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عامة بشأن البيئة والصحة والسالمةإرشادات 

 مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تنص على أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

 GIIP.(1(على الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات 

 وحين تكون مؤسسة واحدة أو أآثر من المؤسسات األعضاء

في مجموعة البنك الدولي ُمنخرطة بالعمل على مشروع، 

ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة هذه 

حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي تعتمدها تلك 

وتستهدف هذه اإلرشادات العامة أن يتم استخدامها . المؤسسة

ئة اإلرشادات العامة بشأن البيجنبًا إلى جنب مع وثيقة 
، التي تتيح اإلرشادات لمن يستخدمونها فيما والصحة والسالمة

.   محددةقطاعات صناعاتيتعلق بالقضايا المشترآة في 

وبالنسبة للمشروعات الُمعّقدة، قد يكون من الضروري استخدام 

. إرشادات متعددة حسب تعدد القطاعات الصناعية المعنّية

شادات الخاصة ويمكن االطالع على القائمة الكاملة لإلر

: بالقطاعات الصناعية على شبكة اإلنترنت على الموقع

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

EnvironmentalGuidelines/ntent .   

البيئة والصحة والسالمة مستويات تتضّمن اإلرشادات بشأن 

األداء واإلجراءات التي تعتبر عادة من الواجب أن تحققها 

وقد . التكنولوجيات الحالية في المرافق الجديدة بتكلفة معقولة
                                                 

                                                

 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر   1
الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 

األوضاع . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة عالميًا
 يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة العملية عند التي يمكن أن

قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث ُمتاحة لمشروع قد تشمل 
 مستويات مختلفة من تدهور البيئة  ومن الطاقة – دون الحصر –

  .   االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من الجدوى المالية والفّنية

ينطوي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة في 

المرافق الجديدة على وضع أهداف وغايات خاصة بمواقع 

وينبغي . اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهامحددة، مع 

تصميم تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة بما 

يتناسب مع األخطار والمخاطر الُمحددة في آل مشروع، 

 الذي يأخذ في االعتبار 2استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي

الوضع في البلد الُمضيف : متغيرات الموقع المحدد ومنها

ني، والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل المع

آما يجب أن يستند تطبيق . األخرى الخاصة بالمشروع المعني

التوصيات الفّنية المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي 

وحين . يصدر عن أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

مضيف المعني عن تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد ال

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، من المتوقع من المشروعات تحقيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . ما هو أآثر صرامة

 في –صرامة من التي تنص عليها تلك اإلرشادات مالئمة 

تاج األمر إلى تبرير  يح–ضوء أوضاع المشروع المعني 

آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم البيئي 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار أي من . للموقع المحدد

مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية ووقاية صحة البشر 

   .والبيئة

 ُمنّظمة اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

   :بما يليحس

  

 
سبة لمؤسسة التمويل الدولية، يتم تنفيذ ذلك التقييم باالتساق مع معيار  بالن2

؛ وبالنسبة للبنك الدولي، باالتساق مع سياسة العمليات رقم 1األداء رقم 
4.01 .  

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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 3 البيئة .1
 3  االنبعاثات إلى الجو ونوعية الهواء المحيط بها1.1
17  االقتصاد في استخدام الطاقة1.2
24  المياه المستعملة ونوعية المياه المحيطة بها1.3
32 االقتصاد في استهالك المياه 1.4
35 إدارة المواد الخطرة 1.5
45 إدارة النفايات 1.6
51 وضاءالض  1.7
53 األراضي الُملّوثة 1.8

59 الصحة والسالمة المهنّية. 2
60 التصميم العام للمرفق وتشغيله  2.1
62 االتصاالت والتدريب  2.2
64 األخطار المادية  2.3
68 األخطار الكيميائية  2.4
70 األخطار البيولوجية  2.5
72 األخطار اإلشعاعية  2.6
PPE( 72 (لوقائية الشخصيةالتجهيزات ا  2.7
73 بيئات أخطار خاصة  2.8
74 الرصد  2.9

77 صحة وسالمة المجتمعات المحلية. 3
77 نوعية وتوّفر المياه  3.1
78 السالمة الهيكلية للبنية األساسية في المشروع المعني  3.2
L&FS( 79(النجاة والسالمة من الحرائق   3.3
82 ةالسالمة المرورّي  3.4
82 نقل المواد الخطرة  3.5
85 منع والوقاية من األمراض  3.6
86 الجاهزية للطوارئ واالستجابة لها  3.7

89 التشييد والهدم. 4
89 البيئة  4.1
92 الصحة والسالمة المهنّية  4.2
94 صحة وسالمة المجتمعات المحلية  4.3

96 *ثبت المراجع والمصادر اإلضافية
  

ج العام بشأن قضايا البيئة والصحة النه

  والسالمة على مستوى المرافق أو المشروعات

 يستدعي تحقيق فعالية إدارة قضايا البيئة والصحة والسالمة

تضمين اعتبارات البيئة والصحة والسالمة في خطوات 

وإجراءات العمل على مستوى الشرآات والمرافق وفقًا لنهج 

  : لتاليةتراتبّي منّظم يشمل الخطوات ا

  

تحديد األخطار على البيئة والصحة والسالمة في  •

 والمخاطر المصاحبة 3المشروع المعني

في أبكر وقت ممكن من تطّور المرفق  4له

أو دورة المشروع المعني، بما في ذلك تضمين 

اعتبارات البيئة والصحة والسالمة في 

 الموقع، ووضع تصاميم اختيار: إجراءات

هندسية من أجل طلب المنتجات، والخطط ال

رأس المال، وأوامر طلب األشغال الهندسية، 

والتخويالت بتعديل المرافق، أو خطط تغيير 

 . نموذج التخطيط واإلجراءات

إشراك المختّصين بالبيئة والصحة والسالمة من  •

ذوي الخبرة العملية والمقدرة والتدريب حسب 

الالزم لتقييم وإدارة األثر والمخاطر على البيئة 

والصحة والسالمة، وللقيام بوظائف اإلدارة 

 البيئية المتخّصصة، شاملة إعداد خطط

أو أنشطة محددة  خاصة بمشروعات وإجراءات

تتضّمن التوصيات الفّنية المدرجة في هذه 

 . الوثيقة فيما له صلة بالمشروع المعني

فهم احتمال حدوث مخاطر على البيئة والصحة  •

 وذلك استنادًا والسالمة وحجم تلك المخاطر،

 :إلى

o  طبيعة أنشطة المشروع المعني، مثل ما

المشروع سيخلق آميات آبيرة إذا آان 

من انبعاثات الغازات أو المخلفات 

                                                 
" أخطار على البشر وما يعتبرونه ذا قيمة بالنسبة لهم" ُتعّرف بأنها 3
)Kates, et al, 1985.(  
ية لعواقب األخطار ُيعّبر عنها عادة على هيئة مقاييس آّم" ُتعّرف بأنها 4

  ). Kates, et al, 1985" (احتماالت شرطية لحدوث ضرر أو أذى
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السائلة، أو ينطوي على مواد أو 

 إجراءات وعمليات خطرة؛

o  العواقب المحتملة بالنسبة للعاملين أو

المجتمعات المحلية أو البيئة إذا لم تجر 

ألخطار على نحو آاف، وهو ما إدارة ا

قد يتوقف على مدى قرب أنشطة 

المشروع المعني من البشر أو الموارد 

 . البيئية التي يعتمدون عليها

تحديد أولويات استراتيجيات إدارة المخاطر  •

بهدف تحقيق تخفيض شامل للمخاطر على صحة 

البشر والبيئة، مع الترآيز على منع حدوث أثر 

 . وعكس مسارهإيقافهكن أو غير مم/جوهري و

تحبيذ استراتيجيات تؤدي إلى إزالة سبب الخطر   •

عند منبعه، على سبيل المثال باختيار مواد أو 

عمليات وإجراءات أقل خطورة تؤدي إلى تفادي 

 . وجود ضوابط البيئة والصحة والسالمةضرورة 

حين يكون تفادي األثر غير ممكن عمليًا، تضمين  •

بهدف تخفيض أو تقليل ضوابط هندسية وإدارة 

إمكانية وحجم العواقب غير المرغوبة، على 

سبيل المثال بتطبيق ضوابط منع التلّوث بغية 

التي تسّبب  تخفيض مستويات انبعاثات الملّوثات

 . الضرر للعاملين أو للبيئة

إعداد العاملين والمجتمعات المحلية القريبة  •

لالستجابة للحوادث، بما في ذلك تزويدهم 

ة ة والمالية بغية السيطرة الفعالوارد التقنّيبالم

على تلك الحوادث على نحو يضمن السالمة 

وإعادة شروط السالمة والصحة لبيئة العمل 

 . والمجتمع المحلي المعني

تحسين األداء فيما يتعلق بالبيئة والصحة  •

والسالمة من خالل مزيج من الرصد المستمر 

 . لة الفعالةألداء المرفق المعني وتحقيق المساء

   البيئة1.0

    االنبعاثات إلى الجو ونوعية الهواء المحيط بها1-1

  

 3................................................ مجاالت التطبيق والنهج
 4....................................................نوعية الهواء المحيط

 4............................................................النهج العام
  المشروعات الواقعة في سقيفة هوائية متدهورة

 5....................................... أو مناطق حساسة إيكولوجيًا
 5..........................................................المصادر الثابتة

 5........... ...........................................ارتفاع المداخن
  اإلرشادات بشأن االنبعاثات من مرافق

 6..................................................يرة االحتراق الصغ
 8.......................................................المصادر المنتشرة

 VOCs.............................8(المرآبات العضوية الطيارة 
 PM(..............................................8(المواد الجزيئية 

 ODS(..........................9(المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون 
  9....................................... على اليابسة–المصادر المتنقلة 

 GHGs(.....................9(الغازات الُمسّببة لالحتباس الحراري 
 10.......................................................الرصد والمتابعة

  رصد ومتابعة االنبعاثات من محطات االحتراق 
 11............................................................الصغيرة

 

  

   والنهجمجاالت التطبيق

اإلرشادات على المرافق أو المشروعات التي تخلق تنطبق هذه 

انبعاثات تطرحها في الهواء في أية مرحلة من مراحل دورة 

وهي تكمل اإلرشادات الخاصة باالنبعاثات من . حياة المشروع

صناعات محددة ُمدرجة في اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 
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والسالمة الخاصة بقطاع الصناعة، وذلك من خالل إتاحة 

علومات عن أساليب مشترآة بشأن إدارة االنبعاثات يمكن م

وتتيح هذه . تطبيقها على مجموعة من قطاعات الصناعات

اإلرشادات نهجًا متعلقًا بإدارة مصادر االنبعاثات الكبيرة، 

شاملة إرشادات محددة من أجل تقييم ورصد ومتابعة أثر تلك 

افية بشأن وهي تستهدف أيضًا إتاحة معلومات إض. االنبعاثات

أآثر من نهج فيما يتعلق بإدارة االنبعاثات في المشروعات 

الواقعة في مناطق نوعية الهواء فيها رديئة، حيث قد يكون من 

الضروري وضع معايير بشأن االنبعاثات من مشروعات 

  . محددة

يمكن أن تحدث انبعاثات ملّوثات الهواء عن مجموعة واسعة 

حل تشييد وتشغيل وإيقاف عمل ومتنوعة من األنشطة أثناء مرا

ويمكن تقسيم هذه األنشطة إلى فئات استنادًا . أحد المشروعات

المصادر الثابتة، : ى الخاصية المكانية للمصدر شاملًةإل

والمصادر المنتشرة، والمصادر المتنّقلة، وأيضًا حسب 

االحتراق، وتخزين المواد، أو : العمليات والخطوات مثل

  . األخرى الخاصة بقطاع الصناعة المحددالعمليات والخطوات 

حيثما آان ممكنًا، ينبغي على المرافق والمشروعات تفادي 

وتقليل وضبط األثر السلبي على صحة وسالمة البشر والبيئة 

وحيثما لم يكن هذا ممكنًا، . انبعاثات الغازات إلى الهواءمن 

   :ينبغي إدارة خلق وإطالق تلك االنبعاثات من خالل مزيج من

 تحقيق آفاءة استخدامات الطاقة •

 تعديل الخطوات واإلجراءات •

اختيار أنواع وقود أو مواد أخرى قد يسفر  •

 استخدامها عن تخفيض انبعاثات الملوثات 

 تطبيق أساليب ضبط والسيطرة على االنبعاثات •

يمكن أن تشمل أساليب الوقاية والضبط المختارة طريقة أو 

  : ا يليأآثر من طرق المعالجة تبعًا لم

 متطلبات وشروط اللوائح التنظيمية  •

 ِآبر المصدرمدى أهمية و •

نسبة إلى موقع المرفق الذي يخلق االنبعاثات  •

 مصادر أخرى

 موقع المستقبالت الحساسة •

نوعية الهواء المحيط وإمكانية تدهور السقيفة  •

 الهوائية نتيجة للمشروع المقترح

لق الجدوى التقنّية وفعالية التكاليف فيما يتع •

بالخيارات المتوّفرة للوقاية والضبط وإطالق 

 االنبعاثات

  نوعية الهواء المحيط

   النهج العام

المشروعات الحافلة بمصادر آبيرة النبعاث الغازات إلى 

 األثر الكبير على نوعية الهواء واحتمال 5،6الهواء

                                                 
 تعتبر المصادر الكبيرة لالنبعاثات الثابتة والمنتشرة مصادر عامة يمكن 5

على سبيل المثال أن تسهم بزيادة في صافي انبعاثات واحد أو أآثر من 
 طن في السنة؛ PM10 :50: سقيفة الهواء المعنّيةالملوثات التالية ضمن 

NOx :500 طن في السنة؛ SO2 :500 طن في السنة؛ أو حسبما تنص 
 50التشريعات الوطنية؛ ومصادر احتراق ذات ُمدخالت حرارية تعادل 

ويجب تحديد مدى آبر وأهمية انبعاثات الملوثات . ميغاواط ثيرم أو أآثر
اس المشروع المحدد على أن تؤخذ في العضوية وغير العضوية على أس

  . االعتبار الخصائص الُسّمية للمادة الُملوِّثة وغيرها من الخصائص
6 United States Environmental Protection Agency, 

Prevention of Significant Deterioration of Air Quality, 
40 CFR Ch. 1 Part 52>21 . وتشمل المراجع األخرى لتحديد

 .European Commission, 2000النبعاثات الكبيرة والهامة ا
". Guidance Document for EPER implementation"

htm.index/ippc/environment/eu.europa.ec://httpو ؛ 

http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm%D8%9B
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المحيط ينبغي عليها منع أو تقليل ذلك األثر من خالل التأآد من 

  : أن

نبعاثات ال تسفر عن ترّآزات ملوثات تبلغ أو اال •

تتجاوز ما تنص عليه اإلرشادات والمعايير المعنية 

 بتطبيق المعايير التي 7بشأن نوعية الهواء المحيط

تنص عليها التشريعات الوطنية، أو عند عدم 

وجودها، اإلرشادات الراهنة الصادرة عن منظمة 

 8يطالصحة العالمية بشأن نوعية الهواء المح

، أو المصادر الدولية األخرى )1-1-1أنظر الجدول (

 9المتعارف عليها؛

االنبعاثات ال تسهم بزيادة آبيرة أو جوهرية تحول  •

دون بلوغ المستويات أو المعايير التي تنص عليها 

. اإلرشادات المعنية بشأن نوعية الهواء المحيط

 في المائة 25تقترح تلك اإلرشادات وآقاعدة عامة، 

عايير نوعية الهواء المعنية بما يسمح بالمزيد من م

من التنمية المستدامة في المستقبل في سقيفة الهواء 

  10.ذاتها

  

                                                                               
Australian Government. 2004. "National Pollutant 

Inventory Guide". 
http//npi.gov.au/handbooks/pubs/npiguide.pdf   

 معايير نوعية الهواء المحيط هي مستويات نوعية الهواء المحيط المحددة 7
والمنشورة من خالل التشريعات واللوائح التنظيمية في البلدان، وتشير 

الهواء المحيط اإلرشادات بشأن نوعية الهواء المحيط إلى مستويات نوعية 
الموضوعة من خالل شواهد من العيادات الطبية والسّمية وعلم األوبئة 

 ). آتلك التي تنشرها منظمة الصحة العالمية(
.  متوفر على موقع منظمة الصحة العالمية8

http://www.who.int/en. 
 على سبيل المثال المعايير الوطنية األمريكية بشأن نوعية الهواء المحيط 9
)QSNAA) (html.criteria/air/gov.epa.www://http (

 Council)( ذات الصلة الصادرة عن المجلس األوروبي والتعليمات
Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 / Council 

Directive 2002/3/EC of February 12 2002 .  
10 US EPA Prevention of Significant Deterioration 

Increments Limitsتنطبق على السقيفة الهوائية غير المتدهورة  . 

على مستوى المرافق، ينبغي تحديد تقديرات األثر من خالل 

تقييمات نوعية أو آّمية باستخدام تقييمات نوعية الهواء 

لتوّصل إلى األساسية ونماذج االنتشار في الغالف الجوي بغية ا

وينبغي تطبيق . تقديرات مستويات الترّآز عند سطح األرض

بيانات الغالف الجوي والمناخ ونوعية الهواء على الصعيد 

االنتشار، والوقاية من : المحلي عند وضع نماذج بشأن

االجتراف الجّوي الهابط، أو الخضربة، أو الدوامات من 

. رضية والتضاريس األ11 القريبةالهياآلالمصدر أو 

وينبغي نموذج االنتشار الذي يتم تطبيقه من نوع متعارف عليه 

 أمثلة على 1-1-1ويتضّمن الجدول . دوليًا أو من نوع مماثل

أنواع النهج المقبولة بشأن وضع تقديرات االنبعاثات ونماذج 

وتشمل . االنتشار بالنسبة للمصادر الثابتة والمصادر المنتشرة

حيص من أجل تقييمات المصادر أنواع النهج تلك نماذج تم

، ونماذج أآثر )AIRSCREEN أو SCREEN3(الوحيدة 

ويعتمد اختيار ). ADMS أو AERMOD(تعقيدًا وِدّقة 

وطبيعته النموذج على مدى تعقيدات موقع المشروع المعني 

األراضي الجبلية، المناطق الحضرية : مثًال(الجيومورفولوجية 

   ).أو الريفية

  

إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن نوعية الهواء : 1-1-1الجدول 
12،13المحيط

فترة بلوغ   
  المتوسط

  3م/القيمة اإلرشادية ميكروغرام

ثاني أآسيد 
  )SO2(الكبريت 

   ساعة24
  
  

   دقائق10

  )1-الهدف المؤقت  (125
  )2 –الهدف المؤقت  (50
  )اإلرشادات (20

  ) اإلرشادات (500
  )اإلرشادات (40  سنة-1ثاني أآسيد 

                                                 
 20يعني عادة مساحة ضمن دائرة نصف قطرها في حدود " قريب "11

  . مثًال من أمثال ارتفاع المدخنة المعنّية
12 World Health Organization (WHO). Air Quality 

Guidelines Global Update, 2005 . قيمة المواد الجزيئية عند
  . ساعة هي المئين التاسع والتسعون– 24
 األهداف المؤقتة مدرجة إدراآًا لضرورة النهج ذي المراحل من أجل 13

 . الوفاء باإلرشادات الموصى بها

http://www.epa.gov/air/criteria.html
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النتروجين 
)NO2(  

  )اإلرشادات (200  ساعة-1

  المواد الجزيئية
PM10 

  سنة-1
  
  
  
  

   ساعة- 24

  )1-الهدف المؤقت  (70
  )2 –الهدف المؤقت  (50
  )3 –الهدف المؤقت  (30
  )اإلرشادات (20

  
  )1-الهدف المؤقت  (150
  )2-الهدف المؤقت  (100

  )3-الهدف المؤقت  (75
  )اإلرشادات (50

  لجزيئية المواد ا
PM2.5 

   سنة – 1
  
  
  
  

   ساعة- 24

  )1-الهدف المؤقت  (35
  )2-الهدف المؤقت  (25
  )3-الهدف المؤقت  (15
  )اإلرشادات (10

  
  )1-الهدف المؤقت  (75
  )2-الهدف المؤقت  (50

  )3-الهدف المؤقت  (37.5
  )اإلرشادات (25

   ساعة – 8  أوزون
الحد األقصى 

  اليومي

  )1-الهدف المؤقت  ((160
  )اإلرشادات (100

  

المشروعات الواقعة في سقيفة هوائية متدهورة أو مناطق 
  حساسة إيكولوجيًا

المرافق أو المشروعات الواقعة ضمن سقيفة هوائية رديئة 

 وضمن أو مباشرة بعد مناطق معتبرة حساسة 14النوعية،

، ينبغي أن تتأآد من أن أية )مثًال المتنزهات الوطنية(إيكولوجيًا 

ي مستويات التلوث يجب أن تكون صغيرة إلى أقصى زيادة ف

 حد ممكن، وال تتجاوز جزءًا صغيرًا من المتوسط السنوي

 لنوعية الهواء حسب اإلرشادات أو المعايير  قصير األجلالنافذ

ويمكن أيضًا . التي ينص عليها التقييم البيئي للمشروع المحدد

 مصادر تغيير مواقع: أن تشمل إجراءات التخفيف المناسبة

االنبعاثات الكبيرة بحيث تكون خارج السقيفة الهوائية المعنّية، 

واستخدام أنواع وقود أو تكنولوجيات أآثر نظافة، وتطبيق 

إجراءات شاملة لمكافحة التلوث، واإلجراءات التعويضية في 
                                                 

                                                

 تعتبر سقيفة الهواء رديئة النوعية إذا جرى إلى حد آبير تجاوز معايير 14
التي تنص عليها تشريعات البلدان أو اإلرشادات الصادرة عن نوعية الهواء 

  . منظمة الصحة العالمية بشأن نوعية الهواء

المنشآت التي تحت سيطرة الجهة الراعية للمشروع أو المرافق 

  . ية نفسهااألخرى ضمن السقيفة الهوائ

وينبغي على أساس آل مشروع على حدة أو آل صناعة بحد 

ذاتها وضع أحكام محددة بغية تقليل االنبعاثات وأثرها في 

  آما.السقيفة الهوائية رديئة النوعية أو الحساسة إيكولوجيًا

ينبغي على الجهة المحلية المسؤولة عن منح ورصد تراخيص 

لمتعلقة باإلجراءات األحكام ا االنبعاثات رصد ومتابعة

لجهة الراعية ل خارج السيطرة المباشرة  الواقعةالتعويضية

ويجب أن يتم وضع تلك األحكام قبل . التخفيضاتللمشروع أو 

  .المرفق المعني قيد التشغيل النهائي/ وضع المشروع 

   المصادر الثابتة

المصادر الثابتة هي مصادر انبعاثات ملّوثات إلى الغالف 

وهي تقع . لة وغير متحرآة وهي قابلة للتحديدالجوي منفص

وقد يكون داخل . عادة في مصانع اإلنتاج والصناعات التحويلية

منفردة تشّكل في " مصادر انبعاثات"المصدر الثابت عدة 

15.مجموعها المصدر الثابت المعني

يتم تمييز المصادر الثابتة حسب ملوثات الهواء التي يجري 

بة الحتراق أنواع الوقود األحفوري، إطالقها وهي عادة مصاح

، وثاني أآسيد الكبريت )NOx(أآسيدات النيتروجين : ومنها

)SO2( وأول أآسيد الكربون ،)CO( ومواد جزيئية ،)PM( ،

 الهواء األخرى شاملة مرآبات عضويةفضًال عن ملوثات 

ومعادن قد تكون أيضًا مصاحبة ) VOCs(محددة طيارة 

  . طة الصناعيةلمجموعة واسعة من األنش

 
 تشير عبارة مصادر انبعاثات إلى مدخنة أو مخرج أو مصادر منفصلة 15

وينبغي عدم الخلط بين هذا المصطلح وبين المصدر . أخرى تطلق الملوثات
 التي هي مناطق والمصادر الثابت، وهو فرق تنظيمي عن المصادر

علمًا بأن تسمية المصادر الثابتة آمصادر انبعاثات متعددة مفيدة . المتنقلة
  . فهي تسّهل زيادة تفاصيل اإلبالغ عن المعلومات المتعلقة باالنبعاثات
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ينبغي تفادي االنبعاثات من المصادر الثابتة والسيطرة عليها 

التي ) GIIP(وفقًا للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات 

تنطبق على القطاع الصناعي المعني، وذلك تبعًا لألوضاع 

المحيطة، ومن خالل اقتران تطبيق تعديالت الخطوات 

اثات، وهي ما يدرج واإلجراءات بضوابط مكافحة االنبع

وفيما يلي توصيات إضافية فيما .  أمثلة عليها2-1-1الملحق 

يتعلق بارتفاع المداخن واالنبعاثات من مرافق االحتراق 

  . الصغيرة

  ارتفاع المدخنة 

ينبغي تصميم ارتفاع المدخنة بالنسبة لكافة مصادر االنبعاثات 

رسات الدولية  وفقًا للمما–أم ال " آبيرة" سواء آانت –الثابتة 

لتفادي مستويات ) 3-1-1أنظر الملحق (الجيدة في الصناعات 

االجتراف : الترّآز الشديد عند سطح األرض نتيجة لكل من

الهابط، والخضربة، والدوامات، وبغية التأآد من االنتشار 

وبالنسبة للمشروعات التي يوجد فيها . المعقول الذي يقلل األثر

جب تحديد ارتفاع المداخن مع مصادر انبعاثات متعددة، ي

المراعاة الواجبة لالنبعاثات من آافة مصادر المشروع المعني 

آما يجب أن تستخدم مصادر . سواء الثابتة والمنتشرة

 شاملة مصادر االحتراق –االنبعاثات غير الكبيرة 

 الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات من - 16الصغيرة

  . أجل وضع تصاميم المداخن

  رشادات بشأن االنبعاثات من مرافق االحتراق الصغيرةاإل

وحدات االحتراق الصغيرة هي أنظمة مصّممة لتوليد طاقة 

آهربائية أو ميكانيكية أو بخار ماء أو حرارة أو أي مزيج من 

هذه األنواع، بغض النظر عن نوع الوقود المستخدم بطاقة 

                                                                                                 
 مصادر االحتراق الصغيرة هي تلك التي استطاعتها آُمدخل حراري 16

  . ميغاواط ثيرم أو أقل50تعادل 

 50 و )MWth( ميغاواط ثيرم 3ُمدخالت حرارة تتراوح بين 

  . ميغاواط ثيرم

-1-1تنطبق اإلرشادات بشأن االنبعاثات المدرجة في الجدول 

 على منشآت وحدات االحتراق الصغيرة التي تعمل أآثر من 2

 ساعة في السنة، وتلك التي طاقة استخدامها السنوية تزيد 500

أما المصانع التي تحرق مزيجًا من أنواع .  في المائة30على 

قارنة أداء االنبعاثات بتلك اإلرشادات استنادًا الوقود فعليها م

إلى مجموع المساهمات النسبية من آل نوع من أنواع الوقود 

بعاثات أدنى إذا آان  ويمكن أن تنطبق قيم ان17.المستخدم

رح يقع في سقيفة هوائية حساسة إيكولوجيًا، أو المرفق المقت

لجة األثر آانت نوعية هواء تلك السقيفة رديئة، وذلك بغية معا

التراآمي الناجم عن ترآيب أآثر من وحدة احتراق صغيرة في 

  . إطار مشروع توليد موّزع

  

 
اهمة نوع من أنواع الوقود هي النسبة المئوية لقيمة المدخالت من  مس17

  . لهذا الوقود مضروبة بقيمتها الحّدية) LHV(الحرارة المنخفضة 
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 ) أو حسبما يشار إليه– (mg/Nm3 -)  ميغاواط ثيرم50 – ميغاواط ثيرم 3( إرشادات بشأن انبعاثات مرافق االحتراق الصغيرة – 2-1-1الجدول 

  / تكنولوجية االحتراق 
غاز جاف، محتوى  )NOx(أآاسيد النيتروجين  )SO2(ثاني أآسيد الكبريت  )PM(ية مواد جزيئ وقود

 (%) O2زائد من 
     محرك

 .م.غ .م.غ غاز
 )إشعال بشرارة (200
 )وقود مزدوج (400
 )إشعال انضغاطي (1600

15  

 سائل

 إذا بررت ذلك اعتبارات 100 أو حتى 50
الجدوى االقتصادية : مثًال(المشروع المحدد 

باستخدام وقود منخفض المحتوى من الرماد أو 
، وتوّفر 50إضافة معالجة ثانوية للوفاء بمستوى 

 )القدرات البيئية للموقع المعني

آبريت إذا بررت  % 3.0آبريت أو حتى  % 1.5
الجدوى : مثًال(ذلك اعتبارات المشروع المحدد 

االقتصادية الستخدام وقود منخفض المحتوى 
ة المعالجة الثانوية للوفاء بمستويات الكبريتي، أو إضاف

آبريت، وتوّفر القدرات البيئية  % 1.5استخدام 
 )للموقع المعني

أو  (1460:400> ] مم[إذا آان قطر الثقب 
 عند وجود مبرر للحفاظ 1600في حدود 

 )على ارتفاع آفاءة الطاقة
 

: 400≥ ] مم[إذا آان حجم قطر الثقب 
1850 

15  

     توربين
  عيغاز طبي

 15<  ميغاواط ثيرم إلى 3 ≥ 
 ميغاواط ثيرم

 )توليد آهربائي( جزء بالمليون 42 .م.غ .م.غ
 15 )دفع ميكانيكي( جزء بالمليون 100

  غاز طبيعي 
 50<  ميغاواط ثيرم إلى 15≥ 

 ميغاواط ثيرم
 15  جزء بالمليون25 .م.غ .م.غ

 15<  ميغاواط ثيرم إلى 3≥  )توليد آهربائي( جزء بالمليون 96 وقود غير الغاز الطبيعي 
 واط ثيرمميغا

إذا ) آبريت % 0.2: مثًال(آبريت أو أقل  % 0.5 .م.غ
 15 )دفع ميكانيكي( جزء بالمليون 150 توّفر تجاريًا بدون تكلفة وقود آبيرة زائدة

 وقود غير الغاز الطبيعي 
 50<  ميغاواط ثيرم إلى 15≥ 

 ميغاواط ثيرم
إذا توّفر ) آبريت % 0.2: ًالمث(آبريت أو أقل % 5 .م.غ

 15  جزء بالمليون74 تجاريًا بدون تكلفة وقود آبيرة زائدة

     مرجل
 3 320 .م.غ .م.غ غاز
 3 460 2000  إذا برر التقييم البيئي ذلك150 وحتى 50 سائل
 6 650 2000  إذا برر التقييم البيئي ذلك150 وحتى 50 صلب

صناعية سقيفتها الهوائية متدهورة أو قريبة من مناطق حساسة إيكولوجيًا حيث / ت؛ ينبغي تطبيق مستويات أداء أعلى من التي في الجدول على المرافق الواقعة في مناطق حضرية عدم وجود إرشادا. = م.غ: مالحظة
سخين العالية؛ تشمل أنواع الوقود الصلب الكتلة األحيائية؛ نانو متر مكّعب عند ضغط جوي واحد ودرجة من الضروري اعتماد ضوابط انبعاثات أآثر صرامة؛ ميغاواط ثيرم هو الُمدخالت الحرارية على أساس قيمة الت

روجين والمواد الجزيئية بالنسبة حرارة صفر مئوية؛ فئة ميغاواط ثيرم ينبغي تطبيقها على آافة المرفق المؤلف من وحدات متعددة تعتبر على نحو معقول منبعثة عن مدخنة مشترآة ماعدا ما تعلق بحدود أآاسيد النيت
 . في المائة30 ساعة في السنة ومعامل طاقة استخداماتها السنوي يزيد على 500تنطبق قيم اإلرشادات على المرافق التي تعمل أآثر من . للتربينات والمراجل

