 منشآت في غالبية الالمشترآةالبيئة والصحة والسالمة 

اإلرشادات لة اإلنشاء متاحة في الصناعية الكبرى خالل مرح
 . العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 البيئة  1.1

يجب مراعاة القضايا البيئية التالية باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من 

برنامج التقييم واإلدارة الشامل الذي تم إعداده خصيًصا 

لمعالجة المخاطر التي تواجه المشروعات المحددة والتأثيرات 

ذات وتتضمن القضايا البيئية المحتملة . لة الناتجة عنهاالمحتم

البحرية في المناطق النفط والغاز تنمية حقول بمشاريع الصلة 

 : ما يلي

  االنبعاثات الهوائية •

 تصريف المياه المستعملة •

 آيفية التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة •

  الضوضاءإحداث •

 االنسكاب •

 

 االنبعاثات الهوائية
آانت مستمرة (في الهواء ات النبعاثلمصادر الرئيسية تشمل ال

مصادر : نشطة البحرية ما يلياألوالناتجة عن )  متقطعةمأ

االحتراق لغرض توليد الطاقة والحرارة، واستخدام الضواغط، 

الغاليات، والتربينات، (والمضخات، والمحرآات الترددية 

 في ذلك  البحرية بمامنشآتالموجودة بال) والمحرآات األخرى

 االنبعاثاتسفن ومروحيات المساندة واإلمدادات؛ وهناك أيضًا 

 االنبعاثاتو، إشعال وتنفيس الهيدروآربوناتتنتج عن التي 

 . المنفلتة

وتشمل الملوثات الرئيسية المنبعثة من هذه المصادر أآاسيد 

النيتروجين، وأآاسيد الكبريت، وأول أآسيد الكربون، 

 تشمل الملوثات اإلضافية آبرتيد آما يمكن أن. والجسيمات

الهيدروجين؛ والمرآبات العضوية الطيارة؛ والميثان واإليثان؛ 

والبنزين، والبنزين اإليثيلي، والتولين، والزيلينات؛ 

  .والجاليكوالت؛ والهيدروآربونات العطرية متعددة الحلقات

الكبيرة  يجب أن ُتقدَّر آميات غازات االحتباس الحراريو

في طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون  ف أل100أآبر من (

التي تنبعث من جميع المنشآت وأنشطة المساندة البحرية ) السنة
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سنويًا آانبعاثات آلية وفًقا للمنهجيات المتعارف عليها دوليًا 

  .وإجراءات إعداد التقارير المعمول بها في هذا الشأن

استخدام ءة يجب إجراء جميع المحاوالت المعقولة لتعظيم آفاو

الطاقة وتصميم المنشآت بما يمكنها من استخدام أقل قدر من 

االنبعاثات ويجب أن يتمثل الهدف العام في الحد من . الطاقة

 وتقييم الخيارات الفعالة من حيث التكلفة لتقليل الهوائية

اإلرشادات العامة  تناولوت. التي يمكن تحقيقها تقنًيااالنبعاثات و
توصيات إضافية حول بالبحث  حة والسالمةبشأن البيئة والص

  .آيفية التعامل مع غازات الدفيئة والمحافظة على الطاقة

 غازات العادم
إن غازات العادم الناتجة عن احتراق الغاز أو أنواع الوقود 

السائلة في التربينات والغاليات وضواغط الهواء والمضخات 

الحرارة أو والمحرآات األخرى المستخدمة لتوليد الطاقة و

أهم مصدر قد تكون لحقن الماء أو لتصدير النفط والغاز 

عند اختيار و.  البحريةمنشآتالنبعاثات الناتجة عن أنشطة الل

المواصفات المتعلقة خذ في االعتبار ن تؤيجب أ، المعدات

  .االنبعاثات الهوائيةب

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة قدموت

 آيفية التعامل مع االنبعاثات الناتجة عن مصادر إرشادات حول

 ميغاواط ساعة 50إلى االحتراق الصغيرة التي لها قدرة تصل 

 المعنية بانبعاث االنبعاثات الهوائيةحرارية، بما في ذلك معايير 

وأما انبعاثات مصادر االحتراق ذات القدرة . غازات العادم

وفق اإلرشادات  ميغاواط فيتم التعامل معها 50األآبر من 

بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل الطاقة الكهربائية 

 .الحرارية

  التنفيس واإلشعال

 البحرية أحيانًا بالتخلص من الغاز المصاحب منشآتتقوم ال

الذي يصعد إلى السطح مع النفط الخام أثناء إنتاج النفط بطريقة 

 وُيعترف .التنفيس أو اإلشعال أثناء خروجه إلى الغالف الجوي

بهذه الممارسة اآلن على نطاق واسع بأنها إهدار لمورد ذي 

قيمة عالية، آما أنها ُتعد مصدرًا آبيرًا من مصادر انبعاث 

  .غازات الدفيئة في الهواء

وتعتبر عملية اإلشعال أو التنفيس على أية حال من تدابير 

 ضمان النفط والغاز البحرية لمنشآتالسالمة المهمة في 

الهيدروآربونات بطريقة آمنة في غيره من  من الغاز والتخلص

الطاقة أو المعدات تعطل مولدات حاالت الطوارئ أو في حالة 

 .منشأةأو في أي أوضاع مضطربة أو مناوئة أخرى في ال

المعيار العالمي "يجب اعتماد التدابير التي تتوافق مع و

ج جزء من البرنام" (الطوعي للحد من إشعال وتنفيس الغاز

العالمي لمجموعة البنك الدولي للشراآة بين القطاعين العام 

البرنامج العالمي للحد (والخاص بشأن الحد من إشعال الغاز 

 عند دراسة خيارات التنفيس واإلشعال في 2)من إشعال الغاز

ويتيح هذا المعيار إرشادات حول آيفية  . البحريةاألنشطة

ز الطبيعي أو الحد القضاء على ممارسات إشعال وتنفيس الغا

 .منها

إن التنفيس المستمر للغاز المصاحب ليس من الممارسات 

بل يجب أن ُيحّول تيار .  العمل بهنبغي تجنبويالحالية الجيدة 

وإن آان من الغاز المصاحب إلى نظام إشعال يتسم بالكفاءة، 

. على نحو مستمر إذا ُوجدت البدائلإشعال الغاز الواجب تفادي 

لبدائل ممكن لتقييم إجراء أآبر ء إلى اإلشعال، يجب وقبل اللجو

  .  في تصميم عملية اإلنتاجاالعملية الستخدام الغاز ودمجه

                                                 
 )2004( مجموعة البنك الدولي 2
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وقد تشمل الخيارات البديلة االستفادة من الغاز لسد احتياجات 

الموقع من الطاقة، والحقن بالغاز للحفاظ على ضغط المكمن، 

غاز، واستخدام وتحسين عملية االستخراج بطريقة الرفع بال

 آتشمنالالغاز في األجهزة واآلالت، وتصدير الغاز إلى 

ويجب توثيق وتسجيل تقييم البدائل .  أو إلى السوقةمجاورال

ي من البدائل جدوى الستخدامه كن ألوإذا لم ي. على نحٍو مالئم

في التعامل مع الغاز المصاحب فيجب تقييم التدابير المعنية 

 اإلشعال في حد اعتباري يتم إشعاله، و الغاز الذحجمبالحد من 

 اإلشعال وقف، مع األخذ في االعتبار أن ا مؤقتذاته حال

  .المستمر للغاز المصاحب لعملية اإلنتاج هو الهدف المنشود

نه فيجب التحسين المستمر في طرق مفّر موإن آان اإلشعال ال 

. اإلشعال من خالل تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الجديدة

منع التلوث لتدابير ما يلي من وعالوة على ذلك، يجب مراعاة 

 : عند إشعال الغازوالسيطرة عليه 

تقليل آميات الغاز عند المصدر إلى أقصى لتطبيق تدابير  •

 مدى ممكن؛

استخدام رؤوس مشاعل تتميز بالكفاءة، وتحقيق األمثلية  •

 لحجم وعدد فوهات الحرق؛

التحكم في معدالت تحقيق أقصى آفاءة احتراق عن طريق  •

البخار وتحسينها لضمان / الهواء / تدفق وقود اإلشعال 

الوصول إلى النسبة الصحيحة للتيار المساعد إلى تيار 

 .اإلشعال

التقليل من إشعال الغازات المنصرفة من نقاط التطهير  •

لسالمة، التنازل عن إجراءات اوالشعالت الدائمة، دون 

ل ترآيب أجهزة تقليل من خالل اتخاذ تدابير تشموذلك 

غازات التصريف، ووحدات استعادة غاز اإلشعال، وغاز 

التطهير الخامل، وتكنولوجيا الصمام ذي المقعد اللين إن 

 أمكن، وترآيب مشاعل دائمة حافظة؛ 

تقليل مخاطر انطفاء المشعل الدائم بضمان سرعة خروج  •

 ;آافية للغاز وترآيب واقيات من الريح

 ; دائمة موثوق بهاستخدام نظام شعلة •

ترآيب أنظمة عالية الخدمة لحماية ضغط األجهزة، حيثما  •

آان ممكنًا، لتقليل حاالت الزيادة في الضغط وتجنب 

 حاالت اإلشعال أو تقليلها؛

تقليل انتقال السوائل وخروجها في تيار غاز اإلشعال  •

 بواسطة نظام فصل سوائل مناسب؛

 ;أو تقطعه/التقليل من تصاعد اللهب و •

شغيل نظام اإلشعال بحيث يتم التحكم في انبعاث الروائح ت •

 ؛)عدم وجود دخان أسود مرئي(والدخان المرئي 

 وضع المشعل على مسافة آمنة من وحدات اإلقامة؛ •

تطبيق برامج صيانة واستبدال للموقد لضمان استمرار  •

 أقصى آفاءة للمشعل؛

 .تنظيم خروج غاز اإلشعال •

 

 في الحاالت الطارئة أو في حالة يجب عدم تنفيس الغاز الزائد

، منشأةتعطل المعدات أو في األوضاع المضطربة األخرى لل

وقد يكون  .غاز يتسم بالكفاءةللبل يجب تحويله إلى نظام إشعال 

من الضروري تنفيس الغاز في الحاالت الطارئة في أوضاع 

نظام ال يتوفر غاز أو التيار إشعال محددة بالحقل حيث يتعذر 

، فعلى سبيل المثال قد ال يحتوي تيار الغاز على شعالإللغاز ا

محتوى هيدروآربوني آاٍف لالحتراق أو ضغط غاز آاٍف 

يجب توثيق مبررات عدم و. يمّكنه من دخول نظام اإلشعال

 البحرية توثيقًا تامًا قبل منشآتاستخدام نظام إشعال الغاز بال

 .اللجوء إلى نظام تنفيس طارئ للغاز

ت اإلشعال التي ُيضطر إليها بسبب تعطل المعدات لتقليل حاال

واضطرابات وحدة التصنيع، يجب أن تكون اعتمادية الوحدة 

مع توفر االستعدادات واالحتياطات )  في المائة95>(مرتفعة 
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الالزمة لبروتوآوالت الحفاظ على المعدات وإيقاف تشغيل 

 .المنشأة

 

 منشآتل افييجب تقدير حجم الغازات التي سيتم إشعالها 

تحديد حجم تسنى الجديدة أثناء فترة بدء التشغيل األولية بحيث ي

يجب تسجيل أحجام الغاز المشتعل في . ثابت مستهدف لإلشعال

 .جميع حاالت اإلشعال ورفع تقارير بشأنها

 

 اختبار البئر
يجب تجنب إشعال الهيدروآربونات المنَتجة أثناء اختبار البئر، 

ويجب تقييم البدائل . لحساسية البيئيةخاصة في المناطق ذات ا

العملية من أجل استرداد سوائل االختبار هذه، مع دراسة مدى 

سالمة التعامل مع الهيدروآربونات الطيارة، لغرض النقل إلى 

ويجب توثيق . لتصنيع أو خيارات التخلص البديلة امنشأة

على وتسجيل تقييم البدائل بالنسبة للهيدروآربونات المنتجة 

 .حو مالئمن

وإذا آان اإلشعال هو الخيار الوحيد المتاح للتخلص من سوائل 

أقل قدر من الهيدروآربونات إال ستخدم أال ُياالختبار فيجب 

الالزمة إلجراء االختبار، على أن يتم تخفيض فترات االختبار 

وآذلك يجب انتقاء رأس مشعل اختبار يتسم . إلى أقل حد ممكن

 احتراق مالئم للتقليل من االحتراق غير بالكفاءة وبنظام تحسين

الكامل وانبعاث الدخان األسود وسقوط الهيدروآربونات في 

والبد أيضًا من تسجيل آميات الهيدروآربونات التي يتم . البحر

  .إشعالها

 نبعاثات المنفلتةالا
 في  البحريةمنشآتنبعاثات المنفلتة في الالرتبط اتيمكن أن 

 األنابيب والصماماتالتسريب من و بفتحات التبريد األساس

والتوصيالت والفلنشات وحلقات منع التسرب والخطوط 

مفتوحة النهايات وموانع تسرب المضخات وضواغط الهواء 

الخزانات أو الحفر / وصمامات تنفيس الضغط والصهاريج

الهيدروآربونات شحن وسائل االحتواء وعمليات / المفتوحة

 . وتفريغها

المنفلتة ات نبعاثالق طرق الحد من ايجب مراعاة وتطبي

في مراحل التصميم والتشغيل والصيانة والسيطرة عليها 

آما يجب أن يكون اختيار .  البحريةمنشآتالخاصة بال

الصمامات والفلنشات والوصالت وموانع التسرب وحلقات منع 

التسرب المالئمة على أساس من السالمة والمالءمة للعمل 

. نبعاثات المنفلتةاالليل تسريب الغاز و قدرتها على تقلكذوآ

وباإلضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ برامج للكشف عن التسريب 