 8      2007 نيسان/أبريل 30
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  المصادر المنتشرة 

تشير مصادر االنبعاثات المنتشرة إلى االنبعاثات الموزعة 

على مساحة واسعة وليست مقصورة على مصدر إخراج مكانيًا 

وهي تنشأ في عمليات ال يتم فيها التقاط الغازات المنفلتة . محدد

إمكانية إحداث ولهذه االنبعاثات . وتمريرها من مدخنة واحدة

أثر عند مستوى سطح األرض بنسبة الوحدة أآبر بكثير من 

فها وانتشارها االنبعاثات من مصادر ثابتة، وذلك ألنها يتم صر

أما النوعان الرئيسيان من االنبعاثات . قرب سطح األرض

والمواد ) VOCs(المرآبات العضوية الطّيارة : المنتشرة فهما

 أآاسيد  وهيأما الملوثات األخرى). PM(الجزيئية 

النيتروجين وثاني أآسيد الكربون وأول أآسيد الكربون 

)NOx, SO2, CO ( لعمليات فهي بصورة رئيسية مصاحبة

وعلى المشروعات التي من . االحتراق حسبما سبق وصفه

 مصادر انبعاثات منتشرة تحديد ضرورة  فيهاالممكن أن تكون

  . تقييم نوعية الهواء المحيط وممارسات الرصد

ت  سواء آان–نفايات الصلبة مفتوح للحراق الاإلال يعتبر 

نه وذلك أل ممارسة جيدة ويجب تفاديه، – ة أو غير خطرخطرة

من غير الممكن التحّكم بفعالية في االنبعاثات الملوثة من هذا 

  . النوع من المصادر

  )VOCs(المرآبات العضوية الطيارة 

أآثر مصادر انبعاثات المرآبات العضوية الطيارة شيوعًا هي 

تلك المصاحبة لألنشطة الصناعية التي تنتج وتخّزن وتستخدم 

رآبات حيث تكون سوائل أو غازات تحتوي على تلك الم

أو معرضة لضغط بخار منخفض، أو  مضغوطة،: المواد

التسّربات : وتشمل هذه المصادر عادة. تخرج من حّيز ُمسّور

من المعدات، واألحواض وصهاريج المزج المفتوحة، 

وصهاريج التخزين، ووحدات عمليات محطات معالجة المياه 

 تسريبات وتشمل. المستعملة، والتسريبات الناجمة عن حوادث

الصمامات، وقطع ترآيب األنابيب، واألآواع فهي : المعدات

أما أساليب الوقاية . جميعًا معّرضة للتسريب تحت الضغط

والضبط الموصى بها بشأن انبعاثات المرآبات العضوية 

  :الطيارة المصاحبة لتسريبات المعدات فتشمل

 يدرج 4-1-1إدخال تعديالت على المعدات، والملحق  •

 عليها؛ أمثلة 

) LDAR(تنفيذ برنامج اآتشاف وإصالح التسريبات  •

لضبط االنبعاثات المنتشرة من خالل الرصد المنتظم بغية 

اآتشاف التسريبات ومن ثم إجراء التصليحات الالزمة في 

  18.غضون فترة زمنية مسبقة التحديد

بالنسبة النبعاثات المرآبات العضوية الطيارة المصاحبة للعمل 

ويات في أحواض وأوعية مفتوحة وعمليات مزج على الكيما

  : فإن أساليب الوقاية والضبط الموصى بها تشملمفتوحة، 

 االستبدال بمواد أقل تطايرًا آالمذيبات المائية؛  •

جمع األبخرة من خالل شافطات هواء ومن ثم معالجة  •

تدفقات الغاز بتخليصها من المرآبات العضوية الطيارة 

 أو االمتصاص بالكربون بوسائل ضبط آالمكثفات

 الُمنشَّط؛ 

جمع األبخرة من خالل شافطات هواء ومن ثم معالجتها  •

 :  منها،بوسائل ضبط تدميرية

o وهي تستخدم : أجهزة اإلحراق التحفيزي

من الختزال المرآبات العضوية الطيارة 

الغازات الناجمة عن عمليات متعددة الخطوات 

                                                 
 Leak Detection and لالطالع على المزيد من المعلومات، أنظر 18

Repairعلى العنوان التالي على شبكة اإلنترنت  :
http://www.ldar.net 
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رذاذي والخارجة من حجيرات الدهان بالّرش ال

 والمواقد والعمليات األخرى المتعددة الخطوات

o للتحّكم وهي تستخدم : أجهزة الحرق الحراري

في مستويات المرآبات العضوية الطيارة في 

تدفقات الغازات، وذلك من خالل تمرير تلك 

التدفقات عبر حجرة احتراق حيث يتم حرق تلك 

المرآبات في الهواء عند درجات حرارة بين 

  درجة سنتغراد1300سنتغراد و  درجة 700

o يستخدم : االشتعال باألآسدة في أماآن مغلقة

لتحويل المرآبات العضوية الطيارة إلى ثاني 

 أآسيد الكربون وماء من خالل اإلحراق المباشر

استخدام األسطح العائمة على صهاريج التخزين بغية  •

فرجة  االستغناء عنتخفيض فرصة التطاير من خالل 

 . توجد عادة في صهاريج التخزين التقليديةالغلق التي 

   )PM(المواد الجزيئية 

 الغبارالملوث األآثر شيوعًا في إطار االنبعاثات المنتشرة هو 

وهو ينطلق أثناء عمليات محددة آالنقل . أو المواد الجزيئية

وتخزين المواد الصلبة في مخازن مكشوفة، ومن سطح التربة 

 ساليباألوتشمل .  المعّبدةالمكشوف شامًال الطرقات غير

  : منع وضبط تلك االنبعاثات ما يليل الموصى بها

األغطية، : استخدام طرق ضبط والتحّكم بالغبار، من بينها •

والخمد بالماء، أو زيادة المحتوى من الرطوبة في أآوام 

مخزونات المواد في األماآن المكشوفة، أو الضوابط 

فرازة مخروطية  شاملة شفط الهواء ومعالجته من خالل

لتنقية الهواء بالنسبة لمصادر مناولة المواد آأحزمة 

 وسيور النقل والصناديق؛ 

استخدام الخمد بالماء للسيطرة على المواد غير المعبأة   •

وليس . على سطوح الطرقات المعّبدة وغير المعّبدة

استخدام الزيوت ومشتقاتها من بين الطرق الموصى بها 

وتشمل األمثلة على . على الطرقاتللسيطرة على الغبار 

خيارات السيطرة اإلضافية بشأن الطرق غير المعّبدة تلك 

 . 5-1-1الموجزة في الملحق 

  )ODS(المواد المستنفدة لطبقة األوزون 

تصّنف عدة آيماويات باعتبارها موادًا مستنفدة لطبقة األوزون 

ل ومن المقّرر إلغاؤها تدريجيًا بمقتضى بروتوآول مونتريا

 ويجب عدم 19.المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون

الكلورو فلورو آربون : إقامة أية أنظمة جديدة تستخدم مرآبات

)CFCs(ثالثي آلور -1،1،1لونات، والمرّآب ا، واله

بات رّآُماإليثين، ورباعي آلوريد الكربون، وميثيل البروميد أو 

رو آلورو فلورو فمرآبات الهيد. الهيدرو برومو فلورو آربون

جسرية حسبما / آربون يجب أن تعتبر مجّرد بدائل مؤقتة 

   20.تحدده التزامات البلد المعني ولوائحه التنظيمية المعنّية

    على اليابسة–المصادر المتنّقلة 

العربات مثل عمليات االحتراق األخرى، تشمل االنبعاثات من 

آاسيد  أول أآسيد الكربون و أ]مختلف أنواع السيارات[

النيتروجين وثاني أآسيد الكبريت ومواد جزيئية ومرآبات 

 على العرباتويجب أن تتقّيد االنبعاثات من . عضوية طيارة

                                                 
 -1،1،1مرآبات الكلورو فلورو آربون، الهالونات، : ثلة تشمل األم19

؛ رباعي آلوريد الكربون؛ )ميثيل الكلوروفورم(ثالثي آلور اإليثين 
وهي تستخدم . مرّآبات الهيدرو آلورو فلورو آربون؛ وميثيل البروميد

مجاالت التبريدالمنزلي والتجاري والمتعدد : عادة في عدة تطبيقات شاملة
ة تكييف الهواء في المنازل والمحالت التجارية والعربات؛ الخطوات؛ أجهز

وفي صناعة المنتجات الرغوية؛ والتنظيف بالمواد المذيبة؛ وآمواد إرذاذ 
  . دافعة؛ وفي أجهزة الوقاية من الحريق؛ وآمواد داخنة للمحاصيل

 هنالك المزيد من المعلومات من خالل موقع األمانة العامة لبروتوآول 20
 /http://ozone.unep.org: على شبكة اإلنترنتمونتريال 
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وعند عدم . الطرقات وخارجها بالبرامج الوطنية أو اإلقليمية

  : وجود تلك البرامج، ينبغي النظر في اعتماد النهج التالي

جب على أصحاب ، يالعربةبغض النظر عن حجم أو نوع  •

 تنفيذ برامج صيانة العرباتمستثمري أساطيل / 

المحرآات التي توصي بها الشرآات الصانعة لتلك 

 ؛العربات

يجب إعطاء السائقين تعليمات بشأن منافع ممارسات قيادة  •

العربات بما يخفض مخاطر الحوادث واستهالك الوقود 

معًا، بما في ذلك معدالت التسارع المحسوبة والسير 

 ضمن حدود السرعة المقّررة؛

 عربة ثقيلة أو أآثر 120الشرآات التي لديها أساطيل من  •

 21 عربة خفيفة أو أآثر450أو ) باصات وشاحنات(

العاملة ) سيارات الرآوب الصغيرة والشاحنات الخفيفة(

ضمن سقيفة هوائية ينبغي عليها النظر في طرق إضافية 

 :لتخفيض األثر الممكن شاملة

o ربات القديمة بأخرى جديدة أآثر آفاءة إحالل الع

 في استخدام الوقود 

o  تحويل العربات آثيرة االستخدام إلى أنواع وقود

 أآثر نظافة

o  آأجهزة ترآيب وصيانة وسائل ضبط االنبعاثات

 )catalytic converters(التحويل الحافزة 

o تنفيذ برنامج منتظم لصيانة وإصالح العربات 

  

                                                 

                                                

 من المفترض أن الحدود الدنيا المختارة لألساطيل تشّكل مصادر آبيرة 21
 آم في السنة 100000لالنبعاثات استنادًا إلى سير المرآبة الواحدة مسافة 

  . باستخدام متوسط معامالت االنبعاثات

  ) GHGs(س الحراري الغازات المسببة لالحتبا

تشمل القطاعات التي يمكن أن تخلق انبعاثات آبيرة من 

الطاقة، :  قطاعات22الغازات المسببة لالحتباس الحراري

إنتاج اإلسمنت، وصناعة : مثًال(والنقل، والصناعات الثقيلة 

الصلب، وصهر األلمنيوم، والصناعات البتروآيماوية، /الحديد

، والزراعة، والحراجة، )مدةوتكرير البترول، وصناعة األس

ويمكن أن تنطلق الغازات المسببة ألثر الدفيئة . وإدارة النفايات

من مرافق انبعاثات مباشرة داخل حدود المشروعات وانبعاثات 

غير مباشرة مصاحبة إلنتاج الكهرباء خارج الموقع لتستخدمها 

  . المشروعات

ات تشمل التوصيات الخاصة بتخفيض والسيطرة على الغاز

  : المسببة لالحتباس الحراري

  23تمويل خفض انبعاثات غاز الكربون؛ •

االقتصاد "أنظر القسم الذي يبحث في (تعزيز آفاءة الطاقة  •

 ؛"في استخدام الطاقة

حماية وتعزيز بالوعات وخزانات الغازات المسببة  •

 لالحتباس الحراري؛ 

 تشجيع أشكال الزراعة والحراجة القابلة لالستمرار؛  •

  وتطوير وزيادة أشكال الطاقة المتجددة؛ تشجيع •

  24اعتماد تكنولوجيات أسر وتخزين غاز الكربون؛ •

 
تي هي جزء من  الغازات الستة المسببة لالحتباس الحراري ال22

بروتوآول آيوتو بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغّير 
؛ و )CH4(؛ وغاز الميثان )CO2(ثاني أآسيد الكربون : المناخ تشمل

؛ )HFCs(؛ ومرآبات الهيدرو فلورو آربون )N2O(أآسيد النيتروز 
  ). SF6(وسداسي فلوريد الكبريت 

ستراتيجية لتخفيض انبعاثات غاز  تمويل خفض غاز الكربون آا23
الكربون يمكن أن يشمل آلية التنمية النظيفة في البلد المعني أو التنفيذ 

 .المشترك التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغّير المناخ
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أو تخفيض انبعاثات غاز الميتان من خالل /الحد من و •

 واستخدامه في أعمال إدارة النفايات وفي إنتاج استخالصه

الفحم الحجري، والنفط، والغاز (ونقل وتوزيع الطاقة 

 ). الطبيعي

  بعةالرصد والمتا

تتيح برامج رصد االنبعاثات ونوعية الهواء معلومات يمكن 

 .استخدامها لتقييم مدى فعالية استراتيجيات إدارة االنبعاثات

ونوصي باعتماد عملية تخطيط منهجية لضمان آفاية البيانات 

ولتفادي جمع (التي يتم جمعها من أجل األغراض المقصودة 

ليها أحيانًا التي يشار إ –وهذه العملية ). بيانات غير ضرورية

الغرض من جمع :  تحدد–باسم عملية أهداف نوعية البيانات 

  تلكتلك البيانات، والقرارات الواجب اتخاذها استنادًا إلى

البيانات، وعواقب اتخاذ القرارات غير الصحيحة، والحدود 

الزمنية والجغرافية، ونوعية البيانات الالزمة التخاذ القرارات 

وينبغي أن ينظر برنامج رصد نوعية الهواء  25.الصحيحة

  : في العناصر التالية

النطاق والبنود المختارين : نطاق وبنود عملية الرصد •

للرصد يجب أن يعكسا الملوثات موضوع االهتمام 

وبالنسبة لعمليات . المصاحبة لخطوات المشروع المعني

                                                                               
ثاني أآسيد الكربون هو عملية تتألف من ) CCS( استخالص وتخزين 24

 الصناعية وتلك المتعلقة بإنتاج فصل ثاني أآسيد الكربون من المصادر
الطاقة؛ ونقله إلى موقع تخزين؛ وعزله ألمد طويل عن الجو، على سبيل 

تفاعل (المثال في تشكيالت جيولوجية أو المحيطات أو الكربونات المعدنية 
ثاني أآسيد الكربون مع األآاسيد المعدنية في المعادن السلكاوية بهدف إنتاج 

موضوع بحوث مكّثفة في مختلف مناطق العالم وهو ). آربونات مستقرة
 IPCC( ،Special(الهيئة الحكومية الدولية المعنّية بتغّير المناخ (

Report, Carbon Dioxide Capture and Storage 
(2006) .  

 United States Environmental: أنظر على سبيل المثال 25
Protection Agency, Guidance on Systematic 

Planning Using the Data Quality Objectives Process 
EPA QA/G-4, EPA/240/B-06/001 February 2006. 

  

وخطوات االحتراق يشمل النطاق والبنود عادة نوعية 

 . ت آالمحتوى الكبريتي للوقود المعنيالُمدخال

قبل أن يتم وضع تصاميم المشروع، : الحسابات األساسية •

ينبغي القيام برصد نوعية الهواء األساسية في وقرب موقع 

المشروع لتقييم المستويات األساسية للملوثات الرئيسية، 

وذلك للتمييز بين األوضاع المحيطة الراهنة واألثر الناجم 

 . ععن المشرو

يجب أن تكون البيانات عن :  الرصد عمليةنوع وتواتر •

االنبعاثات ونوعية الهواء المحيط نموذجية عن االنبعاثات 

وتشمل األمثلة . المشروع على مرِّ الزمنالصادرة عن 

عن التباينات المتوقفة على الزمن في عمليات وخطوات 

التصنيع متعدد الخطوات، وتباينات  :الصناعات التحويلية

ويمكن أن يكون من الضروري . الخطوات الموسمية

 من العمليات والخطوات شديدة زيادة تواتر أخذ عّينات

وقد تتراوح مدة . التباين أو اعتماد طرق مرّآبة بشأنها

وتواتر رصد االنبعاثات بين االستمرار بالنسبة لبعض 

نوعية : مثًال(عناصر أو ُمدخالت عمليات االحتراق 

ات للمداخن أقل تواترًا آأن تكون شهرية واختبار) الوقود

 . أو ربع سنوية أو سنوية

يمكن أن يتألف رصد نوعية الهواء المحيط : مواقع الرصد •

من رصد خارج الموقع أو من على سور الموقع المعني 

تقوم به إما الجهة الراعية للمشروع أو الهيئة الحكومية 

. الجهتينالمختصة أو يتم القيام به بالتعاون بين آلتا 

وينبغي تحديد مواقع محطات رصد نوعية الهواء المحيط 

في ضوء نتائج الطرق العلمية والنماذج الرياضية بغية 

التوّصل لتقديرات األثر المحتمل على السقيفة الهوائية 

تؤخذ المهنية نتيجة لمصدر االنبعاثات المعني، على أن 
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 في االعتبار جوانب مثل مواقع المجتمعات المحلية

 . المحتمل تأثرها واتجاهات الرياح السائدة

ينبغي أن تطبق برامج . أخذ العّينات وطرق تحليلها  •

الرصد الطرق المنهجية الوطنية أو الدولية بشأن جمع 

وتحليل العّينات، آتلك التي تنشرها المنظمة الدولية لتوحيد 

 27 أو اللجنة األوروبية لتوحيد المعايير26المعايير،

 28.ها الوآالة األمريكية لحماية البيئةأو التي تنشر

ويجب أن يقوم بأخذ العينات أو يشرف عليه أشخاص 

أما تحليلها فيجب أن تقوم به جهات مجازة . ُمدرَّبون عليه

وينبغي تطبيق وتوثيق  .أو مصادق عليها لهذا الغرض

جودة أخذ وتحليل العينات  ضبط/خطط ضمان

)QA/QC (نات بشأن بغية ضمان آفاية نوعية البيا

طرق االآتشاف محدوديات : مثًال(االستخدام المزمع لها 

آما ينبغي أن ). أدنى من المستويات التي تثير القلق

 . ضبط الجودة/تتضّمن تقارير الرصد وثائق ضمان

   رصد انبعاثات محطات االحتراق الصغيرة

 : المراجل إضافي موصى به بشأن  رصدنهج •

 20≤  ميغاواط ثيرم و 3 ≥ المراجل ذات السعة الواقعة بين
 : ميغاواط ثيرم

o ثاني : االختبارات السنوية النبعاثات المداخن

أآاسيد النيتروجين، والمواد أآسيد الكبريت، و 
                                                 

بشأن البيئة ) ISO(مجموعة معايير المنظمة الدولية لتوحيد المعايير  26
: وحماية الصحة والسالمة منشورة على شبكة اإلنترنت على الموقع

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.Catalog
ueList?ICS1=13&ICS2=&ICS3=&scopelist=   

: مجموعة المعايير األوروبية منشورة على شبكة اإلنترنت على الموقع 27
htm.cwen/catweb/eu.cen.www://http .  
ث فيها فهرس الطرق المنهجية الوطنية يتيح غرفة مقاصة يسهل البح 28

والرجوع إليها بشأن الطرق المنهجية واإلجراءات األمريكية ألغراض 
الرصد التنظيمي وغير التنظيمي بشأن قضايا المياه والترّسبات والهواء 

  . gov.nemi.www://http: وهو متاح على شبكة اإلنترنت على الموقع

بالنسبة للمراجل التي وقودها الغاز، . الجزيئية

يمكن حساب ثاني أآسيد الكبريت و أآاسيد 

إلى شهادات المصادقة  النيتروجين فقط استنادًا

ى نوعية الوقود عند عدم استخدام تجهيزات عل

 . ضبط

o  إذا بّينت االختبارات السنوية النبعاثات المداخن

نتائج أفضل على نحو جوهري ومستمر من 

المستويات المطلوبة، يمكن تخفيض تواتر تلك 

االختبارات من مرة آل سنة إلى آل سنتين أو 

 . ثالث سنوات

o ال عمليات رصد: رصد االنبعاثات . 

 ميغاواط 50<  ميغاواط ثيرم و 20≥ مراجل من سعة بين ال
  ثيرم

o ثاني : االختبارات السنوية النبعاثات المداخن

أآسيد الكبريت، و أآاسيد النيتروجين، والمواد 

بالنسبة للمراجل التي وقودها الغاز، . الجزيئية

يمكن حساب ثاني أآسيد الكبريت و أآاسيد 

دات المصادقة إلى شها النيتروجين فقط استنادًا

عند عدم استخدام تجهيزات (على نوعية الوقود 

 ).ضبط بشأن ثاني أآسيد الكبريت

o ثاني أآسيد الكبريت: رصد االنبعاثات .

المحطات المزودة بتجهيزات ضبط ثاني أآسيد 

رصد : أآاسيد النيتروجين. مستمر: الكبريت

مستمر إما النبعاثات أآاسيد النيتروجين أو 

ام د النيتروجين التأشيرية باستخدالنبعاثات أآاسي

رصد : اد الجزيئيةالمو. مقومات االحتراق

عدم مستمر إما النبعاثات المواد الجزيئية أو 

http://www.cen.eu/catweb/cwen.htm
http://www.nemi.gov/
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الشفافية أو النبعاثات تأشيرية من المواد 

الرصد / الجزيئية باستخدام مقومات االحتراق 

 . البصري

 :التوربيناتنهج رصد إضافي موصى به بشأن   •

o ثاني : لسنوية النبعاثات المداخناالختبارات ا

أآاسيد (أآسيد الكبريت وأآاسيد النيتروجين 

النيتروجين فقط بالنسبة للتوربينات التي وقودها 

 ). الغاز

o  إذا بّينت االختبارات السنوية النبعاثات المداخن

مثًال أقل من (نتائج أفضل على نحو جوهري 

من )  سنوات متتالية3(ومستمر )  في المائة75

لمستويات المطلوبة، يمكن تخفيض تواتر تلك ا

االختبارات من مرة آل سنة إلى آل سنتين أو 

 . ثالث سنوات

o رصد : أآاسيد النيتروجين:  رصد االنبعاثات

مستمر إما النبعاثات أآاسيد النيتروجين أو 

أآاسيد النيتروجين التأشيرية باستخدام مقومات 

مر رصد مست: ثاني أآسيد الكبريت. االحتراق

عند استخدام تجهيزات ضبط ثاني أآسيد 

 . الكبريت

  :المحرآاتنهج رصد إضافي موصى به بشأن  •

o ثاني : االختبارات السنوية النبعاثات المداخن

أآسيد الكبريت وأآاسيد النيتروجين والمواد 

أآاسيد النيتروجين فقط بالنسبة (الجزيئية 

 ). للتوربينات التي وقودها الغاز

o تبارات السنوية النبعاثات المداخن إذا بّينت االخ

مثًال أقل من (نتائج أفضل على نحو جوهري 

من )  سنوات متتالية3(ومستمر )  في المائة75

المستويات المطلوبة، يمكن تخفيض تواتر تلك 

االختبارات من مرة آل سنة إلى آل سنتين أو 

 .ثالث سنوات

o رصد : أآاسيد النيتروجين: رصد االنبعاثات

 النبعاثات أآاسيد النيتروجين أو مستمر إما

أآاسيد النيتروجين التأشيرية باستخدام مقومات 

رصد مستمر : ثاني أآسيد الكبريت. االحتراق

عند استخدام تجهيزات ضبط ثاني أآسيد 

رصد مستمر إ ما : المواد الجزيئية. الكبريت

النبعاثات المواد الجزيئية أو االنبعاثات 

يئية باستخدام مقومات التأشيرية من المواد الجز

 . العمليات
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 طرق وضع نماذج تقديرات وانتشار -1-1-1الملحق 
  االنبعاثات في الهواء

ما يلي قائمة جزئية لوثائق تساعد في التوّصل إلى تقديرات  

االنبعاثات إلى الهواء من مختلف العمليات ونماذج توّزع 

  : الهواء

Australian Emission Estimation Technique Manuals 

http://www.npi.gov.au/handbooks/ 

Atmospheric Emission Inventory Guidebook, UN / 

ECE / EMEP and the European Environment 

Agency 

http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.ht

m  

Emission factors and emission estimation methods, 

US EPA Office of Air Quality Planning & Standards 

http://www.epa.gov/ttn/chief

Guidelines on Air Quality Models (Revised), US 

Environmental Protection Agency (EPA), 2005 

http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw

_05.pdf

Frequently Asked Questions, Air Quality Modeling 

and Assessment Unit (AQMAU), UK Environment 

Agency http://www.environment-

agency.gov.uk/subjects/airquality/236092/?version=

1&lang=_e 

OECD Database on Use and Release of Industrial 

Chemicals http://www.olis.oecd.org/ehs/urchem.nsf/ 

http://www.epa.gov/ttn/chief
http://www.epa.gov/ttn/chief
http://www.epa.gov/ttn/chief
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf


  
  إرشادات بشأن البيئة والصّحة والسالمة 

 مقّدمة : إرشادات عامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 

 مجموعة البنك الدولي   
  

    نماذج تكنولوجيات منع وضبط االنبعاثات من مصادر ثابتة إلى الهواء– 2-1-1الملحق 

تعديالت / نهج عام بشأن الوقاية  المصادر والقضايا الرئيسية
آفاءة االختزال  خيارات الضبط العمليات

 تعليقات أوضاع الغاز (%)

  )PM(المواد الجزيئية 
غاز جاف،  %99.7-99 مرّشحات نسيجية

درجة 
 < الحرارة

400F  

درجة الحرارة، : مدى التطبيق يتوقف على خصائص غاز المداخن شاملة
ة هواء نطاق نسب. واالنسحاج، والِحمل المعنيوالخصائص الكيميائية، 

 قدم مكعب في الدقيقة في 3.5 إلى 2.0نموذجية إلى النسيج القماشي البالغ 
 23الترآزات الخارجة الممكن تحقيقها تبلغ . )cfm/ft2(القدم المرّبع 

  .نانو متر مكّعب/ملغم
 مرّسبات إلكتروستاتية

)ESP(  
تتباين حسب  97-99%

نوع 
 الجزيئيات

الكفاءة تعتمد على درجة .  الجزيئات الكبيرةتهيئة الغاز مسبقًا من أجل إزالة
نانو / ملغم23الترآزات الخارجة الممكن تحقيقها تبلغ . مقاومة الجزيئات

 .متر مكّعب
فرازة مخروطية 
 لتنقية الهواء

الترآزات الخارجة الممكن تحقيقها . األآثر آفاءة بالنسبة للجزيئات الكبيرة الشيء 74-95%
  .متر مكّعبنانو / ملغم40-30تبلغ 

المصادر الرئيسية هي الوقود األحفوري 
ومختلف عمليات الصناعات التحويلية التي 

تجمع المواد الجزيئية من خالل أجهزة 
ومما يسهم في خلق . شفط الهواء والتهوية

ورذاذ المستويات األساسية البراآين، 
المحيطات، وحرائق الغابات والغبار 

األآثر صلة بالمناخ الجاف وشبه (المتطاير 
  ).الجاف

قود اختيار أنواع و(تغيير الوقود 
أو تخفيض ) منخفضة المحتوى الكبريتي

الجزيئات الدقيقة التي تضاف إلى آمية 
 . العمليات

يمكن أن يكون التخّلص من الحمأة الرطبة مشكلة تواجه البنية األساسية  الشيء  %95-93 جهاز غسل بالماء
نانو متر / ملغم40-30الترآزات الخارجة الممكن تحقيقها تبلغ . المحلية
  .مكّعب

  )SO2(ثاني أآسيد الكبريت 

يمكن أن تشمل أنواع الوقود البديلة الفحم الحجري منخفض المحتوى   %90> تغيير الوقود
 أو الغاز الطبيعي مع االختزال الحقًا في  الخفيفالديزلالكبريتي، زيت 

تنظيف الوقود أو  .قود المعنياالنبعاثات الجزيئية المتعلقة بالكبريت في الو
تهذيبه قبل االحتراق يعتبر خيارًا آخر ممكنًا ولكن قد تكون له عواقب 

  .اقتصادية
يتم حقن الكلس في غاز المداخن بحيث يتم امتزاز ثاني أآسيد الكبريت على   %70-%30 الحقن بالمذيبات

  .سطح المادة الماصة
النزع الجاف للكبريت 
 من غاز المداخن

  .. أو الطرح خارجًايمكن أن يكون قابًال لالسترجاع   90%-70%

ينجم بصورة رئيسية عن احتراق وقود 
لفحم وناتج ثانوي عن عمليات آالبترول وا

إنتاج بعض الكيماويات أو معالجة المياه 
  .المستعملة

اختيار نظام الضبط شديد االعتماد على 
فبالنسبة . الترّآزات عند منفذ الدخول

لترآزات ثاني أآسيد الكبريت التي تزيد 
 خالل ، يتم تمرير التدفقات%10على 

محطة حامضية ليس فقط لتخفيض 
اني أآسيد الكبريت ولكن أيضًا ث انبعاثات

إلنتاج الكبريت عالي الجودة لغرض 
فهي % 10أما المستويات دون . البيع

ليست مشبعة بما يكفي لهذه العملية ولذلك 
ينبغي أن يتم بشأنها استخدام االمتصاص 

حيث يتم في مرحلة " الغسيل بالماء"أو 
سائلة أو مرحلة امتزاز استخالص 

كربون وهنالك يتم جزيئات ثاني أآسيد ال
احتجاز تلك الجزيئات على سطح مادة 

  .امتزاز صلبة
 

النزع المائي للكبريت 
 من عاز المداخن

 . ينتج الجص آناتج ثانوي  90%>
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  . من تجميع مؤسسة التمويل الدولية استنادًا إلى بيانات من الخبراء التقنيين: مالحظة

  

  

 h)تابع( نماذج تكنولوجيات منع وضبط االنبعاثات من مصادر ثابتة إلى الهواء – 2-1-1لملحق   

 تعليقات النسبة المئوية لالختزال حسب نوع الوقود   ) NOx(أآاسيد النيتروجين 
 تعديل االحتراق 

 ) إيضاح المراجل(
 الغاز البترول الفحم الحجري

 30-10 30-10  30-10 إشعال منخفض الهواء الزائد 
 50-20 50-20 50-20 احتراق ذو مراحل 

 50-20 50-20 .م.غ إعادة تدوير غاز المداخن 
 .م.غ 50-10 .م.غ بخار ماء /حقن مياه

 40-30 40-30 40-30 مواقد منخفضة أآاسيد النيتروجين 

 إلى 50 بنسبة NOxهذه التعديالت قادرة على تخفيض االنبعاثات من 
أما طريقة ضبط االحتراق المستخدمة فتتوقف على نوع  %. 95

 .. المرجل المعني وطريقة إشعال الوقود

 الغاز البترول يالفحم الحجر معالجة غاز المداخن 

 SCR(  60-90 60-90 60-90 (ائياختزال حفزي انتق

قد يظهر بعدة . مصاحب الحتراق الوقود
 NO: أشكال من أآسيد النيتروجين؛ أي

 وهو أيضًا من الغازات N2Oو  NO2و 
فالطرف . المسببة لالحتباس الحراري

NOx يقوم بمهمة المرّآب بين NO و 
NO2ة اإلبالغ عن االنبعاثات  ويتم عاد

 NOويتم هنا ضرب . NOxباعتبارها 
 إلى NO2بنسبة الوزن النووي للطرف 

NO وُيجمع مع االنبعاثات من NO2 .  
 تستند NOxوسائل اختزال االنبعاثات 

إلى تعديل شروط العمل آتقليل مدة البقاء 
عند ذروة درجات الحرارة، وتخفيض 
 نقل تلك الذروة من خالل زيادة معدالت

الحرارة أو تخفيض مدى توّفر 
  .األآسجين

 

 70-30 70-30 .م.غ  )SNCR(اختزال حفزي غير انتقائي 

معالجة غاز المداخن أآثر فعالية من ضوابط االحتراق في تخفيض 
االختزال : ويمكن تصنيف األساليب آما يلي. NOxاالنبعاثات من 

. الحفزي االنتقائي، االختزال الحفزي غير االنتقائي، واالمتزاز
وينطوي االختزال الحفزي االنتقائي على حقن غاز النشادر آعامل 

 إلى نيتروجين بوجود حّفاز في جهاز تحويل NOxل لتحويل اختزا
عادة، يمر بعض غاز النشادر ويصبح جزءًا . عند مدخل مسخِّن الهواء

آما ينطوي االختزال الحفزي غير االنتقائي على حقن . من االنبعاثات
 .غاز النشادر أو البولة استنادًا إلى المنتجات بدون وجود حّفاز
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  الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات -3-1-1الملحق 

  ارتفاع المداخن

 United States 40 CFR, part 51.100استنادًا إلى (

(ii) (  

Hg = H + L1.5؛ حيث:  

Hg = GEP ارتفاع المدخنة مقيسًا من مستوى ارتفاع 

  األرض عند قاعدة المدخنة

H = ارتفاع المنشآت التي تعلو على قاعدة المدخنة  

L =  البعد األقل، ارتفاع)h ( أو عرض)w (المنشآت القريبة .  

المالمسة لنصف القطر / ت ضمن المنشآ" = المنشآت القريبة" 

  .  متر800 ولكن أقل من L 5البالغ 
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 أمثلة على الضوابط على انبعاثات المرآبات – 1.1.4الملحق 
  العضوية الطيارة
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ت بدون مانع تسّرب مصدرًا آبيرًا لالنبعاثات يمكن أن تكون التجهيزا 29
 . . في حالة تعّطلها

تتوقف الكفاءة الفعلية لنظام التنفيس المغلق على النسبة المئوية لألبخرة  30
. التي يتم جمعها وآفاءة وسائل الضبط التي يجري تحويل األبخرة إليها

  

  

  

  

  

 
لى أجهزة آفاءة الضبط بالنسبة ألنظمة التنفيس المغلقة المقامة ع 31

 . . تخفيف الضغط قد تكون أقل من آفاءة أنظمة التنفيس المغلقة

آفاءة الضبط  التعديل نوع التجهيزات
 (%)التقريبية 

 29100 تصميم بدون مانع تسّرب

 3090 نظام التنفيس المغلق
 المضخات

مانع تسّرب ميكانيكي 
مزدوج مع سائل حاجز 
ضغطه أعلى من ضغط 

 السائل الذي يتم ضّخه 
100 

 90 نظام التنفيس المغلق 

مانع تسّرب ميكانيكي  ضواغط
مزدوج مع سائل حاجز 
ضغطه أعلى من ضغط 

 الغاز المضغوط 
100 

  31 متغّير نظام التنفيس المغلق
 أجهزة تخفيف الضغط

 100 لتفّزرمجموعة قرص ا

 100 تصميم بدون مانع تسّرب صمامات

 100 اللحام معًا  وصالت

سدادة أو غطاء أو سطامة  أنابيب مفتوحة الطرف
 100 أو صمام ثاني 

 100 عروة معاينة مقفلة وصالت معاينة

توّفر ومدى . األمثلة على التكنولوجيات مدرجة ألغراض اإليضاح: مالحظة
  .حددة يتفاوتان تبعًا للمواصفات التي يعتمدها الصانعانطباق أية تكنولوجيا م
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 ضوابط انبعاثات المواد الجزيئية من مصادر -5-1-1الملحق 
  منتشرة
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آفاءة الضبط  نوع الضبط 
% 98 -% 0 التثبيت الكيماوي 

 األمالح الماصة للرطوبة
 مواد الصقة/ بيتومينات 

60 %- 
96 % 

% 68 -% 0  مواد ذات فاعلية سطحية

 -% 12  تروية بالماء –تخميد رطب 
98 % 

% 89 -% 0 تخفيض السرعة 

لم يتم قياسه   تخفيض حرآة المرور
 آميًا 

 -% 85 )االسمنت/ باإلسفلت (التعبيد 
99 % 

فرشة "التغطية بالحصا أو الخبث أو 
 " الطريق

30 %- 
50 % 

% 58 -% 0 الكنس بالتفريغ الهوائي
% 96 -% 0 الكنس بالمكنسة/ الشطف بالماء 
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  االقتصاد في استخدام الطاقة 1-2

 18.............................................. مجاالت التطبيق والنهج
 18.............. ..................................برامج إدارة الطاقة

 18 ..............................................آفاءة استخدام الطاقة
 19................................................التدفئة متعددة المراحل
 19 ..............................................تخفيض حمل التدفئة

 19 ............................................أجهزة توزيع السخونة
 20 ............................تحسينات آفاءة أجهزة تحويل الطاقة

 20.................................................التبريد متعدد المراحل
 21 ....................................................تخفيض الحمل
 21 ......................................................تحويل الطاقة

 23 .........................................آفاءة ضغط مواد التبريد
 23 ............................................ظمة التبريدملحقات أن

 24...............................................أنظمة الهواء المضغوط
 24 ....................................................تخفيض الحمل

 24 .............................................................التوزيع
 
  

   والنهجمجاالت التطبيق

ه اإلرشادات على المرافق أو المشروعات التي تنطبق هذ

تستهلك الطاقة في إطار التدفئة والتبريد متعددي المراحل؛ 

واألنظمة المتعددة المراحل وملحقاتها آالموتورات والمضخات 

والمراوح؛ وأنظمة الهواء المضغوط وأنظمة التدفئة والتهوية 

ي وه.  المعني؛ وأنظمة اإلضاءة)HVAC(وتكييف الهواء 

تكمل اإلرشادات بشأن صناعات محددة التي تتضمنها 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بقطاع 

الصناعة، وذلك بإتاحة المعلومات عن األساليب المشترآة فيما 

يتعلق باالقتصاد في استخدام الطاقة التي يمكن تطبيقها على 

  . مجموعة متنوعة من قطاعات الصناعة

ر إلى إدارة شؤون الطاقة على مستوى المرافق في ينبغي النظ

إطار أنماط االستهالك الشاملة، بما في ذلك تلك المصاحبة 

لعمليات اإلنتاج والخدمات المساندة وأيضًا األثر العام 

ويتيح القسم التالي . المصاحب لالنبعاثات من مصادر الكهرباء

نظمة إرشادات بشأن إدارة شؤون الطاقة مع الترآيز على أ

الخدمات المشترآة التي غالبًا ما تعتبر فرصًا تقنية ممكنة ماليًا 

ولكن ينبغي أن . من أجل تحسين االقتصاد في استخدام الطاقة

تقّيم العمليات أيضًا فرص االقتصاد في استخدام الطاقة نتيجة 

  . لتعديل عمليات اإلنتاج في الصناعات التحويلية

  برامج إدارة شؤون الطاقة

  : أن تتضمن برامج إدارة شؤون الطاقة العناصر التاليةينبغي

تحديد وقياس واإلبالغ عن تدفقات الطاقة الرئيسية داخل  •

 المرفق المعني على مستوى وحدة العمليات

 إعداد موازنة الطاقة ورصيدها العام •

تحديد أهداف أداء الطاقة واستعراضها على نحو منتظم،  •

عوامل المؤثرة الرئيسية مع تعديلها بما يعكس تغّييرات ال

 على استخدامات الطاقة

المقارنة والرصد المنتظمين لتدفقات الطاقة مع أهداف  •

األداء بغية تحديد أين ينبغي اتخاذ إجراءات لتخفيض 

 استخدام الطاقة

االستعراض المنتظم لألهداف التي قد تتضّمن المقارنة  •

ببيانات مرجعية للتأآد من أن األهداف موضوعة على 

 لمستوى المناسبا

   آفاءة استخدام الطاقة

بالنسبة ألي نظام يستخدم الطاقة، ينبغي أن يتضّمن أي تحليل 

منهجي لفرص تحسين آفاءة استخدام الطاقة وتخفيض تكلفتها 

  :فحصًا تراتبيًا لفرص

الحمل عن طريق تخفيض األحمال /إدارة جانب الطلب •

 على شبكة الطاقة
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 : إدارة جانب الطلب من خالل •

o تخفيض الفاقد في شبكة التوزيع 

o تحسين آفاءة تحويل الطاقة 

o استغالل فرص شراء الطاقة 

o  استخدام أنواع الوقود منخفضة المحتوى

 الكربوني

   32. في آل من هذه المجاالتالمشترآةنوجز أدناه الفرص 

  التدفئة متعددة المراحل

التدفئة متعددة المراحل حيوية بالنسبة للعديد من عمليات 

السوائل، : بما في ذلك من أجل عات التحويليةالصنا

والتحميص، والتجفيف، والمعالجة بالتسخين، وتسخين المعادن، 

   33.والتشكيلوالصهر، والتجميع بالصهر، واإلنضاج، 

في أنظمة التدفئة المتعددة المراحل، من شأن توازن حرارة 

المقدار من الطاقة الُمدخلة الذي يعطي : وآتلة النظام إظهار

تدفئة متعددة المراحل، وآمية الوقود المستخدمة لتغطية الفاقد 

من الطاقة الناجم عن فرط األحمال الطفيلية، والفاقد بسبب 

ومن شأن استطالع فرص التوفير أن . التوزيع أو التحويل

                                                 
تتوفر إرشادات إضافية بشأن آفاءة استخدام الطاقة من مصادر مثل  32

Natural Resources Canadaعلى الموقع  :
-financial/commercial/ca.gc.nrcan.oee://http

20=attr?cfm.mnecb/buildings-new/assistance و االتحاد ،
EUROPA .األوروبي 

htm.15004s/en/leg/scadplus/int.eu.europa://http, 
 ة األمريكيةووزارة الطاق

proce/industry/consumer/gov.energy.eere.www://http
html.ss. 

  
.  US DOE33

proce/industry/consumer/vgo.energy.eere.www://http
html.ss .  

يسترشد بنتائج التوازن بين الحرارة والكتلة، ولكن األساليب 

  . عالة التكاليفالتالية غالبًا ما تكون ذات قيمة وف

  تخفيض أحمال التسخين

ضمان العزل الكافي بغية تخفيض الفاقد من الحرارة من  •

 ... الموقد الخ/ خالل هيكلية الفرن

استرجاع الحرارة من عمليات التسخين أو تدفقات الحرارة  •

 الخارجة بغية تخفيض أحمال النظام

في أنظمة التسخين المتقّطع، ينبغي النظر في استخدام  •

ل الكتلة الحرارية المنخفضة بغية تخفيض آميات عز

الطاقة الالزمة لتسخين هيكل النظام إليصاله إلى درجة 

 الحرارة الالزمة لتشغيله

الضبط الدقيق لدرجة الحرارة الالزمة والمقومات األخرى  •

 فرط التسخين أو – على سبيل المثال –بهدف تفادي 

 التجفيف

ت منخفضة الوزن استطالع فرص استخدام حوامل منتجا •

وعربة أو منخفضة الكتلة الحرارية، آالمقاشط الُمسّخنة /و

 .. اإلدخال إلى التنور الخ

استعراض الفرص لجدولة سير العمل بما يحد من  •

 ضرورة إعادة التسخين فيما بين المراحل

المواقد عند ضغط موجب قليًال والحفاظ /تشغيل األفران •

ب الهواء إلى داخل على موانع دخول الهواء لتخفيض تسّر

نظام التسخين، مما يخفض آمية الطاقة الالزمة لتسخين 

 الهواء غير الالزم إليصاله إلى درجة حرارة التشغيل

http://oee.nrcan.gc.ca/commercial/financial-assistance/new-buildings/mnecb.cfm?attr=20
http://oee.nrcan.gc.ca/commercial/financial-assistance/new-buildings/mnecb.cfm?attr=20
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s15004.htm
http://www.eere.energy.gov/consumer/industry/process.html
http://www.eere.energy.gov/consumer/industry/process.html
http://www.eere.energy.gov/consumer/industry/process.html
http://www.eere.energy.gov/consumer/industry/process.html
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تخفيض الفاقد من الحرارة نتيجة اإلشعاع، وذلك بإحكام  •

الفتحات الهيكلية وإبقاء منافذ الرؤية مغلقة عندما ال تكون 

 قيد االستعمال

عمل طويلة كنًا، استخدام النظام لفترات حيثما آان ذلك مم •

  قرب االستطاعة التشغيليةعند أو

النظر في استخدام طالء عالي االبتعاثية له قدرة عالية  •

لى خفض درجة الحرارة إعلى عزل الحرارة، مما يؤدي 

 الالزمة

 اعتماد تصاميم تسخين قريبة من صافي الوزن والشكل •

  الُمدخلةالضبط القوي للجودة بالنسبة للمواد •

 برامج صيانة مجدولة قوية  •

   أنظمة توزيع الحرارة

يحدث توزيع الحرارة في تطبيقات التسخين متعدد المراحل 

بخار الماء، أو الماء الساخن، أو أنظمة : عادة من خالل

ويمكن تخفيض الفاقد من خالل اإلجراءات . السوائل الحرارية

  : التالية

 لتوزيعاإلصالح الفوري لتسريبات أنظمة ا •

تفادي تسريبات بخار الماء على الرغم من الضرورة  •

شراء . المتصّورة لتمرير بخار الماء خالل التوربين

الكهرباء أرخص تكلفة بصفة عامة السيما عندما يكون 

من الالزم تضمين تكلفة معالجة مياه تغذية المرجل بما 

وإذا آانت نسبة . يجعلها من النوعية الالزمة للتوربينات

رارة إلى القدرة في عملية التوزيع أقل من تلك التي الح

ألنظمة القدرة، ينبغي النظر في فرص زيادة تلك النسبة، 

باستخدام بخار ماء منخفض الضغط على سبيل المثال 

لتشغيل أنظمة تبريد عملية االمتصاص بدًال من استخدام 

  .أنظمة لضغط البخار عاملة بالكهرباء

غيل الصحيح لمحابس بخار الماء التحقق بانتظام من التش •

في األنظمة البخارية والتأآد من عدم تخطي تلك 

 5فبما أن محابس البخار تدوم عادة حوالي . المحابس

منها في آل % 20سنوات، ينبغي إحالل أو إصالح نسبة 

 . سنة

عزل أواني أنظمة التوزيع آأحواض التسخين وأجهزة  •

ائل الحراري أو نزع الهواء في األنظمة البخارية والس

 صهاريج تخزين المياه

عزل آافة أنابيب البخار والمكثفات والماء الساخن  •

والسائل الحراري حتى وبما في ذلك األنابيب التي قطرها 

، إضافة إلى عزل آافة الصنابير ) مم25( واحد بوصة

  الساخنةحواف الناتئةوال

عادة في األنظمة البخارية، إعادة الُمتكّثفات إلى المرجل إل •

استخدامها، وذلك ألن الُمتكّثفات مياه من نوعية صالحة 

للمرجل وباهظة التكلفة ولها قيمة تتجاوز محتواها 

 الحراري وحده 

استخدام أنظمة استرجاع البخار بغية تخفيض الفاقد نتيجة  •

 تبّخر المتكثفات عالية الضغط 

 ُمرتدالنظر في توسيع بخار الماء من خالل توربين  •

 المراآز الصمامية ًال من تخفيض الضغط بد

إزالة فاقد أنظمة التوزيع باعتماد أنظمة تسخين عند نقطة  •

 االستعمال
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   تحسينات آفاءة أنظمة تحويل الطاقة

ينبغي النظر في الفرص التالية لتحقيق الكفاءة بالنسبة لألفران 

الخدمات العامة آالمراجل أو المواقد متعددة المراحل وأنظمة 

  : ين السوائلوأجهزة تسخ

الرصد المنتظم للمحتوى من أول أآسيد الكربون  •

واألآسجين أو ثاني أآسيد الكربون في غازات المداخن 

بغية التحقق من أن أجهزة االحتراق تستخدم الحد األدنى 

 .العملي من أحجام الهواء الزائد

انة النظر في أتمتة االحتراق باستخدام ضوابط وزَّ •

 األآسجين 

 المراجل أو أجهزة التسخين التي تستعمل تقليل أعداد •

ومن األآثر آفاءة عادة تشغيل أحد . الستيفاء األحمال

بدًال من مرجلين آل منهما من طاقته % 90المراجل عند 

وتقليل عدد المراجل التي تبقى . من طاقته% 45عند 

 جاهزة عند مستوى السخونة الالزمة

ة فاقد التهوية استخدام صمامات تنظيم هواء المداخن إلزال •

  من مراجل التسخين االحتياطية

الحفاظ على نظافة السطوح الناقلة للحرارة، ففي المراجل  •

 20 بأآثر منالبخارية يجب أن ال تزيد غازات المداخن 

K) على درجة حرارة البخار) آلفن 

في أنظمة مراجل البخار، استخدام الموّفرات السترجاع  •

لمسبق لمياه تغذية المرجل الحرارة من الغازات للتسخين ا

 أو هواء االحتراق

أو معالجة مياه التغذية النظر في استخدام التناضح العكسي  •

لتقليل متطلبات التفريغ اإلسقاطي  بالديلزة الكهربائية

 للمرجل

 للمرجل) المستمر(اعتماد التفريغ اإلسقاطي األوتوماتيكي  •

الل استرجاع الحرارة من أنظمة التفريغ اإلسقاطي من خ •

بخار صمامات التفريغ أو التسخين المسبق لمياه استرجاع 

 التغذية 

 عدم تزويد مزيل الهواء بكميات زائدة من البخار •

بالنسبة ألجهزة التسخين باالحتراق، النظر في فرص  •

استرجاع الحرارة لهواء االحتراق من خالل استخدام 

 االسترجاعيةأنظمة المواقد المسترجعة أو 

 6000>(مة التي تعمل لفترات طويلة بالنسبة لألنظ •

كهربائية والحرارة ، التوليد المشترك للطاقة ال)سنة/ساعة

 مكن أن يكون أآثر فعالية للتكاليفأو التبريد ي/و

 مواقد إحراق الوقود األآسجيني •

  حقن باألآسجين/إغناء •

   في المراجلالخالطاتاستخدام  •

 مراجل متعددة لمختلفمعايرة التصميم واستخدام  •

 تصنيفات األحمال

  مزج الوقود/ضبط نوعية •

  التبريد متعدد المراحل
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ينبغي تطبيق الطريقة المنهجية الموجزة أعاله على أنظمة 

إلجراءات وفيما يلي وصف ل.  متعددة المراحلوأجهزة التبريد

 االستعمال والفعالة التكاليف في التبريد متعدد المشترآة

  . المراحل

  تخفيض الحمل

العزل لتخفيض ازدياد الحرارة من خالل فاية التأآد من آ •

هيكل نظام التبريد ولدرجة حرارة أدنى من درجة حرارة 

 الهواء المحيط بأنابيب أوعية مواد التبريد 

الضبط الدقيق لدرجات الحرارة المتعددة لتفادي فرط  •

 التبريد 

تشغيل قنوات التبريد عند ضغط موجب قليًال وإحكام  •

إلى داخل جهاز التبريد، وبذلك يتم موانع تسّرب الهواء 

تخفيض الطاقة الالزمة لتبريد ذلك الهواء غير الضروري 

 ليصبح بدرجة حرارة برودة الجهاز

النظر في فرص التبريد المسبق باستخدام استرجاع  •

إلى عمليات تتطلب الحرارة أو باستخدام مرفق الحرارة 

 تبريد عالي الحرارة

تقليل تسّرب الحرارة إلى  في مخازن ومستودعات التبريد، •

حّيز التبريد باستخدام الستائر الهوائية ودهاليز الدخول أو 

وحيثما آانت السيور . اإلغالق/األبواب سريعة الفتح

الناقلة تنقل المنتجات إلى مناطق التبريد، تقليل مساحة 

 فتحات النقل، مثًال باستخدام الستائر الشريطية

، مثًال تلك "الطارئة"ريد تحديد آمية وتقليل أحمال التب •

مراوح التبخير، والماآينات األخرى، : الناجمة عن

وأجهزة إذابة الجليد، واإلنارة في حّيز التبريد، ومراوح 

تدوير الهواء في أنفاق التبريد، أو مضخات مواد التبريد 

المياه المبّردة أو المحاليل الملحّية أو : مثًال(الثانوية 

 )الغليكوالت

ام مواد التبريد من أجل أعمال التبريد المساعد عدم استخد •

  آأسطوانة الضغط أو تبريد الزيت

على الرغم من أنه ليس حمًال حراريًا، ضمان عدم وجود  •

غاز متسرب من صمام التوسيع ألن ذلك يفرض حمًال 

 على الضاغط دون أن يسفر عن تبريد فعلي ُيذآر

اليب تحقيق في حالة التطبيقات في تكييف الهواء، تشمل أس •

 : آفاءة استخدامات الطاقة

o الهواء ووحدات تكييف الهواء في وضع مآخذ 

 أماآن باردة غير معرضة ألشعة الشمس

o  تحسين عزل األبنية بما في ذلك الموانع وفتحات

 التهوية والنوافذ واألبواب

o  غرس األشجار آأغطية واقية من الحرارة حول

 المباني

o ضبط وتحكم أو أنظمة /ترآيب أجهزة توقيت و

 مستند إلى المحتوى الحراري

o 34ترآيب أنظمة تهوية مستعيدة للحرارة  

                                                 
يمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن آفاءة طاقة أنظمة  34

التسخين والتهوية وتكييف الهواء في شرآة بريتيش آولومبيا للبناء 
)2002, Woolliams( 

pdf/buildings_new/com.greenbuildingsbc.www://http
pdf.guide_strategies_greenbuild/files_NRCAN’s , )

EnerGuide 
(

http://oee.nrcan.gc.ca/equipment/english/index.cfm?

http://www.greenbuildingsbc.com/new_buildings/pdf_files/greenbuild_strategies_guide.pdf
http://www.greenbuildingsbc.com/new_buildings/pdf_files/greenbuild_strategies_guide.pdf
http://oee.nrcan.gc.ca/equipment/english/index.cfm?PrintView=N&Text=N
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  تحويل الطاقة

 آفاءة تقديم خدمات التبريد عادة من حيث  عنيتم الحديث

وهو نسبة التبريد مقسومة على ") COP("ُمعامل األداء 

ويجري تعظيم ذلك المعامل . القدرة الكهربائية المستخدمة

بريد وزيادة آفاءة ضغط مواد التبريد، تام البزيادة فعالية نظ

وأيضًا تقليل الفرق في درجة الحرارة التي يعمل من خاللها 

أي تلك (النظام المعني ودرجة حرارة األحمال الثانوية 

المستخدمة في ) اإلضافية لطلب جهاز الضغط من الكهرباء

  . تشغيل جهاز التبريد

  تصميم النظام

أعلى من درجة حرارة الهواء إذا آانت درجات الحرارة  •

المحيط طوال أو لجزء من السنة، فإن استخدام أجهزة 

تبريد الهواء المحيط آأبراج التبريد أو التبريد بالهواء 

الجاف قد يكون مناسبًا، وربما مع إضافة التبريد في فصل 

 .الصيف

معظم أنظمة التبريد هي أجهزة ضغط بخار مدفوعة  •

م أجهزة الضغط التي تعمل بموتورات آهربائية وتستخد

وتتعلق بقية هذه اإلرشادات . باإلزاحة اإليجابية أو النابذة

ولكن عند توّفر . بصورة رئيسية بأنظمة ضغط البخار

مثًال الحرارة الصادرة (مصدر حرارة رخيص أو مجاني 

 بخار ماء منخفض –عن مولد آهرباء يدفعه محرك 

                                                                               
PrintView=N&Text=N) and NRCAN’s Energy Star 

Programs 
(h

ttp://oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/
heating.cfm?text=N&printview=N#AC ), and the US 

Energy Star Program 
(

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=guidelines.d
ownload_guidelines)   

، قد )لضغطمن خالل توربين مرتد االضغط تم تمريره 

 . يكون التبريد باالمتصاص مناسبًا

التبريد المسبق : استغالل نطاق درجة التبريد العالية •

عالي درجة "أو التبريد /بالتبريد بالهواء المحيط و

قبل التبريد النهائي يمكنه تخفيض رأس مال " الحرارة

آما يتيح نطاق درجة التبريد . التبريد وتكاليف تشغيله

الذي ) التعاقبي (المعاآستبريد بالتيار العالية فرصة لل

 . يخض االحتياجات من تدفقات مواد التبريد

عدم : ، مثًال"الباردة"و " الساخنة"الفصل بين السوائل  •

 العائدة من دوائر المياهمزج المياه الخارجة من الُمبّرد مع 

 . التبريد

في األنظمة المنخفضة درجة الحرارة حيث ال مناص من  •

الية في درجة الحرارة، النظر في الضغط ذي الفروق الع

المرحلتين أو الضواغط الحلزونية المختصرة وليس 

 . الضغط وحيد المرحلة

  تقليل فروق درجات الحرارة

يؤدي نظام التبريد بضغط البخار إلى رفع درجة حرارة مواد 

التبريد من درجة أدنى قليًال من أدنى درجة حرارة في التبريد 

بغية إتاحة التبريد متعدد ) درجة حرارة التبّخر (متعدد المراحل

، أعلى نوعًا )درجة التكثيف(المراحل، إلى درجة حرارة أعلى 

ما من درجة الهواء المحيط بغية تسهيل قذف الحرارة إلى 

علمًا بأن زيادة درجة حرارة . الهواء أو أنظمة مياه التبريد

التبريد دون التبّخر يؤدي عادة إلى زيادة قدرة الضاغط على 

آما أن تخفيض درجة حرارة . أثر آبير على استهالك الطاقة

التكثيف يؤدي إلى زيادة قدرة التبريد في جهاز التبخير 

  . للكهرباءمن استهالك الضاغط  ويخفض آثيرا

http://oee.nrcan.gc.ca/equipment/english/index.cfm?PrintView=N&Text=N
http://oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/heating.cfm?text=N&printview=N#AC
http://oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/heating.cfm?text=N&printview=N#AC
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=guidelines.download_guidelines
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=guidelines.download_guidelines
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  زيادة درجة حرارة التبّخر

اختيار ُمبّخر آبير بما يقلل نسبيًا فروق درجات الحرارة  •

والتأآد من أن . لمتعددة والتبّخربين درجات الحرارة ا

ال ) مثًال مراوح التبخير(استهالك المساعدات من الطاقة 

وفي تطبيقات تبريد الهواء، يعتبر . يفوق وفورات الضغط

 آلفن 10-6الفرق التصميمي في درجة الحرارة البالغ 

بين درجة حرارة الهواء الخارج ودرجة التبّخر مؤشرًا 

وعند تبريد السوائل، يمكن . اسبعلى أن حجم الُمبّخر من

 آلفن 2تحقيق فرق بين درجة حرارة سوائل التبريد يبلغ 

فيما بين السائل الخارج ودرجات حرارة التبّخر ولو أن 

 آلفن يعتبر عادة مؤشرًا على أن حجم 4الفرق البالغ 

 . الُمبّخر آبير

ينبغي وعند تبريد الهواء، . المحافظة على نظافة الُمبّخر •

وعند تبريد السوائل، . إذابة الجليد د من عمل جهازالتأآ

المراحل /ينبغي رصد فروق درجة حرارة مواد التبريد

المتعددة ومقارنتها مع ما يتوقعه التصميم بغية اآتشاف 

 .تلّوث مبادل السخونة بالزيت أو بالقشور

التأآد من إزالة الزيت بانتظام من الُمبّخر وأن اإلضافات  •

 . ا يتم التخلص منه من الزيوتالزيتية توازن م

 . عدم استخدام صمامات الضغط المرتد •

تعديل صمامات التوسيع لتقليل فرط سخونة االمتصاص  •

 . إلى الضواغط بما يتفق مع تفادي دخول السائل

 . التأآد من أن حجم عبوة مواد التبريد مناسب •

  تخفيض درجة حرارة التكثيف

 التبريد بالهواء خداميما إذا آان من المستحسن استالنظر ف •

مكثفات التبخير أو التبريد بالماء : مثًال(البارد أو بالتبّخر 

أجهزة التبخير المبّردة بالهواء درجات ). وأبراج التبريد

حرارتها التكثيفية أعلى، ومن هنا ازدياد استهالك 

الضاغط للطاقة واستهالك المساعدات للكهرباء، والسيما 

وإذا آان النظام . طوبةرسبة الفي مناطق المناخ منخفض ن

المستخدم يستعمل السوائل، ينبغي التأآد من آفاية 

  .legionellaالمعالجة لمنع تشّكل بكتيريا 

مهما آان النظام األساسي الذي يتم اختياره، ينبغي اختيار  •

مكّثف آبير نسبيًا لتقليل الفرق بين درجة حرارة التكثيف 

جات حرارة التكثيف در. ودرجة حرارة بالوعة الحرارة

 آلفن 10بالهواء البارد أو بالتبخير ينبغي أن ال تزيد على 

 4على األوضاع المحيطة حسب التصميم، و من الممكن 

 .آلفن بالنسبة للمكثف بالسائل المبّرد

تفادي تراآم الغازات غير القابلة للتكثيف في جهاز  •

وينبغي النظر في ترآيب جهاز إزالة ُمبّرد . التكثيف

لغازات غير القابلة للتكثيف والسيما بالنسبة لألنظمة التي ل

 . تعمل بضغط أدنى من الضغط الجوي

آما . الحفاظ على نظافة المكثفات وخلوها من القشور •

الجو /ينبغي رصد فروق درجات حرارة مواد التبريد

المحيط ومقارنته بالتوقعات التي للتصميم بغية الحذر من 

  .تلويث مبادالت الحرارة

في  تفادي تراآم السوائل فهو يحد من مساحة نقل الحرارة •

ويمكن أن يحدث هذا نتيجة ألخطاء الترآيب . المكثفات

آالمخفضات الُمتراآزة في أنابيب مواد التبريد السائلة، أو 

 . مواسير السوائل الخارجة من المكثفات" في أو فوق"
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 في تطبيقات المكثفات المتعددة، ينبغي توصيل مواسير •