  .وإصالحه

 المياه المستعملة 

 المياه المستخرجة 
تصبح ) مياه التكوين(تحتوي مكامن النفط والغاز على مياه 

مياهًا مستخرجة عند سحبها للسطح أثناء إنتاج 

لذآر أن مكامن النفط يمكن أن وجدير با. الهيدروآربونات

تحتوي على آميات آبيرة من هذه المياه، على حين تنتج مكامن 

وفي آثير من الحقول، يتم .  من المياهالغاز عادة آميات أقل

 زيادةأو /  في المكمن للمحافظة على الضغط وهايحقن الم

ولربما آان تيار المياه المستخرجة الكلي أحد أآبر . اإلنتاج

التي يتم التخلص منها في صناعة وت من حيث الحجم النفايا

فهذه المياه تحتوي على خليط معقد من . النفط والغاز البحرية

األمالح المذابة، وآثار من المعادن، (المرآبات غير العضوية 

الهيدروآربونات (، والمرآبات العضوية )والجسيمات المعلقة

ا اإلضافات ، وبقاي)المشتتة والمذابة، واألحماض العضوية

 مثبطات ،على سبيل المثال(الكيماوية في آثير من الحاالت 
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والتي تضاف إلى عملية إنتاج ) التقشر والتآآل

 .الهيدروآربونات

يجب تقييم البدائل العملية المتعلقة بكيفية التعامل مع المياه و

المستخرجة وآيفية التخلص منها، ودمجها في تصميم عملية 

ذه البدائل الحقن مع مياه البحر للمحافظة وقد تشمل ه. اإلنتاج

على ضغط المكمن، والحقن في بئر نفايات بحرية مناسبة، أو 

تصديرها للبر مع الهيدروآربونات المنتجة لمعالجتها والتخلص 

ئل ذا جدوى فنية أو مالية اأي من هذه البدلم يكن وإذا . منها

صريف فيجب معالجة المياه المستخرجة طبقًا إلرشادات الت

 قبل التخلص منها في البيئة 2 من القسم 1المتاحة في الجدول 

 . البحرية

وتشمل تقنيات المعالجة الواجب أخذها في االعتبار الجمع بين 

أو الوسائل الميكانيكية والمعالجة / الفصل بالجاذبية و

بالكيماويات، وقد تشمل نظامًا متعدد المراحل، عادة ما يتضمن 

فصل باأللواح المتوازية، تتبعها خلية خزان قشد أو وحدة 

آما يوجد عدد من تقنيات . تعويم غازات أو حلزون سوائل

ِحزم المعالجة المتاحة التي يجب أخذها في االعتبار حسب 

 .التطبيق المراد وأوضاع الحقل المحدد

م المعالجة لضمان يجب توفر قدرة احتياطية آافية لنظاو

الة إخفاق طريقة التخلص  والستخدامه في حاستمرار العمل

 .نظام حقن المياه المستخرجةتعطل البديلة، مثل 

في من المياه المستخرجة  التخلص ن يكون من الضروريوحي

تيح آافة الوسائل التي تفي الحسبان خذ أن يؤ  يجبالبحر

 : في ذلكخفض آمية المياه المستخرجة، بما 

جاز البئر مناسبة أثناء تنفيذ أنشطة إنبصورة إدارة البئر  •

 لخفض آمية المياه المستخرجة؛

إعادة إنجاز اآلبار التي تنتج آميات آبيرة من المياه  •

 لخفض هذه الكميات؛

استخدام أساليب فصل السوائل داخل الجوف، حيثما آان  •

ممكنًا، وأساليب غلق المياه، عندما يكون عمليًا من الناحية 

 الفنية واالقتصادية؛

 .يات الكبيرة من المياهغلق اآلبار المنتجة للكم •

 

للتقليل من المخاطر البيئية المرتبطة ببقايا اإلضافات الكيماوية 

في تيار المياه المستخرجة، حيث ُتستخدم طرق التخلص 

السطحية، يجب انتقاء آيماويات اإلنتاج بعناية باألخذ في 

االعتبار آميتها وسميتها وتوافرها البيولوجي، وتراآمها 

 .تملالبيولوجي المح

  مياه االختبار الهيدروستاتيكي
يشمل االختبار الهيدروستاتيكي للمعدات وخطوط األنابيب 

عادة ما يكون بمياه البحر (البحرية اختبار الضغط بالماء 

، وذلك )المرشحة، إال إذا لم تسمح به مواصفات المعدات

ويمكن تزويد . للتحقق من سالمة المعدات وخطوط األنابيب

مثبطات التآآل، ومزيالت األآسجين، (ت آيماوية المياه بإضافا

ويجب . لمنع التآآل الداخلي أو لكشف التسربات) واألصباغ

 أثناء التعامل مع مياه السيطرة عليهمراعاة تدابير منع التلوث و

  :االختبار الهيدروستاتيكي، وهذه التدابير هي

التقليل من آمية مياه االختبار الهيدروستاتيكي المستخدمة  •

موقع بري قبل في  البحرية باختبار المعدات منشآتفي ال

  البحرية؛منشآتتحميل المعدات إلى ال

 استخدام نفس المياه إلجراء اختبارات متعددة؛ •

تقليل الحاجة إلى المواد الكيماوية عن طريق تقليل الوقت  •

 الذي تمكثه مياه االختبار في المعدة أو خط األنابيب؛
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ات الكيماوية من حيث ترآيز االنتقاء الدقيق لإلضاف •

الجرعة، ودرجة السمية، والتحلل البيولوجي، والتوفر 

 البيولوجي، والتراآم البيولوجي المحتمل؛

إرسال مياه االختبار الهيدروستاتيكي لخطوط األنابيب  •

 برية لمعالجتها والتخلص منها، حيثما منشآتالبحرية إلى 

 .آان عمليًا

 

ر الهيدروستاتيكي في البحر هو إذا آان تصريف مياه االختبا

البديل العملي الوحيد للتخلص منها فيجب إعداد خطة للتخلص 

من هذه المياه تراعي نقاط التصريف ومعدله واالستخدام 

ويجب تجنب . واالنتشار الكيميائيين والمخاطر البيئية والرصد

التخلص من مياه االختبار الهيدروستاتيكي في المياه الساحلية 

 .الضحلة

 مياه التبريد
يجب دراسة جرعة المادة الكيماوية المضادة لإلفساد دراسة 

متأنية للحيلولة دون إفساد البيئة البحرية بأنظمة مياه تبريد 

ويجب تقييم البدائل المتاحة، واالختيار .  البحريةمنشآتال

مياه البحر، حيثما آان ذلك ) مأخذ(األمثل لعمق منطقة سحب 

آما يجب . ل الحاجة إلى استخدام الكيماوياتعمليًا، وذلك لتقلي

ترآيب مصاٍف مالئمة بمأخذ مياه البحر إذا آان ذلك آمنًا 

 .وعمليًا

والبد من اختيار عمق تصريف مياه التبريد بما يعظم من عملية 

مزج وتبريد العمود الحراري للتأآد من أن درجة حرارته في 

حر المحيطة  درجات مئوية من درجة حرارة مياه الب3حدود 

 متر من 100عند حافة منطقة المزج المحددة أو في حدود 

 2 من القسم 1نقطة التصريف، آما هو مبين في الجدول 

 .بوثيقة اإلرشادات هذه

 المحلول الملحي لمياه التحلية

يجب على المشغلين دراسة إمكانية خلط المحلول الملحي لمياه 

 مياه التبريد أو التحلية من شبكة مياه الشرب بمجرى تصريف

وإذا لم يكن الخلط مع مجاري تصريف . مياه الصرف الصحي

النفايات األخرى غير عملي فيجب انتقاء موقع التصريف 

 .بعناية فيما يتعلق باآلثار المحتملة على البيئة

 المياه المستعملة األخرى
نورد فيما يلي أنواع المياه المستعملة األخرى التي يتم توليدها 

 البحرية، ونورد معها آذلك منشآتنشطة الروتينية للمن األ

 :التدابير المالئمة للتعامل معها

يجب معالجة المياه الرمادية والسوداء : الصرف الصحي •

الناتجة عن استعمال الُدش والمراحيض والمطبخ في وحدة 

معالجة مياه الصرف الصحي البحري بالموقع مع االلتزام 

 MARPOL اتفاقيةفي بالمتطلبات المنصوص عليها 

73/78. 

يجب آحد أدنى تطرية النفايات العضوية : نفايات األغذية •

الناتجة عن أعمال المطبخ حتى مستويات ) الغذائية(

معقولة وتصريفها في البحر، مع االلتزام بالمتطلبات 

 . MARPOL 73/78 اتفاقيةفي المنصوص عليها 

الجة المياه يجب احتواء ومع: مياه اإلزاحة بأماآن التخزين •

التي ُتضخ في أماآن التخزين ومنها أثناء عمليات 

التفريغ قبل تصريفها بما يفي بالقيم اإلرشادية / التحميل

 .2القسم الذي يتضمنه  1المتاحة في الجدول 

يجب توجيه مياه النضح الناتجة من مناطق : مياه النضح •

 إلى شبكة الصرف دعم البحرية وسفن المنشآتاآلالت بال

، أو احتواؤها ومعالجتها قبل التصريف بما منشأةغلقة بالالم

الذي يتضمنه  1يفي بالقيم اإلرشادية المتاحة في الجدول 

وإذا تعذرت معالجة هذه المياه بما يفي بهذا . 2القسم 

 . المعيار فيجب احتواؤها وشحنها إلى البر للتخلص منها
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  الناتجة عن،يجب توجيه مياه الصرف:مياه صرف السطح •

رذاذ مياه البحر أو العمليات الروتينية  وأالترسيب 

، التدريب على إطفاء الحرائقآتنظيف السطح والمعدات و

ويشمل ذلك . البحرية منشآتإلى أنظمة صرف مستقلة بال

مياه الصرف الناتجة من مناطق العمليات التي يمكن أن 

ومياه صرف ) المصارف المغلقة(تتلوث بالزيوت 

المصارف (من غير مناطق العمليات المناطق األخرى 

ويجب تجهيز جميع مناطق العمليات بحواجز ). المفتوحة

. لضمان تدفق مياه الصرف في شبكة الصرف المغلقة

ويجب استخدام صواني تقطير لتجميع المياه المنسابة من 

المعدات والتي ال يمكن احتواؤها في المنطقة المطوقة 

. شبكة الصرف المغلقةبالحواجز وتوجيه المحتويات إلى 

فضًال عن ذلك، يجب معالجة مياه الصرف الملوثة قبل 

 1تصريفها بما يفي بالقيم اإلرشادية المتاحة في الجدول 

 .2القسم في 

 

 التعامل مع النفايات
 التي تنتج 3الخطرة غير الخطرة والمعتادة تشمل النفايات 

عام،  البحرية نفايات المكاتب والتغليف بوجه منشآتفي ال

والزيوت المستعملة، والخرق الملوثة بالزيوت، والسوائل 

الهيدروليكية، والبطاريات المستهلكة، وعلب الدهانات الفارغة، 

 الكيماويات المستهلكة، والمرشحات وعلبوالكيماويات 

المستهلكة، واللمبات الفلوروسنت، وخردة المعادن، والنفايات 

  . من النفايات ذلكغيروالطبية، 

 البحرية إلى نفايات منشآتالفي ب تقسيم مواد النفايات هذه يجو

غير خطرة ونفايات خطرة على األقل ثم شحنها إلى البر 

والبد . إلعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها، أو التخلص منها

 البحرية تتضمن منشآتمن إعداد خطة للتعامل مع النفايات بال

                                                 
 .ما تعرفها التشريعات المحلية أو االتفاقيات الدولية آ3

ايات من المنشأ آلية تتبع واضحة لغرض تتبع شحنات النف

ويجب . البحري إلى موقع المعالجة أو التخلص النهائي بالبر

بذل الجهود للقضاء على النفايات، أو الحد منها، أو إعادة 

 .تدويرها في جميع األوقات

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتتيح 

إرشادات حول آيفية التعامل مع مجاري هذه النوعية من 

 .يات بالبرالنفا

وتشمل مجاري النفايات اإلضافية ذات األهمية والمرتبطة 

 : تحديدًا بأنشطة المشاريع البحرية ما يلي

 سوائل الحفر وفتات الحفريات  •

 الرمال المستخرجة •

 سوائل إنجاز اآلبار وسوائل تحسين القدرة اإلنتاجية •

 )NORM(المواد المشعة الموجودة في الطبيعة  •

  الحفرياتسوائل الحفر وفتات
تشمل الوظائف الرئيسية لسوائل الحفر المستخدمة في عمليات 

شظايا (الحفر بحقول النفط والغاز إزالة فتات الحفريات 

. من جوف البئر والتحكم في ضغط التكوين) الصخور

 الذي يتسم وتتضمن الوظائف الهامة األخرى سد التكوين

جوف البئر، ، والمحافظة على استقرار بالقابلية على النفاذ

ر وتزليقها، ونقل الطاقة الهيدروليكية إلى اوتبريد رأس الحّف

ويعتبر فتات الحفريات المزال من جوف . رأس الحفارأدوات و

البئر وسوائل الحفر المستهلكة أآبر النفايات النموذجية التي 

 . تنشأ أثناء أنشطة حفر آبار النفط والغاز

حة، ولكن يمكن بوجه وهناك عدة أنواع من سوائل الحفر متا

 :عام تصنيفها إلى أحد نظامين للسوائل
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السوائل التي تكون : سوائل الحفر المستندة إلى الماء •

مرحلتها المستمرة أو وسيط الجوامد المعلقة هو ماء البحر 

وتوجد تنويعات آثيرة من هذه . أو سائل يمتزج بالماء

/ لحالبوليمر، والم/ السوائل تشمل الِجل، وسوائل الملح

 السيلكات؛ / الجاليكول، والملح

مرحلتها المستمرة ووسيط الجوامد : سوائل الحفر الالمائية •

المعلقة هو سائل ال يمتزج بالماء مستند إلى زيت أو زيت 

 .معدني محسن، أو مستند إلى مرآب اصطناعي

وهناك سوائل مستندة إلى الديزل متاحة أيضًا، ولكن استخدام 

زل آمكّون رئيسي للمرحلة السائلة ال أنظمة تحتوي على الدي

في برامج الحفر البحرية الحالية ُيعتبر من الممارسات الجيدة 

 .ويجب تجنبه

إن وسيط الجوامد المعلقة الذي ُيستخدم عادة في معظم سوائل 

لتعضيد الوزن، مع طين ) آبريتات الباريوم(الحفر هو الباريت 

وتحتوي سوائل الحفر . البنتونيت آمادة ُمغّلظة لقوام السائل

أيضًا على عدد من الكيماويات التي ُتضاف وفقًا ألوضاع 

 .التكوين بقاع البئر

يتم تدوير سوائل الحفر في قاع البئر مع طرحها مباشرة على و

قاع البحر مع فتات الحفريات المزاح خاصة أثناء حفر مقاطع 

البئر بالقرب من سطح قاع البحر، أو إعادة تدويرها إلى 

 حيث ُتوجه إلى نظام التحكم في الجوامد، فيتم ة البحريمنشأةال

فصلها فيه عن الفتات حتى يمكن إعادتها إلى قاع البئر مخلفة 

ويحتوي هذا الفتات على بقايا من . الفتات وراءها للتخلص منه

سائل الحفر، وتتوقف الكمية المنتجة من الفتات على عمق البئر 

 . وقطر المقاطع المحفورة

ستبدل سائل الحفر عندما يتعذر الحفاظ على خواصه أو ُيو

هذه وحينئذ ُتعبأ . آثافته آمائع أو في نهاية برنامج الحفر

في حاويات إلعادة استخدامها أو للتخلص السوائل المستهلكة 

ويجب تجنب التخلص من سوائل الحفر الالمائية عن . منها

عادة طريق صرفها في البحر، بل يجب نقلها إلى البر إل

 . تدويرها أو معالجتها والتخلص منها

يجب تقييم البدائل العملية للتخلص من سوائل الحفر المستندة و

إلى الماء المستهلكة وفتات الحفريات الناتج من مقاطع البئر 

المحفورة إما باستخدام سوائل الحفر المستندة إلى الماء أو 

 مخصصة وتتضمن الخيارات حقنها في بئر بحرية. الالمائية

للتخلص من النفايات أو في حيز حلقي إلحدى اآلبار، أو 

احتواءها ونقلها إلى البر لمعالجتها والتخلص منها، أو صرفها 

 . في البحر إن لم يكن هناك خيار متاح غير هذا

وعندما يكون الصرف في البحر هو الخيار الوحيد يجب إعداد 

أخذ في خطة للتخلص من فتات الحفريات وسوائل الحفر ت

اعتبارها انتشار الفتات والسوائل، واالستخدام الكيماوي، 

ولكن البد  .والمخاطر على البيئة، وأعمال الرصد الضرورية

من تجنب صرف فتات الحفريات في البحر، ذلك الذي نتج عن 

وأما إذا آان ال  .حفر اآلبار باستخدام سوائل الحفر الالمائية

الجة الفتات قبل ذلك بما ن الصرف في البحر، فيجب معم فرم

 .2القسم الوارد في  1يفي والقيم اإلرشادية المتاحة في الجدول 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل  تضمنوت

إرشادات حول في المناطق البرية  النفط والغازتنمية حقول 

معالجة السوائل والفتات والتخلص منهما واللذين يتم شحنهما 

 . البريةتمنشآإلى ال

الواجب والسيطرة عليه ويجب أن تتضمن تدابير منع التلوث و

أخذها في االعتبار قبل تصريف سوائل الحفر المستهلكة وفتات 

 :الحفريات ما يلي
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الحد من المخاطر البيئية المتعلقة ببقايا اإلضافات  •

الكيماوية المزود بها الفتات المنصرف، وذلك من خالل 

ومة السوائل، حيث ينبغي اختيار االنتقاء الدقيق لمنظ

 سوائل الحفر المستندة إلى الماء حيثما آان مالئمًا؛

االختيار الدقيق إلضافات السوائل مع مراعاة ترآيزها،  •

ودرجة سميتها، والتوفر البيولوجي، والتراآم البيولوجي 

  المحتمل؛

استعمال معدات عالية الكفاءة في السيطرة على الجوامد أو  •

صلبة لتقليل الحاجة إلى استبدال السائل، وآذلك المواد ال

 للحد من آمية السائل المتبقي على فتات الحفريات؛ 

) الوصول األفقي والممتد(تطبيق أساليب الحفر الموجه  •

لتفادي المناطق السطحية الحساسة وللوصول إلى المكمن 

 من مناطق سطحية أقل حساسية؛

 ضيقة الفتحة تطبيق أساليب اآلبار المتعددة األطراف •

والحفر باألنابيب الملتفة، حيثما آان ذلك عمليًا، للتقليل من 

 .آمية السوائل والفتات

 

بما في ذلك (تخضع سوائل الحفر التي يتم صرفها في البحر 

في لالختبارات الواردة ) المادة المتبقية على فتات الحفريات

لوثها  لتحديد درجة سميتها، وت2القسم الذي يتضمنه  1الجدول 

ويجب أن تتم آافة عمليات . بالباريت، ومحتوى الزيت بها

تحت سطح ) صندوق محكم الغلق(الصرف من خالل قيسون 

 . مترًا15  ال يقل عنالبحر على عمق

 
 الرمال المستخرجة

ُتفصل الرمال المستخرجة من المكامن عن سوائل التكوين أثناء 

 يمكن أن تتلوث تصنيع الهيدروآربونات، علمًا بأن هذه الرمال

بالهيدروآربونات، غير أن محتوى الزيت يتفاوت تفاوتًا آبيرًا 

ويجب أن تهدف . تبعًا للموقع والعمق وخصائص المكمن

أنشطة إنجاز البئر إلى خفض آمية الرمال المستخرجة في 

منبعها بتنفيذ التدابير الفعالة المعنية بالسيطرة على الرمال في 

 .قاع البئر

لتي يتم يجب نقل الرمال المستخرجة ا، عمليًاحيثما آان و

 إلى البر لمعالجتها والتخلص منها، تشغيلإزالتها عن معدات ال

أو توجيهها إلى بئر بحرية معدة للتخلص من النفايات لحقنها 

وال ُيعد صرف هذه الرمال في البحر من الممارسات . فيها

 الوحيد هو الخيار العمليذلك ؛ أما إذا آان الحالية الجيدة

 1المبرر فالبد أن يفي بالقيم اإلرشادية المبينة في الجدول 

 . 2القسم الوارد في 

يجب استرداد أي مياه مختلطة بالزيت تنتج عن معالجة الرمال 

المستخرجة ومعالجتها بما يفي بالقيم اإلرشادية للمياه 

 .2القسم الوارد في  1المستخرجة المبينة في الجدول 

 بار وسوائل تحسين القدرة اإلنتاجية سوائل إنجاز اآل
مل سوائل إنجاز اآلبار والسوائل المستخدمة تيمكن أن تش

بما فيها سوائل التدخل وسوائل (لتحسين قدرتها اإلنتاجية 

المحاليل الملحية الموزونة أو على في المعتاد ) الخدمة

األحماض، والميثانول والجاليكوالت، والمنظومات الكيماوية 

وُتستخدم هذه السوائل لتنظيف جوف البئر . الكثيرةاألخرى 

واستثارة تدفق الهيدروآربونات، أو ُتستخدم ببساطة للمحافظة 

وحين ُتستخدم هذه السوائل تتلوث بمواد . على ضغط قاع البئر

 .مثل المواد الصلبة والنفط واإلضافات الكيماوية

ن  تكونيجب أخذ خيارات التخلص المجدية في االعتبار حيو

 :ذات فائدة من الناحية العملية، بما في ذلك

 في أنظمة مغلقة ت مناولتها تجريتجميع السوائل إذا آان •

 وشحنها إلى البر إلى الموزع األصلي إلعادة تدويرها؛

الحقن في بئر حقن معدة للتخلص من النفايات، إذا آانت  •

 متاحة؛
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 الشحن للبر لمعالجتها والتخلص منها؛ •

 

 : البحر هو الخيار العملي الوحيد المبررإذا آان الصرف في

يجب اختيار المنظومات الكيماوية استنادًا إلى درجة  •

ترآيزها، وسميتها، والتوفر البيولوجي، والتراآم 

 البيولوجي المحتمل؛

يجب دراسة إمكانية توجيه هذه السوائل إلى مجرى المياه  •

 المستخرجة لمعالجتها والتخلص منها، إذا آان متاحًا؛

 جب تحييد األحماض المستهلكة قبل المعالجة والتخلص؛ي •

يجب أن تفي السوائل بمستويات التصريف المبينة في  •

  . من وثيقة اإلرشادات هذه2القسم الوارد في  1الجدول 

 المواد المشعة الموجودة في الطبيعة
 آقشور يمكن أن تترسب المواد المشعة الموجودة في الطبيعة

 وأوعية اإلنتاج، حسب خصائص اتعمليأو حمأة في مواسير ال

وحين توجد هذه المواد يجب إعداد برنامج . مكمن الحقل

 .للتعامل معها حتى يمكن اّتباع إجراءات المناولة المالئمة

إذا تطلبت أسباب الصحة المهنية إزالة المواد المشعة الموجودة 

: فقد تشمل خيارات التخلص منها) 1.2القسم (في الطبيعة 

 أثناء تنفيذ أنشطة إخالء البئر؛ والحقن لحاوياتامن  التخلص

في الحيز الحلقي للبئر؛ والشحن إلى البر للتخلص منها في 

 -مدفن نفايات في حاويات محكمة الغلق؛ والتخلص في البحر 

حسب نوع المادة المشعة الموجودة في الطبيعة وعندما ال يوجد 

 .منشأة من خالل شبكة الصرف بال-خيار آخر متاحًا 

أو عزل المعدات المتأثرة بالحمأة أو تجهيز يجب معالجة أو و

القشور أو المواد المشعة الموجودة في الطبيعة، بما يجعل 

التعرض البشري المحتمل للنفايات المعالجة في الحدود المقبولة 

ويجب اّتباع الممارسات  .دوليًا المستندة إلى تحليل المخاطر

وإذا ُأرسلت  . عملية التخلصالصناعية المعترف بها في

كون ت للتخلص منها فيجب أن ة خارجية بريمنشأةالنفايات إلى 

 .الستقبال هذه النفاياتلها  مرخصًا منشأة الههذ

 آيفية التعامل مع المواد الخطرة
ُيستخدم في عمليات استخراج النفط والغاز البحرية العديُد من 

بشأن البيئة والصحة اإلرشادات العامة وتتيح . المواد الخطرة
 .  إرشادات عامة حول آيفية التعامل مع هذه الموادوالسالمة

يجب اّتباع المبادئ اإلضافية التالية أثناء التعامل مع الكيماويات 

 : البحريةمنشآتالمستخدمة في ال

تطبيق أساليب تقييم وإدارة المخاطر الكيماوية لتقييم  •

 الكيماويات وآثارها؛

ات مسبقة على آيماويات مختارة لتقييم يجب إجراء اختبار •

 المخاطر على البيئة؛

يجب اختيار الكيماويات الُمستخدمة في أنشطة الحفر  •

النموذج الموحد " البحرية استنادًا إلى منشآتواإلنتاج بال

"  البحريةمنشآتللتبليغ عن الكيماويات الُمستخدمة في ال

)HOCNF ( أو 4"لجنة أوسلو وباريس"الصادر عن 

 تنادًا إلى نموذج مشابه معترف به دوليًا؛ اس

يجب اختيار الكيماويات ذات أقل المخاطر، وأقل أثر  •

 محتمل على البيئة وعلى الصحة، آلما أمكن؛

يجب تجنب استعمال آيماويات ُيشك في قدرتها على  •

إحداث أثر مفسد أو اختالالت معروفة في وظائف الغدد 

 الصماء؛

 ؛5لمستنفدة لطبقة األوزونيجب تجنب استعمال المواد ا •

                                                 
 . اتفاقية أوسلو وباريس حول حماية البيئة البحرية لشمال شرق األطلسي4
 . آما يعرفه بروتوآول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة األوزون5
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يجب تجنب استعمال الكيماويات المعروفة باحتوائها على  •