سوائل التبريد من خالل محابس هابطة بمواسير سوائل 

التبريد الرئيسية لضمان تدفق الغازات الساخنة إلى آافة 

 . المكثفات

.  الضغط الرئيسي قدر اإلمكاناالبتعاد عن جهاز ضبط •

فضبط الضغط الرئيسي يحافظ على بقاء درجة حرارة 

وهو . التكثيف عند أو قرب المستويات المقررة للتصميم

لذلك يمنع تخفيض استهالك الضاغط للكهرباء، الذي 

يرافق انخفاض درجة حرارة التكثيف، بتقييد قدرة 

عادة بإطفاء المكثف أو مراوح برج التبريد أو (المكثفات 

حدة من في أوضاع أقل ) دفق مياه التبريدالحد من ت

الحمل التصميمي أو الهواء أوضاع درجات حرارة 

يتم اإلبقاء عليه غالبًا عند الضغط الرئيسي . المحيط

مستوى أعلى من الالزم بغية تسهيل تذويب الغاز الساخن 

ومما يمكن أن يسّهل . أو آفاية دوران مواد التبريد السائلة

فعالية دوران مواد التبريد عند درجات حرارة تكثيف أدنى 

بكثير استخدام صمامات إلكترونية بدًال من صمامات 

  .التمّددتوسيع حرارية 

موضعة المكثفات وأبراج التبريد بحيث يكون حولها فراغ  •

 . إعادة تدوير الهواء الساخن وعودته للبرج آاف لكي يمنع

  آفاءة ضغط مواد التبريد

بعض ضاغطات مواد التبريد والمبردات أآثر آفاءة من  •

فقبل .  للقيام بنفس المهمةهو معروضغيرها من بين ما 

عمل التي سيعمل الضاغط الشراء، ينبغي تحديد أوضاع ال

مع . أو المبّرد في ظلها لجزء آبير من دورته السنوية

فحص آفاءة تشغيله في إطار تلك األوضاع، مع طلب 

 أن االنتباه إلىآما ينبغي . تقديرات تكلفة تشغيله السنوية

أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء نادرًا ما تعمل 

 التي تكون عن قصد لفترات طويلة باألوضاع التصميمية

ومن المرّجح أن تكون آفاءة التشغيل في إطار . شديدة

  . هي األآثر أهمية حدوثًاأآثر األوضاع غير التصميمية

. فالضواغط تفقد آفاءتها عندما ال تكون خاضعة لحمل •

 أوضاع أحمال بغي تفادي تشغيل ضواغط متعددة فيوين

لُمبّردات آما ينبغي االنتباه إلى أن مجموعات ا. جزئية

يمكنها آسب معامل األداء حين تكون غير محّملة قليًال 

حيث أن خسارة آفاءة الضاغط يمكن أن تفوقها وزنًا 

منافع تخفيض درجة حرارة التكثيف وزيادة درجة حرارة 

ولكن من غير المرّجح أن يكون من الكفاءة في . التبّخر

من استخدام الطاقة تشغيل ضاغط أو مبّرد واحد عند أقل 

 . من استطاعته% 50

النظر في آفاءة تخفيف السرعة عند تحديد مواصفات  •

فتعدد سرعات الضبط أو تعدد مبردات . المبّردات

الضواغط يمكن أن يتسم بكفاءة عالية عند األحمال 

 . الجزئية

) تخزين الجليد: مثًال(استخدام أنظمة التخزين الحراري  •

حمال، ولذا يمكنها يمكنها تفادي ضرورة التتّبع الوثيق لأل

 . تفادي عمل الضاغط جزئي األحمال

  ملحقات أنظمة التبريد

مراوح المبّخر : مثًال(يسهم العديد من ملحقات أنظمة التبريد 

في خلق األحمال لنظام التبريد، ولذلك ) ومضخات الماء البارد

وينبغي أن . مضاعفةفإن تخفيض استخدامها للطاقة منفعة 

لتبريد أساليب عامة لتخفيض استهالك ُتطّبق على ملحقات ا

المضخات والمراوح للطاقة، وهذه األساليب مدرجة في القسم 

  .التالي من هذه اإلرشادات



  
  إرشادات بشأن البيئة والصّحة والسالمة 

 مقّدمة : بيئة والصحة والسالمةإرشادات عامة بشأن ال

 
 30      2007 نيسان/أبريل 30

 مجموعة البنك الدولي  

آما يمكن تخفيض استخدام الملحقات بتفادي العمل بأحمال 

مكثفات التبخير محورية : مثًال(جزئية وفي اختيار المحطات 

 من أبراج المراوح المراوح هي عادة أقل استخدامًا للطاقة

  ). النابذة المعادلة

في إطار األوضاع الشديدة غير التصميمية، يمكن أن يكون من 

المستحسن تخفيض عمل مراوح ومضخات أنظمة التبريد، 

  . عادة عندما يتم بلوغ أدنى ضغط تكثيفي ممكن

  أنظمة الهواء المضغوط 

الهواء المضغوط هو وسيلة الخدمة األآثر شيوعًا في 

ناعة، ولكن في معظم أنظمة الهواء المضغوط فإن الطاقة الص

التي يحتويها الهواء المضغوط غالبًا ما تصل إلى المستهلك أقل 

ومن . من الطاقة المستخدمة في ضغط الهواء% 10بنسبة 

  : الممكن غالبًا تحقيق وفورات من خالل األساليب التالية

  تخفيض الحمل

مضغوط بغية تحديد تفّحص آل مستخدم حقيقي للهواء ال •

 .حجم الهواء الالزم والضغط الذي يجب إيصاله به

عدم مزج األحمال عالية الحجم منخفضة الضغط  •

والمرآزة . واألحمال منخفضة الحجم عالية الضغط

التطبيقات منخفضة الحجم عالية الضغط أو إتاحة مرافق 

منخفضة الضغط، على سبيل المثال باستخدام منفصلة 

 . ن الهواء المضغوطمراوح بدًال م

استعراض فرص تخفيض استخدام الهواء، على سبيل  •

 : المثال

o  استخدام فوهات تضّخم الهواء بدًال من منافث

الهواء المضغوط التي هي عبارة عن أنابيب 

 مفتوحة بسيطة

o  النظر فيما إ ذا آانت هنالك حاجة للهواء

 المضغوط على اإلطالق

o ى نحو حيثما آانت منافث الهواء الزمة عل

، النظر في تشغيل )لدفع مواد: مثًال(متقّطع 

المنافث من خالل صمام وشيعي ال ينفتح إال 

 حين يكون الهواء الزمًا

o  استخدام صمامات يتم تشغيلها يدويًا أو

أوتوماتيكيًا بغية عزل إمدادات الهواء لكل من 

المكائن أو المناطق غير الموضوعة بالخدمة 

 باستمرار

o  أجل التحديد المنهجي للتسريبات تنفيذ أنظمة من

 وإصالحها

o  ينبغي تزويد آافة مواسير صرف المتكثفات

مفتوحة "وعدم ترك صمامات الصرف . بمصائد

 باستمرار" تمامًا

o  تدريب العاملين على توجيه الهواء المضغوط

إلى أجسامهم أو مالبسهم إلزالة الغبار منها أو 

 . لتبريد أنفسهم

  التوزيع

لضغط في الُمرّشحات وبالتالي تغيير تلك رصد الفاقد من ا •

 المرشحات حسب المقتضى 
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استخدام أنابيب توزيع بالحجم المناسب ومصممة لتقليل  •

 الفاقد من الضغط 
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   والنهجمجاالت التطبيق

تنطبق هذه اإلرشادات على المشروعات التي تسفر عن 

مخلفات سائلة تدخل البيئة إما مباشرة أو غير مباشرة من مياه 

مستعملة ناجمة عن عمليات متعددة أو مياه مستعملة من 

آما تنطبق على . عام أو مياه العواصفعمليات مرافق نفع 

 الصرف مجاريالمخلفات السائلة الصناعية التي تدخل 

ويجوز أن . الصحي التي تنتهي في البيئة بدون أية معالجة

تشمل المياه المستعملة المتخلفة عن عمليات متعددة المياه 

الملوثة الناجمة عن عمليات مرافق النفع العام ومياه مجاري 

وهي تتيح معلومات عن أساليب شائعة . حيالصرف الص

إدارة المياه المستعملة، واالقتصاد في استخدام المياه، : بشأن

وإعادة االستخدام الممكن تطبيقها على مجموعة واسعة من 

 أن يتم تكميلها وتستهدف هذه اإلرشادات. قطاعات الصناعة

باإلرشادات الخاصة بالمخلفات السائلة من صناعات محددة في 

. اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة في قطاع الصناعة

وينبغي على المشروعات التي من الممكن أن تخلق مياه 

أو ) محلي(مستعملة من عمليات متعددة أو مياه صرف صحي 

مياه عواصف أن تتضمن اإلجراءات الوقائية الهادفة إلى تفادي 

  . ر أو البيئةوتقليل وضبط األثر السلبي على صحة وسالمة البش

التقّيد ينبغي على المرافق في سياق النظام الذي تعتمده إلدارة 

باإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة والنواحي 

  : االجتماعية

. المخلفات السائلة في منشآتهافهم نوعية وآمية وتواتر  •

ويشمل هذا المعرفة بشأن مواقع وطرق وسالمة شبكات 

 .نقاط الصرفالصرف السطحي الداخلي و

تخطيط وتنفيذ فصل المخلفات السائلة على نحو رئيسي  •

في فئات صناعية ومرافق نفع عام وصرف صحي ومياه 

 . آما يجوز استخدام الجداول لفصل المصادر. عواصف

تحديد فرص منع أو تخفيض التلّوث بالمياه المستعملة من  •

إعادة االستخدام ضمن /خالل إجراءات منها التدوير

: مثًال( الخطوات ق، وإحالل الُمدخالت، أو تعديلمرافال

 ). طرق العمل/تغيير التكنولوجيا أو أوضاع

معايير ) 1: (تقييم تقّيد مخلفاتها السائلة بما هو ساٍر من •

إذا آان يتم صرف المياه المستعملة  ما(صرف المخلفات 

) 2(، و )إلى مياه سطحية أو مجاري صرف صحي

جل نوع محدد من أنواع إعادة معايير نوعية المياه من أ

 المياه م إعادة استخدامتت تما إذا آان: مثًال(االستخدام 

 ).  من أجل الريالمستعملة

آما ينبغي أن تتم إدارة إنتاج وصرف المياه المستعملة من أي 

  : نوع آان من خالل مزيج من
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آفاءة استخدام المياه بغية تخفيض آمية المياه المستعملة  •

 الناجمة

ل الخطوات، بما في ذلك تقليل الهدر وتخفيض تعدي •

استخدام المواد الخطرة، وذلك بغية تخفيض حمل 

 الملوثات الالزم معالجته

عند الضرورة، تطبيق أساليب معالجة المياه المستعملة  •

بغية زيادة تخفيض حمل الملوثات قبل صرف المخلفات 

ثل السائلة، على أن يؤخذ في االعتبار األثر الممكن المتم

في نقل الملوثات عبر مختلف األوساط أثناء عملية 

 ) من المياه إ لى الهواء أو اليابسة: مثًال(المعالجة 

المياه المستعملة ضرورية قبل صرفها، حين تكون معالجة 

  : ينبغي استناد مستوى المعالجة إلى

ما إذا آان يتم صرف المياه المستعملة إلى شبكة مجاري  •

 ية صرف صحي أو مياه سطح

المعايير الوطنية والمحلية آما هي في شروط الترخيص  •

ل واستطاعة شبكة مجاري الصرف الصحي على نق

ما يتم صرفها في شبكة ومعالجة المياه المستعملة عند

 مجاري الصرف الصحي

القدرة االستيعابية للمياه التي تستقبل حمل الملوثات  •

ه في الجاري صرفه في المياه المستعملة عندما يتم صرف

 مياه سطحية

 تستقبل ذلك الحمل االستخدام المقصود بالنسبة للمياه التي •

مياه شرب، مياه ترفيه وترويح، مياه ري، مصدر : مثًال(

 ) مياه مالحة، أو غير ذلك

أنواع : مثُال(وجود مناطق استقبال أو موائل ذات حساسية  •

 ) مهددة باالنقراض

النسبة لقطاع  بالممارسات الدولية الجيدة في الصناعات •

 الصناعة المعني

  النوعية العامة للمخلفات السائلة 

   صرف المياه المستعملة في مياه سطحية

: يجب أن ال يؤدي صرف المياه المستعملة الناجمة عن

العمليات المتعددة، والصرف الصحي، وعمليات مرافق النفع 

العام، أو العواصف إلى مياه سطحية إلى ترآيزات للملوثات 

 في غياب المعايير – معايير نوعية المياه المحيطة أو تفوق

 آما 35. نوعية المياه المحيطة من مصادر أخرى–المحلية 

، 37والقدرة االستيعابية 36استخدامات المياه المستقبلةأن 

على أن تؤخذ في االعتبار مصادر المياه المستعملة المصروفة 

لملوثات المقبولة في المياه المستقبلة، ينبغي أن تؤثر في أحمال ا

وتشمل . ونوعية المخلفات السائلة التي يجري صرفها

االعتبارات اإلضافية التي يجب أن يتضمنها تحديد مستويات 

                                                 
بها من األمثلة على ذلك المعايير الوطنية لنوعية المياه التي توصي  35

الوآالة األمريكية لحماية البيئة 
http://www.epa.gov/waterscience/criteria/wqcriteria.h

tml   
تشمل األمثلة على استخدامات المياه المستقبلة حسبما تحددها السلطات  36

، والترويح، والزراعات )مع مستوى ما من المعالجة(مياه الشرب : المحلية
وتشمل األمثلة . ائية عمومًا، والزينة، واإلبحارالمائية، والري، واألحياء الم

على القيم اإلرشادية المستندة إلى الصحة بالنسبة للمياه المستقبلة اإلرشادات 
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن االستخدامات الترويحية 

)
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guid

elines/en/index.html (  
تتوقف القدرة االستيعابية للسطح المائي المستقبل لمياه الصرف على  37

الحجم الكلي للمياه، ومعدل جريانها، : عوامل عديدة شاملة دون الحصر
ومعدل الشطف الذي للسطح المائي وأحمال الملوثات من مصادر المخلفات 

اسي وقد يكون من المطلوب تقييم أس. السائلة األخرى في الموقع أو المنطقة
موسمي نموذجي لنوعية المياه المحيطة بالمياه المستعملة، وذلك الستخدامه 
مع طرق منهجية علمية ونماذج حسابية بغية وضع تقديرات األثر الممكن 

  . على المياه المستقبلة من مصدر من مصادر المخلفات السائلة
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أداء مشروعات محددة بشأن المخلفات السائلة من المياه 

  : المستعملة التي يمكن صرفها

معايير معالجة المياه المستعملة الناجمة عن عمليات  •

 بشأن البيئة والصحة تسقة مع اإلرشاداتمتعددة الم

أما المشروعات التي ال .  في قطاع الصناعةوالسالمة

توجد بشأنها إرشادات خاصة بصناعات محددة فيجب أن 

تكون اإلرشادات المرجعية بشأنها هي اإلرشادات الخاصة 

بنوعية المياه في قطاع من قطاعات الصناعة فيه خطوات 

 ماثلة على نحو مناسب؛ وعمليات ومخلفات سائلة م

التقّيد بالمعايير الوطنية أو المحلية بشأن صرف المياه  •

تلك وجود  عند عدم –المستعملة من الصرف الصحي أو 

 بالقيم اإلرشادية المطبقة على صرف المياه –المعايير 

-1المستعملة من الصرف الصحي حسبما يبينها الجدول 

  أدناه؛ 3-1

ملة قبل صرفها ال تسفر عن درجة حرارة المياه المستع •

 درجات مئوية في درجة الحرارة 3زيادة أآبر من 

المحيطة عند حافة منطقة المزج المحددة علميًا والتي تأخذ 

نوعية المياه المحيطة، واستخدامات المياه : في االعتبار

 .المستقبلة، والطاقة االستيعابية من بين اعتبارات أخرى

بكات مجاري الصرف صرف المياه المستعملة إلى ش
  الصحي

صرف المياه المستعملة من الصناعات والصرف الصحي ومن 

عمليات مرافق النفع العام أو العواصف إلى أنظمة معالجة 

ها القطاع العام أو القطاع الخاص كالمياه المستعملة التي يمل

  : ينبغي أن

يستوفي شروط المعالجة المسبقة والرصد الموضوعة  •

 مياه الصرف الصحي الذي تدخل إليه بشأن نظام معالجة

 .تلك المياه المستعملة

ال تتدّخل على نحو مباشر أو غير مباشر في عمل  •

وصيانة أنظمة الجمع والمعالجة، وال تثير أية مخاطر 

لصحة وسالمة العاملين في تلك األنظمة أو تؤثر سلبًا في 

 .خصائص فضالت عمليات معالجة المياه المستعملة

ي أنظمة بلدّية أو مرآزية لمعالجة المياه يتم صرفها ف •

المستعملة لديها الطاقة الكافية الستيفاء الشروط المحلية 

بشأن معالجة المياه المستعملة الناجمة عن المشروع 

ومن المطلوب المعالجة المسبقة للمياه المستعملة . المعني

قبل صرفها من موقع المشروع المعني إذا لم تتوّفر 

فية للحفاظ على التقّيد باللوائح التنظيمية لدى القدرات الكا

أنظمة المعالجة البلدية أو المرآزية التي تتلقى المياه 

 .المستعملة من المشروع المعني

االستخدامات على اليابسة بالنسبة للمخلفات السائلة 
   التي تمت معالجتها

ينبغي استنادًا إلى الشروط التنظيمية المحلية تحديد نوعية ما 

من المياه ) شاملة األراضي الرطبة(تم صرفه على اليابسة ي

من عمليات متعددة، وعمليات مرافق النفع العام، أو : المستعملة

وحيثما آانت األراضي . مياه العواصف بعد معالجة آل منها

تستخدم آجزء من نظام المعالجة والمياه السطحية هي المتلقي 

لخاصة بنوعية المياه النهائي، ينبغي أن تنطبق اإلرشادات ا

بشأن صرف المياه السطحية في عمليات القطاع المحدد من 

 آما ينبغي عند استخدام 38.بين قطاعات الصناعة

                                                 
اتها اإلرشادات اإلضافية بشأن اعتبارات نوعية المياه من أجل استخدام 38

على اليابسة متوّفرة في اإلرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 
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األراضي آجزء نظام معالجة المياه المستعملة تقييم األثر 

 الممكن على التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية، وذلك في

اه وموارد األراضي على إطار حماية وصون واستدامة المي

  . األمد الطويل

  خزانات الصرف الصحي

تستخدم خزانات الصرف الصحي عادة من أجل معالجة 

وصرف مياه مجاري الصرف الصحي من المنازل في 

المناطق التي ليست فيها شبكات لجمع مياه مجاري الصرف 

وال ينبغي استخدام خزانات الصرف الصحي إال . الصحي

جاري الصرف الصحي، وهي غير مناسبة من لمعالجة مياه م

وحين . أجل معالجة المياه المستعملة الناجمة عن الصناعات

تكون خزانات الصرف الصحي هي الشكل المختار من بين 

  : أشكال التخلص من ومعالجة المياه المستعملة، يجب أن تكون

محكمة التصميم والترآيب وفقًا للوائح التنظيمية  •

ية لمنع حدوث األخطار على الصحة واإلرشادات المحل

 .العامة أو تلويث األراضي والمياه السطحية والجوفية

 . جيدة الصيانة لتسهيل فعالية عملها •

ُمقامة في مناطق فيها ما يكفي من التخلل في التربة  •

 .بالنسبة لمعدالت األحمال التصميمية من المياه المستعملة

ة تقريبًا وجيدة ُمقامة في مناطق تربتها مستقرة ومستوي •

التصريف السطحي ونفوذة مع الفصل على نحو آاٍف بين 

ومستوى المياه الجوفية أو المياه مجال التصريف السطحي 

 . األخرى المستقبلة لمياه الصرف الصحي

                                                                               
بشأن االستخدام المأمون للمياه المستعملة والغائط والمياه المنزلية 

االستخدامات الزراعية للمياه المستعملة : 2المستعملة، المجلد 
http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewa

ter/gsuweg2/en/index.html   

  إدارة المياه المستعملة 

االقتصاد في استخدام المياه، : تشمل إدارة المياه المستعملة

ورصد لة، وإدارة مياه العواصف، ومعالجة المياه المستعم

  . نوعية المياه والمياه المستعملة

   المياه المستعملة الناجمة عن قطاعات الصناعة

يشمل إنتاج المياه المستعملة الناجمة عن عمليات قطاعات 

عمليات متعددة، وعمليات مرافق : الصناعة تلك التي تنجم عن

يز المواد وتنظيم النفع العام، والجريان السطحي من أماآن تجه

مراحلها، واألنشطة المتنوعة شاملة المياه المستعملة الناجمة 

وقد تشمل . عن المخابر وورش صيانة المعدات وسواها

الملوثات التي تحتويها المياه المستعملة الناجمة عن عمليات 

ترآز عالي أو على هيئة (قطاعات الصناعة أحماضًا أو ُأسسًا 

، وآيماويات عضوية قابلة )pHجين منخفض أليونات الهيدرو

للذوبان تسبب استنفاد األآسجين المنحل، ومواد صلبة عالقة، 

الكاديوم، : مثُال( ، ومعادن ثقيلة)فسفور ونيتروجين(ومغذيات 

والكروميوم، والنحاس، والرصاص، والزئبق، والنيكل، 

، والسيانيد، ومواد عضوية سامة، ومواد زيتية، )والتوتياء

للمياه المستعملة رة، فضًال عن الخصائص الحرارية ومواد طيا

آما ينبغي ). درجات الحرارة المرتفعة: مثًال(الجاري صرفها 

تقليل نقل الملوثات إلى مرحلة أخرى آالهواء أو التربة أو 

الطبقات الجوفية، وذلك من خالل ضوابط العمليات المتعددة 

  . والضوابط الهندسية

 1-3-1 يوجز الملحق – المراحلالمياه المستعملة متعددة 

أمثلة على نهج معالجة يستخدم عادة في معالجة المياه 

أما اختيار . المستعملة الناجمة عن أنشطة قطاعات الصناعة

تكنولوجيا المعالجة فهو مدفوع بخصائص المياه المستعملة، 

آفاية : ويتوقف األداء الفعلي لتلك التكنولوجيا إلى حد آبير على
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. واختيار معداتها، وتشغيل وصيانة مرافقها الُمقامة تصميمها،

من المطلوب توّفر موارد آافية من أجل التشغيل والصيانة 

الصحيحين لمحطات المعالجة، آما أن أداءها يعتمد بقوة على 

القدرة التقنية لجهاز العاملين فيها ومدى التدريب الذي حصلوا 

آثر من ويمكن استخدام تكنولوجية واحدة أو أ. عليه

تكنولوجيات المعالجة بغية تحقيق النوعية المرغوبة للمخلفات 

السائلة والحفاظ على التقّيد بالشروط والمتطلبات التنظيمية على 

وينبغي على تصميم وعمل ما يتم اختياره . نحو يحقق االتساق

من تكنولوجيات معالجة المياه المستعملة تفادي االنبعاثات غير 

اء من قبيل المواد الكيماوية الطيارة التي المضبوطة إلى الهو

وينبغي في إطار التقّيد بالشروط . تنجم عن المياه المستعملة

والمتطلبات التنظيمية التخلص من مخلفات ونفايات عمليات 

وفي . معالجة المياه المستعملة الناجمة عن قطاعات الصناعة

حالة عدم وجود تلك الشروط والمتطلبات، يجب أن يكون 

اعتبارات الصحة العامة لتخلص من تلك المخلفات متسقًا مع ا

والسالمة والحفاظ على استدامة األراضي والموارد المائية في 

  . األمد الطويل

 – المياه المستعملة الناجمة عن عمليات مرافق النفع العام

يمكن أن تسفر عمليات مرافق النفع العام آأبراج التبريد 

ادن عن استهالك المياه بمعدالت وأنظمة التخليص من المع

 مياه عالية درجة الحرارة محتوية انفالتعالية، وعن إمكانية 

مواد صلبة ذائبة، ومخلفات المبيدات البيولوجية، : على

وتشمل .. ومخلفات مواد منع تعّفن أنظمة التبريد، الخ

االستراتيجيات الموصى بها بشأن إدارة المياه في عمليات 

  : اممرافق النفع الع

اعتماد فرص االقتصاد في استخدام المياه في أنظمة تبريد  •

مرافق النفع العام حسبما ترد في القسم الخاص باالقتصاد 

 في استخدام المياه أدناه؛ 

وتحسينات آفاءة (استخدام طرق استرجاع الحرارة  •

أو طرق التبريد األخرى لتخفيض درجة ) استخدام الطاقة

صرفها، وذلك بغية ضمان أن حرارة المياه الساخنة قبل 

 درجات مئوية في 3ال تسفر حرارة المياه عن زيادة تفوق 

درجة الحرارة المحيطة عند حافة منطقة االمتزاج المحددة 

نوعية المياه، :  اعتبارات منهايراعي عدةعلميًا بما 

واستخدامات المياه المستقبلة للمياه المستعملة، والمياه 

 لطاقة االستيعابية؛ المستقبلة المحتملة، وا

تقليل استخدام الكيماويات المضادة للتعّفن والمانعة للتآآل،  •

وذلك من خالل ضمان العمق المناسب لمآخذ المياه 

وينبغي استخدام بدائل هي . شبكات الترشيحواستخدام 

السّمية، التحّلل : األقل خطورة فيما يتعلق بكل من

. اآم البيولوجي الممكنبالبكتيريا، والتوّفر بيولوجيًا، والتر

أما المقدار المستخدم فينبغي أن يتفق مع المتطلبات 

 التنظيمية المحلية وتوصيات الشرآة الصانعة؛ 

مخلفات المبيدات ينبغي القيام باختبارات الكشف عن  •

البيولوجية والملوثات األخرى بغية تحديد ضرورة تعديل 

التخلص المقادير أو معالجة مياه التبريد قبل صرفها و

 . منها

تشمل مياه العواصف أي جريان  – إدارة مياه العواصف

سطحي وتدفقات سطحية ناجمة عن هطول األمطار أو 

ويحتوي الجريان . الصرف السطحي أو مصادر أخرى

رواسب عالقة، ومعادن، : السطحي لمياه العواصف عادة على

وهيدروآربونات بترولية، وهيدروآربونات عطرية متعددة 

آما أن . البكتيريا القولونية وسواها، و)PAHs(ات الدور

الجريان السطحي السريع ولو آان من مياه العواصف غير 

إلى تدهور نوعية المياه المستقبلة للمياه  الُملّوث يؤدي

. المستعملة من خالل تعرية أسّرة وضفاف الجداول والسواقي
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ي ولكي يتم تخفيض الحاجة إلى معالجة مياه العواصف، ينبغ

  : تطبيق المبادئ واألسس التالية

ضرورة الفصل بين مياه العواصف وتدفقات المياه  •

المستعملة متعددة المراحل ومن الصرف الصحي بغية 

تخفيض حجم المياه المستعملة الواجبة معالجتها قبل 

 ؛صرفها

ضرورة منع الجريان السطحي من مناطق العمليات  •

  ؛المتعددة ومصادر التلوث الممكنة

ينبغي فصل الجريان يثما لم يكن هذا النهج ممكنًا، وح •

السطحي من مناطق تخزين المياه المستعملة متعددة 

  ؛المراحل عن الجريان السطحي األقل تلّوثًا

ضرورة تقليل الجريان السطحي من المناطق التي ليس  •

تقليل مساحة األسطح : مثًال(فيها مصادر تلّوث ممكنة 

باستخدام : مثًال(صرف الذروي وتخفيض معدل ال) النفوذة

  ؛)منخفضات مغطاة بالنباتات وبرك االحتجاز

وحيثما اعتبرت معالجة مياه العواصف ضرورية لحماية  •

 نوعية سطحات المياه المستقبلة للمياه المستعملة، ينبغي

إيالء األولية إلدارة ومعالجة الدفقة األولى من الجريان 

فيها غالبية السطحي من مياه العواصف حيث توجد 

 الملوثات الممكنة؛ 

وعندما تسمح معايير نوعية المياه بذلك، ضرورة إدارة  •

مياه العواصف باعتبارها موردًا إما لتغذية المياه الجوفية 

 أو للوفاء باحتياجات مرفق النفع العام المعني من المياه؛ 

ضرورة ترآيب أوعية فصل واحتجاز المياه الزيتية  •

مرافق : يها حسب المقتضى فيوالشحوم والحفاظ عل

التزود بالوقود، والورشات، وساحات وقوف السيارات، 

 ومناطق تخزين الوقود، والمناطق الملوثة؛ 

قد تحتوي الحمأة في مستجمعات مياه العواصف أو أنظمة  •

جمعها ومعالجتها مستويات مرتفعة من الملوثات، ولذا 

ت التنظيمية ينبغي التخلص منها في إطار التقّيد بالمتطلبا

وفي غياب تلك المتطلبات، التخلص منها وفقًا . المحلية

القتصاد في احماية الصحة والسالمة العامة، و: لمتطلبات

استخدام الموارد المائية واألراضي واستدامتها في األمد 

 .الطويل

  الصرف الصحي المياه المستعملة الناجمة عن

من المرافق المياه المستعملة الناجمة عن الصرف الصحي 

مجاري الصرف : الصناعية يمكن أن تشمل مخلفات سائلة من

الصحي المنزلي، ومرافق خدمات الطعام، ومرافق غسل 

آما . الثياب التي تقدم الخدمات للعاملين في الموقع المعني

يمكن أن يتم صرف أنواع متعددة من المياه المستعملة ناجمة 

ق تليين المياه وسواها، المخابر، والعيادات الطبية، ومراف: عن

آما يمكن صرفها إلى نظام معالجة المياه المستعملة من 

وتشمل استراتيجيات إدارة المياه المستعملة . الصرف الصحي

  : من الصرف الصحي

الفصل بين مختلف أنواع تدفقات المياه المستعملة لضمان  •

نظام : مثًال(التوافق مع أسلوب المعالجة الذي يتم اختياره 

  ؛) صحي ال يقبل إال الصرف الصحي المنزليصرف

فصل المخلفات السائلة المحتوية على زيت وشحم  •

قبل ) استخدام مصائد الشحوم: مثًال(ومعالجتها مسبقًا 

 صرفها في شبكات المجاري؛ 
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إذا آان من الالزم صرف مياه المجاري الخارجة من  •

مرافق صناعية في مياه سطحية، المعالجة الستيفاء 

يير الوطنية أو المحلية بشأن المخلفات السائلة من المعا

 عند عدم –المياه المستعملة من الصرف الصحي أو 

 قيم اإلرشادات التأشيرية التي تنطبق –وجود تلك المعايير 

على المياه المستعملة من الصرف الصحي حسبما يبينها 

  ؛1-3-1الجدول 

من إذا آان من الالزم صرف مياه المجاري الخارجة   •

 حيثما –مرافق صناعية إما في نظام تخزين وتعفين أو 

 من –آان يتم استخدام األراضي آجزء من نظام المعالجة 

المطلوب المعالجة الستيفاء المعايير الوطنية أو المحلية 

المعنية التي تنطبق على المخلفات السائلة من المياه 

 المستعملة من الصرف الصحي؛

 الناجمة عن أنظمة معالجة ينبغي التخلص من الحمأة  •

المياه المستعملة الناجمة عن الصرف الصحي وفقًا 

وفي حالة عدم ، للمتطلبات والشروط التنظيمية المحلية

وجود تلك الشروط والمتطلبات، يجب أن يكون التخلص 

من تلك المخلفات متسقًا مع اعتبارات الصحة العامة 

موارد المائية والسالمة والحفاظ على استدامة األراضي وال

 .في األمد الطويل

  