التي (المعادن الثقيلة بكميات أآبر من الكميات الضئيلة 

 ).يمكن تتبع آثارها

 

 الضوضاء
التي يحدث عنها النفط والغاز تنمية حقول تشمل أنشطة 

 ضوضاء عمليات جمع البيانات الزلزالية، وأنشطة الحفر

واإلنتاج، وإقامة الهياآل في البحر وبالقرب من الشواطئ 

. مالحة، واألنشطة اإلنشائية، وحرآة ال)السيما دق الخوازيق(

من (ويمكن أن تؤثر الضوضاء الناجمة عن األنشطة البحرية 

تأثيرًا مؤقتًا على األسماك والثدييات ) العمليات الزلزالية خاصة

 آثارى بها للحد من وتتضمن التدابير الموص. البحرية

 :الضوضاء على أنواع الكائنات البحرية ما يلي

تحديد مناطق الحياة البحرية الحساسة آمناطق التغذية  •

 والتكاثر والوالدة والتفريخ؛ 

تخطيط المسوحات الزلزالية واألنشطة اإلنشائية البحرية  •

 لتفادي األوقات الحساسة من السنة؛ 

 من اإلزعاج من خالل تحديد مناطق صيد األسماك والحد •

تخطيط المسوحات الزلزالية واألنشطة اإلنشائية لتنفيذها 

 في األوقات األقل إنتاجية من السنة، حيثما آان ممكنا؛

تعظيم آفاءة المسوحات الزلزالية لتقليل زمن العمليات،  •

 حيثما أمكن؛

رصد وجود أنواع الكائنات الحساسة إذا آانت متوقعة في  •

التي ينبعث منها ء في تنفيذ األنشطة المنطقة قبل البد

ضوضاء، وأثناء برنامج العمليات الزلزالية أو األنشطة 

آما يجب استخدام مراقبين مخضرمين في . اإلنشائية

المناطق التي يتوقع فيها حدوث آثار آبيرة على أنواع 

 الكائنات الحساسة؛

عندما ُيالحظ تجمع ثدييات بحرية بالقرب من منطقة تنفيذ  •

نشطة المخططة فيجب البدء في العمليات الزلزالية أو األ

 متر على األقل من منطقة 500اإلنشائية على مسافة 

 التجمع؛

 متر من 500إذا شوهدت ثدييات بحرية على مسافة  •

صفيفة األجهزة الزلزالية أو منطقة اإلنشاءات المقترحتين 

فيجب تأجيل العمل بهما حتى تتحرك هذه الثدييات البحرية 

  عيدًا، مع السماح لها بوقت آاٍف منذ آخر مشاهدة؛ب

 وتسمى أيضًا -يجب اّتباع إجراءات بدء التشغيل الهادئة  •

 في المناطق -الزيادة التدريجية في النشاط أو الرفع البطئ 

زيادة تضمن ذلك و. المعروفة بنشاط الثدييات البحرية

تدريجية في الضغط الصوتي حتى الوصول إلى مستويات 

 شغيل الكاملة؛الت

يجب استخدام أقل مستويات من الطاقة العملية أثناء  •

 المسوحات الزلزالية، آما يجب توثيق هذا االستخدام؛ 

أو إعاقة الضوضاء ذات / يجب تطبيق أساليب خفض و •

الترددات العالية غير الضرورية التي تصدر عن المدافع 

 كن؛الهوائية أو مصادر الطاقة الصوتية األخرى، آلما أم

 االنسكاب
 البحرية من التسربات وأعطال منشآت في الحدث االنسكابي

اإلرشادات العامة  قدموت. المعدات والحوادث والخطأ البشري
 إرشادات حول آيفية التخطيط بشأن البيئة والصحة والسالمة

لمنع إطالق أو انبعاث المواد والسيطرة عليها، بما في ذلك 

وتتضمن  . والسيطرة عليهسكابتطلبات إعداد خطة لمنع االنم

 والسيطرة عليه ر األخرى المعنية بمنع االنسكابالتدابي

 : النفط والغاز البحرية اآلتيمنشآتوالمرتبطة تحديدًا ب

 البحرية وسفن منشآت في ال تقييم لمخاطر االنسكابإجراء •

 ؛دعمال
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 والَحفر بما يحد من منشآتتصميم أنظمة العمليات وال •

 ؛ا احتواؤهمكني ال يتال ةكبيرسكاب الاالنحوادث مخاطر 

 بما في ذلك صمامات غلق تحت سطح -ترآيب صمامات  •

 ُتمّكن من الغلق أو العزل المبكر في حاالت -البحر 

 الطوارئ؛

/ والمنشآت  ل عمراتآآل آاف طوضمان وجود خلوص  •

أو ترآيب أنظمة وقاية من التآآل والسيطرة عليه في 

 الخزانات؛/  والصهاريجغيلالتشجميع األنابيب ومعدات 

إعداد برامج صيانة ورصد لضمان سالمة معدات حقل  •

وفي حالة خطوط أنابيب التصدير، يجب أن . اآلبار

تتضمن برامج الصيانة عمليات تنظيف منتظمة بالكشط 

لخط األنابيب، ويجب أن يؤخذ التنظيف الذآي في 

  الضرورة؛االعتبار حسب

ستخدام تدابير خطوط وا. ترآيب أنظمة آشف التسربات •

األنابيب المرآبة تحت سطح البحر، مثل أنظمة القياس 

، وحساسات الضغط، 6"سكادا"عن بعد، وأنظمة 

وصمامات الغلق الداخلي، وأنظمة العمل أثناء توقف 

بدون ( ذات الترآيبات غير المراقبة منشآتالمضخات، وال

 الكشف السريع عن فقدان عادة، وذلك لضمان) مشغل

 ؛واءاالحت

 ذات االنبعاثات الكبيرة المحتملة، يجب منشآتبالنسبة لل •

يعمل على بدء سلسلة " نظام إغالق طارئ"ترآيب 

 في ة البحريمنشأةإجراءات إغالق أتوماتيكي لوضع ال

 حالة آمنة؛

منح األفراد تدريبًا آافيًا على منع انسكاب النفط واحتوائه  •

 ؛لمثل هذه الحاالت تصديوال

                                                 
اإلشرافية للمراقبة والحصول على "إلى األنظمة " سكادا" يشير اصطالح 6

، والتي يمكن استخدامها في منشآت النفط والغاز والمنشآت "اتالبيان
 .الصناعية األخرى للمساعدة في مراقبة المصانع والمعدات والسيطرة عليها

لتصدي  أو إتاحة المعدات المخصصة لالتأآد من نشر •

 .حسب مقتضى الحال واحتوائها، النسكابلحاالت ا

 

ويلي . يجب توثيق جميع حاالت االنسكاب ورفع التقارير بها

حالة االنسكاب إجراء تحقيق عن السبب األساسي واتخاذ 

 لحاالت للتصديخطة "والبد من وجود . اإلجراء التصحيحي

ويجب أن تعالج . رة على تنفيذهاإلى جانب القد" االنسكاب

حاالت االنسكاب المحتملة " لحاالت االنسكابالتصدي خطة "

 البحرية أو منشآتالفي  أو المواد الكيماوية أو الوقود نفطلل

. ، وبما يشمل الناقالت وخطوط األنابيب المتصدعةالدعمسفن 

 :آما يجب أن تشمل الخطة أيضًا

وبيانات التيارات وصفًا للعمليات، وأوضاع الموقع،  •

والرياح، وأوضاع البحر، وعمق المياه، واإلسناد 

 اللوجستي؛

 للتصديتحديد األفراد المسؤولين عن إدارة جهود  •

تهم، وأدوارهم، الالنسكابات، ومسؤولياتهم، وسلط

 وتفاصيل االتصال بهم؛

 ؛اقتضى الحالتدابير التعاون مع الهيئات الحكومية، إذا  •

التكرار والحجم وتيرة ، مع تحديد تقييم مخاطر االنسكاب •

المتوقعين لحاالت االنسكاب من مصادر اإلطالق المحتملة 

 المختلفة، بما في ذلك تقييم للسيناريوهات المتوقعة؛

 يتضمن التنبؤ يإعداد نموذج لمسار حالة انسكاب نفط •

بمصير النفط واآلثار البيئية لعدد من عمليات محاآاة 

 سيناريو أسوأ الحاالت بما يشمل(حاالت االنسكاب 

باستخدام نموذج على الكمبيوتر ) آانفجار بئر نفطية

مناسب ومعترف به دوليًا ومزود بإمكانية إدخال بيانات 

 التيارات والرياح المحلية؛
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تحديد واضح لدرجة شدة االنسكاب، حسب حجمه، وذلك  •

باستخدام نهج محدد واضح ُيحدد حالة االنسكاب على أنها 

 ؛"3مستوى "أو " 2مستوى "أو ، "1مستوى "

من حاالت " 1مستوى "استراتيجبات للتعامل مع  •

 ؛الدعم البحرية وسفن منشآتاالنسكاب آحد أدنى بال

ترتيبات وإجراءات لتعبئة الموارد الخارجية لغرض  •

  لحاالت االنسكاب الكبيرة واستراتيجبات نشرها؛التصدي

، ووصفها، وموقعها التصديقائمة آاملة بمعدات  •

الموقع أو خارجه، وآذلك في واستخداماتها سواًء آانت 

 لغرض نشرها؛التصدي زمن 

استراتيجيات احتواء النفط الطافي واسترداده، بما في ذلك  •

 مواد التشتيت الكيماوية؛) وقصور(استخدام 

/ موسمية(خرائط تحدد المناطق اإليكولوجية الحساسة  •

ط الحساسة والتي تم إعدادها بطريقة رسم الخرائ) شهرية

 طر؛اخمللبيئة المعرضة ل

مع ُمدخالت من األطراف  (التصديتحديد أولويات  •

 ؛ )المحتمل تأثرها أو األطراف المعنية

 استراتيجيات تنظيف خط الساحل؛ •

تعليمات مناولة المادة المنسكبة سواًء آانت النفط أو  •

الكيماويات أو الوقود أو المواد الملوثة األخرى التي يتم 

 .ها، بما في ذلك النقل والتخزين المؤقت والتخلصاسترداد
 

 يقاف التشغيلإ
يجب اّتباع اإلرشادات والمعايير المعترف بها دوليًا والصادرة 

 القرارات الصادرة عن لكعن المنظمة البحرية الدولية، وآذ

 منشآتالتشغيل  فايق في مرحلة إ7"لجنة أوسلو وباريس"

8.البحرية

بحرية الدولية على أنه يجب إزالة تنص معايير المنظمة الو

 طن، عدا 4000ن عل وزنها قاإلنشاءات أو الهياآل التي ي

 75ن ععمقها يقل السطح والهيكل العلوي، والمقامة في مياه 

وعالوة على ذلك، . إيقاف التشغيلمترًا إزالة آاملة في مرحلة 

ني آانون الثا/ ُيمنع إقامة أي إنشاء أو هيكل بعد األول من يناير

.  يسمح بإزالته بالكاملمنشأة إال إذا آان تصميم ال1998

حسب آل وتشير هذه المعايير إلى أن االستثناءات سينظر فيها 

 والتي ال 1998حالة بالنسبة لإلنشاءات أو الهياآل المقامة قبل 

تتعلق بالجدوى لها تبريرها ويمكن إزالتها بالكامل ألسباب 

 جزئيًا إلتاحة منشآتب إزالة هذه الالفنية أو المالية، غير أنه يج

 . مترًا55 واضح بعمق ئيعمود ما

 منشآتويرى قرار لجنة أوسلو وباريس أن اإلزالة الكاملة لل

من المواقع البحرية إلعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها، أو 

وقف التخلص منها نهائيًا على اليابسة هي الخيار المفضل ل

مكن أخذ خيارات التخلص البديلة وي.  البحريةمنشآتالتشغيل 

في االعتبار إذا آان لها ما يبررها على أساس إجراء تقييم 

، منشأةوعلى هذا التقييم أن يدرس نوع ال. للخيارات البديلة

وطرق ومواقع التخلص، واألثر البيئي واالجتماعي، بما في 

ذلك التداخل مع مستخدمي البحر اآلخرين، واآلثار على 

  .تهالك الطاقة والمواد الخام، وانبعاث الملوثاتالسالمة، واس

                                                 
 اتفاقية أوسلو وباريس حول حماية البيئة البحرية لشمال شرق األطلسي 7
)OSPAR(وهي متاحة على الموقع اإللكتروني ، :

http://www.ospar.org/. 
 اإلرشادات والمعايير المتعلقة بإزالة اإلنشاءات والهياآل البحرية المقامة 8

القرار  (1989على الرف القاري وفي المنطقة االقتصادية الحصرية، لعام 
للمنظمة البحرية الدولية؛ وقرار لجنة أوسلو وباريس ) A.672 (16)رقم 
 واتفاقية "التخلص من اإلنشاءات البحرية المهجورة" بشأن 98/3رقم 

وآذلك . أوسلو وباريس حول حماية البيئة البحرية لشمال شرقي األطلسي
/  يوليو23-22االجتماع الوزاري للجنة أوسلو وباريس، بمدينة سنترا 

 .1998تموز 
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 تراعي ة البحريمنشأةاللوقف تشغيل يجب إعداد خطة مبدئية و

، وإزالة النفط من خطوط التدفق، وإزالة )أو اآلبار(إخالء البئر 

 تحت سطح البحر متد خط األنابيب المووقف تشغيل، منشأةال

. معدات والموادإضافة إلى خيارات التخلص بالنسبة لجميع ال

هذه الخطة أثناء عمليات الحقل وتحديدها مقدمًا تطوير ويمكن 

ويجب أن تتضمن . بالكامل قبل انتهاء العمر االفتراضي للحقل

وقف التشغيل الخطة نصوصًا مفصلة عن تنفيذ أنشطة 

والترتيبات المتعلقة بأعمال الرصد والعناية الالحقة الواجب 

 .وقف التشغيلد القيام بها في مرحلة ما بع

 الصحة والسالمة المهنية  1.2

يجب مراعاة قضايا الصحة والسالمة المهنية باعتبارها جزًءا 

ال يتجزأ من البرنامج الشامل لتقييم المخاطر واألخطار، بما 

يشمل، على سبيل المثال، دراسة التعرف على المخاطر 

]HAZID [ ودراسة المخاطر والتشغيل]HAZOP [ أو

ويجب استخدام النتائج . يم المخاطر األخرىدراسات تقي

للتخطيط إلدارة قضايا الصحة والسالمة، وفي مرحلة تصميم 

 وأنظمة التشغيل اآلمنة، وفي إعداد إجراءات التشغيل منشأةال

ظهر تخطيط التعامل مع قضايا الصحة ييجب أن و. اآلمنة

والسالمة أنه سوف يتم اعتماد نهج منظم وهيكلي للتعامل مع 

 البحرية وتنفيذ ضوابط منشآتالفي ضايا الصحة والسالمة ق

 .ر إلى أقل حد معقولمن شأنها خفض المخاط

 البحرية بما يسمح بالوقاية أو الحد منشآتيجب أن ُتصمم الو

اإلرشادات  ضمنوتت. من إمكانية حدوث اإلصابات أو الحوادث
 التدابير والمتطلبات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

وإضافة إلى ذلك، يجب أن . منشآتالعامة المتعلقة بتصميم ال

 :منشآتُتراعى المسائل التالية في تصميم ال

 ،على سبيل المثال(األوضاع البيئية في الموقع البحري  •

األنشطة الزلزالية، والظروف التي تهب فيها رياح عاتية 

 ؛)ة، والتيارات المائية، والتكوينات الثلجيةقويوأمواج 

 امة المعيشية المالئمة لألوضاع البيئية الخارجية؛اإلق •

في المالجئ المؤقتة والمالذات اآلمنة في منطقة محمية  •

  يمكن لألفراد استخدامها في الحاالت الطارئة؛منشأةال

عدد آاٍف من طرق الهرب المؤدية إلى نقاط تجمع األفراد  •

 ؛منشأةالمحددة، والهروب من ال

صيرة، واألسطح الواقية من الدرابزينات، والحواجز الق •

االنزالق على المنصات والممرات العلوية والدرج 

 ؛من المنشأةسقوط األفراد لحيلولة دون واألسطح المائلة ل

تحديد منطقة وضع الروافع والمعدات لتفادي تحريك  •

األحمال فوق المناطق الحيوية والحد من اآلثار الناجمة 

وفر تدابير حماية عن سقوط األشياء؛ وآبديل آخر، يجب ت

 .الهياآل

يجب أن تشمل إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة 

والسالمة المهنية تحديد المخاطر واإلبالغ عنها، وتنفيذ أنشطة 

، وتزويد األفراد بالتدريب تتسم باألمان والمهارةالعمل بطريقة 

آما يجب . المالئم والمحافظة على المعدات في وضع آمن

  . البحرية حيثما يكون مالئمًامنشآت سالمة للتطوير حاالت

 منشآترسمي لل) PTW(يجب وضع نظام تصاريح عمل و

األعمال الخطرة جميع يؤدي إلى ضمان تنفيذ ذلك ف. البحرية

المحتملة بأمان، وضمان تصريح فّعال لألعمال المكلَّفة 

وإيصال فّعال باألعمال المراد تنفيذها بما تنطوي عليه من 

ويجب . واّتباع إجراءات العزل اآلمن قبل بدء العملمخاطر، 

الحماية للمعدات لضمان عزل جميع / تنفيذ إجراءات اإلغالق 

المعدات من مصادر الطاقة قبل الصيانة واإلصالح أو النقل 

 .من المكان



 إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
 تنمية حقول النفط والغاز في المناطق البحريةب الخاصة

           

 
   16      2007 نيسان، /أبريل 30

 
  مجموعة البنك الدولي

 البحرية بمتخصصين في منشآتيجب آحد أدنى تزويد الو

بل دخول المستشفى أفراد رعاية ما ق(مجال اإلسعافات األولية 

وتجهيزها بوسائل تقديم رعاية ) لعمال الشرآات الصناعية

واستناًدا إلى عدد األفراد . المرضى عن ُبعد قصيرة األجل

، يجب دراسة إتاحة وحدة منشأةالموجودين ومستوى تعقيد ال

وفي حاالت محددة، قد تكون منشآت . طبية وطبيب في الموقع

 . البديلةالتطبيب عن ُبعد من الخيارات

أرجاء جميع يجب ترآيب جهاز إنذار يمكن سماعه في و

، على أن ُتتاح إنذارات عن الحريق، وتسرب  البحريةمنشأةال

 .الغاز، وسقوط األفراد في البحر

يجب و. منشأةوُيوصى بتكوين لجنة للصحة والسالمة بال

تعريف جميع أفراد القوة العاملة بإجراءات الصحة والسالمة 

 .ة البحريمنشأةهم بالعمل في القبل تكليف

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة ضمنتتو

 المشترآةإرشادات متعلقة بكيفية التعامل مع المخاطر البدنية 

في آافة الصناعات والمرتبطة تحديدًا بالمخاطر التي تنشأ عن 

المعدات الدوارة والمتحرآة، والتعرض للضوضاء 

مخاطر الكهربائية، والعمل بالمواد الساخنة، واالهتزازات، وال

والعمل بمعدات ثقيلة، والعمل على ارتفاعات عالية، وبيئة 

وتتيح هذه اإلرشادات أيضًا التوجيه حول معدات . العمل العامة

 .الحماية الشخصية الالزمة ألفراد القوة العاملة

وتتضمن قضايا الصحة والسالمة المهنية التي يجب أخذها في 

 : البحرية ما يليمنشآتالفي عتبار في عمليات النفط والغاز اال

 الوقاية من الحرائق واالنفجارات والسيطرة عليها •

 نوعية الهواء •

 المواد الخطرة •

 نقل األفراد والسفن •

 انفجار البئر •

 تصادم السفن •

 للطوارئالتصدي االستعداد و •
 

 الوقاية من الحرائق واالنفجارات والسيطرة عليها
 رشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةاإل ضمنتت

ق والوقاية من الحرائق ائإرشادات حول االحتياطات من الحر

  .واالنفجارات والسيطرة عليها

إن أآثر الطرق فعالية للوقاية من الحرائق واالنفجارات في 

 البحرية هو منع انطالق أو انبعاث المواد الملتهبة منشآتال

ويجب خفض . كر عن التسربات ووقفهاوالغازات والكشف المب

مصادر اإلشعال المحتملة إلى الحد األدنى وترك مسافة آافية 

ويجب أيضًا . بين مصادر اإلشعال المحتملة والمواد الملتهبة

 البحرية إلى مناطق خطر استنادًا إلى المعايير منشآتتقسيم ال

، وحسب احتمالية انبعاث الغازات والسوائل 9الدولية

 . بةالملته

يجب أن تتضمن التدابير المالئمة المعنية بالوقاية من الحرائق و

 : البحريةمنشآتواالنفجارات والسيطرة عليها في ال

 لمنع منشأةإتاحة وسائل الحماية السلبية من الحرائق بال •

 :حريق نشوبانتشار الحريق في حالة 

o  يجب إتاحة آل من وسائل الحماية السلبية من

آل الحاملة والجدران الواقية من الحرائق على الهيا

الحرائق، وآذلك وضع القواطع الواقية من الحرائق 

 .بين الغرف

                                                 
، ومعايير اللجنة الدولية API 500/505معيار :  على سبيل المثال9

 ).BS(ريطانية المعنية باألعمال الكهروميكانيكية، والمعايير الب
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o  يجب أن يؤخذ في االعتبار أثناء تصميم الهياآل

الحاملة ِحمل االنفجار أو يجب ترآيب جدران واقية 

 .من االنفجار

o  االنفجارات آي تواجه إن تصميم القطع والهياآل

واقية من االنفجار يجب أن والحاجة إلى الجدر ال

 .يرتكز على تقييم لخصائص االنفجار المحتمل

o  أو نظام اتنفجارايجب دراسة إمكانية ترآيب لوحة 

االنفجارات، آما يجب أن تؤخذ رأس من تهوية 

البئر، والمناطق اآلمنة، ومناطق المعيشة في االعتبار 

تحديدًا أثناء تصميم وترآيب وسائل الحماية من 

 .واالنفجاراتالحرائق 

يجب حماية أماآن السكن بأن تكون على مسافة بعيدة أو  •

ويجب أن تعمل مآخذ . باستخدام ُجدر الحماية من الحرائق

 هواء التهوية على منع دخول األدخنة إلى أماآن السكن؛

على (يجب اختيار موقع جميع أنظمة مكافحة الحريق  •

في ) ممضخات مياه الحريق أو غرفة التحك: سبيل المثال

، وحماية هذا الموقع من الحرائق بأن منشأةمنطقة آمنة بال

يكون على مسافة بعيدة أو باستخدام ُجدر الحماية من 

 داخل منطقة أي جزء منهالحرائق؛ وإذا ُوجد النظام أو 

حريق فال بد أن يكونا محميين من الحرائق بوسيلة حماية 

  .سلبية أو من النوع ذاتي الوقاية

يجب تجنب األجواء المنفجرة في األماآن المحصورة من  •

خالل تحويل هذه األماآن إلى مساحات خاملة أو غير 

 فّعالة،

يجب توصيل إشارة بحدوث الحريق أو االنفجار إلى  •

 التي تعمل بدون منشآتغرفة التحكم عن بعد بالنسبة لل

 مشغل، وذلك لضمان اتخاذ اإلجراء المناسب؛

 من أنظمة مزيج البحرية منشآتلافي يجب أن ُيتاح  •

يجب ترآيب و. نذار من الحريق، أتوماتيكية ويدويةاإل

 البحرية، على منشآتأنظمة نشطة للحماية من الحرائق بال

أن تتوزع على مواقع استراتيجية لتمكن من االستجابة 

 من آليات إطفاء مزيجويمكن استخدام . السريعة والفعالة

على (لحريق وتقييم أثره الحريق الفعالة، حسب نوع ا

نظام الرغوة الثابت، ونظام مياه الحريق : سبيل المثال

بون، الثابت، ونظام إطفاء الحريق بثاني أآسيد الكر

وال ُيعد ترآيب أنظمة ). ةومعدات إخماد الحريق النقال

 إطفاء الحرائق بغاز الهالون من الممارسات الجيدة

ن مضخات مياه آما يجب أن تكو. ، ويجب تجنبهاالحالية

. الحريق متاحة ومصممة لضخ المياه بمعدالت مالئمة

والفحوصات وأعمال الصيانة المنتظمة على معدات 

 . البحريةمنشآتمكافحة الحريق من األمور األساسية في ال

 تصدي التدريب على السالمة من الحرائق والتوفيريجب  •

 تدريب القوة العاملة على إجراءات/ لها في إطار تعريف

الصحة والسالمة، مع إتاحة تدريب متقدم على السالمة 

 .من الحرائق لفريق مخصص لمكافحة الحريق

 نوعية الهواء
 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة ضمنتت

إرشادات حول المحافظة على نوعية الهواء في مكان العمل، 

  .إضافة إلى مستويات نوعية الهواء المطلوبة

رة بمكان إتاحة تهوية آافية في األماآن المغلقة أو من الضروو

 البحرية منشآتشبه المغلقة، نظرًا لخطر انبعاث الغازات في ال

. الستخراج النفط والغاز نتيجة للتسربات أو الحاالت الطارئة

فيجب ترآيب فتحات سحب الهواء لتهوية المناطق اآلمنة 

. االت الطارئة والمناطق الواجب تشغيلها أثناء الحمنشأةبال

وينبغي في حالة الضرورة ترآيب وسائل لكشف ترآيز 

 في ياألوتوماتيك، ولإلغالق في هذه الفتحاتالغازات الخطرة 

ويمكن اعتبار الترآيز . حالة وجود مستويات غازات خطرة
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 في 20حوالي (الخطر من غاز ملتهب هو أن يكون جزءًا 