  االنبعاثات من عمليات معالجة المياه المستعملة 

إلى الهواء الناجمة عن  يمكن أن تحتوي انبعاثات الغازات

آبريتيد الهيدروجين، : عمليات معالجة المياه المستعملة

، ومرآبات )في حالة التطهير باألوزون(األوزون والميثان، و

الكلوروفورم من أنشطة الكلورة : مثًال(عضوية طيارة 

ناجمة عن المياه ) VOCs(ومرآبات عضوية طيارة أخرى 

، وآيماويات غازية أو )المستعملة المتخلفة عن الصناعات

الكلورين وغاز : مثًال(طيارة تستخدم في عمليات التطهير 

آما يمكن أن تكون . وأنواع الرذوذ البيولوجي، )النشادر

الروائح الكريهة التي تنتشر من مرافق معالجة المياه المستعملة 

أما التوصيات بشأن إ دارة . إزعاجًا للعاملين عليها وللجوار

تلك االنبعاثات فهي مدرجة في القسم من هذه المطبوعة الذي 

وفي  ء المحيطإلى الهواء ونوعية الهوا يبحث في االنبعاثات

البيئة والصحة والسالمة من أجل المياه اإلرشادات بشأن 

  . والصرف الصحي

   فضالت عمليات معالجة المياه المستعملة 

من الضروري تقييم الحمأة الناجمة في محطات معالجة 

النفايات على أساس آل حالة على حدة بغية تحديد ما إذا آانت 

ثّم إدارتها بناء على  نتشّكل نفايات خطرة أو غير خطرة وم

ذلك حسب الوصف الُمدرج في القسم من هذه المطبوعة الذي 

  . يبحث في إدارة النفايات

 في عمليات معالجة الصحة والسالمة المهنيةقضايا 
   المياه المستعملة

 القيم التأشيرية للمخلفات السائلة المعالجة من مياه مجاري 1-3-1الجدول 
 أ الصرف الصحي

 القيمة اإلرشادية الوحدات الملوثات
 pH 6 – 9 ترآزات أيونات الهيدروجين

 mg/l 30 الطلب البيولوجي على األآسجين

  mg/l 125 الطلب الكيميائي على األآسجين

 mg/l 10  النيتروجين الكلي
 mg/l 2 الفسفور الكلي

 mg/l 10 الزيوت والشحوم

 mg/l 50 مجموع المواد الصلبة العالقة

 /بMPN البكتيريا القولونية الكلية
100 ml 400أ 

:مالحظات   
على األنظمة المرآزية والبلدية لمعالجة المياه المستعملة فهي  ال تنطبقأ 

رشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة فيما يتعلق بالمياه مشمولة في اإل
 .والصرف الصحي

  الرقم األآثر احتماًالب
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العاملون في مرافق معالجة المياه المستعملة يمكن أن يتعرضوا 

عًا لتصميم تلك المرافق ألخطار جسدية وآيماوية وبيولوجية تب

وتشمل األمثلة على . وأنواع المخلفات السائلة التي تتم إدارتها

إلى  احتمال الوقوع في الخزانات، والدخول: تلك األخطار

بات رآَّأماآن ضيقة للقيام بأعمال الصيانة، واستنشاق الُم

العضوية الطيارة والرذوذ البيولوجية والميثان، واالتصال 

سببة لألمراض والعضويات الناقلة لها، واستخدام بالعوامل الم

الكلورين، والصوديوم، : آيماويات حافلة باألخطار شاملة

تفاصيل التوصيات . وهيبوآلوريت الكالسيوم، وغاز النشادر

بشأن إدارة قضايا الصحة والسالمة المهنية مدرجة في القسم 

 تنطبق أما اإلرشادات اإلضافية التي. المعني من هذه المطبوعة

فهي بصورة محددة على أنظمة معالجة المياه المستعملة 

مدرجة في اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل 

  . المياه والصرف الصحي

   الرصد والمتابعة

من الضروري وضع وتنفيذ برنامج لرصد نوعية المياه والمياه 

غية المستعملة وإتاحة الموارد الكافية له واإلشراف عليه ب

وينبغي أن ينظر برنامج رصد . الوفاء بأهداف ذلك البرنامج

  : نوعية المياه والمياه المستعملة في العناصر التالية

المقومات المختارة للرصد يجب أن تشير : مقومات الرصد •

إلى الملوثات موضوع االهتمام في العملية، آما يجب أن 

تتضمن المقومات الخاضعة للوائح تنظيمية بموجب 

 روط التقّيد باألنظمة؛ ش

ينبغي أن يأخذ رصد المياه : نوع وتواتر عمليات الرصد •

المستعملة في االعتبار خصائص المخلفات السائلة الناجمة 

آما ينبغي على . عن العمليات المتعددة على مّر الزمن

رصد المخلفات السائلة الناجمة عن عمليات الصناعات 

نات العمليات الموسمية التحويلية متعددة الخطوات أو تباي

تباينات المخلفات السائلة مع اختالف أن تأخذ في االعتبار 

الزمن، ولذلك هو أآثر تعقيدًا من رصد التدفقات المستمرة 

فالمخلفات السائلة الناجمة عن . من المخلفات السائلة

عمليات شديدة التقلبات قد يكون من الضروري أخذ 

. ل طرق متعددة البنيةعينات منها مرات أآثر أو من خال

 إذا سمحت –فالعينات الُمنتزعة أو العينات المؤلفة 

 يمكن أن تتيح المزيد من –التجهيزات األوتوماتيكية بذلك 

 24التبّصر بشأن متوسط ترّآزات الملوثات في فترة 

فالعّينات المؤلفة قد ال تكون مناسبة حيثما آانت . ساعة

سريعة التدهور : مثًال(ل المواد المراد تحليلها قصيرة األج

 ). أو طيارة

ينبغي اختيار مواقع الرصد بهدف إتاحة : مواقع الرصد •

ويمكن وضع محطات أخذ عينات . بيانات رصد نموذجية

المخلفات السائلة عند مكان الصرف النهائي لها وفي 

مواقع إستراتيجية عند بدايتها قبل التقائها بمخلفات سائلة 

لة الناجمة عن عمليات متعددة فالمخلفات السائ. أخرى

ينبغي عدم تخفيف ترآزاتها قبل أو بعد معالجتها بهدف 

المخلفات السائلة أو المياه المحيطة الوفاء بمعايير نوعية 

 . بها

 ينبغي أن تطبق برامج الرصد الطرق :نوعية البيانات •

المنهجية المتعارف عليها دوليًا بشأن جمع وصون وتحليل 

ن يقوم بأخذ العينات أفراد مدّربون على ويجب أ. العّينات

آما ينبغي أن تقوم . ذلك أو أن يتم أخذها تحت إشرافهم

وينبغي . بتحليلها هيئات مجازة أو مرّخصة لهذا الغرض

إعداد وتنفيذ خطط ضمان نوعية أخذ وتحليل 

آما ينبغي أن تتضّمن ). QA/QC(ضبط الجودة /العينات

 ضمان نوعية أخذ التقارير عن عمليات الرصد وثائق

 . ضبط الجودة/وتحليل العينات
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   أمثلة على مناهج معالجة المياه المستعملة الناجمة عن قطاعات الصناعة– 1-3-1الملحق 

 
 تكنولوجيات شائعة لضبط نهايات األنابيب  المبدأ/خيارات المكافحة المقومات/المادة الملّوثة 

 أساس، معادلة التدفق/إضافة حمض عادلةآيميائية، الم ترآزات شوارد الهيدروجين

 تعويم بالهواء المذاب، فاصل الماء عن الزيوت، محبس الشحوم فصل اّلطور مجموع الهيدروآربونات البترولية/ زيوت وشحوم

 حوض الترسيب، مرّوق، جهاز طرد مرآزي، غرابيل الترسيب، الفصل حسب الحجم القابلة للترسيب-مجموع الرواسب العالقة

تعويم بالهواء المذاب، تصفية متعددة األوساط، تصفية بالرمل، تصفية  التقليدية أو المماسية-التعويم، التصفية غير القابلة للترسيب-جموع الرواسب العالقةم
 التصفية الفائقة، التصفية الدّقيةبالنسيج، 

 علقة، ناميات ملحقة، خليطناميات م  الهوائية-بيولوجية  )3م/ آغ2>(عالي -طلب بيولوجي على األآسجين
 2< (منخفض -طلب بيولوجي على األآسجين

 ناميات معلقة، ناميات ملحقة، خليط  اختياري- هوائية –بيولوجية  )3م/آغ

 مواد غير متحللة –طلب آيميائي على األآسجين 
 أغشيةأآسدة آيماوية، أآسدة حرارية، آربون منّشط،  أآسدة، امتزاز، استبعاد حسب الحجم حيويًا

تخّثر، تنّدف، ترسيب، استبعاد حسب   جسيمي وقابل للذوبان–معادن 
  تقليدية ومماسّية–مزج سريع مع ترسيب، تصفية   الحجم

تخّثر، تنّدف، ترسيب، استبعاد حسب  غير معدنية/ مواد غير عضوية 
  الحجم، أآسدة، امتزاز

ماوية، أآسدة  تقليدية ومماسّية، أآسدة آي–مزج سريع مع ترسيب، تصفية 
 نضح عكسي حرارية، آربون ُمنّشط، 

مرآبات  مرآبات عضوية طيارة و–مواد عضوية 
 عضوية شبه طيارة

 هوائية، الهوائية، اختيارية؛ -بيولوجية، 
 امتزاز، أآسدة

أآسدة آيماوية، أآسدة  ناميات معلقة، ناميات ملحقة، خليط؛: بيولوجية
 حرارية، آربون ُمنّشط،

 نشط أو منفعل؛ بيولوحية؛ –التقاف  وائح آريهة ومرآبات عضوية طيارة ر–انبعاثات 
 ناميات ملحقة؛ أآسدة آيماوية، أآسدة حرارية، آربون منشط : بيولوجية امتزاز، أآسدة 

إزالة المغذيات البيولوجية، آيميائية،  مغذيات
 فيزيائية، امتزاز

 ونزع الهواء، بدون أآسجين، حلمهة آيميائية/معالجة بيولوجية هوائية
 الكلورة، التبادل األيوني

 هوائية، الهوائية، اختيارية؛ –بيولوجية  اللون
 بيولوجية هوائية، أآسدة آيماوية، آربون منشط امتزاز، أآسدة

 مهّويات السطح، معادلة التدفق تبريد بخري درجة الحرارة
  بلورة، نضح عكسيتبخير، ترآيز، استبعاد حسب الحجم مجموع المواد الصلبة المذابة

امتزاز، أآسدة، استبعاد حسب الحجم،  ملوثات ناشئة/مكونات فعالة
 ترآيز

أآسدة آيماوية، أآسدة حرارية، آربون منشط، تبادل أيوني، نضح عكسي، 
 تبخير، بلورة 

 تبادل أيوني، نضح عكسي، تبخير، بلورة امتزاز، استبعاد حسب الحجم، ترآيز نويدات مشّعة
 آلورين، أوزون، بروآسيد، أشعة فوق بنفسجية، حرارية تطهير، تعقيم ِرضةآائنات ُمم

امتزاز، أآسدة، استبعاد حسب الحجم،  السُّمية
 أآسدة آيماوية، أآسدة حرارية، آربون منشط، تبخير، بلورة، نضح عكسي ترآيز
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  نهج والمجاالت التطبيق

لى نحو ينبغي تنفيذ برامج االقتصاد في استخدام المياه ع

وينبغي أن تشجع تلك . هايتناسب مع حجم وتكلفة استخدامات

البرامج التخفيض المستمر الستهالك المياه وتحقيق الوفورات 

ويمكن أن تشمل إجراءات . في ضخ ومعالجة وصرف المياه

اإلدارة، وإعادة /الرصد: االقتصاد في استخدام المياه أساليب

التدفئة، وإعادة /التبريدتدوير المياه متعددة المراحل ومياه 

استخدام المياه وأساليب أخرى، فضًال عن االقتصاد في إنتاج 

  . مياه الصرف الصحي

  : وتشمل التوصيات العامة

 األمطار/جني واستعمال مياه العواصف •

تضمين تصميم خطوات وعمليات المشروعات بما ال  •

 استخدام المياه المستعملةيشمل  /يسفر عن مخلفات سائلة 

  ُمعالجتهابعد

استخدام أنظمة محلية إلعادة تدوير المياه في  •

على نقيض أنظمة إعادة (الورشات /المرافق/المصانع

، مع إتاحة مياه جديدة ألغراض تحسين )التدوير المرآزية

 المياه المستخدمة في النظام فقط

: استخدام تكنولوجيات تشمل عمليات ال يلزمها الماء، مثًال •

 ن ماءالتبريد السريع بدو

 إدارة الضغط في شبكات المياه متعددة المراحل •

تصميم المشروعات بما يتيح إجراءات آافية لجمع المياه  •

 . وأنظمة منع االنسكاب والتسّرب

   رصد وإدارة المياه

  : تتضمن العناصر الضرورية لبرنامج إدارة شؤون المياه

تحديد وتدوين التدفقات الرئيسية ضمن المرفق المعني  •

 ا بانتظام؛ وقياسه

تحديد األهداف المتعلقة باألداء واستعراضها بانتظام، مع  •

تناسب مع التغّيرات في العوامل الرئيسية التي يتعديلها بما 

 ؛ )معدالت اإلنتاج الصناعي: مثًال(تؤثر في استخدام المياه 

المقارنة المنتظمة لتدفقات المياه مع األهداف المتعلقة  •

اقع التي تحتاج التخاذ إجراءات باألداء بغية تحديد المو

 . لتخفيض استخدام المياه

آبر األمجاالت ال  على)بالعدادات(ينبغي أن يؤآد قياس المياه 

وبناء على استعراض بيانات القياس . استخدامًا للمياه

 مما –" غير المعلومة"بالعدادات، يمكن تحديد االستخدامات 

  . لصناعيةيشير إلى التسريبات الكبيرة في المرافق ا

  عادة استخدام وتدوير المياه متعددة المراحلإ

فرص تحقيق وفورات في استخدام المياه في العمليات 

ولكن . الصناعية خاصة إلى حد آبير بالصناعات المحددة

جرى بنجاح استخدام األساليب التالية وينبغي النظر فيها جنبًا 

  . إلى جنب مع تطوير أنظمة القياس الموصوفة أعاله
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يستخدم العديد من طرازات الغساالت آميات : الغساالت •

ويمكن أن تزداد الكمية . آبيرة من المياه الساخنة

أو /المستخدمة مع توّسع فتحات المآخذ نتيجة التنظيف و

من الضروري رصد استخدام الغسالة . الحت المتكرر

للمياه ومقارنته بالمواصفات الخاصة بذلك الطراز من 

الي استبدال فتحات المآخذ عندما يصل الغساالت، وبالت

استخدام المياه والحرارة إلى مستويات تستدعي ذلك 

 .العمل

 في إعادة المشترآةتشمل األساليب : إعادة استخدام المياه •

على سبيل المثال ، استخدام المياه الشطف بجريان معاآس

استخدام أو  المراحل ةمتعددوالشطف  الغسل  عملياتفي

ملة الناجمة عن عملية ما من أجل عملية المياه المستع

على سبيل . أخرى شروطها ومتطلباتها المائية أقل مستوى

المثال، استخدام مياه شطف المبّيضات من أجل غسل 

المنسوجات، أو مياه الشطف الناجمة عن غسل القوارير 

آما تكون .  غسل صناديق القوارير أو أرض المبانيأثناء

شروعات أآثر تطورًا ألغراض أحيانًا ممكنة عمليًا م

إعادة استخدام المياه تتطّلب معالجة المياه قبل إعادة 

 . استخدامها

إذا آانت العمليات والخطوات : رشاشات المياه/نفاثات •

: على سبيل المثال(تستخدم نفاثات أو رشاشات المياه 

من ) للحفاظ على نظافة السيور الناقلة أو تبريد المنتجات

الخسارة ض دقة نمط الرش بغية منع الضروري استعرا

 . غير الضرورية للمياه

تتطلب : تحقيق المستوى األمثل من ضبط التدفقات •

العمليات الصناعية أحيانًا استخدام الصهاريج التي يعاد 

لممكن غالبًا ومن ا. ملؤها بغية التحّكم في الفاقد من المياه

يانًا  المياه إلى تلك الصهاريج، وأحتخفيض معدالت إمداد

تخفيض المستويات في الصهاريج بغية تخفيض 

وإذا آانت العمليات تستخدم رشاشات تبريد، قد . االنسكاب

يكون من الممكن تخفيض التدفقات مع الحفاظ على األداء 

 . ويمكن لالختبارات تحديد التوازن األمثل. التبريدي

o  إذا آانت الخراطيم تستخدم في التنظيف، ينبغي

تدفقات المياه بغية الحد من استخدام ضوابط 

 هدر المياه

o  النظر في استخدام أنظمة تنظيف عالية الضغط

منخفضة الكمية بدًال من استخدام آميات آبيرة 

 من المياه يجري رشها من خراطيم

o  ومفاتيح التقليل استخدام أجهزة توقيت التدفقات

 من أجل ضبط استخدام المياه

o  شطف وليس ال" التنظيف"استخدام ممارسات

 . بالخراطيم التي تسكب الماء سكبًا

   عمليات مرافق األبنية

استهالك المياه في المباني والصرف الصحي عادة ما يكون 

ولكن من الممكن . أقل من استهالآها في العمليات الصناعية

  : بسهولة تحديد مجاالت تحقيق وفورات حسبما يرد أدناه

مل بالمعايير مقارنة استخدام المياه اليومي بنسبة العا •

المرجعية الحالية على أن يؤخذ في االعتبار االستخدام 

الرئيسي للمياه في المرفق المعني سواء آان ألغراض 

الصرف الصحي أو شامًال أنشطة أخرى آاالستحمام أو 

 تقديم الخدمات الغذائية للغير

وتحديد وإصالح مواقع الصيانة المنتظمة لألنابيب  •

 التسريبات
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 ن األماآن غير المستعملةقطع المياه ع •

ترآيب حنفيات ذاتية اإلغالق، وصمامات إغالق  •

أوتوماتيكية، وفوهات رش، وصمامات تخفيض ضغط، 

رؤوس رشاشات : مثًال(وأجهزة اقتصاد في استخدام المياه 

استحمام وحنفيات ومباول منخفضة التدفقات، وحنفيات 

 )ُمحّملة بنابضذات مجّسات أو 

اق أو غساالت الثياب بأحمال آاملة تشغيل جاليات األطب •

 وعند الحاجة فقط

ترآيب تجهيزات اقتصاد في استخدام المياه في  •

 المراحيض آالمراحيض منخفضة التدفقات

   أنظمة التبريد

  : تشمل فرص االقتصاد في استخدام المياه في أنظمة التبريد

استخدام أنظمة التبريد مغلقة الدارة مع أبراج تبريد بدًال  •

 نظمة التبريد وحيدة اإلمرارمن أ

الحد من ارتفاع التصريف اإلسقاطي للمكثفات أو أبراج  •

التبريد عند الحد األدنى المطلوب لمنع التراآم غير 

 المقبول للمواد الصلبة الذائبة

استخدام التبريد بالهواء بدًال من التبريد التبخيري ولو أنه  •

 في نظام التبريدقد يزيد استخدام الكهرباء 

 ستخدام أبراج التبريد مياهًا مستعملة تمت معالجتهاا •

تدوير التصريف اإلسقاطي من أبراج /إعادة استخدام •

 التبريد

   أنظمة التدفئة والتسخين

أنظمة التدفئة والتسخين المستندة إلى تدوير المياه الساخنة 

ينبغي أن ) التي ال تستهلك مياه(منخفضة أو متوسطة الضغط 

انت تستهلك المياه، ينبغي القيام بالصيانة فإذا آ. تكون مغلقة

ولكن يمكن أن تستخدم . المنتظمة للكشف عن التسريبات

األنظمة البخارية آميات آبيرة من المياه، وهذا ما يمكن 

  : تخفيضه بإتباع اإلجراءات التالية

إصالح تسريبات البخار والمتكثفات وإصالح آافة مصائد  •

 البخار المتعّطلة

فات إلى المراجل واستخدام ُمباِدالت الحرارة إعادة المتكث •

بدًال من الحقن المباشر للبخار حيثما ) مع عودة المتكثفات(

 آانت العمليات تسمح بذلك

 الومضياستعادة بخار الماء  •

تقليل التصريف اإلسقاطي من المراجل باالتساق مع  •

الحفاظ على االنخفاض المقبول للمواد الصلبة الُمذابة في 

ومن شأن استخدام معالجة مياه تغذية . راجلماء الم

المراجل بالتناضح العكسي أن يخفض آثيرًا ضرورة 

 التصريف اإلسقاطي للمراجل

 تقليل تسخين نازع الهواء •
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   والنهجمجاالت التطبيق

ستعمل أو تخّزن تنطبق هذه اإلرشادات على المشروعات التي ت

وهي ) Hazmats(أو تعالج أية آمية من المواد الخطرة 

صحة البشر، والممتلكات، أو : المواد التي تشكل مخاطر على

ويمكن . البيئة نتيجة لما لها من خصائص فيزيائية أو آيميائية

: تقسيم المواد الخطرة وفقًا لنوع الخطر إلى األصناف التالية

 شاملة الغازات السامة أو القابلة متفجرات، وغازات مضغوطة

لالشتعال، والسوائل القابلة لالشتعال، والمواد الصلبة القابلة 

لالشتعال، والمواد المؤآسدة، والمواد السامة، والمواد المشعة، 

 من هذه المطبوعة اإلرشادات 3ويغطي القسم . والمواد الحاّتة

  . الخاصة بنقل المواد الخطرة

 الخطرة قابلة لالستعمال لألغراض األصلية حين ال تعود المادة

 ولكن مازالت لها الخاصة بها ومن المقصود التخلص منها

  ). 4-1أنظر القسم  (نفايات خطرةخواص خطرة، فإنها تعتبر 

من المستهدف تطبيق هذه اإلرشادات جنبًا إلى جنب مع 

البرامج التقليدية المعنية بالصحة والسالمة المهنية والجاهزية 

 المعني بإدارة 2ستجابة للطوارئ، وهي مشمولة في القسم لال

 المعني بالجاهزية 7-3الصحة والسالمة المهنية والقسم 

أما اإلرشادات بشأن نقل المواد الخطرة . واالستجابة للطوارئ

  . 5-3فهي مشمولة في القسم 

  :يقسم هذا القسم إلى قسمين فرعيين رئيسيين

اإلرشادات التي تنطبق على  :عموميات إدارة المواد الخطرة

آافة المشروعات أو المرافق التي تعالج أو تخّزن أية آمية من 

  . المواد الخطرة

اإلرشادات اإلضافية بشأن : إدارة األخطار الرئيسية

 عند المشروعات أو المرافق التي تخزن أو تعالج مواد خطرة

 ولذلك تتطلب 39أو فوق الحد األدنى من الكميات المعنّية،

عاملة خاصة بغية منع الحوادث آالحرائق واالنفجارات أو م

  . االنسكابات واالستعداد واالستجابة للطوارئ

 إن –الهدف العام من إدارة المواد الخطرة هو تفادي أو تقليل 

 غير المضبوط للمواد الخطرة نفالت اال-لم يكن التفادي ممكنًا 

إنتاجها أو أثناء ) شاملة االنفجار أو الحريق(أو الحوادث 

ويمكن تحقيق هذا الهدف من . مناولتها أو تخزينها أو استعمالها

  : خالل

تحديد أولويات عملية إدارة المواد الخطرة استنادًا إلى  •

تحليل أخطار العمليات الحافلة بالمخاطر التي تم تحديدها 

 من خالل التقييم االجتماعي والبيئي المعني؛ 

                                                 
الحد األدنى من الكميات يجب أن يكون ما تم تحديده : على سبيل المثال 39

 حسبما حددته الوآالة األمريكية لحماية البيئة ألغراض خطط الطوارئ
الحد األدنى من الكميات الذي حددته الوآالة األمريكية لحماية (تحت عنوان 

 Protection of Environment (Title 40 CFR Parts. البيئة
68, 112, and 355) .  
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. ليل استخدام المواد الخطرةحيثما آان ممكنًا، تفادي أو تق •

 :على سبيل المثال، وجد أن المواد غير الخطرة تحل محل

في مواد ) األسبستوس أو األمينط(الصخر الحريري 

) PCBs(والمرآبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور البناء، 

في التجهيزات الكهربائية، والملوثات العضوية الثابتة 

)POPs (ت، والمواد المستنفدة في ترآيبات مبيدات اآلفا

 لطبقة األوزون في أنظمة وأجهزة التبريد؛

 غير المضبوط للمواد الخطرة إلى البيئة أو نفالتمنع اال •

التفاعالت غير المضبوطة التي قد تسفر عن حرائق أو 

 انفجارات؛ 

االحتواء، وأجراس اإلنذار (استخدام الضوابط الهندسية  •

مناسبة لطبيعة األخطار ال) األوتوماتيكية، وأنظمة اإلغالق

 المعنية؛ 

إجراءات، ومعاينات، واتصاالت، (تنفيذ ضوابط اإلدارة  •

للتصدي للمخاطر المتبقية التي ) وأنشطة تدريب، وتمارين

 . لم يتم منعها أو السيطرة عليها من خالل التدابير الهندسية

  عموميات إدارة المواد الخطرة

و مناولة أو استعمال ينبغي على المشروعات التي تقوم بصنع أ

أو تخزين المواد الخطرة إقامة برامج إدارة مناسبة للمخاطر 

فاألهداف الرئيسية للمشروعات التي تشمل . القائمة الممكنة

 حماية األيدي العاملة ومنع وضبط مواد خطرة ينبغي أن تكون

وينبغي تناول تلك األهداف بإدماج . االنفالتات والحوادث

السيطرة وتدابير اإلدارة وخطوات إجرائية إجراءات الوقاية و

وتشمل العناصر الممكنة لبرنامج . في أنشطة العمل اليومية

  : اإلدارة ما يلي

   تقييم األخطار

ينبغي تحديد مستوى المخاطر من خالل عمليات التقييم 

  : المستمر بناء على

أنواع وآميات المواد الخطرة الموجودة في المشروع  •

دوين تلك المعلومات على أن تتضمن وينبغي ت. المعني

 : جدوًال يوجز المعلومات التالية

o  المواد ) ترآيبة المزيج: مثًال(اسم ووصف

 الخطرة

o  الرمز، والصنف أو الفرع: مثًال(تصنيف (

 المواد الخطرة

o  الحد األدنى من الكمية الذي تنص اللوائح

التنظيمية الدولية على ضرورة اإلبالغ عنها أو 

 من المواد 40ي اللوائح الوطنيةما يعادله ف

 الخطرة

o  آمية المواد الخطرة المستخدمة شهريًا 

o  مثًال(الخصائص التي تجعل المواد خطرة :

 )قابلية االشتعال، السّمية

 إمكانات االنسكابات وسيناريوهات االنفالتات تحليل •

بشأن باستخدام اإلحصاءات الصناعية المتوفرة 

 رتاالنسكابات والحوادث حيثما توّف

تحليل إمكانات التفاعالت غير الخاضعة للسيطرة  •

 آالحرائق واالنفجارات

                                                 
الحد األدنى من الكميات هو ما تنص عليه الوآالة األمريكية لحماية  40

 Protection of Environment (Title 40 CFR Partsالبيئة 
68, 112, and 355).  
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تحليل العواقب الممكنة بناء على الخصائص الفيزيائية  •

والجغرافية لموقع المشروع المعني، بما في ذلك جوانب 

آبعده عن مواقع السكن والموارد المائية والمناطق 

 . األخرى ذات البيئة الحساسة

تقييم لألخطار يقوم به مهنيون مختّصون ينبغي إجراء 

باستخدام طرق منهجية متعارف عليها دوليًا آتحليل العمليات 

، )FMEA( الفشل وآثاره نمط، تحليل )HAZOP(الخطرة 

   ).HAZID( األخطار وتحديد

  إجراءات اإلدارة

ينبغي أن تكون إجراءات اإلدارة التي تتضمنها خطة إدارة 

مع مستوى المخاطر المتحملة المواد الخطرة متناسبة 

  . المصاحبة إلنتاج ومعالجة وتخزين واستعمال المواد الخطرة

  منع االنفالت وخطط السيطرة

حيثما وجدت مخاطر انسكابات غير مضبوطة من مواد 

خطرة، ينبغي على المرافق المعنية إعداد خطة مناسبة بشأن 

السيطرة على االنسكابات ومنعها وخطة إجراءات مضادة 

آمكّون محدد من خطتها المعنية بالجاهزية واالستجابة 

). 7-3التي يصفها بمزيد من التفاصيل القسم (للطوارئ 

تناسب مع األخطار المصاحبة وينبغي تصميم تلك الخطة بما ي

  : للمشروع المعني على أن تشمل

تدريب العاملين على منع االنفالتات، بما في ذلك تمارين  •

في إطار التدريب على الجاهزية خاصة بالمواد الخطرة 

 واالستجابة للطوارئ

تنفيذ برامج معاينة للحفاظ على السالمة الميكانيكية  •

أوعية الضغط، : والقدرة على العمل بالنسبة لكل من

والصهاريج، وشبكات األنابيب، وشبكات صمامات 

التنفيس والتفريغ، والبنية األساسية االحتوائية، وأجهزة 

 الطوارئ، وأجهزة التحكم والضخ، اإلغالق في حالة

  والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالمراحل المتعددة

 – )SOPs(إعداد إجراءات معيارية بشأن العمليات  •

و  صهاريج التخزين تحت األرض خاصة بملء -مكتوبة 

 أو الحاويات أو التجهيزات األخرى فوق سطح األرض

م بها أشخاص وأيضًا تلك الخاصة بعمليات النقل التي يقو

 المأمون للمواد الخطرة وعلى النقل والملءمدّربون على 

  عند حدوثهامنع االنسكابات واالستجابة لها

اإلجراءات المعيارية بشأن العمليات من أجل إدارة منشآت  •

االحتواء الثانوية، والسيما إزالة أية سوائل متراآمة آمياه 

 نحو األمطار، بغية ضمان عدم فشل عمل النظام على

 عارض أو مقصود

تحديد مواقع المواد الخطرة واألنشطة المصاحبة لها على  •

 خريطة لمواقع خطة الطوارئ

توثيق مدى التوافر فيما يتعلق بتجهيزات حماية األشخاص  •

 وأنشطة التدريب الالزمة لالستجابة للطوارئ

توثيق مدى التوافر فيما يتعلق بتجهيزات االستجابة الكافية  •

 األقل المراحل األولى من االنسكابات وقائمة لمعالجة على

بالموارد الخارجية من أجل التجهيزات والعناصر، عند 

 الضرورة، بغية تكميل الموارد الداخلية في المرفق المعني

وصف أنشطة االستجابة في حالة االنسكابات أو  •

 : االنفالتات أو الطوارئ الكيميائية األخرى شاملة

o خلية والخارجيةإجراءات اإلخطار الدا 
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o  المسؤوليات المحددة لكل من األفراد

 والمجموعات

o  عملية اتخاذ القرارات من أجل تقييم شدة

 االنفالتات وتحديد اإلجراءات المناسبة 

o طرق إخالء المرفق المعني 

o التنظيف، : أنشطة ما بعد الواقعة ومنها

والتخلص من النفايات، والتحقيق في الحادثة، 

 تجهيزات تحضيرإعادة وعودة العاملين، و

 . االستجابة لالنسكابات

   الصحة والسالمة المهنية

ينبغي أن تتناول خطة إدارة المواد الخطرة العناصر 

الضرورية المعنية من عملية إدارة الصحة والسالمة المهنية 

 المعني بالصحة والسالمة المهنية، 2حسبما يصفها القسم 

  : شاملة

ة تحديد األخطار المهنية تحليل السالمة في العمل بغي •

الممكنة المعنية والمسوح االستقصائية للنظافة الصحية في 

 بغية رصد والتحقق من – حسب المقتضى –الصناعات 

مستويات التعّرض للكيماويات والمقارنة مع المعايير 

  41المهنية المعنية بشأن التعرض لألخطار

                                                 
 Threshold Limit Value (TLV®) occupational :شاملة 41

exposure guidelines and Biological Exposure Indices 
(BEIs®), American Conference of Governmental 

, )ACGIH(Industrial Hygienists 
/TLV/org.acgih.www://httpNational Institute for . S.U; 

Occupational Health and Safety (NIOSH), 
http://www.cdc.gov/niosh/npg/; Permissible 

Exposure Limits (PELs), U.S. Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA), 

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

ل برامج اإلبالغ عن األخطار والتدريب إلعداد وتأهي •

العاملين إلدراك واالستجابة لألخطار الكيماوية في أماآن 

تحديد األخطار، : وينبغي أن تشمل البرامج جوانب. العمل

وإجراءات العمل والتناول المأمون للمواد، وممارسات 

واإلجراءات األساسية عند الطوارئ، العمل المأمونة، 

وينبغي  .واألخطار الخاصة بكل من أماآن وطبيعة العمل

تضمين أنشطة التدريب معلومات من صحائف بيانات 

 بشأن المواد الخطرة MSDSs(42(سالمة المواد 

وينبغي أن تكون هذه الصحائف من . الجاري معالجتها

 . السهل الوصول إليها بالنسبة للعاملين بلغتهم المحلية

تحديد وتنفيذ أنشطة الصيانة المسموح بها، آالعمل على  •

 األماآن الضيقة الساخن أو الدخول إلى

) PPE(إتاحة تجهيزات الحماية الشخصية المناسبة  •

األحذية واألقنعة والمالبس الواقية والنظارات الواقية في (

، وغسول العيون في حاالت )المناطق واألماآن المناسبة

الطوارئ وأماآن االستحمام إلزالة الملوثات عن الجسم، 

 الصحيوأنظمة التهوية، ومرافق اإلصحاح والصرف 

أنشطة الرصد ومسك السجالت، شاملة إجراءات  •

المراجعة والتدقيق بغية التحقق من وتدوين مدى فعالية 

الحماية والسيطرة على التعّرض لألخطار المهنية، 

والحفاظ على تقارير التحقيق في الحوادث والوقائع 

 . الموجودة في األرشيف لمدة ال تقل عن خمس سنوات

  اتمعرفة وتوثيق العملي

                                                                               
Indicative Occupational Exposure Limit Values, 

European Union, 
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/; 

and other similar sources  
صحائف تصدر عن الشرآات الصانعة، ولكن قد ال يتم إعدادها بشأن  42

وفي هذه الحاالت، . المواد الوسيطة الكيميائية التي ال يجري توزيعها تجاريًا
  . ت معادلةمازال ينبغي على أرباب العمل تزويد العاملين بمعلوما

http://www.acgih.org/TLV/
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ينبغي تضمين خطة إدارة المواد الخطرة في واتساقها مع 

الصحة والسالمة / من نظم سالمة البيئة العناصر األخرى 

  :  في المرفق المعني وأن تشتمل علىالمهنية

أي أخطار (مقومات مكتوبة عن سالمة العمليات المعنية  •

المواد الكيميائية، ومواصفات تجهيزات السالمة، ونطاق 

عمليات، والضغط، والمقومات المعنية األخرى، سالمة ال

 ..)وتقييم عواقب الحياد عن ذلك، الخ

 إجراءات التشغيل المكتوبة •

 إجراءات مراجعة التقّيد باألنظمة واللوائح •

  يةئجراءات الوقااإل

  نقل المواد الخطرة

يمكن أن ينتج االنفالت غير المضبوط للمواد الخطرة عن 

 عطل آبير في التجهيزات تراآمات وقائع صغيرة أو عن

مصاحب لتلك الوقائع آاالنتقال اليدوي أو اآللي بين أنظمة 

وتشمل الممارسات . التخزين أو التجهيزات متعددة المراحل

الموصى بها بشأن منع انفالت المواد الخطرة من العمليات 

  : المتعددة

مخصصة لمواد ترآيبات وأنابيب وخراطيم استعمال  •

آافة األحماض : مثًال(هاريج محددة موجودة في ص

 المواد الكاويةتستخدم نوعًا واحدًا من التوصيالت، وآافة 

 لمنع والحفاظ على إجراءات، )تستخدم توصيالت أخرى

 إضافة مواد خطرة لصهاريج خاطئة

استعمال تجهيزات نقل متوافقة ومتناسبة مع خصائص  •

 المواد التي يتم نقلها وتستهدف تحقيق النقل المأمون

المنتظم للترآيبات  واإلصالح  المنتظمةلمعاينة والصيانةا •

 واألنابيب والخراطيم

إتاحة االحتواء الثانوي وأوعية احتواء القطرات أو أنواع  •

الفائض األخرى وإجراءات احتواء القطرات بالنسبة 

لحاويات المواد الخطرة عند نقاط االتصال أو نقاط 

 . الفائض األخرى الممكنة

   رط االمتالء فالوقاية من

 من بين أآثر ألنهيجب منع فرط امتالء األوعية والصهاريج 

ر عن تلوث التربة والمياه،  مما يسف،أسباب االنسكابات شيوعًا

وتشمل اإلجراءات الموصى .  هو من بين أسهل األمورومنعه

  : بها لمنع فرط االمتالء

إعداد إجراءات مكتوبة من أجل عمليات النقل تشمل قائمة  •

جراءات الواجب إتباعها أثناء عمليات الملء واستخدام باإل

 عاملين مدربين على تلك اإلجراءات

الصهاريج لقياس الكميات  على  قياسترآيب عدادات •

 داخلها

استخدام توصيالت خراطيم ال تسمح بالتنقيط بشأن  •

صهاريج المرآبات والتوصيالت الثابتة بشأن صهاريج 

 التخزين 

 أوتوماتيكي عند االمتالء بشأن القغاستخدام صمامات إ •

 صهاريج التخزين لمنع فرط االمتالء

استخدام حوض احتجاز حول أنبوب الملء بغية جمع  •

 االنسكابات
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استخدام توصيالت األنابيب ذات الحماية األوتوماتيكية من  •

 )العاملة بعواماتالصمامات (فرط االمتالء 

عابها ضخ آميات إلى الصهاريج أو األوعية أقل من استي •

 التصميمي من خالل طلب مواد أقل من الطاقة االستيعابية

ترآيب أجهزة تنفيس فرط االمتالء أو الضغط توجه  •

 . الكميات الخارجة إلى نقاط احتجاز

   منع التفاعالت والحرائق واالنفجارات

من الضروري أيضًا إدارة المواد القابلة للتفاعل أو االشتعال أو 

تفادي حدوث تفاعالت غير مضبوطة االنفجار بما يؤدي إلى 

وتشمل ممارسات . أو أوضاع تؤدي إلى حرائق أو انفجارات

  : المنع الموصى بها

األحماض، واألسس، (تخزين المواد غير المتوافقة  •

والمواد القابلة لالشتعال، والمواد المؤآسدة، والكيماويات 

 مع مرافق احتواء في أماآن منفصلة) القابلة للتفاعل

 ناطق تخزين تلك الموادتفصل م

إتاحة التخزين الخاص بمواد محددة بالنسبة للمواد شديدة  •

 الخطورة أو القابلة للتفاعل

استخدام أجهزة مانعة للهب على فتحات التنفيس من  •

 حاويات تخزين المواد القابلة لالشتعال

استخدام الحماية بالتأريض والحماية من البرق بشأن  •

طات النقل والتجهيزات حقول صهاريج التخزين ومح

 األخرى التي تقوم بمناولة ومعالجة المواد القابلة لالشتعال

اختيار مواد البناء المتوافقة مع المنتجات التي يتم تخزينها  •

بالنسبة لكافة أجزاء أنظمة التخزين والنقل واإليصال، 

وتفادي إعادة استخدام الصهاريج لتخزين منتجات مختلفة 

 افق في المواددون التأآد من التو

تخزين المواد الخطرة في منطقة من المرفق المعني  •

وحيثما آان من . منفصلة عن ورشات اإلنتاج الرئيسية

غير الممكن تفادي القرب منها، يجب إتاحة الفصل المادي 

باستخدام إنشاءات مصممة لمنع الحرائق واالنفجارات 

ي واالنسكابات واألوضاع الطارئة األخرى من التأثير ف

 العاملين في المرفق

منع آافة مصادر االشتعال من التواجد في األماآن القريبة  •

 . من صهاريج التخزين

  إجراءات السيطرة 

   )السوائل(االحتواء الثانوي 

تعتبر إتاحة االحتواء الثانوي جانبًا حاسم األهمية من جوانب 

السيطرة على االنفالت العرضي للمواد الخطرة السائلة أثناء 

وليس من الضروري بالنسبة لطرق االحتواء . زينها ونقلهاتخ

الثانوي استيفاء التوافق الطويل األمد بين المواد مثلما في حالة 

ما هو رئيسي من التخزين والنقل باألنابيب، ولكن تصميم 

وبناء تلك الطرق يجب أن يحتجز بفعالية المواد المنفلتة إلى أن 

وتتألف هيكليات االحتواء . يمكن اآتشافها واستعادتها بسالم

الثانوي المناسبة من سطحات أو مسّدات أو جدران قادرة على 

  في المائة25 في المائة من أآبر صهريج أو 110احتواء 

الصهاريج في المناطق التي  من مجموع آميات )أيهما أآبر(

صهاريجها فوق األرض ومجموع مخزونها يعادل أو أآبر من 

ن مصنوعة من مواد غير نفوذة  لتر، على أن تكو1000

آما ينبغي أن ينظر تصميم االحتواء . ومقاومة للمواد الكيميائية

الثانوي في وسائل منع االتصال والتماس بين مواد غير 

  . متوافقة في حالة حدوث انفالت
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إجراءات االحتواء الثانوي األخرى الواجب تطبيقها تشمل 

   :تتوقف على أوضاع الموقع المحدد

صهاريج إلى خزانات في ال  عرباتلمواد الخطرة مننقل ا •

مناطق ذات أسطح غير نفوذة تمامًا بما يكفي لتفادي فقدان 

 هيكلية باتجاهالمواد الخطرة بتسريبها إلى البيئة ومائلة 

احتواء غير موصولة بشبكة جمع المياه المستعملة 

 مياه العواصف/البلدية

تواء مخصصة حيثما لم يكن ممكنًا إتاحة هيكليات اح •

ودائمة بشأن عمليات نقل المواد الخطرة، ينبغي إتاحة 

شكل أو أآثر من بدائل أشكال احتواء االنسكابات، من 

يمكن نشرها (أغطية مجاري التصريف النقالة : بينها

، وصمامات اإلغالق )طوال مدة عمليات النقل

األوتوماتيكية على أحواض مياه العواصف، أو صمامات 

مرافق الصرف السطحي أو شبكات اإلغالق في 

 المجاري، مع أجهزة فصل الزيوت عن المياه

تخزين المواد الخطرة المعبأة في براميل على أن يكون  •

 لتر في أماآن 1000مجموع الكميات معادًال أو أآبر من 

حافة ناتئة تكفي ذات أسطح غير نفوذة مائلة أو لها 

 خزونة في المائة من مجموع الكمية الم25الحتواء 

) صهاريج وأنابيب(إتاحة االحتواء الثانوي بشأن مكونات  •

 شبكة خزانات المواد الخطرة، وذلك قْدر اإلمكان

لمحتويات ) مثًال يوميًا أو أسبوعيًا( مطابقة دورية إجراء •

الصهاريج، ومعاينة األجزاء المرئية من الصهاريج 

 واألنابيب للكشف عن التسريبات

 نابيب من مواد ترآيبيةخزانات وأ شبكاتاستخدام  •

والسيما في حالة   أو مطلية بطالء خاصمزدوجة الجدران

استخدام صهاريج تخزين تحت األرض وأنابيب مطمورة 

وإذا جرى استخدام شبكات مزدوجة . تحت األرض

الجدران فمن الالزم أن تتيح وسيلة بين الجدارين 

 .الآتشاف التسريبات

   ألنابيباآتشاف تسريبات صهاريج التخزين وا

يمكن استخدام اآتشاف التسريبات جنبًا إلى جنب مع االحتواء 

 فللكشف 43. المخاطرعاليةالثانوي، والسيما في المواقع 

عن التسريبات أهمّية خاصة في األوضاع التي ليس االحتواء 

. الثانوي ممكنًا أو عمليًا فيها مثلما في خطوط األنابيب الطويلة

  : تشاف التسريبات ما يليوتشمل الطرق المقبولة الآ

استخدام أجهزة أوتوماتيكية الآتشاف فقدان الضغط على  •

 شبكات األنابيب المضغوطة أو طويلة المسافة

استخدام طرق مصادق أو موافق عليها الختيار السالمة  •

 على شبكات األنابيب أو الصهاريج على مسافات منتظمة 

 من  إذا آان ممكنًاSCADAالنظر في استخدام نظام  •

 44الوجهة المالية

   USTs(45(صهاريج التخزين تحت األرض 

على الرغم من الميزات البيئية وميزات السالمة التي لتخزين 

 بما في ذلك انخفاض مخاطر –المواد الخطرة تحت األرض 

 وانخفاض تصاعد األبخرة إلى الجو، –الحرائق واالنفجارات 

اف لفترات يمكن أن تظل تسريبات المواد الخطرة دون اآتش
                                                 

األماآن عالية المخاطر هي األماآن التي يمكن أن يسفر فيها االنفالت  43
من المنتجات التي في نظام التخزين عن تلويث مصادر مياه الشرب أو 

األماآن الواقعة في مناطق حماية مصادر المياه حسبما تحددها السلطات 
 . المحلية

 . اتنظام الضبط اإلشرافي والحصول على المعلوم 44
اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة في محطات بيع المواد  45

البترولية بالتجزئة تتيح تفاصيل إضافية عن إدارة صهاريج التخزين تحت 
 . األرض
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وتشمل األمثلة . طويلة مع إمكانية تلويث التربة والمياه الجوفية

  : على أساليب إدارة تلك المخاطر

تفادي استخدام صهاريج التخزين تحت األرض من أجل  •

  تخزين المواد العضوية شديدة الذوبان

تقييم إمكانات تعرية التربة محليًا، وترآيب والحفاظ على  •

من أجل ) ماية معادلة من الصدأأو ح(حماية مهبطية 

  الصهاريج الفوالذية

ترآيب بطانة أو هيكليات غير بالنسبة للترآيبات الجديدة،  •

تحت وحول الصهاريج تقوم ) مثًال حجرات إسمنتية(نفوذة 

بتوجيه السوائل المتسربة إلى فتحات رصد عند أخفض 

  نقطة في البطانة أو الهيكليات

آتشاف أي دليل على رصد السطح فوق أي صهريج ال •

  تحّرك التربة

تدوين محتويات الصهاريج بقياس الكميات الُمختزنة  •

بالكميات المتوقعة في ضوء الكمية المختزنة عند آخر 

  جرد، والكميات الداخلة والمسحوبة من صهاريج التخزين

وسائل قياس : فحص على فترات منتظمة للتأآد من سالمة •

وسائل الصوتية، ووسائل الكميات، ووسائل التفريغ، وال

  التتّبع أو أية وسائل أخرى على آافة الصهاريج

في رصد نوعية المياه الجوفية في أسفل ممال النظر   •

المواقع التي فيها عدة صهاريج تخزين تحت األرض قيد 

 االستخدام

تقييم مخاطر صهاريج التخزين تحت األرض الموجودة  •

ذا آان من فعًال في مرافق جديدة بغية تحديد ما إ

الضروري تنفيذ عمليات تحديث بالنسبة لصهاريج 

التخزين تحت األرض التي سيستمر استخدامها، شاملة 

اإلحالل بأنظمة وشبكات جديدة أو اإلغالق الدائم لما هو 

وضمان . مهجور من صهاريج التخزين تحت األرض

وضع ما هو جديد من صهاريج التخزين تحت األرض 

زانات المياه والمناطق األخرى من بعيدًا عن اآلبار وخ

بين مناطق حماية مصادر المياه والسهول المعرضة للغمر 

 من أجل منع ابمياه الفيضانات، مع صيانتها والحفاظ عليه

 . تآآلها

   إدارة األخطار الرئيسية

إضافة إلى تطبيق اإلرشادات المشار إليها آنفًا بشأن منع 

، ينبغي على المشروعات والسيطرة على انفالت المواد الخطرة

عند التي تنطوي على إنتاج ومعالجة وتخزين المواد الخطرة 
 إعداد خطة إلدارة مخاطر 46أو فوق الحدود الدنيا المقّررة

نظم سالمة البيئة والصحة المواد الخطرة، وذلك في إطار 

 أما 47. شاملة العناصر المدرجة أدناهوالسالمة المهنية

 منع والسيطرة على االنفالت أهداف تلك اإلرشادات فهي

الكارثي للمواد الكيميائية السامة أو المتفاعلة أو القابلة لالشتعال 

أو المتفجرة الذي قد يسفر عن أخطار التسمم أو الحرائق أو 

   48.االنفجارات

  

                                                 
ألغراض خطط الحدود الدنيا للكميات هي تلك التي تم تحديدها  46

 US آتلك التي أقرتها الوآالة األمريكية لحماية البيئة الطوارئ
Environmental Protection Agency. Protection of 

Environment (Title 40 CFR Parts 300-399 and 700 
to 789.(  

لالطالع على المزيد من المعلومات واإلرشادات، يرجى الرجوع إلى  47
International Finance Corporation (IFC) Hazardous 
Materials Risk Management Manual. Washington, 

D.C. December 2000  
النهج بشأن إدارة األخطار الرئيسية مستند إلى حد آبير إلى  48

Process Safety Management حسبما صدرت عن 
American Institute of Chemical Engineers 
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   إجراءات اإلدارة

 : ينبغي أن تتناول هذه اإلجراءات: إدارة التغّير •

o خطوات األساس التقني للتغييرات في ال

  والعمليات

o  أثر التغييرات على الصحة والسالمة 

o  تعديالت إجراءات العمل 

o متطلبات الترخيص واإلجازة 

o  العاملون المتأثرون 

o االحتياجات من أنشطة التدريب 

عملية مراجعة التقّيد باألنظمة : مراجعة التقّيد باألنظمة •

هي طريقة لتقييم مدى التقّيد بشروط ومتطلبات برامج 

. ية والمنع بالنسبة لكل من العمليات والخطواتالوقا

وينبغي إجراء مراجعة للتقّيد تغطي آل عنصر من 

على األقل ) أنظر أدناه(عناصر إجراءات المنع والوقاية 

 : آل ثالث سنوات على أن تتضّمن

o إعداد تقرير عن النتائج التي تم التوصل إليها 

o تحديد وتوثيق االستجابة المناسبة لكل من تلك 

 النتائج

o  توثيق أنه تم تصحيح أي وجه من أوجه القصور

 والنقص 

 معلومات  الحوادثتتيحيمكن أن : التحقيق في الحوادث  •

قّيمة عن أخطار المواقع المعنّية والخطوات الالزمة لمنع 

وينبغي أن تتضّمن آلية التحقيق في . االنفالت العرضي

 : الحوادث إجراءات بشأن

o فورالبدء بالتحقيق على ال 

o إعطاء موجز عن التحقيق في تقرير 

o  تناول ومعالجة النتائج والتوصيات التي توّصل

 إليها التقرير المعني

o  استعراض التقرير مع جهاز الموظفين

 والمقاولين المعنيين

ينبغي أن تصف خطة العمل المكتوبة : مشارآة العاملين •

برنامجًا فعاًال بشأن مشارآة العاملين من أجل منع 

 .  والوقاية منهاالحوادث

يجب أن تكون هنالك آلية لضبط المقاولين : المقاولون •

ينبغي أن تتضّمن االشتراط عليهم وضع إجراءات إلدارة 

المواد الخطرة تستوفي شروط ومتطلبات خطة إدارة 

وينبغي أن تكون اإلجراءات التي . المواد الخطرة

اإلجراءات التي اعتمدتها الشرآة يضعونها متسقة مع 

متعاقدة معهم وينبغي على قوة العمل لديهم الخضوع ال

آما ينبغي أن تشترط اإلجراءات على . للتدريب نفسه

 : المقاولين

o  التزّود بإجراءات األداء المعني بالسالمة

  وبالمعلومات عن السالمة واألخطار

o  التقّيد بالممارسات الخاصة بالسالمة 

o  العمل والتصّرف بروح المسؤولية 
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o الحصول على التدريب المناسب من القدرة على 

 أجل العاملين لديهم 

o  التأآد من أن العاملين لديهم يعرفون أخطار

العمليات واإلجراءات الالزمة عند حدوث 

 طوارئ

o  إعداد وتقديم سجالت أنشطة تدريب عامليهم إلى

 الشرآة المتعاقدة معهم 

o  عامليهم عن األخطار التي تنجم عن إعالم

  عملهم

o الحوادث المماثلة المتكررة تقييم منحى  

o  الحوادث المماثلة وضع وتنفيذ إجراءات إلدارة

 المتكّررة

ينبغي تدريب العاملين في المشروعات على : التدريب •

 : وينبغي أن يتضّمن برنامج التدريب. إدارة المواد الخطرة

o  قائمة بأسماء العاملين الالزم تدريبهم 

o وضع أهداف محددة للتدريب 

o أي حلقات (تحقيق تلك األهداف وضع آليات ل

 ...)عمل تتيح التدريب المباشر، واألفالم، الخ

o  وسائل تحديد ما إذا آان برنامج التدريب المعني

 فعاًال 

o  إجراءات تدريب العاملين الجدد ودورات التذآير

 للعاملين الحاليين 

  

  إجراءات الوقاية

انب الغرض من إجراءات الوقاية هو التأآد من النظر في الجو

 الحدود نالمتعلقة بالسالمة في العمليات والتجهيزات وفي أ

الواجب وضعها على العمليات معروفة تمامًا، وفي اعتماد 

  . المعايير واألنظمة المقبولة حيثما اقتضى األمر ذلك

ضرورة إعداد : المعلومات بشأن سالمة العمليات •

 : إجراءات من أجل آل من المواد الخطرة تشمل

o ئف بيانات سالمة المواد تجميع صحا

)MSDS ( 

o  تحديد الحد األقصى المزمع من المخزونات

 الدنيا/ المأمونة العلياوالمقادير

o  توثيق مواصفات التجهيزات واألنظمة والمعايير

المستخدمة من أجل تصميم وبناء وتشغيل 

 العمليات

ضرورة إعداد إجراءات معيارية بشأن : إجراءات العمل •

 خطوة من خطوات العمليات ضمن العمليات من أجل آل

البدء األولي، العمليات العادية، (المشروع المعني 

العمليات المؤقتة، اإلغالق عند الطوارئ، اإلغالق 

العادي، والبدء عقب إغالق عادي أو عند الطوارئ أو 

وينبغي أن تتضمن تلك اإلجراءات المعيارية ). تغيير آبير

رة المستعملة في اعتبارات خاصة من أجل المواد الخط

ضبط درجة الحرارة لمنع : مثًال(الخطوات أو العمليات 

انبعاثات المواد الكيميائية الطيارة، تحويل وجهة الغازات 

الخارجة من الملوثات الخطرة الناجمة عن العمليات إلى 

 ). صهريج تخزين مؤقت في حالة الطوارئ
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افات، أثر االنحر: وتشمل اإلجراءات األخرى الواجب وضعها

وخطوات تفادي االنحرافات، ومنع التعّرض للكيماويات، 

وإجراءات السيطرة على التعرض للكيماويات، وفحص 

  . ومعاينة التجهيزات

السالمة الميكانيكية لتجهيزات وشبكات أنابيب ومجموعات 
ينبغي وضع وتوثيق إجراءات معاينة وصيانة : أدوات العمليات

ة للتجهيزات وشبكات األنابيب بغية ضمان السالمة الميكانيكي

ومجموعات األدوات ومنع االنفالت غير المضبوط للمواد 

وينبغي تضمين تلك اإلجراءات . الخطرة من المشروع المعني

وتشمل مكونات . في اإلجراءات المعيارية بشأن العمليات

العمليات المحددة ذات األهمية الرئيسية أوعية الضغط 

األنابيب، وأنظمة وأجهزة وصهاريج التخزين، وشبكات 

ووسائل  التنفيس والتفريغ، وأنظمة اإلغالق عند الطوارئ

وتشمل الجوانب الموصى بها . الضبط والسيطرة والمضخات

  : من أجل برنامج المعاينة والصيانة ما يلي

o وضع إجراءات معاينة وصيانة 

o  وضع خطة ضمان الجودة بشأن التجهيزات ومواد

 الصيانة وقطع الغيار

o راء تدريب العاملين على إجراءات المعاينة والصيانةإج 

o  إجراء معاينة وصيانة التجهيزات وشبكات األنابيب

 واألدوات

o  تحديد وتصحيح النواقص التي يتم تحديدها 

o  تقييم نتائج المعاينة والصيانة، وإذا آان ضروريًا تحديث

 إجراءات المعاينة والصيانة

o إبالغ جهاز اإلدارة عن النتائج . 

ترافق عمليات العمل على  :راخيص العمل على الساخنت •

اللحام بالنحاس، والقطع بالحمالج، :  ومنها–الساخن 

 احتماالت وقوع أخطار على –والشحذ، واللحام، والتلحيم 

الصحة والسالمة والممتلكات ناجمة عن أبخرة وشرارات 

ومعادن ساخنة وطاقة مشعة ناجمة أثناء العمل على 

لمشترط الحصول على تراخيص بشأن أية ومن ا. الساخن

. أو شرارات/عمليات تتضّمن إنتاج لهب أو حرارة و

وينبغي أن يتضمن القسم الخاص باإلجراءات المعيارية 

إجازة : عنبشأن العمليات على الساخن المسؤولية 

وترخيص العمل على الساخن وتجهيزات الحماية 

 وإجراءات العمل على الساخن، ،)PPE(الشخصية 

 . وتدريب عناصر جهاز العاملين، ومسك السجالت

 ينبغي إعداد إجراءات لتنفيذ :االستعراض قبل بدء العمل •

عمليات استعراض بدء العمل حين يكون التعديل المعني 

آبيرًا إلى درجة تكفي لتطّلب تغيير في المعلومات بشأن 

وينبغي . السالمة بمقتضى إجراءات إدارة عملية التغيير

 :اإلجراءاتعلى تلك 

o أو التجهيزات والجديدة أو /تأآيد أن الهيكلية و

 الُمعّدلة تستوفي المواصفات التصميمية

o  ضمان آفاية اإلجراءات بشأن السالمة

 والعمليات والصيانة والطوارئ 

o  االشتمال على تقييم ألخطار العمليات وتوصيات

 بشأن حل أو تنفيذ اإلجراءات والخطوات الجديدة 

o راء التدريب لكافة العاملين التأآد من إج

 المتأثرين
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  الجاهزية واالستجابة للطوارئ

عند معالجة المواد الخطرة، ينبغي وضع إجراءات وممارسات 

تسّهل االستجابة السريعة والمتسمة بالكفاءة للحوادث التي يمكن 

وينبغي إعداد خطة . أن تسفر عن أذى للبشر أو ضرر للبيئة

نظم  ُمتضّمنة في ومتسقة مع جاهزية واستجابة للطوارئ

 الخاصة بالمرفق الصحة والسالمة المهنية/ سالمة البيئة 

   49:المعني بما يشمل ما يلي

 : يجب إعداد إجراءات من أجل:تنسيق الخطط •

o  إعالم وإطالع الجمهور العام والهيئات المعنية 

 باالستجابة للطوارئ

o توثيق المعالجة الطبية األولية والطارئة 

o راءات االستجابة للطوارئاتخاذ إج 

o  استعراض وتحديث خطة االستجابة للطوارئ

بما يجسد التغييرات ويضمن إطالع جهاز 

 الموظفين على تلك التغييرات

ضرورة إعداد إجراءات : تجهيزات االستجابة للطوارئ •

بشأن استخدام ومعاينة واختبار وصيانة تجهيزات 

 . االستجابة للطوارئ

العاملين والمقاولين على ضرورة تدريب : التدريب •

 . إجراءات االستجابة للطوارئ

   المجتمعات المحلية  وتوعيةانخراط
                                                 

الطالع على مناقشة شاملة لخطط االستجابة للطوارئ جنبًا إلى جنب  ل49
الرجوع إلى اإلرشادات بشأن التوعية مع المجتمعات المحلية، يرجى 

: على العنوان) APELL(والجاهزية للطوارئ على المستوى المحلي 
http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/handbo

oks.html   

عندما تكون المواد الخطرة المستخدمة أآثر من آميات الحد 

األدنى، ينبغي أن تشتمل خطة اإلدارة على نظام من أجل 

توعية وإخطار وانخراط المجتمع المحلي المعني متناسبة مع 

ني ي تم تحديدها من أجل المشروع المعكنة التالمخاطر المم

وينبغي أن يشمل هذا آليات من  .أثناء دراسات تقييم األخطار

أجل مشاطرة نتائج تقييمات األخطار والمخاطر بطريقة 

حكمة التوقيت ومفهومة وحساسة للجوانب الثقافية مو

 وبما يتيح ،الحضارية مع المجتمعات المحلية الممكن تأثرها

 شملتوينبغي أن .  وسيلة من أجل المعلومات التقييميةللجمهور

  :  المجتمعات المحلية ما يلي انخراطأنشطة

توّفر المعلومات العامة للمجتمعات المحلية المحتمل  •

تأّثرها، وذلك عن طبيعة ومدى عمليات المشروع المعني 

وإجراءات الوقاية والسيطرة المقامة لضمان عدم التأثير 

 على صحة البشر

حتماالت األثر خارج مواقع المشروعات على صحة ا •

البشر أو البيئة نتيجة حوادث في منشآت خطرة قائمة أو 

  قيامهاالُمزمعمن 

معلومات محددة ومحكمة التوقيت عن السلوك المناسب  •

وإجراءات السالمة الواجب اعتمادها في حالة وقوع حادثة 

 خاطربما في ذلك إجراء تمرينات في المواقع عالية الم

القدرة على الحصول على المعلومات الالزمة لفهم طبيعة  •

األثر الممكن أن تسفر عنه الحادثة وفرصة المساهمة 

بفعالية حسب المقتضى في القرارات المتعلقة بالمنشآت 

الخطرة ووضع خطط جاهزية المجتمعات المحلية 

 . لالستجابة للطوارئ
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   والنهجمجاالت التطبيق

 تختزنتنطبق هذه اإلرشادات على المشروعات التي تنتج أو 

أو تعالج أية آمية من النفايات في مجموعة واسعة من قطاعات 

يقها على المشروعات والمرافق وليس الهدف تطب. الصناعات

حيث النشاط األساسي هو جمع ونقل ومعالجة النفايات أو 

ويتضمن القسم الخاص باإلرشادات بشأن البيئة . التخلص منها

والصحة والسالمة فيما يتعلق بمرافق إدارة النفايات إرشادات 

  . خاصة بذلك النوع من المرافق

و غازية يتم صرفها عن  هي أية مواد صلبة أو سائلة أالنفايات

طريق التخلص منها أو إعادة تدويرها أو إحراقها أو تحويلها 

لية ويمكن أن تكون منتجات ثانوية للصناعات التحوي. إلى رماد

ير الممكن استعمالها أو منتجات تجارية متروآة من غ

  .ألغراض مزمعة، ولذلك ينبغي التخلص منها

عادة أية زبالة أو  تشمل )غير الخطرة(النفايات الصلبة 

وتشمل األمثلة على تلك النفايات زبالة وفضالت . التفض

 آقطع المعدن والبقاياالخامدة، المنازل، ومواد البناء أو الهدم 

ماعدا تلك التي سبق (الخردة والحاويات واألوعية الفارغة 

استخدامها الحتواء مواد خطرة حيث ينبغي من حيث المبدأ أن 

، والنفايات المتبقية من )ارها نفايات خطرةتتم إدارتها باعتب

العمليات الصناعية آخبث المراجل وخبث الفحم والرماد 

   .المتطاير

: مثًال( تشترك في الخواص مع المواد الخطرة النفايات الخطرة

، أو )، أو السّميةالتفاعليةقابلية االشتعال، قابلية الحت والتآآل، 

ئية أو البيولوجية التي يمكن في الخصائص الفيزيائية أو الكيميا

أن تشكل مخاطر ممكنة على صحة البشر أو البيئة إذا آانت 

آما يمكن تعريف النفايات على . تدار على نحو غير صحيح

في اللوائح التنظيمية المحلية أو االتفاقيات الدولية " خطرة"أنها 

وتضمينها في قائمة النفايات الخطرة، أو استنادًا إلى منشئها 

  . نادًا إلى خصائصهااست

من بين المواد التي من الضروري تقييمها آل على حدة 

وتحديد ما إذا آانت تشكل نفايات خطرة أو غير خطرة الحمأة 

محطات معالجة النفايات، ومحطات معالجة : الناجمة عن

إمدادات المياه، أو مرافق مكافحة تلوث الهواء، والمواد 

لصلبة أو السائلة أو شبه المتروآة األخرى شاملة المواد ا

الصلبة أو الغازات المعبأة الناجمة عن عمليات المنشآت 

  . الصناعية

  : ينبغي على المرافق التي تنتج وتخّزن النفايات القيام بما يلي

تحديد أولويات إدارة النفايات في بداية األنشطة استنادًا إلى  •

فهم المخاطر واآلثار الممكنة على البيئة والصحة 

 سالمة وفي ضوء إنتاج النفايات وعواقب ذلكوال

منع، : تحديد هرمّية إدارة النفايات بما يأخذ في االعتبار •

وتخفيض، وإعادة استخدام، واستخالص، وإعادة تدوير، 

 وإزالة وبتالي التخلص من النفايات 

 تفادي أو تقليل إنتاج النفايات قدر اإلمكان •
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فايات ولكن تم حيثما آان من غير الممكن تفادي إنتاج ن •