 .للمادة" حد االنفجار األدنى"من ) المائة

 بنظام يعتمد عليه في آشف الغاز يسمح منشآتيجب تجهيز الو

. بعزل مصدر انبعاثه وتقليل آمية الغاز التي يمكن أن تنبعث

ويجب بدء عملية تهدئة معدات توليد الضغط لتقليل ضغط 

ويجب . األنظمة وبالتالي تقليل معدل تدفق الغازات المنبعثة

الدخول وإجراء أيًضا استخدام أجهزة آشف الغازات للسماح ب

 .عمليات التشغيل في األماآن المطوقة

يجب ترآيب أجهزة رصد في األماآن التي ُيحتمل تراآم غاز و

آبريتيد الهيدروجين بها، وضبطها بحيث تنشط إشارات إنذارية 

 .متر مكعب/  مللي غرام7عندما تتجاوز الترآيزات المكتشفة 

الهيدروجين آما يجب تزويد األفراد بكاشفات غاز آبريتيد 

والبد . وتدريبهم على االستجابة في حالة حدوث تسرب له

أيضًا من إتاحة أجهزة تنفس قائمة بذاتها، على أن تكون 

مصممة تصميمًا مريحًا وموجودة بمواقع سهلة بما يمكن 

األفراد من إيقاف أعمالهم بأمان واللجوء إلى مأوى مؤقت أو 

 .مالذ آمن

 المواد الخطرة
 البحرية بما يحد من تعرض األفراد منشآتيجب تصميم ال

للمواد الكيماوية والوقود والمنتجات التي تحتوي على مواد 

آما يجب تحديد استخدام المواد والمنتجات المصنفة . خطرة

) مسببة للحساسية(على أنها سامة جًدا أو مسرطنة أو مؤرجة 

 أو مسببة للتغيرات الجينية أو مادة ماسخة أو مسببة للتآآل

وبالنسبة . بقوة، واستبدالها بمواد بديلة أقل خطورة، إن أمكن

للمواد الكيميائية المستخدمة، يجب توفر صحيفة بيانات سالمة 

وتوجد إرشادات . منشأةالفي المواد، وأن يسهل الوصول إليها 

حول النهج الهرمي العام المعني بالوقاية من آثار مخاطر 

لعامة بشأن البيئة والصحة اإلرشادات االمواد الكيماوية في 
 . والسالمة

يجب إعداد إجراء للسيطرة على مصادر المواد المشعة و

 البحرية، إلى جانب تجهيز منشآتوالتعامل معها والموجودة بال

حاوية محمية ُتخصص لتخزين المادة إذا لم تكن قيد االستخدام، 

ا  لهذالمستودع آمن ال ُيستخدم إعلى أن توضع هذه الحاوية في 

 .الغرض

بالنسبة للمواقع التي قد تترسب فيها المواد المشعة الموجودة في 

الطبيعة في مواسير العملية أو أوعية اإلنتاج في شكل قشور أو 

 والعملية بحثًا عن وجود هذه منشأةحمأة، يجب رصد معدات ال

المواد المشعة مرة آل خمس سنوات على األقل، أو آلما تم 

وحين ُتكتشف . ة لعمل الصيانة لهاسحب المعدات من الخدم

هذه المواد يجب إعداد برنامج للتعامل معها حتى يمكن اتباع 

وتحدد اإلجراءات درجة تصنيف . إجراءات المناولة المالئمة

المنطقة التي توجد بها المواد المشعة الموجودة في الطبيعة 

 ة متأثرمنشأةعتبر التو. ومستوى اإلشراف والتحكم المطلوبين

 إلشعاع 2سم/ بيكريل4دما تزيد المستويات السطحية عن عن

ويحدد  10. إلشعاع ألفا2سم/ بيكريل0.4بيتا، و/ جاما

المشغل ما إذا آان سيترك المادة المشعة الموجودة في الطبيعة 

في مكانها، أو أن ينظف ويزيل التلوث بإزالة المادة حتى يمكن 

يقة اإلرشادات  من وث1.1القسم في التخلص منها آما هو مبين 

 . هذه

  نقل األفراد والسفن
 البحرية إما منشآتيتم نقل األفراد في المعتاد من وإلى ال

والبد من وجود إجراءات سالمة محددة . زوارقأو بالبمروحية 

تعريف ، آما يجب زوارقلنقل األفراد بالطائرات الهليكوبتر وال
                                                 

القطع : "173 مدونة اللوائح االتحادية 49وآالة حماية البيئة األمريكية،  10
سلسلة معايير السالمة : ، والوآالة الدولية للطاقة الذرية"السطحية الملوثة

 .508، القسم ST-1رقم 
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دات بأسلوب منهجي إضافة إلى معبإجراءات السالمة لرآاب ا

 . السالمة

 مهابط الهليكوبتر المقامة على المنشآت البحريةيجب أن تتفق و

ويجب أن ُتراعى .  المنظمة الدولية للطيران المدنيمتطلباتمع 

سوء  أثناء نقل األفراد زوارق المعدة لرسو المنشآتفي ال

 وهيكل زوارقمن أجل حماية الوذلك البحر األحوال في 

 .دة من الصدمات الشديمنشأةال

ال  ةعف برامنشأة إلى الزورق نقل األفراد من الجريحين يو

 . المعتمدة لنقل األفرادالل والستابالع والكفاوستخدم إال الرُت

يجب أن يكون لدى سفن المساندة التصاريح واالعتمادات ذات و

. الصلة التي تبين التزامها بمتطلبات المنظمة البحرية الدولية

 ". رة سالمة السفننظام إدا"آما يجب تنفيذ 

 انفجار البئر
 التدفق غير المسيطر عليه لسوائل المكمن في يؤدييمكن أن 

انفجار ينتج عنه تسرب الهيدروآربونات إلى وقوع جوف البئر 

 . إلى البحردون سيطرة 

ويجب أن ترآز تدابير الوقاية من االنفجار على المحافظة على 

التكوين وقوة ضغط جوف البئر بتقدير فعال لضغط سوائل 

ويمكن تحقيق ذلك باستخدام . التكوين الموجود تحت السطح

التخطيط السليم لمرحلة ماقبل حفر البئر، وتسجيل  أساليب مثل

بيانات سوائل الحفر؛ واستخدام ضغط هيدروستاتيكي آاٍف من 

سائل حفر أو سائل إنجاز موزون لموازنة الضغط في جوف 

ار يمكن غلقه سريعًا في حالة نفجاالمنع لالبئر؛ وترآيب نظام 

اندفاع سوائل التكوين بطريقة ال يمكن السيطرة عليها، وبما 

يسمح بالمحافظة على سالمة البئر بتنفيس الغاز عند السطح 

ويجب تشغيل صمام منع . وتوجيه النفط إلى حيث يتم احتواؤه

االنفجار هيدروليكيًا وتنشيطه أتوماتيكيًا، واختباره على فترات 

 بتنفيذ تدريبات منشأةوالبد أن يقوم األفراد العاملون بال. ظمةمنت

ويجب أن تتضمن خطة . على السيطرة على انفجار اآلبار

 التدابير المعنية بحاالت انفجار منشأةاالستجابة للطوارئ بال

 .اآلبار الطارئة

 تصادم السفن
 البحرية مزودة باألجهزة المالحية التي منشآتيجب أن تكون ال

بالمتطلبات الوطنية والدولية، حتى يمكن تفادي التصادم تفي 

وتشمل . بطريق الخطأ مع سفن األطراف الثالثة وسفن المساندة

 المالحية الرادارات واألنوار المرآبة على هياآل ةاألجهز

ويجب تخصيص . ، وعلى سفن المساندة إذا آان مالئمًامنشآتال

 منشآتل ال متر آحد أدنى حو500منطقة حظر نصف قطرها 

 ا مراقبة السفن التي تقترب منهمنشأةوعلى ال .البحرية الدائمة

 .واالتصال بها للحد من خطر اصطدامها به

يجب إخطار السلطة البحرية أو سلطة الميناء أو الشحن و

 بحرية دائمة وبمناطق الحرم حولها منشآتالمعنية بوجود 

بطة وطرق الشحن الروتينية التي تستخدمها السفن المرت

آما يجب وضع عالمات على خرائط المالحة . بالمشروع

والبد من إبالغ السلطات .  الدائمةمنشآتالبحرية تعّين مواقع ال

البحرية بجدول ومواقع األنشطة عندما تكون هناك زيادة آبيرة 

 منشأةمزمعة في حرآة السفن، آما في أثناء ترآيب ال

 .وتحرآات الحفار والمسوحات الزلزالية

 إقرار منطقة أمان لممر خط األنابيب المرآب تحت يجبو

لتحديد )  متر1000عادة ما يكون عرضها (سطح البحر 

مناطق حرم لحظر إلقاء المراسي، وإتاحة حماية لمعدات صيد 

أما في المياه األقل عمقًا التي تجري فيها أنشطة . األسماك

 .شحن آثيرة، فيجب دراسة دفن خط األنابيب تحت قاع البحر
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 للطوارئوالتصدي االستعداد 
 إرشادًا اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم 

ويجب على  .لحاالت الطوارئوالتصدي حول االستعداد 

 البحرية إقرار إجراءات استعداد للحاالت الطارئة منشآتال

والمحافظة عليها لضمان االستجابة للحوادث بفعالية ودون 

المخاطر أن يحدد الحوادث التي تمثل أسوأ وعلى تقييم . إبطاء

. السيناريوهات المحتملة، وتصميم متطلبات االستعداد المناسبة

 ة البحريمنشأةلحاالت الطارئة بالللتصدي لويجب تعيين فريق 

للحاالت الطارئة المحتملة، وإنقاذ التصدي يتم تدريبه على 

آما . طارئةالمصابين، وتنفيذ اإلجراءات المتبعة في الحاالت ال

يجب أن يقوم الفريق بتنسيق العمل مع الوآاالت والمنظمات 

 . للحالة الطارئةالتصدياألخرى التي قد تشارك في جهد 

معدات مناسبة وآافية لألفراد توضع في أماآن توفير يجب و

والبد من توفر قوارب . منشأةمالئمة من أجل عملية إخالء ال

لعاملة بالكامل، وأن تكون من النجاة بأعداد تكفي أفراد القوة ا

وتستلزم . النوع المغلق المقاوم للحريق وعليها طاقم مدرب

 الواقعة في المياه المتجمدة توافر منشآتعملية إخالء ال

المرآبات التي تتحرك على الجليد، آما يجب إتاحة عدد آاٍف 

 .من سترات النجاة والعوامات وبزات النجاة

لهليكوبتر آخيار أول في عملية ال ينبغي استخدام طائرات او

 .اإلخالء والنجاة

تناسب بوتيرة االستعداد للحاالت الطارئة تدريبات يجب تنفيذ و

وآحد أدنى، يجب . المخاطر المحتمل تعرض المشروع لها

 : التاليالتدريبتنفيذ جدول 

 للمعدات؛استخدام  بدون ة ربع سنويتدريبات •

درة المنصة في  على مغااتخالء وتدريبتدريبات على اإل •

 ؛األحوال الجوية وأوقات اليوممختلف 

 المعدات؛استخدام محاآاة سنوية مع تدريبات  •

 . آما يلزم استنادًا إلى التقييم المستمراتتحديث التدريب •

للحاالت الطارئة تتضمن التدابير تصدي يجب إعداد خطة و

 :التالية آحد أدنى

ؤوليات الهيكل واألدوار والمس(التصدي وصفًا لتنظيم  •

 ؛)وواضعي القرار

التصدي تفاصيل معدات (التصدي وصفًا إلجراءات  •

ومواقعها واإلجراءات ومتطلبات التدريب والواجبات، 

 ؛)الخ

 وصف وإجراءات أنظمة اإلنذار واالتصاالت؛ •

 اآلبار؛/ التدابير االحتياطية لتأمين البئر •

ترتيبات بئر التنفيس، بما يشمل وصفًا للمعدات والمواد  •

 ستهلكة وأنظمة المساندة المعدة الستخدامها؛الم

وصفًا لمستلزمات اإلسعافات األولية بالموقع والمساندة  •

 الطبية االحتياطية المتاحة؛

 الطوارئ األخرى آمواقع التزود بالوقود منشآتوصفًا ل •

 في الحاالت الطارئة؛

 اإلقامة البديلة، منشآتوصفًا لمعدات وأجهزة النجاة، و •

  الطارئة؛ومصادر الطاقة

اإلجراءات الواجب اّتباعها في حالة سقوط شخص في  •

 البحر؛

 إجراءات اإلخالء؛ •

إجراءات اإلخالء الطبي الطارئ لألفراد المصابين  •

 والمرضى؛

السياسات التي تحدد التدابير الواجب تنفيذها للحد من  •

 .وقف التدابيرخطورة الحدث أو إيقافه، وأوضاع 
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  وسالمتهاصحة المجتمعات المحلية  1.3

اآلثار التي تنتج على صحة المجتمعات المحلية وسالمتها إن 

ترتبط البحرية  النفط والغاز منشآتلالمعتادة عمليات المن 

سيما  الوالتداخل مع مستخدمي البحر اآلخرين، احتمال ب

  .السفن والعاملين على الصيادين

 في عرض البحر اتفقد ينتج عن أنشطة مثل الحفر واإلنشاء

وقف الزلزالية وأنشطة المسوح د خطوط األنابيب وعمليات وم

أما . آثاٌر مؤقتة على مستخدمي البحر اآلخرينالتشغيل 

 اإلنتاج والحفر منشآتاإلنشاءات والهياآل الدائمة، بما فيها 

وخطوط األنابيب المرآبة تحت سطح البحر فينجم عنها آثار 

. فتراضي للحقلطويلة األجل، على األقل حتى نهاية العمر اال

 بما في ذلك -ويجب إبالغ السلطات البحرية المحلية واإلقليمية 

والمخاطر ( البحرية منشآت بموقع ال- يناديجماعات الص

القيام وتوقيتات األنشطة المزمع ) الموجودة تحت سطح البحر

والبد أيضًا من وضع عالمات على . في عرض البحربها 

 الثابتة ومناطق منشآتاقع الخرائط المالحة البحرية تعّين مو

ويجب إبالغ مستخدمي البحر . الحرم المخصصة لسالمتها

اآلخرين بتعليمات واضحة حول قيود دخول مناطق حرم 

متدة يب المآما يجب مراقبة مسارات خطوط األناب. منشآتال

تحت سطح البحر مراقبة منتظمة تحرزًا من وجود ارتخاء أو 

 .جداستطالة فيها، ثم إصالح ما ُو

في المناطق التي ُيتوقع فيها يجب تعيين مسؤول اتصال و

حدوث آثار آبيرة على الصيادين، وذلك إلتاحة اتصال مباشر 

التصدي تضمن خطَط أن تأيضًا  نبغيوي. ينداصيالمع مجتمع 

النسكاب ترتيبات للتعامل مع اآلثار المحتملة على لحوادث ا

يتعرض له الساحل من منافعه نتيجة لما قد المجتمع المحلي أو 

 . انسكاب النفط أو الكيماويات أو الوقود

 األمن 
عن  البحرية لغير المصرح لهم منشآت دخول المنعيجب 

 زوارقترآيب بوابات على الدرج المؤدي من مهبط الطريق 

ويمكن دراسة ترآيب وسائل للكشف عن . منشأةإلى سطح ال

، )تلفزيونية المغلقةالدوائر ال، على سبيل المثال(التسلل عمليات 

في مما يسمح لمسؤولي غرفة التحكم بالتحقق من األوضاع 

 .منشأةال

في جميع احتياطي  توفير زورق خذ في االعتبارن يؤيجب أو

، فبإمكانه مساندة العمليات األمنية، وإدارة ة البحريآتمنشال

، والتعامل مع تسلل سفن منشأةاقتراب سفن المساندة من ال

، وآذلك مساندة منشأةثة إلى منطقة حرم الاألطراف الثال

 .العمليات في حاالت الطوارئ

 مؤشرات األداء ورصده  2.0

 البيئة  2.1

 إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة
النفايات السائلة الناتجة ب القيم اإلرشادية الخاصة 1يبين الجدول 

م وتشرح هذه القي. يةالنفط والغاز البحرتنمية حقول عن 

اإلرشادية الخاصة بالنفايات السائلة الناتجة عن العمليات التي 

تجري في هذا القطاع بوضوح الممارسة الصناعية الدولية 

لبلدان التي افي الجيدة آما هي واردة في المعايير ذات الصلة 

ومن المفترض أنه يمكن تطبيق . لديها أطر تنظيمية معترف بها

 منشآتلتشغيل العادية داخل الهذه القيم اإلرشادية في ظروف ا

المصممة والمشغلة على نحو مالئم من خالل تطبيق أساليب 

والتي تم تناولها بالمناقشة في والسيطرة عليه منع التلوث 

 .األقسام السابقة من هذه الوثيقة

وتنطبق القيم اإلرشادية بشأن النفايات السائلة انطباقًا رئيسيًا 

على سبيل ( البحرية منشآتلعلى عمليات التصريف بمواقع ا
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ويجب إقرار ).  ميًال بحريًا من الشاطئ12ر من ثأآ: المثال

نوعية مياه التصريف بالنسبة إلى مياه الشواطئ القريبة على 

أساس الحالة المحددة مع األخذ في االعتبار المناطق ذات 

 . الحساسية البيئية والطاقة االستيعابية للمياه المستقبلة

 شادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةاإلروتعالج 

إرشادات خاصة بانبعاث الملوثات من مصادر االحتراق 

المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية والكهربائية من مصادر 

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

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة الطاقة األآبر فتعالجها 

اإلرشادات العامة آما ُتقدم . والسالمة من أجل الطاقة الحرارية
 إرشادًا حول اعتبارات البيئة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 .المحيطة استنادًا إلى إجمالي حمل االنبعاثات

 الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

نها تحدث آثارًا آبيرة محتملة أيد مع جميع األنشطة التي تم تحد

 .على البيئة أثناء العمليات العادية وفي الظروف المضطربة

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى المؤشرات المباشرة 

وغير المباشرة المطبقة على مشروع بعينه لالنبعاثات 

  .والنفايات السائلة واستخدام الموارد

لرصد بالقدر الكافي لتوفير وينبغي أن يكون معدل تكرار ا

ويجب أن يقوم بعمليات . بيانات تمثيلية للمعيار الجاري رصده

الرصد أفراد مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ 

بالسجالت مع استخدام معدات تجري معايرتها وصيانتها على 

آما ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على . نحو سليم

رنتها بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ فترات منتظمة ومقا

وتتوفر إرشادات إضافية عن . أية إجراءات تصحيحية الزمة

اإلرشادات الطرق المطبقة ألخذ العينات وتحليل االنبعاثات في 
  .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 مستويات النفايات السائلة الناتجة من 1الجدول 
 البحرية  ازالنفط والغحقول  تنمية

 القيمة اإلرشادية المؤشر

سوائل الحفر وفتات 
 سوائل -الحفريات 

 الحفر الالمائية

 
 إعادة الحقن أو الشحن -سوائل الحفر الالمائية ) 1

 . للبر، ومنع الصرف في البحر
 إعادة الحقن أو الشحن للبر، ومنع -فتات الحفريات ) 2

 :الصرف في البحر، فيما عدا
 في المائة بالوزن على 1 األقل من ترآيزات النفط •

 الفتات الجاف
آغم وزن جاف /  مللي غرام1 حد أقصى -الزئبق  •

 في مخزون الباريت
آغم وزن /  مللي غرام3 حد أقصى -الكادميوم  •

 جاف في مخزون الباريت
 مترًا تحت 15الصرف بواسطة قيسون على عمق  •

 سطح البحر
 

سوائل الحفر وفتات 
 سوائل -الحفريات 

حفر المستندة إلى ال
 الماء

 
 
إعادة الحقن أو : سوائل الحفر المستندة إلى الماء) 1

 :الشحن للبر، ومنع الصرف في البحر، فيما عدا
 ساعة إجراء اختبار درجة 96االلتزام بفترة  •

 في المائة 50-الترآيزات المميتة(السمية أوًال 
 في المائة من حيث 3-لمرحلة الجسيمات المعلقة

وائل الحفر أو، آبديل عن ذلك، االختبار لس) الحجم
 المبينة في تقييم درجة أحسب أنواع الكائنات

ُيفضل أنواع الكائنات الموجودة (السمية القياسية 
 ؛)بالموقع المحدد

سوائل الحفر المستندة إلى الماء، والسوائل وفتات ) 2
 إعادة الحقن أو الشحن للبر، ومنع الصرف -الحفريات 

 :ا عدافي البحر، فيم
آغم وزن جاف /  مللي غرام1 حد أقصى -الزئبق  •

 في مخزون الباريت
آغم وزن /  مللي غرام3 حد أقصى -الكادميوم  •

 جاف في مخزون الباريت
يجب أن يكون الحد األقصى لترآيز الكلوريدات  •

أقل من أربع مرات من درجة الترآيز المحيطة 
 .للمياه المستقبلة العذبة أو المائلة للملوحة

 مترًا تحت 15لصرف بواسطة قيسون على عمق ا •
 سطح البحر

 

 المياه المستخرجة

 يتعدى الحد األقصى للصرف في اليجب أ. إعادة الحقن
 42البحر للزيوت والشحوم المنصرفة في يوم واحد 

لتر؛ وال يتعدى متوسط الصرف لثالثين /مللي غرام
 .لتر/  مللي غرام29يومًا ) 30(

سوائل إنجاز اآلبار 
وسوائل تحسين القدرة 

 اإلنتاجية

 
ومنع الصرف في البحر، . الشحن للبر أو إعادة الحقن

 :فيما عدا
 يتعدى الحد األقصى للصرف في البحر اليجب أ •

 42للزيوت والشحوم المنصرفة في يوم واحد 
لتر؛ وال يتعدى متوسط الصرف /مللي غرام

 . لتر/  مللي غرام29يومًا ) 30(لثالثين 
درجة (حصول على أس هيدروجيني المعادلة لل •

  أو أآثر5) حموضة
 

  الرمال المستخرجة
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 مستويات النفايات السائلة الناتجة من 1الجدول 
 البحرية  ازالنفط والغحقول  تنمية

 القيمة اإلرشادية المؤشر

ويمنع الصرف في البحر  .الشحن للبر أو إعادة الحقن
 في المائة 1إال عندما يكون ترآيز الزيت أقل من 

 .بالوزن على الرمل الجاف
 

مياه االختبار 
 الهيدروستاتيكي

  الشحن للبر لمعالجتها والتخلص منها؛ •
في عرض البحر تبعًا لتحليل المخاطر الصرف  •

 البيئية، واالنتقاء الدقيق للمواد الكيماوية
 الحد من استخدام المواد الكيماوية •

 مياه التبريد

يجب أال ترفع النفايات السائلة من درجة الحرارة أآثر 
 درجات مئوية عند حافة المنطقة التي يتم فيها 3من 

وفي حالة عدم . إجراء المزج األولي وعملية التخفيف
 متر من نقطة 100تحديد المنطقة، يتم االبتعاد بمسافة 

  .التصريف

المحلول الملحي لمياه 
 التحلية

 
المزج مع مجاري تصريف النفايات األخرى إن آان 

  ب.عمليًا
 

 مستويات النفايات السائلة الناتجة من 1الجدول 
 البحرية  ازالنفط والغحقول  تنمية

 القيمة اإلرشادية المؤشر

اتفاقية في االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها  الصرف الصحي 
MARPOL 73/78ب 

 اتفاقيةفي تزام بالمتطلبات المنصوص عليها االل نفايات األغذية 
MARPOL 73/78ب 

مياه اإلزاحة بأماآن 
 التخزين

 اتفاقيةفي االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها 
MARPOL 73/78ب 

 اتفاقيةفي االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها  مياه النضح
MARPOL 73/78ب 

تصريف السطح 
مصارف المواد غير (

واد الخطرة والم
 )الخطرة

 اتفاقيةفي االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها 
MARPOL 73/78ب 

  
  :مالحظات

ترآيز بالجزيئات بالمليون أو نسبة مئوية لمرحلة الجسيمات  : في المائة50- ساعة ترآيز مميت96أ
متعرض لهذا الُمختبر وال) الكائن الحي( في المائة من المتعضي 50المعلقة من العينة المميتة لمقدار 

  . ساعة متواصلة96الترآيز لمدة 
 في المياه القريبة من الشواطئ، يتم اختيار موقع الصرف بعناية استنادًا إلى المناطق ذات الحساسية ب

 .البيئية والطاقة االستيعابية للمياه المستقبلة

 الصحة والسالمة المهنية  2.2

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية
ء الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة مع إرشادات يجب تقييم أدا

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(11 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة ،

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

)NIOSH(12 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(13 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

                                                 
 TLV/org.cgiha.www://http and/ :متاح على الموقع التالي11

http://www.acgih.org/store/ 
 /http://www.cdc.gov/niosh/npg: متاح على الموقع التالي12
: متاح على الموقع التالي13

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_do
cument?p_table=STANDARDS&p_id=9992  

، 14ة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبيالمنشور

آما يجب إيالء اهتمام خاص . أو ما يشابهها من مصادر

 . بإرشادات التعرض المهني المتعلقة بكبريتيد الهيدروجين

ُيرجى من المطلعين على هذه الوثيقة ممن يرغبون في معرفة و

ي اإلرشادات بشأن التعرض المهني للمواد المشعة الموجودة ف

القيم المتوسطة والعظمى التي من الطبيعة االطالع على آال 

قامت بنشرها اللجنة الكندية إلدارة النفايات الناتجة عن المواد 

، أو Health Canadaالمشعة الموجودة في الطبيعة 

الرابطة األسترالية إلنتاج واستكشاف النفط، أو المصادر 

 .األخرى المعترف بها دوليًا

  ث والوفياتمعدالت الحواد
أن تحاول خفض عدد الحوادث التي المشروعات يجب على 

سواًء المعينين مباشرة أو المتعاقدين (تقع بين عمال المشروع 

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ال سيما الحوادث ) من الباطن

التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان وقت العمل، أو إلى مستويات 

                                                 
: متاح على الموقع التالي14

http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/ 

http://www.acgih.org/TLV/
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ويمكن مقارنة . حدوث وفياتمختلفة من اإلعاقة، أو حتى إلى 

معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا القطاع بالبلدان 

على سبيل (المتقدمة من خالل استشارة المصادر المنشورة 

مكتب الواليات المتحدة إلحصائيات العمل وإدارة : المثال

 .15)الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة

 رصد الصحة والسالمة المهنية
صد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة يجب ر

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

 آجزء من برنامج رصد الصحة 16متخصصين معتمدين

 االحتفاظ بسجالت منشآتآما يجب على ال. والسالمة المهنية

. عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

تتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة و

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالمهنية في 

                                                 
 http://www.bls.gov/iif/ and: متاح على الموقع التالي15

http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm 
 يمكن أن يشمل المهنيون المعتمدون أخصائيي الصحة الصناعية 16