 تقليلها، ينبغي استخالصها وإعادة استخدامها

حيثما آان من غير الممكن استخالص أو إعادة استخدام  •

النفايات، ينبغي معالجتها أو تدميرها والتخلص منها 

 . بطريقة سليمة بيئيًا

  اإلدارة العامة للنفايات

تنطبق اإلرشادات التالية على إدارة النفايات غير الخطرة 

وما يلي إرشادات محددة تنطبق على . الخطرة لنفاياتوا

وينبغي تناول عملية إدارة النفايات من خالل . النفايات الخطرة

نظام وشبكة إدارة النفايات بما يتناول قضايا تتصل بكل من 

  . تقليل وإنتاج ونقل ورصد والتخلص من النفايات

   خطط إدارة شؤون النفايات

نتج نفايات تصنيف نفاياتها وفقًا ينبغي على المرافق التي ت

نتاجها أو وفقًا نواع النفايات الناتجة ومعدالت إلترآيبة ومنشأ وأ

 وتنفيذ وينبغي أن تشمل خطط. للوائح التنظيمية المحلية

  : فعال ما يلي استراتيجيات إدارة النفايات على نحو

استعراض المصادر الجديدة للنفايات أثناء أنشطة وضع  •

اميم وتحديد المواقع، بما في ذلك أثناء الخطط والتص

تعديل التجهيزات وتغيير الخطوات واإلجراءات، بغية 

تحديد تقديرات إنتاج النفايات وفرص منع التلّوث، فضًال 

عن البنية األساسية الالزمة ألنشطة معالجة وتخزين 

 والتخلص من النفايات

ات جمع البيانات والمعلومات عن العمليات المعنية وتدفق •

تدفقات النفايات في المرافق القائمة فعًال، شاملة تصنيف 

التخلص /النفايات حسب النوع والكمية وإمكانية االستعمال

  منها

تحديد األولويات استنادًا إلى تحليل المخاطر الذي يأخذ في  •

االعتبار المخاطر المحتملة على الصحة والبيئة والسالمة 

لبنية األساسية الالزمة رة النفايات ومدى توفر اوأثناء د

 إلدارة شؤون النفايات بطريقة سليمة بيئيًا

تحديد فرص تخفيض النفايات عند المنشأ فضًال عن إعادة  •

 استخدامها وتدوير ها

 تحديد إجراءات وضوابط عملية بشأن التخزين في المواقع  •

ضوابط عملية بشأن معالجة /إجراءات/تحديد خيارات •

  آخر المطافالنفايات والتخلص منها في

   منع النفايات

من الضروري تصميم وتنفيذ الخطوات واإلجراءات بهدف منع 

أو تقليل آميات النفايات الناجمة عنها واألخطار المصاحبة 

  : لتلك النفايات وفقًا لإلستراتيجية التالية

استبدال المواد الخام أو المستلزمات بمواد أقل خطرًا أو  •

الجتها إال عن آميات أقل من ُسّمية أو بمواد ال تسفر مع

 النفايات

تطبيق عمليات في الصناعات التحويلية تؤدي إلى آفاءة  •

تحويل المواد، بما يزيد الناتج من المنتجات، شاملة تعديل 

تصميم عمليات اإلنتاج وأوضاع العمل وضوابط 

  50العمليات

                                                 
تشمل األمثلة على استراتيجيات منع النفايات فكرة الصناعات التحويلية  50

: كة اإلنترنت على الموقعغير المنتجة لنفايات المشروحة على شب
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الجيدة، شاملة العمل التدبير الداخلي وإدخال ممارسات  •

بغية تخفيض آمية النفايات الناجمة عن ضبط المخزون 

المنتهية مدة صالحيتها، أو غير المطابقة : المواد

للمواصفات، أو الملوثة، أو المتضررة، أو الزائدة عن 

  حاجة المصنع المعني

إدخال إجراءات توريدات تتضّمن فرصة إعادة وإرجاع  •

المواد الممكن استخدامها آالحاويات، مما يحول دون طلب 

   مواد تزيد عن الحاجةشراء

تقليل إنتاج المواد الخطرة من خالل تنفيذ إجراءات   •

صارمة لفصل النفايات لمنع اختالط ما ينبغي إدارته من 

 النفايات الخطرة بالنفايات غير الخطرة 

   إعادة التدوير وإعادة االستخدام

يمكن تخفيض إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات منع النفايات، 

 النفايات تخفيضًا آبيرًا من خالل تنفيذ خطط مجموع آميات

إعادة تدوير النفايات التي ينبغي أن تأخذ في االعتبار العناصر 

  : التالية

تقييم الخطوات والعمليات التي تسفر عن نفايات وتحديد  •

 المواد التي يمكن إعادة تدويرها أو استخدامها

لها إلى تحديد وإعادة تدوير المنتجات التي يمكن إعادة إدخا •

عمليات الصناعات التحويلية أو األنشطة في مواقع 

 الصناعات

استقصاء األسواق الخارجية المعنية بإعادة تدوير  •

المنتجات لدى المصانع األخرى في الجوار أو المنطقة 

 )تبادل النفايات: مثًال (المعنية التي توجد فيها المرافق
                                                                               
http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/minimize/le

an.htm   

ع وضع أهداف خاصة بإعادة تدوير المنتجات والتتّب •

 الرسمي لمعدالت إنتاج وإعادة تدوير النفايات

 إتاحة التدريب والحوافز للعاملين بغية الوفاء باألهداف •

   معالجة النفايات والتخلص منها

إذا استمر إنتاج النفايات بعد تنفيذ ما هو ممكن من إجراءات 

المنع والتخفيض وإعادة االستخدام واالسترجاع وإعادة 

ة النفايات والتخلص منها مع اتخاذ آافة التدوير، ينبغي معالج

وينبغي . التدابير لتفادي أثرها الممكن على صحة البشر والبيئة

أن تكون مناهج اإلدارة المختارة متفقة مع خصائص النفايات 

  : ومع اللوائح التنظيمية ويجوز أن تشمل واحدًا أو أآثر مما يلي

في الموقع أو  المعالجة الكيميائية أو الفيزيائية للنفايات •

خارج الموقع بغية تحويلها إلى مواد غير خطرة قبل 

 التخلص النهائي منها

معالجة النفايات أو التخلص منها في مرافق ُمجازة  •

وتشمل األمثلة على . مصممة خصيصًا الستقبال النفايات

التحويل إلى سماد عضوي بالنسبة للنفايات عمليات : ذلك

لنفايات صحيحة التصميم العضوية غير الخطرة، ومقالب ا

والُمرّخصة للعمل أو أجهزة التحويل إلى رماد المصممة 

لكل من األنواع المعنية من النفايات أو الطرق المعروف 

أنها فعالة في التخلص النهائي المأمون من النفايات 

 . آأساليب العالج البيولوجي

   إدارة شؤون النفايات الخطرة

. لخطرة عن النفايات غير الخطرةينبغي دائمًا فصل النفايات ا

وإذا لم يكن من الممكن منع إنتاج النفايات الخطرة من خالل 

تنفيذ الممارسات العامة اآلنفة بشأن إدارة النفايات، فمن 
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الضروري الترآيز على منع الضرر على الصحة والسالمة 

  : والبيئة وفقًا للمبادئ اإلضافية التالية

ين المصاحبين إلدارة أية فهم األثر والمخاطر الممكن •

 نفايات خطرة أثناء دورة حياتها الكاملة

التأآد من أن المقاولين الذين يقومون بمناولة ومعالجة  •

والتخلص من النفايات الخطرة هم من ذوي السمعة 

الحسنة والمؤسسات المشروعة المرخصة من الجهات 

التنظيمية المختصة والمّتبعة للممارسات الدولية السليمة 

 بشأن النفايات الجارية مناولتها

 التقّيد باللوائح التنظيمية النافذة المحلية والدولية التأآد من •
51  

  تخزين النفايات

ينبغي تخزين النفايات الخطرة بما يؤدي إلى منع انفالتها 

 يتم عرضًا إلى الهواء أو التربة أو المياه في مواقع ومناطق

  : فيها

اختالط أو االتصال بين تخزين النفايات بطريقة تمنع  •

النفايات غير المتوافقة وتسّهل المعاينة فيما بين الحاويات 

وتشمل األمثلة على . بغية رصد التسريبات أو االنسكابات

ذلك ترك مسافات آافية بين حاويات األنواع غير 

المتوافقة من النفايات أو فواصل فيما بينها آالجدران أو 

  حتواءالحواف ا

                                                 
قد تشمل الشروط الدولية التزام البلدان المضيفة للمشروعات بمقتضى  51

اتفاقية بازل المعنية بضبط نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها 
)http://www.basel.int (شأن إجراءات اإلعالم واتفاقية روتردام ب

المسبق فيما يتعلق بكيماويات ومبيدات محددة في إطار التجارة الدولية 
)http://www.pic.int/(  

اويات مغلقة بعيدًا عن ضوء الشمس التخزين في ح •

  المباشر وعن الريح والمطر

ضرورة إنشاء أنظمة احتواء ثانوية من مواد مناسبة  •

للنفايات الجاري احتواؤها وآافية لمنع التسريبات إلى 

  البيئة

االشتمال على االحتواء الثانوي آلما جرى تخزين نفايات  •

قل حجم على أن ال ي.  لترًا220سائلة بكميات تفوق 

 في المائة من أآبر 110االحتواء الثانوي المتاح عن 

 في المائة من مجموع الطاقة 25حاوية تخزين أو 

  في ذلك الموقع المحدد) أيهما أآبر(التخزينية 

 .إتاحة التهوية الكافية حيثما آان يتم تخزين نفايات طيارة •

يجب أيضًا إخضاع تخزين النفايات الخطرة إلى تدابير إدارة 

خاصة يقوم بها عاملون ممن تلقوا تدريبًا خاصًا في مناولة 

  : وتخزين النفايات الخطرة

إتاحة معلومات يسهل الحصول عليها عن توافق  •

الكيماويات مع العاملين، بما في ذلك وضع لصاقات على 

 آل حاوية تحدد محتوياتها

 اقتصار القدرة على الوصول إلى أماآن تخزين النفايات  •

  عاملين تلقوا تدريبًا مناسبًا الخطرة على

) بلصاقات تسمية(التحديد والتعيين الواضح لألماآن   •

شاملة توثيق المواقع على خريطة أو مخطط للمرفق 

 المعني

إجراء معاينات دورية ألماآن تخزين النفايات وتوثيق  •

  النتائج
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ستجابة لالنسكابات وللطوارئ بغية الإعداد وتنفيذ خطط ا •

 من هذه الوثيقة يتيح 3القسم (ت العرضي معالجة االنفال

  )معلومات إضافية عن خطط الطوارئ

تفادي استخدام صهاريج التخزين تحت األرض وتفادي  •

 .تمديد األنابيب تحت األرض لنقل النفايات الخطرة

   الخطرةنقل النفايات

ينبغي القيام بنقل النفايات في وخارج المواقع المعنية بما يمنع 

ابها وانفالتها وتعريض العاملين عليها والجمهور أو يقلل انسك

وينبغي إحكام إغالق آافة الحاويات المخصصة لنقل . العام لها

النفايات إلى خارج مواقعها ووضع لصاقات عليها تبّين 

محتوياتها واألخطار المصاحبة لها، على أن يتم تحميلها على 

عني، على نحو سليم على عربة النقل قبل مغادرتها الموقع الم

تصف ) أي بيان مكتوب عن الشحنة(أن ترافقها وثيقة شحن 

الحمل واألخطار المصاحبة له، وذلك وفقًا لإلرشادات التي 

   . الذي يبحث في نقل المواد الخطرة4-3يُنّص عليها القسم 

  معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها

إضافة إلى التوصيات بشأن معالجة والتخلص من النفايات 

عمومًا، ينبغي النظر في القضايا التالية الخاصة بالنفايات 

  : الخطرة

  المقاولون التجاريون والحكوميون لرفع النفايات

على (عند عدم وجود شرآات تجارية أو حكومية لرفع النفايات 

على المرافق التي ) أن تؤخذ في االعتبار شروط القرب والنقل

  : ييسفر عملها عن نفايات النظر في ما يل

 امتالك القدرات التقنية على إدارة النفايات بطريقة تؤدي  •

 إلى تخفيض األثر الفوري والمستقبلي على البيئة 

 امتالك آافة األذونات والتراخيص والموافقات الالزمة  •

 من الجهات الحكومية المختصة

 . ضرورة التعاقد من خالل اتفاقات توريد رسمية ونظامية •

على (ارية أو حكومية لرفع النفايات عند عدم وجود شرآات تج

على الجهات ) أن تؤخذ في االعتبار شروط القرب والنقل

  :الراعية للمشروعات النظر في ما يلي

ترآيب تجهيزات معالجة وإعادة تدوير النفايات في مواقع  •

 المشروعات

آخيار نهائي، تشييد مرافق من شأنها إتاحة التخزين السليم  •

حسب ما (في موقع المشروعات طويل األمد للنفايات 

جرى وصفه في اإلرشادات العامة بشأن الصحة والسالمة 

أو في موقع بديل مناسب إلى أن تتوّفر خيارات ) والبيئة

 . تجارية خارج مواقع المشروعات

  الكميات الصغيرة من النفايات الخطرة

آثيرًا ما تنجم آميات صغيرة من مواد النفايات الخطرة في 

المشروعات من خالل أنشطة متنوعة آأنشطة العديد من 

وتشمل األمثلة على أنواع النفايات . صيانة التجهيزات والمباني

الُمذيبات المستعملة والخرق المشبعة بالزيوت، وعلب : هذه

الطالء الفارغة، وأوعية احتواء المواد الكيماوية، وزيوت 

ي على آالتي تحتو(التزييت المستعملة، والبطاريات المستعملة 

، وتجهيزات اإلنارة )النيكل والكادميوم أو حمض الرصاص

وينبغي إدارة تلك النفايات وفق . آالمصابيح أو آوابح المصابيح

  . اإلرشادات الواردة في األقسام اآلنفة

  عمليات الرصد 
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ينبغي أن تشتمل أنشطة الرصد المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة 

  : وغير الخطرة على ما يلي

المنتظمة لكافة أماآن تخزين وجمع   البصريةعاينةمال  •

النفايات بغية البحث عن شواهد على االنفالت العرضي 

والتحقق من أن أنواع النفايات المختلفة مبّينة بلصاقات 

وعندما يجري إنتاج وتخزين . ومخزونة على نحو سليم

آميات جوهرية من النفايات الخطرة في مواقع 

  :تشتمل أنشطة الرصد على ما يليالمشروعات، ينبغي أن 

o  معاينة األوعية الآتشاف التسريبات أو التنقيط أو

أية دالالت أخرى على خروج النفايات من 

  حاوياتها

o  تحديد الشقوق وأماآن الحت والتآآل أو التلف

في الصهاريج أو التجهيزات الواقية أو أرضيات 

  الغرف

o ة التحقق من األقفال وصمامات الطوارئ وأجهز

مع (السالمة األخرى للتأآد من سهولة عملها 

تزييتها إذا لزم ذلك والمحافظة على األقفال 

وتجهيزات السالمة في أوضاع الجاهزية 

  )واالحتياط عندما ال يكون المكان قيد االستخدام

o   التفحص للتأآد من صالحية أنظمة الطوارئ

 للعمل

o  توثيق نتائج اختبارات السالمة واالنبعاثات أو 

الهواء والتربة واألبخرة أو (محطات الرصد 

 )المياه الجوفية

o  توثيق أية تغّيرات في مرافق التخزين وأية

  تغّيرات جوهرية في آمية المواد المخزونة

عمليات المراجعة والجرد المنتظمة ألنشطة فصل وجمع   •

 النفايات

تتّبع اتجاهات إنتاج النفايات حسب أنواعها وآمياتها  •

ن المفضل أن تقوم بذلك إدارات المرافق الناتجة، وم

  المعنية

تحديد خصائص النفايات في بداية إنتاج تدفقات جديدة من  •

النفايات، ومن ثم التوثيق الدوري للخصائص واإلدارة 

  الصحيحة للنفايات، والسيما النفايات الخطرة

االحتفاظ ببيانات أو أية سجالت أخرى توّثق آميات  •

 جمة ووجهة النفايات النا

المراجعة الدورية لقيام الغير بخدمات معالجة النفايات  •

والتخلص منها، شاملة مرافق إعادة االستخدام والتدوير 

. حين يقوم الغير بإدارة آميات آبيرة من النفايات الخطرة

، من الضروري اشتمال عمليات المراجعة وعند اإلمكان

ة على زيارات للمواقع التي تجري فيها عمليات معالج

  وتخزين والتخلص من النفايات الخطرة

الرصد المنتظم لنوعية المياه الجوفية في حاالت تخزين  •

  أو معالجة النفايات الخطرة في الموقع والتخلص منها/و

رصد سجالت النفايات الخطرة التي يتم جمعها أو تخزينها  •

  :أو نقلها ينبغي أن يشتمل على

o  ات الخطرة أسماء المواد التي تشكل النفاي/اسم

 وأرقامها التعريفية

o  صلبة أو سائلة أو غازية أو (الوضع الفيزيائي

  )مزيج من نوع أو أآثر من هذه األوضاع
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o  آيلوغرامات أو لترات وعدد : مثًال(الكمية

  )الحاويات

o  وثائق تتبع أثر شحنات النفايات ينبغي اشتمالها

على الكمية والنوع وتاريخ اإلرسال وتاريخ 

تالم، مع ِذآر الجهة التي هي المنشأ النقل واالس

  والمستلم والناقل

o  طريقة وتاريخ تخزين وإعادة تعليب ومعالجة

النفايات أو التخلص منها في المرفق المعني، مع 

المتعلقة إدراج األرقام المرجعية للوثائق 

  بالنفايات الخطرة

o  موقع آل من أنواع النفايات الخطرة ضمن

لمعنية في آل من المرفق المعني والكمية ا

 . المواقع
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   الضجيج1-7

  مجاالت التطبيق

يناقش هذا القسم أثر الضجيج فيما يتخطى حدود العقار الذي 

 الذي يبحث في 2ويغطي القسم . تقوم عليه المرافق المعنية

  . الصحة والسالمة المهنية تعّرض العاملين للضجيج

  والمكافحةالمنع 

ض الضجيج حيثما زاد األثر ينبغي تطبيق إجراءات منع وتخفي

المتوقع أو الُمقاس الناجم عن الضجيج الصادر عن موقع أو 

عمليات مشروع ما عن مستوى الضجيج المدرج في 

أما الطريقة  52.اإلرشادات عند أشد نقاط االلتقاط حساسية

المفّضلة لمكافحة الضجيج الناجم عن مصادر ثابتة فهي تنفيذ 

 وتتوقف طرق منع 53.أإجراءات المكافحة عند المنش

ومكافحة انبعاثات الضجيج عند المنشأ على المصدر نفسه 

وتشمل خيارات تخفيض . وعلى قرب نقاط التقاط الضجيج

  : الضجيج الواجب النظر فيها ما يلي

 اختيار تجهيزات ومعدات مستويات ضجيجها منخفضة •

 ترآيب آاتمات ضجيج بشأن المراوح •

                                                 
 يمكن تعريف نقطة االستقبال أو الُمستقبل باعتبارهما أية نقطة في 52

أو االرتجاج /المباني التي يشغلها أشخاص حيث يجري تلّقي الضجيج و
أماآن اإلقامة :  األمثلة على مواقع االستقبالويمكن أن تشمل. الخارجي

النُُّزل، والمدارس ومراآز حضانة األطفال، /الدائمة أو الموسمية، والفنادق
والمستشفيات وبيوت رعاية المسّنين، وأماآن العبادة، والمتنزهات العامة 

  . وأماآن إقامة المخّيمات
 التي تصنع  في مرحلة وضع تصميم المشروع المعني، على الشرآات53

أداء نقص "التجهيزات تقديم مواصفات التصاميم أو التشييد على هيئة 
" أداء نقص االنتقال"بالنسبة لكاتمات أو خافضات الضجيج أو " اإلدخال

  . بالنسبة لغرف الصوت وتشييد األبنية المحّسنة

 العوادم الُمرّآبة ترآيب مخّفضات ضجيج مناسبة على •

على المحرآات ومكونات الحفارات التي تعمل بضغط 

 الهواء

ترآيب حجرات احتواء الصوت بالنسبة ألغطية  •

 التجهيزات والمعدات التي تبعث الضجيج

تحسين األداء الصوتي بالنسبة للمباني المشّيدة وتنفيذ  •

 طرق عزل الصوت

 ترآيب حواجز صوتية دون فجوات وذات حد أدنى من •

لكي يجري تقليل انتقال  2م/ آغ10الكثافة السطحية يبلغ 

أقرب ما وينبغي وضع الحواجز . الصوت عبر الحواجز

يكون إلى منشأ الضجيج أو مواقع التقاطه لكي تكون 

  فعالة

ترآيب وسائل عزل االرتجاج بالنسبة للتجهيزات  •

 الميكانيكية

الحد من ساعات تشغيل أو عمل أنواع محددة من  •

زات والمعدات، والسيما مصادر الضجيج المتنقلة التجهي

 التي تعمل في مناطق سكن المجتمعات المحلية

نقل مصادر الضجيج إلى أماآن أخرى أقل حساسية بغية  •

 االستفادة من المسافة الفاصلة والحواجز الواقية

وضع المرافق الدائمة بعيدًا عن مناطق سكن المجتمعات  •

 المحلية إن أمكن ذلك

دة أثناء وضع تصاميم المرفق المعني من الوضع االستفا •

 التضاريسي الطبيعي واستغالله آحاجز لصد الضجيج
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تخفيض حرآة مرور مرآبات وعربات المشروع المعني  •

عبر طرقات مناطق سكن المجتمعات المحلية حيثما أمكن 

 ذلك

وضع خطط طرق الطيران وتوقيته وارتفاعاته بالنسبة  •

التي تطير فوق مناطق ) اماتالعادية والحو(للطائرات 

 سكن المجتمعات المحلية

 تطوير آليات لتسجيل الشكاوى والرد عليها •

   اإلرشادات بشأن مستويات الضجيج

ينبغي أن ال يزيد أثر الضجيج على المستويات المبّينة في  

 وأن ال يسفر عن زيادة قصوى في المستويات 1-7-1الجدول 

وقع خارج نطاق المشروع  ديسبل عند أقرب م3الخلفية تبلغ 

  . أو المرفق المعني
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ينبغي عند تحديد مستويات الضجيج الخلفي تضمين الضجيج 

الشديد آالذي يصدر عن الطائرات المارة في الجو أو 

  . القطارات المارة على السكك الحديدية

  الرصد

ألغراض تحديد مستويات  54يمكن تنفيذ رصد الضجيج

م أو المزمع إنشاؤه أو للتحقق الضجيج المحيطة بالمرفق القائ

  . من مستويات الضجيج في مرحلة بدء عمل المرفق المعني

من الضروري أن يقوم مختصون متدربون بوضع تصاميم  

وينبغي نموذجيًا أن تكون فترات . برامج رصد الضوضاء

 ساعة 48الرصد آافية للتحليالت اإلحصائية وقد تدوم 

باستخدام أجهزة لرصد الضوضاء ينبغي أن تكون قادرة على 

 الزمنية أو آل ساعة تسجيل البيانات باستمرار في تلك الفترة

أو على فترات (أو على نحو أآثر تكرارًا، حسب االقتضاء 

). مختلفة ضمن عدة أيام شاملة أيام األسبوع والعطل األسبوعية

ويتوقف نوع األرقام القياسية الصوتية المسّجلة على نوع 

الضجيج الجاري رصده حسبما يحدده خبير متخصص 

 مترًا 1.5 على مسافة وينبغي وضع أجهزة الرصد. بالضجيج

 أمتار عن أي 3فوق سطح األرض وعلى بعد ال يقل عن 

وبصورة عامة، مستوى ). جدار: مثًال(سطح عاآس للصوت 

 تكونالضجيج هو مستويات الضجيج الخلفية أو المحيطة التي 

مصادر الضجيج /عند عدم وجود المرفق المعني أو مصدر

  . المعني الجاري استقصاؤها

  

  

                                                 
 ينبغي القيام برصد الضجيج باستخدام مقاييس مستويات الضجيج من 54

  . IEC المستوفي لكافة معايير الهيئة الفنية الكهربائية الدولية 2 أو 1النوع 
 القيم اإلرشادية هي بشأن مستويات الضجيج التي تقاس خارج األماآن 55

 Guidelines for Community Noise, World: المصدر. المغلقة
Health Organization (WHO), 1999  

ن السكن والمؤسسات  بالنسبة لمستويات الضجيج المقبولة في أماآ56
  . WHO (1999)ومؤسسات التعليم يرجى الرجوع إلى 

55 اإلرشادات بشأن مستويات الضجيج1-7-1الجدول 

 LAeq (dBA) ساعة واحدة 
  نهارًا نقطة االلتقاط

07:00 - 
22:00 

  ليًال
22:00 - 
07:00 

أماآن سكن، مؤسسات، أماآن 
56مؤسسات تعليمية

55 45 

صناعية   70 70 تجارية ;
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   اضي الملّوثة األر1-8

  

   والنهجت التطبيقمجاال

يعرض هذا القسم موجزًا عن مناهج اإلدارة بشأن تلّوث 

األراضي الناجم عن ما يقوم به اإلنسان من صرف للمواد 

طرة وتخلص من النفايات أو الزيوت، بما في ذلك المواد الخ

وقد يكون انفالت تلك المواد ناجمًا عن . التي تظهر في الطبيعة

لموقع المعني، يما في ذلك ودون أنشطة سابقة أو حالية في ا

الحصر الحوادث التي تقع أثناء مناولة وتخزين تلك المواد أو 

  . التي تنجم عن سوء إدارة أو التخلص من تلك المواد

تعتبر األراضي ملّوثة عندما تحتوي على مواد خطرة أو 

  . ترّآزات زيتية تفوق المستويات الخلفية أو الكائنة في الطبيعة

األراضي الملّوثة على تربة سطحية أو جوفية يمكن قد تنطوي 

من خالل النّض أو النقل أن تؤثر في المياه الجوفية والسطحية 

وحيثما آانت مصادر الملوثات الجوفية . والمواقع المجاورة

 تشمل موادًا طيارة، يمكن أن تصبح أبخرة التربة وسيلة لنقل

ن أن تخلق الملوثات ووسطًا لتعريض الجوار لها، آما يمك

  . ثات إلى جو غرف المباني المعنيةإمكانية نفاذ الملوِّ

  : تعتبر األراضي الملوثة مصدر هواجس واهتمامات بسبب

المخاطر على صحة البشر والمنظومات اإليكولوجية  •

مخاطر اإلصابة بالسرطان أو األثر على صحة : مثًال(

 ؛ )اإلنسان وفقدان المنظومات اإليكولوجية

أصحاب /التي قد يتحملها القائمون بالتلويثالمسؤولية  •

تكلفة المعالجة، وإلحاق : مثًال(منشآت األعمال المعنية 

أو توّتر العالقات بين /الضرر بسمعة الشرآات المعنية، و

أو ) مؤسسات األعمال والمجتمعات المحلية المعنية

العاملون في الموقع وأصحاب : مثًال(األطراف المتأثرون 

 ). ريبةالعقارات الق

من الضروري تفادي تلويث األراضي، وذلك من خالل منع أو 

 أو النفط والزيوت  الخطرة والنفاياتضبط انفالت المواد

وعندما تكون هنالك شكوك أو دالئل على . ووصولها إلى البيئة

أثناء أي من مراحل المشروع المعني، من  تلّوث أراض

بغية  مضبوطالضروري تحديد وتصحيح سبب االنفالت غير ال

تفادي المزيد من االنفالت واألثر السلبي المصاحب له في 

  . المستقبل

من الضروري إدارة األراضي الملوثة بغية تفادي المخاطر 

على صحة البشر والمكونات المعنية في المنظومات 

أما االستراتيجية المفضلة بشأن إزالة تلّوث . اإليكولوجية

ث في الموقع المعني مع األراضي فهي تخفيض مستوى التلو

  . منع تعرض البشر لذلك التلوث

لتحديد ما إذا آانت إجراءات إدارة المخاطر ضرورية،ينبغي 

تطبيق نهج التقييم التالي من أجل تحديد ما إذا آان من المرجح 

وجود عوامل المخاطر الثالثة معًا في موقع المشروع الجاري 

" الملوثات: "بل، وهياستخدامه أو الممكن استخدامه في المستق

  ": سبل التعّرض"و " نقاط االلتقاط"و 

 54..................................والنهج مجاالت التطبيق
 55........................................تمحيص المخاطر

 56.................................اإلدارة المؤقتة للمخاطر
 56................................التقييم التفصيلي للمخاطر

 57...................اإلجراءات الدائمة لتخفيض المخاطر
 59......................اعتبارات الصحة والسالمة العملية
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وجود المواد الخطرة أو النفايات : الملوثات/الملّوث •

الخطرة أو الزيوت في أي وسط بيئي بترآزات خطرة 

 ممكنة

التماس الفعلي أو المرجح بين البشر : نقاط االلتقاط/نقطة •

رى وبين واألحياء البرية والنباتات والكائنات الحية األخ

 الملوثات المثيرة للقلق

مزيج من طرق انتقال الملوثات من : سبل التعّرض/سبيل •

النّض إلى داخل المياه الجوفية : مثًال(نقاط انفالتها 

البلع أو : مثًال(وسبل التعّرض ) الصالحة للشرب

، مما يسّهل لنقاط االلتقاط االتصال )االمتصاص عبر الجلد

 الفعلي بالملوثات

  

  

  العالقة القائمة بين عوامل مخاطر الملوثات: 1-8-1 الشكل

على الرغم (عندما تعتبر عوامل المخاطر الثالثة موجودة معًا 

في األوضاع الحالية أو المتوقعة ) من محدودية البيانات

حسبما تصفها األجزاء (مستقبًال، يجب إتباع الخطوات التالية 

  ): المتبقية من هذا القسم

  ؛تمحيص المخاطر  )1
  اإلدارة المؤقتة للمخاطر  )2
  تقييم آّمي تفصيلي للمخاطر؛ و   )3
  . اإلجراءات الدائمة لتخفيض المخاطر  )4
  

  تمحيص المخاطر 

من أجل " تحديد شكل المشكلة"تسمى هذه الخطوة أيضًا باسم 

وحيثما وجدت شواهد ممكنة على التلّوث . تقييم المخاطر البيئية

  : تباع الخطوات التاليةفي موقع من المواقع، نوصي بإ

تحديد موقع أعلى مستوى تلّوث من خالل مزيج من  •

 المعاينة البصرية والمعلومات عن العمليات السابقة؛

) التربة أو المياه(أخذ عينات واختبار األوساط الملّوثة  •

وفقًا لطرق منهجية فنية محددة تنطبق على أنواع الملوثات 

  58، 57؛التي من المحتمل وجودها

في ضوء اللوائح التنظيمية المحلية يم نتائج التحليالت تقي •

وعند عدم وجود تلك . والوطنية الناظمة للمواقع الملوثة

اللوائح التنظيمية أو المعايير البيئية، ينبغي الرجوع إلى 

مصادر أخرى للمعايير أو اإلرشادات المستندة إلى 

المخاطر من أجل الحصول على معايير شاملة المتعلقة 

 59محيص ترآزات الملوثات في التربة؛بت

                                                 
57 . BC MOE

g/sites_contam/epdpa/epd/ca.bc.gov.env.www://http
uidance   

.  Massachusetts Department of Environment58
cleanup/dep/gov.mass.www://http   

 USEPA Region 3 Risk-Based يمكن أن تتضّمن هذه 59
) RBCs(Concentrations 

htm.index/human/risk/hwmd3reg/gov.epa.www://http
وهي تعتبر مقبولة من أجل استخدامات محددة لألراضي وسيناريوهات . 