المعتمدين، أو أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة 
 .دين أو من يكافئهمالمعتم
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وصف عام ألنشطة الصناعة: الملحق ألف
في المناطق إن المنتجات الرئيسية لصناعة النفط والغاز 

 النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز يالبحرية ه

ويتكون النفط الخام من مزيج من الهيدروآربونات . الطبيعي

ويمكن إنتاج الغاز . الخواص الجزيئية المتباينةذات األوزان و

الطبيعي من آبار النفط أو من آبار تم حفرها ليكون الغرض 

ويعتبر الميثان هو . الرئيسي منها هو استخراج الغاز الطبيعي

المكّون الغالب للغاز الطبيعي، بيد أن اإليثان والبروبين 

نات األعلى وتوجد المكو. والبوتين هي أيضًا مكونات هامة به

آثافة، بما فيها البروبين والبوتين، آسوائل عند تبريدها 

وضغطها، وغالبًا ما يتم فصلها وتصنيعها آسوائل غاز 

 . طبيعي

 األنشطة االستكشافية

 المسوحات الزلزالية
المسوحات الزلزالية للتحديد الدقيق لالحتياطيات إجراء يتم 

جيولوجية في أعماق الهيدروآربونية المحتملة في التكوينات ال

وتستخدم تكنولوجيا المسح الزلزالي . ما تحت قاع البحر

الموجات الصوتية المنعكسة لتحديد التكوينات الموجودة تحت 

وفي المسوحات الزلزالية البحرية الحديثة، تسحب . السطح

 من 16سفينة المسح الزلزالي خلفها عددًا قد يصل إلى 

أو سماعات مائية  تحتوي على متآابال" (السابحات"

أجهزة لتحديد اتجاه الصوت ومسافته تحت  وهي هيدروفونات

 ُتستخدم لكشف الصوت المنعكس من األجسام الموجودة السطح

وقد يمتد .  أمتار10 إلى 5، على أعماق من )تحت السطح

وإضافة إلى .  آيلومترات10إلى  8بل منها من اطول آل آ

بسحب مصفوفات مجموعة الهيدروفونات، تقوم السفينة 

مصادر زلزالية تتألف من عدد من مدافع هوائية تطلق صليات 

.  ديسيبل250 و200أو دفعات صوتية لألسفل قوتها ما بين 

وتعكس التكوينات الجيولوجية العميقة هذه الصليات الصوتية، 

 ثواٍن في المتوسط، وتقوم مجموعة 10 إلى 6التي تتكرر آل 

 . الهيدروفونات بتسجيلها

 فر االستكشافيالح
تتبع أنشطة الحفر االستكشافي البحري تحليل بيانات المسوحات 

الزلزالية للتحقق من حجم موارد النفط والغاز ونطاقها 

ولتقديرها من الناحية الكمية والموجودة في التكوينات 

. الجيولوجية المحتمل احتواؤها على موارد ذات جدوى إنتاجية

 أنشطة الحفر اإلضافية إجراءز يتم غاالنفط أو الوإذا ُعثر على 

 . البئرتنميةالتي تستهدف 

 :هناك عدة أنواع من الحفارات البحرية، وتشمل

مالئمة للمياه الضحلة حتى عمق مائة :الحفارات المرفوعة •

متر تقريبًا، ويتم نقلها إلى الموقع بقدرتها الدافعة نفسها أو 

 المحدد، وعند وصولها إلى الموقع. بسحبها بمراآب القطر

تقوم روافع آهربائية أو هيدرولوآية بإنزال ثالث أو أربع 

أرجل إلى قاع البحر لتثبيت وحمل منصة الحفر الموجودة 

 .فوق سطح الماء

مالئمة للمياه العميقة، ويتم نقلها :الحفارات شبه الغاطسة •

إلى الموقع بقدرتها الدافعة نفسها أو بسحبها بمراآب 

رات يغطس جزئيًا وتثبت في وهيكل هذه الحفا. القطر

 .مكانها بسلسلة من المراسي

ال ُتستخدم إال في المياه الضحلة :الحفارات الغاطسة •

هيكل علوي : وُتسحب إلى الموقع، وهي تتكون من هيكلين

أو منصة، وهيكل سفلي ُيعبأ بالماء ويغطس حتى قاع 

 . البحر

مالئمة للمياه الضحلة :مراآب الحفر آمنصات عائمة •

ق المصبات والبحيرات والسبخات والمستنقعات ومناط
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وهي ال تناسب المياه المفتوحة أو العميقة، ويتم . واألنهار

 .سحبها للموقع

وُتنفذ . مصممة للحفر في مواقع المياه العميقة:سفن الحفر •

أعمال الحفر من منصة حفر أو برج يقع في منتصف 

ة السطح ينزل منه عمود أو مواسير الحفر من خالل فتح

 "). طاقة ضي القمر("في الهيكل 

 

وحين تصل سفينة الحفر إلى الموقع، يقوم فنيو الحفار بحفر 

سلسلة من المقاطع للبئر بأقطار متناقصة؛ ويتم تدوير رأس 

) أو ساق( مرآبة على تجميعة رأسر في البئر، وهذه الاالحّف

وُترآب آذلك أطواق حفر . ر المعلقة من برج الحفاراالحف

الوزن، وتمرر سوائل حفر في تجميعة الحفر وُتضخ إلضافة 

 يوصل  فهوولسائل الحفر عدة وظائف. رأس الحفارخالل 

ر على القطع في صخر االحفرأس كية تساعد يقدرة هيدرول

، ويزيل فتات الحفريات الرأس؛ آما أنه يعمل على تبريد البئر

 ناشئة عنمن الضغوط ال) البئر(من جوف البئر ويحميها 

لبئر، ُيثبت على في اوحين يتم حفر آل مقطع . يناتالتكو

 .جدران جوفه ظرٌف من الفوالذ لحماية البئر من التهدم

 الوصول إلى المكمن، يمكن استكمال أعمال البئر عندو

تدفق للسماح بومعدات اإلنتاج " قميِص"واختبارها بإدخال 

خواص لوقوف على من أجل االهيدروآربونات إلى السطح 

 .ي جهاز فصل اختباريالمكمن ف

  الحقل تنمية
آد األعمال تؤحدد وت للبئر بعد أن تنميةأنشطة القيام بيمكن 

وجود احتياطيات ) والحفر اإلضافي لتقييم البئر(تكشافية ساال

. من الهيدروآربونات قابلة لالستخراج من الناحية االقتصادية

 ذلك ترآيب منصة حفر وإنتاج شملوفي آثير من الحاالت، ي

بحرية تتمتع باالآتفاء الذاتي من حيث الطاقة واحتياجات المياه 

الالزمة لطاقم العمل ولحفر اآلبار وتجهيز الهيدروآربونات 

 .للتصدير

 :وهناك أنواع آثيرة من المنصات البحرية، وتشمل

ُتستخدم في المياه ذات األعماق حتى :المنصات الثابتة •

من الفوالذ ) عرواف( متر تقريبًا، وتتكون من أرجل 500

أو الخرسانة ُتثّبت مباشرة على قاع البحر بخوازيق 

وعادة ما يضم . فوالذية تحمل سطحًا من الفوالذ أيضًا

  . اإلنتاج واإلقامةمنشآتالسطح معدات الحفر، و

ُتستخدم في المياه ذات األعماق التي :األبراج المرنة •

 متر تقريبًا، وهي تتكون من 1000و 500تتراوح بين 

ج ضيق مرن وقائم على قاعدة خازوقية تحمل سطحًا بر

 . تقليديًا

ُتستخدم في المياه ذات : المنصات المشدودة األرجل •

 منشأة متر تقريبًا، وتتكون من 2000األعماق حتى 

وتوجد منصات  .اتهيتثبلتصل بقاع البحر بمراٍس ت ةعائم

، وُتستخدم ")سيستار("صغيرة من النوع مشدود األرجل 

 .  متر1000 متر و200اه ذات األعماق بين في المي

ُتستخدم في المياه الضحلة حتى عمق : المنصات المرفوعة •

متر تقريبًا، ويتم نقلها إلى الموقع حيث تعمل روافع  100

 .هيدروليكية على إنزال األرجل في مكانها لتحمل السطح

ُتستخدم في المياه ذات األعماق بين : المنصات العمودية •

 متر، وتتكون من هيكل اسطواني يحمل 1700 و500

 .منصة عائمة

 تجهيز منشآتالسفن المجهزة ب: أنظمة اإلنتاج العائمة •

إن ناقالت . والمثبتة في الموقع بسلسلة من المراسي

 التعديل، وهي النوع الرئيسي من أنظمة المشترآةالبترول 

اإلنتاج العائمة، عبارة عن أنظمة عائمة لإلنتاج والتخزين 

، أو أنظمة تخزين وتفريغ عائمة )FPSO(فريغ والت

)FSO( أو وحدات تخزين عائمة ،)FSU.( 



 إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
 تنمية حقول النفط والغاز في المناطق البحريةب الخاصة

           

 
   30      2007 نيسان، /أبريل 30

 
  مجموعة البنك الدولي

 

 لفصل سوائل التكوين إلى منشآتمنصات اإلنتاج في توجد و

ووفقًا لنوع المشروع، يمكن أن ُتستخدم . نفط وغاز وماء

المنصة لإلنتاج فقط، أما الحفر فيقوم به حفار منفصل يؤتى به 

وبعض المنصات ال ُتستخدم إال لرفع . ةويثبت بجانب المنص

 منشآتره مباشرة ليالمحتوى الهيدروآربوني إلى السطح وتصد

التجهيز، على حين تعمل بعض منصات الغاز بدون طاقم أثناء 

وعادة ما يتم حفر عدة آبار من موقع . عمليات اإلنتاج الروتينية

، وفي بعض الحاالت. الموجهالمنصة باستخدام أساليب الحفر 

عندما يصعب الوصول إلى نهايات الحقل بالحفر الموجه من 

الموقع الثابت أو عندما توجد مكامن صغيرة يتم ترآيب 

وحدات إنتاج أعماق على قاع البحر بعد الحفر، وُتربط 

عن طريق  ة منصة قريبمنشأةالهيدروآربونات المنتجة ب

 .منظومة من مواسير الرفع

 البئر لإلعداد لتدفق سوائل أعمال حفر التطوير وإنجازوبعد 

 ترآيب تجميعة الصمامات والوصالت المسماة  يتمالتكوين

أو الغاز / وُينتج النفط و .على رأس البئر" شجرة عيد الميالد"

بفصل مكونات مزيج سائل التكوين إلى نفط وغاز وماء، أو 

وُيصّدر النفط من المنصة إما . إلى غاز ونواتج تكثف بالمنصة

البر، أو بوحدة تخزين إلى ط أنابيب تحت البحر بالضخ في خ

عادة وأما طريقة تصدير الغاز . بحرية عائمة، أو بناقلة مباشرة

 . عبر خطوط األنابيبيفه

وُتنتج غالبية الحقول بنمط سهل التنبؤ به ُيطلق عليه المنحنى 

النازل، حيث يزيد اإلنتاج بسرعة نسبيًا حتى يصل إلى الذروة، 

وآثيرًا ما يتم حقن المكمن . هابطًا طويًال وبطيئًاثم يتبع خطًا 

ولكن . بالماء أو الغاز للمحافظة على ضغطه ولتحسين اإلنتاج

استخراج النفط "في حاالت أخرى، قد ُتستخدم أساليب 

، آالحقن ببخار الماء أو النيتروجين أو ثاني أآسيد "المحسن

ن الكربون أو مواد خفض الشد السطحي، وذلك بهدف تحسي

 .عملية االستخراج

ويقوم المشغلون بأعمال إصالحية دورية الغرض منها هو 

تنظيف جوف البئر، مما يسمح بتدفق النفط أو الغاز بسهولة 

وتشمل التدابير األخرى التي تزيد من اإلنتاج . أآبر إلى السطح

التشقق ومعالجة قاع جوف البئر بحامض إلنشاء مسارات 

 . غاز إلى السطحأفضل يتدفق منها النفط وال

 واإلخالءوقف التشغيل 
 البحرية عندما ينضب المكمن أو حين منشآتالوقف تشغيل يتم 

وُتعالج . غير مجٍد إنتاج الهيدروآربونات من هذا المكمن صبحي

 آالمنصات، إلزالة الملوثات عنها ة البحريمنشأةأجزاء من ال

نات وهي عادة ما تغادر الموقع، بينما يتم التعامل مع مكو

 .خرى لتصير آمنة ثم ُتترك في الموقعاألنتاج اإل

وُتسد اآلبار وُتهجر للحيلولة دون انتقال السوائل إلى داخل 

وُتسحب . جوف البئر، وهو ما يمكن أن يلوث البيئة السطحية

ُتنظف أجزاؤها والمعدات المرآبة في جوف وقاع البئر 

ر وأنواع  على فتحات أو ثقوب من اإلرسابات والقشوةحتويمال

. دخول السوائل إليهلثم ُيسد جوف البئر منعًا . الحتات األخرى

وتوضع سوائل بكثافة مالئمة بين السدادات للحفاظ على ضغط 

آاٍف، وأثناء هذه العملية، يتم اختبار السدادات للتحقق من 

 تحت قميص، ُيقطع النهايةالوفي . صحة وضعها وسالمتها

 .السطح ويوضع عليه غطاء

 