التعرض للملوثات حسبما وضعتها الحكومات باستخدام أساليب تقييم 
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أو اإليكولوجية / التحقق من نقاط االلتقاط البشرية و •

 . الممكنة وسبل التعّرض ذات الصلة بالموقع المعني

وقد تكشف نتائج تمحيص المخاطر عن عدم وجود تداخل فيما 

 نظرًا ألن مستويات الملوثات التي بين عوامل المخاطر الثالثة

على  من المستويات المعتبرة أنها مخاطر تم تحديدها أدنى

وآبديل لذلك، يمكن أن يكون من . صحة البشر والبيئة

الضروري اتخاذ إجراءات لتخفيض المخاطر مع أو بدون 

  . أنشطة تقييم مخاطر أآثر تفصيًال، حسبما نصف أدناه

   اإلدارة المؤقتة للمخاطر

 مرحلة من ينبغي تنفيذ إجراءات مؤقتة إلدارة المخاطر في أية

مراحل دورة المشروعات إذا آان وجود تلوث األراضي يشّكل 

أي مخاطر فورية على صحة البشر والبيئة إذا " خطرًا وشيكًا"

 وتشمل ،منُسمح للتلوث باالستمرار ولو لفترة قصيرة من الز

 - دون الحصر –األوضاع التي تعتبر متضّمنة أخطارًا وشيكة 

  : ما يلي

  تلّوث األراضيوجود جو مشحون سببه •

                                                                               

                                                

وتم وضع أو اعتماد . المخاطر الستخدامها آغايات عامة في معالجة المواقع
 إرشادات منفصلة لشأن التربة والرواسب أو المياه الجوفية، وغالبًا ما

نظرًا لضرورة ) حسبما ورد آنفًا(يجري التمييز بين استخدامات األراضي 
وجود إرشادات أآثر صرامة بالنسبة الستخدامات األراضي ألغراض 

ويتضمن جدول . السكن والزراعة مقابل استخداماتها التجارية والصناعية
وعوامل ) RfDs(الترآزات المستند إلى المخاطر المقادير المرجعية 

وتم .  مادة آيميائية400بشأن حوالي ) CSFs( اإلصابة بالسرطان منحدر
من أجل حساب " المعيارية"قرن عوامل السّمية هذه بسيناريوهات التعرض 

 ترآزات الكيماويات المعادلة –) RBCs(الترآزات المستندة إلى المخاطر 
، أو مخاطر 1البالغ ) HQ(أي رائز الخطر (لمستويات مخاطر ثابتة 

في ) ، أيهما يحدث عند ترآز أدنى1E-6ن على مدى الحياة بواقع السرطا
أما االستخدام . المياه والهواء والتربة بالنسبة لكل من المواد الكيماوية

الرئيسي لحساب الترآزات المستندة إلى المخاطر فهو من أجل تمحيص 
 EPAأنظر (الكيماويات أثناء تقييم خط األساس المتعلق بالمخاطر 

Regional Guidance EPA/903/R-93-001, “Selecting 
Exposure Routes and Contaminants of Concern by 

Risk-Based Screening .( آما يمكن الحصول على إرشادات
  . Lijzen et al. 2001إضافية مفيدة بشأن نوعية التربة من 

التلوث المفرط والممكن الوصول إليه الذي يمكن أن  •

ُسّمية حادة، : يسفر التعرض له لمدة قصيرة وقوته عن

وآثار طويلة األمد ال يمكن عكسها، والتسبب بالحساسية، 

 أو تراآم مواد سامة دائمة تتجمع في األنسجة األحيائية

زات ترآزات الملوثات عند مستويات أعلى من الترآ •

أو معايير مياه  RBCs(60(المستندة إلى للمخاطر 

 الشرب في المياه الصالحة للشرب عند نقطة االستخراج 

ينبغي تنفيذ اإلجراءات المناسبة من بين إجراءات تخفيض 

المخاطر بأسرع ما يمكن بغية إزالة الوضع المثير للخطر 

  . الوشيك

  التقييم التفصيلي للمخاطر

يير الرقمية أو األهداف األولية المتعلقة آبديل للتقّيد بالمعا

باإلصالح والمعالجة وتبعًا لمتطلبات اللوائح التنظيمية المحلية، 

يمكن استخدام تقييم تفصيلي للمخاطر خاص بموقع محدد من 

أجل وضع استراتيجيات تسفر عن مخاطر صحية مقبولة مع 

ومن . تحقيق انخفاض مستوى التلوث في الموقع المعني

ري النظر في تقييم لمخاطر التلوث في إطار الضرو

االستخدامات الحالية والمستقبلية لألراضي وسيناريوهات 

استخدامات سكنية أو تجارية أو صناعية : مثًال(عملية التنمية 

  ). أو متنزهات في مناطق حضرية أو قفار

التقييم التفصيلي للمخاطر يستفيد من عملية تمحيص المخاطر 

وهو يتضّمن أوًال استقصاء تفصيلي ). شكلةتحديد شكل الم(

 
 USEPA Region 3 Risk-Based:  على سبيل المثال60

) CsRB(Concentrations 
htm.index/human/risk/hwmd3reg/gov.epa.www://http

 .  

http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/human/index.htm
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 ينبغي أن 61.للموقع المحدد بغية تحديد نطاق الملوثات

تطبق برامج استقصاء المواقع إجراءات ضوابط النوعية 

والجودة بغية التأآد من أن نوعية البيانات آافية لالستخدام 

اآتشاف الطريقة دون المستويات حدود : مثًال(المزمع للبيانات 

أما استقصاء المواقع فينبغي استخدامه بغية ). ثيرة للقلقالم

مكان وآيفية وجود :  عننموذج الموقع النظريوضع 

الملوثات، وآيفية نقلها، ومكان حدوث طرق التعّرض بالنسبة 

علمًا بأن عوامل المخاطر ونموذج . للكائنات العضوية والبشر

  .  الملوثاتالموقع النظري يتيحان إطارًا من أجل تقييم مخاطر

من شأن تقييم المخاطر على البشر والمنظومات اإليكولوجية 

وتشمل . تسهيل قرارات إدارة المخاطر في المواقع الملّوثة

  :األهداف المحددة لتقييمات المخاطر ما يلي

: مثًال(تحديد نقاط االلتقاط المعنية البشرية واإليكولوجية  •

 ) بريةاألطفال، البالغين، األسماك، األحياء ال

تحديد ما إذا آانت الملوثات موجودة على مستويات  •

أو المنظومات /تشكل قلقًا ممكنًا على صحة البشر و

مستويات أعلى من المعايير التنظيمية : مثًال(اإليكولوجية 

المستندة إلى اعتبارات المخاطر على صحة البشر أو 

 )على البيئة

اإليكولوجية تحديد آيفية تعرض نقاط االلتقاط البشرية أو  •

ابتالع التربة، تماس جلدي، استنشاق : مثًال(للملوثات 

 ) الغبار

                                                 
 تشمل األمثلة الخطوات التي حددتها الجمعية األمريكية لالختبارات 61

؛ وزارة البيئة في Phase II ESA Processوهي ) ASTM(والمواد 
) BC MOE(طانية في آندا آولومبيا البري

g/sites_contam/epdpa/epd/ca.bc.gov.env.www://http
uidanceوإدارة البيئة في ماساشوستس ؛ 
leanupc/dep/gov.mass.www://http

تحديد أنواع اآلثار السلبية التي قد تنجم عن التعّرض  •

األثر على العضو المستهدف، السرطان، : مثًال(للملوثات 

عند عدم وجود معايير ) نمو أو إنجاب غير طبيعي

 مرجعية تنظيمية

حة البشر وعلى نقاط قياس حجم المخاطر على ص •

ي للتعرض مِّيل َآلااللتقاط اإليكولوجية استنادًا إلى تح

حساب مخاطر السرطان طوال : مثًال(للملوثات والسمية 

أو تقديرات معدالت التعرض الواقعية مقارنة العمر 

  )بمعدالت التعرض المأمون

تحديد آيفية تأثير االستخدامات الحالية والمستقبلية على  •

تغّير استخدامات األراضي من : مثًال(المتوقعة المخاطر 

صناعية إلى سكنّية مع وجود نقاط التقاط أآثر حساسية 

 ) آاألطفال مثًال

أو صحة /القياس الكمي للمخاطر الممكنة على البيئة و •

البشر الناجمة عن انتقال الملوثات من خارج مواقع 

لمياه النظر فيما إذا آان النّض ونقل ا: مثًال(المشروعات 

الجوفية أو نقل المياه السطحية يسفر عن التعرض 

 )نقاط االلتقاط المجاورة/للمخاطر في األراضي

تحديد ما إذا آان من المرجح أن تبقى المخاطر على  •

حالها أو أن تزيد أو تنقص مع مرور الزمن عند عدم 

النظر : مثًال(اتخاذ أية إجراءات عالجية أو تصحيحية 

ّلل على نحو معقول ث المعني قابًال للتحفيما إذا آان الملّو

ؤه في مكانه أو انتقاله إلى أوساط ومن المرجح بقا

  62)أخرى

                                                 
-ASTM E1739 من بين األمثلة على طرق التقييم الكمي للمخاطر 62

95(2002) Standard Guide for Risk-Based Corrective 
Action Applied at Petroleum Release Sites and the 

http://www.env.gov.bc.ca/epd/epdpa/contam_sites/guidance%D8%9B
http://www.env.gov.bc.ca/epd/epdpa/contam_sites/guidance%D8%9B
http://www.mass.gov/dep/cleanup
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يتيح تناول هذه األهداف أساسًا لوضع وتنفيذ إجراءات تخفيض 

في الموقع ) التنظيف، والضوابط في المواقع: مثًال(المخاطر 

داف وإذا آان من الضروري القيام بذلك، تصبح األه. المعني

  :اإلضافية التالية ذات صلة

تحديد أين يجب تنفيذ إجراءات تخفيض المخاطر وبأي  •

 طريقة نظرية 

) شاملة الضوابط الهندسية(تحديد التكنولوجيات المفضلة  •

 الالزمة لتنفيذ إجراءات التخفيض النظرية

وضع خطة رصد للتأآد مما إذا آانت إجراءات تخفيض  •

 المخاطر فعالة

ومدى مالءمة الضوابط المؤسسية النظر في ضرورة  •

وضع قيود على مدة سندات الحيازة، وضع قيود : مثًال(

 . في إطار نهج شامل) على استخدامات األراضي

  اإلجراءات الدائمة لتخفيض المخاطر

 ضمن نهج عوامل المخاطر والنموذج النظري للموقع المعني

 مخاطر الملوثات الموصوف أعاله تتيح أساس إدارة وتخفيف

علمًا بأن المبدأ األساسي . مخاطر تلّوث البيئة على صحة البشر

هو تخفيض أو إزالة أو ضبط آافة أو أي من عوامل المخاطر 

وندرج أدناه قائمة قصيرة ألمثلة . 1-8-1المبّينة في الشكل 

على استراتيجيات تخفيض المخاطر، ولو أن االستراتيجيات 

ضاع المواقع المحددة الفعلية يجب أن توضع استنادًا إلى أو

فضًال عن العوامل السائدة فعًال والمعوقات القائمة في الموقع 

 عن الخيارات المختارة من بين خيارات وبغض النظر. المحدد

 حيثما آان ذلك ممكنًا –اإلدارة، ينبغي أن تتضّمن خطة العمل 

                                                                               
ASTM E2081-00(2004)e1 Standard Guide for Risk-
Based Corrective Action (at chemical release sites)   

في ) أي تحسين صاٍف للموقع (تخفيض مصدر الملوثات –

املة نحو إدارة المخاطر على الصحة في إطار استراتيجية ش

  . المواقع الملوثة، فهذا وحده يتيح تحسين نوعية البيئة

 رسمًا توضيحيًا للعالقات بين عوامل 2-8-1يبّين الشكل 

المخاطر واستراتيجيات تأشيرية لتخفيف مخاطر الملوثات على 

صحة البشر من خالل تعديل أوضاع عامل أو أآثر من بين 

اطر بهدف تخفيض تعرض نقاط االلتقاط للملوثات عوامل المخ

وينبغي أن يأخذ النهج المختار في االعتبار . في آخر المطاف

إمكانية تنفيذ التكنولوجيا المعنية : مثًال(الجدوى الفنية والمالية 

 في ضوء توّفر الخبرة الفنية والتجهيزات الالزمة محليًا

  ). والتكاليف المصاحبة لذلك

 على استراتيجيات تخفيف المخاطر بشأن مصادر تشمل األمثلة

  : الملوثات وترآزات التعّرض لها ما يلي

 : التربة والرواسب والحمأة •

o  هوائية (المعالجة البيولوجية في الموقع

 ) الهوائية

o الكيميائية في الموقع /المعالجة الفيزيائية

استخالص أبخرة التربة بمعالجة من : مثًال(

 )لكيميائيةدون الغاز، األآسدة ا

o  حقن بخار الماء، : مثًال(المعالجة في الموقع

 )  مراحل6التسخين على 

o  مثًال(المعالجة البيولوجية خارج الموقع :

 ) الحفر والتحويل إلى سماد طبيعي

o الكيميائية خارج الموقع / الفيزيائيةالمعالجة

 )الحفر والتثبيت: مثًال(
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o  الحفر (  الموقعالحرارية خارجالمعالجة

 ) فظ الحراري أو الترميدوالل

o  مقالب الطمر: مثًال(االحتواء( 

o التخفيف الطبيعي 

o  عمليات وخطوات تخفيف أخرى 

 : المياه الجوفية والمياه السطحية ومياه النض •

o  هوائية (المعالجة البيولوجية في الموقع

 )الهوائية

o الكيميائية في الموقع /المعالجة الفيزيائية

حاجز حديدي رّش وتبليل الهواء، : مثًال(

 ) تفاعلي نفوذ صفري التكافؤ

o  المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 

ومعالجة استخراج : أي(خارج الموقع 

 )المياه الجوفية

o  جدار من مالط رقيق أو : مثًال(االحتواء

 )حاجز من رآائز مستعرضة

o التخفيف الطبيعي 

o  عمليات وخطوات تخفيف أخرى 

 : اندساس أبخرة التربة •

o  استخراج أبخرة التربة بغية تخفيض مصدر

احتواء المرآبات العضوية الطيارة في 

 التربة 

o  ترآيب جهاز تخفيض ضغط تحت البالطة

 بغية منع انتقال أبخرة التربة إلى المباني 

o  خلق أوضاع ضغط إيجابية في المباني 

o  حاجز ) أثناء إقامة المبنى المعني(ترآيب

يل تدفق بديل أو سب/غير نفوذ تحت البناء و

من أجل أبخرة التربة تحت أساسات البناء 

وسط ذو مسام وتهوية إلبعاد األبخرة : مثًال(

 ) عن البناء

تشمل األمثلة على استراتيجيات التخفيف بشأن نقاط االلتقاط ما 

  : يلي

الحد من أو منع وصول نقاط االلتقاط إلى الملوثات  •

كن أن تشمل اإلجراءات الموجهة إلى نقاط االلتقاط يم(

 ) الفتات عليها تعليمات أو األسوار أو رجال أمن الموقع

فرض طوارئ صحية أو منع ممارسات محددة تؤدي إلى  •

التعّرض للملوثات آصيد السمك أو السلطعون أو جمع 

 القواقع 

من أجل تعديل سلوآهم بغية ) الناس(توعية نقاط االلتقاط  •

مارسات العمل تحسين م: مثًال(تخفيض التعّرض للملوثات 

 ) واستخدام المالبس والتجهيزات الواقية

تشمل األمثلة على استراتيجيات تخفيض مخاطر سبل التعّرض 

  : ما يلي

إتاحة إمدادات مياه بديلة بهدف إحالل إمدادات المياه  •

 الجوفية من بئر ملوثة على سبيل المثال 
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فة تغطية التربة الملوثة بما ال يقل عن متر من التربة النظي •

لمنع التماس مع البشر ومنع جذور النباتات أو اللبونيات 

  غيرة من النفاذ إلى التربة الملوثةصال

سبل تعبيد التربة الملوثة آإجراء مؤقت من أجل تفادي  •

 التماس المباشر أو إثارة واستنشاق التربة 

استخدام خندق فاصل ومضخة وتكنولوجيات معالجة لمنع  •

من دخول الجداول واألنهار المليئة المياه الجوفية الملوثة 

 . باألسماك

ينبغي أيضًا النظر في إجراءات االحتواء المذآورة آنفًا بهدف 

تنفيذها على الفور في األوضاع التي من المتوقع فيها أن 

  . تستغرق إجراءات تخفيض مصادر التلوث زمنًا طويًال

  الصحة المهنية واعتبارات السالمة

ة وإصالح األراضي الملوثة معرفة يتطلب استقصاء ومعالج

 القيام بعملهم لمخاطر يمكن أن تنشأ أثناءالعاملين بتعّرضهم 

عن العمل بتماس عن آثب مع التربة الملوثة أو األوساط البيئية 

المياه الجوفية والرواسب وأبخرة : مثًال(األخرى الملوثة 

ة الصحة والسالمإجراءات الحذر بشأن ينبغي ممارسة ). التربة

 بغية تقليل التعّرض لمخاطر الملوثات حسبما ورد المهنية

آما . الصحة والسالمة المهنية بعنوان 2وصفها في القسم 

ينبغي على العاملين في المواقع الملوثة تلقي تدريب محدد 

خاص بالصحة والسالمة أثناء القيام بأنشطة استقصاء ومعالجة 

   63.وإصالح المواقع الملوثة
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Occupational Safety and Health Agency (OSHA) 
. CFR 1910.120 40المبّينة في 

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_do
cument?p_table=STANDARDS&p_id=9765  

  

العالقات البينية لعوامل المخاطر وخيارات : 2-8-1الشكل 
  اإلدارة

  

  



  
  إرشادات بشأن البيئة والصّحة والسالمة 

 مقّدمة : بيئة والصحة والسالمةإرشادات عامة بشأن ال

 
 73      2007 نيسان/أبريل 30

 مجموعة البنك الدولي  

  الصحة والسالمة المهنية. 2.0

   

 60 ............................ والنهج مجاالت التطبيق
............................... التصميم العام للمرفق وعمله2-1

 61 
 61 ..................سالمة هيكليات مكان العمل 

 61 ................الق المرفقالطقس السيء وإغ
 61 ......................حّيز العمل والمخرج منه

 62 ............اإلجراءات االحتياطية من الحريق
 62 .........................المراحيض والحمامات

 62 ...............دادات المياه الصالحة للشربإم
 62 ......................نظافة أماآن تناول الطعام

 62 ...........................................اإلنارة
 62 .................القدرة على الوصول المأمون

 63 ...............................اإلسعافات األولية
 63 ......................................واءتجّدد اله

 63 ........................درجة حرارة بيئة العمل
  63...................... ........ االتصاالت والتدريب2-2

 63 ...... الصحة والسالمة المهنيةالتدريب على 
 63 ..............................توجيهات للزائرين

 63 ..............ملين الجدد والمقاولينتدريب العا
 64 الصحة والسالمة المهنيةالتدريب األساسي على 

 64 .................اليافطات في األماآن الالزمة
 64 وضع اللصاقات على التجهيزات والمعدات

 64 ....................اإلبالغ عن رموز األخطار
 64..................................األخطار الجسدية 2-3

 65 .................تغيير أماآن التجهيزات ونقلها
.................................................الضجيج

 65 
..................................................االهتزاز

 65 
 66 ..............................................الكهرباء

 67 .............................لى العيوناألخطار ع
 67 ...................العمل على الساخن/ اللحام 

قيادة المرآبات الصناعية وحرآة المرور في الموقع
 67 

 68 .......................درجة حرارة بيئة العمل
 68 التقانة األحيائية والحرآة المتكررة والمناولة اليدوية

 68 .........................رتفاعاتالعمل على اال
 69 ...........................................اإلضاءة

........................................... األخطار الكيماوية2-4
 69 

............................................نوعية الهواء
 70 

 70 ..........................الحرائق واالنفجارات
 71 .....الكيماويات الحاتة والمؤآسدة والمتفاعلة

 ACM...( 71(المواد الحاوية على االسبستوس 
.......................................... األخطار البيولوجية2-5

 71 
.......................................... األخطار اإلشعاعية2-6

 73 
 PPE(.............73(لشخصية  تجهيزات الوقاية ا2-7
 74............................... بيئات أخطار خاصة2-8

 74 ..................................األماآن الضيقة
 75 ..............منعزلونالعاملون الوحيدون وال

 75.............................................. الرصد2-9
 76 ....................رصد الحوادث واألمراض

  
   والنهجمجاالت التطبيق

افة االحتياطات من واجب أرباب العمل والمشرفين تنفيذ آ

ويتيح هذا القسم . المعقولة لحماية صحة وسالمة العاملين

إرشادات وأمثلة على االحتياطات المعقولة الواجب تنفيذها في 

الصحة والسالمة معرض إدارة المخاطر الرئيسية على 

ومع أن الترآيز منصب على مرحلة عمل . المهنية

 على أنشطة المشروعات، ينطبق الكثير من اإلرشادات أيضًا

وعلى الشرآات استئجار . تشييدها واتخاذ القرارات بشأنها

الصحة والسالمة مقاولين لديهم القدرة الفنية على إدارة قضايا 

 فيما يخص العاملين، مع توسيع نطاق أنشطة إدارة المهنية

  . األخطار من خالل اتفاقات توريد رسمية

 التالي يجب اعتماد إجراءات منع ووقاية وفق الترتيب

  : لألولويات
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 من حالل إبعاد النشاط المعني عن خطوات إزالة األخطار •

وتشمل األمثلة على ذلك االستبدال بكيماويات أقل . العمل

 ؛ ...خطورة، وذلك باستخدام خطوات تصنيع مختلفة، الخ

من خالل استخدام السيطرة على الخطر في منشئه  •

تهوية المحلية وتشمل األمثلة على ذلك ال. ضوابط هندسية

لغازات االنفالت، وغرف العزل، وحراسة ووقاية 

 ؛ ..اآلالت، وعزل األصوات، الخ

 من خالل تصميم أنظمة عمل مأمونة تقليل الخطر •

وتشمل األمثلة على . وإجراءات ضبط إدارية أو مؤسسية

 تداول العمل، والتدريب على إجراءات العمل ذلك

ان ووضع بطاقة تطلب المأمونة، وإبعاد العاملين عن المك

االبتعاد، ورصد مكان العمل، الحد من مدة التعّرض أو 

 ؛...مدة العمل، الخ

 جنبًا إلى جنب إتاحة تجهيزات الوقاية الشخصية المناسبة •

 . مع التدريب على تلك التجهيزات واستخدامها وصيانتها

يجب أن يستند تطبيق إجراءات المنع والضبط على األخطار 

تحليالت شاملة بشأن سالمة العمل أو أخطار المهنية إلى 

وينبغي ترتيب أولويات نتائج تلك التحليالت في إطار . العمل

خطة تستند إلى مدى احتمال وقوع وشدة عواقب التعّرض 

 مثاًال على 1-1-2ويبّين الجدول . لألخطار التي تم تحديدها

ألنواع المخاطر أو مصفوفة التحليل التصنيف الترتيبي 

  . عدة في تحديد األولوياتللمسا

   التصميم العام للمرفق وعمله 2.1

  سالمة هيكليات مكان العمل

يجب تصميم أماآن العمل الدائمة أو المتكررة وتزويدها بما 

  :الصحة والسالمة المهنيةيؤمن حماية 

يجب أن يكون من السهل تنظيف وصيانة األسطح  •

آبات والهيكليات والمنشآت وعدم السماح لتراآم المر

 .الخطرة

يجب أن تكون بنية المباني مأمونة وأن تتيح الحماية  •

المناسبة من المناخ مع أوضاع اإلضاءة والضجيج 

 . المقبولة

يجب إلى الحد الممكن عمليًا استخدام مواد مقاومة للحريق  •

 . وعازلة للضجيج لتغطية األسقف والجدران

يجب أن تكون أراضي الغرف مستوية وعلى مستوى   •

 . د وغير مسببة لالنزالقواح

ضرورة وضع التجهيزات والمعدات الثقيلة المتذبذبة أو  •

الدائرة أو المتناوبة في أبنية مخصصة أو أقسام معزولة 

 . هيكليًا وبنيويًا

  الطقس السيئ وإغالق المرافق 

يجب تصميم وتشييد هيكليات أماآن العمل بما يجعلها  •

طقة المعنية وتخصيص تقاوم األنواء المتوقعة بالنسبة للمن

 . مكان محدد للجوء اآلمن إليه عند االقتضاء

من أجل ) SOPs(يجب وضع إجراءات عمل معيارية  •

إغالق المشروع أو إيقاف العمل، بما في ذلك خطة 

آما ينبغي سنويًا القيام بتمرينات على اإلجراءات . إجالء

 . والخطة
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  حّيز العمل والمخرج منه 

الحيز الذي يخصص لكل عامل ومجموع تلك األماآن  •

يجب أن يكون آافيًا من أجل األداء المأمون لكافة األنشطة 

 . المعنية، شاملة نقل المواد والمنتجات وتخزينها المؤقت

يجب في آل األوقات عدم وجود معوقات في الممرات  •

ويجب وضع عالمات . المؤدية إلى مخارج الطوارئ

لمخارج على أن تكون مرئية حتى في واضحة تدل على ا

ويجب أن يكون عدد مخارج الطوارئ . الظالم الدامس

واستطاعتها آافيين لإلجالء المأمون والمنظم ألآبر عدد 

من الناس الموجودين في أي وقت، ويجب وجود حد أدنى 

  .هو مخرجان اثنان للطوارئ من أي حّيز عمل

ة احتياجات آما يجب تصميم وتشييد المرافق مع مراعا •

 . األشخاص المعّوقين

  

   اإلجراءات االحتياطية من الحريق

ف سيناريوهات جدول تصنيف ترتيبي للمخاطر لتصني. 1-1-2الجدول 
 العاملين استنادًا إلى االحتماالت والعواقب

يجب وضع تصاميم أماآن العمل بما يمنع حدوث الحرائق، 

وذلك من خالل تنفيذ مدونات الوقاية من الحرائق السارية على 

  : وتشمل اإلجراءات الضرورية األخرى. األوضاع الصناعية

ة إنذار وتجهيزات تزويد المرافق بأجهزة اآتشاف وأجهز •

ويجب الحفاظ على تلك األجهزة . إطفاء الحرائق

آما . والتجهيزات صالحة للعمل وسهلة الوصول إليها

مباني المرفق : يجب أن تكون آافية ألبعاد واستخدامات

المعني، والمعدات المرّآبة، والخواص الفيزيائية 

أقصى عدد من والكيميائية للمواد الموجودة في المرفق، و

 . لناس الموجودين فيها

إتاحة تجهيزات ومعدات إطفاء الحرائق على أن يكون من  •

 . السهل الوصول إليها واستخدامها

ضرورة آون أجهزة اإلطفاء واإلنذار مسموعة ومرئية  •

  .معًا

تنطبق اإلرشادات التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية بشأن 

يمكن للجمهور النجاة والسالمة من الحرائق على المباني التي 

  ). 3-3أنظر القسم (العام الوصول والدخول إليها 

  المراحيض والحمامات

تواليتات وأماآن (ينبغي إتاحة مرافق مراحيض آافية  •

لعدد األشخاص المتوقع أن يعملوا في ) غسيل أيدي

المرفق المعني مع فصل تلك المرافق أو ترآيب ما يشير 

آما ينبغي ". خاٍل"أو " قيد االستعمال"إلى أن المرحاض 

من المستلزمات آالماء  تزويد المراحيض بما يكفي

 العواقب

غير ذي أهميةاالحتمال
1 

 ثانوي
2 

 متوسط
3 

 آبير
4 

 آارثي
5 

مؤّآد . أ
 L M E E Eتقريبًا

 L  M H E Eمحتمل. ب

 L M H E Eمتوسط. ج

غير . د
 L L M H Eمحتمل

 L L M H Hنادر. هـ

 :المفتاح
E :يدة؛ المطلوب اتخاذ إجراءات فوريةمخاطر شد  
H :مخاطر عالية؛ المطلوب اهتمام آبار المديرين  
M :مخاطر متوسطة؛ من الضروري تحديد مسؤولية جهاز اإلدارة  
L :مخاطر منخفضة؛ تدار حسب اإلجراءات الروتينية  
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الساخن والبارد الجاري والصابون وأجهزة تنشيف 

 . األيدي

حيثما آان من الممكن حدوث تعّرض العاملين لمواد سامة  •

بالبلع أو تلوث الجلد، ينبغي إتاحة مرافق االستحمام 

 .  الشارعوتغيير مالبس العمل ولبس مالبس الخروج إلى

  إمدادات المياه الصالحة للشرب

يجب إتاحة إمدادات آافية من المياه الصالحة للشرب من  •

فسقّية لها حنفية تنفث الماء إلى األعلى أو وسيلة صحية 

 ألغراض الشربلجمع المياه 

إمدادات المياه ألماآن إعداد الطعام أو ألغراض النظافة  •

 تستوفي معايير يجب أن) الغسل أو االستحمام(الشخصية 

 . نوعية المياه

  نظافة أماآن تناول الطعام

حيثما وجد احتمال التعّرض لمواد سامة عن طريق البلع،  •

يجب اتخاذ ترتيبات مناسبة إلتاحة مناطق نظيفة لتناول 

الطعام حيث ال يكون العاملون معرضين لمواد خطرة أو 

 . آريهة

  اإلنارة

أماآن العمل  أن تتلقى – إلى المدى الممكن –يجب  •

الضوء الطبيعي مضافًا إليه ما يكفي من اإلضاءة 

االصطناعية لتعزيز سالمة وصحة العاملين، وتسهيل 

وقد يتطلب . عمل التجهيزات والمعدات بأمان وسالمة

ينبغي فيها استيفاء " إضاءة إضافية ألماآن محددة"األمر 

 . متطلبات حدة البصر

فية تعمل تلقائيًا ضرورة ترآيب إنارة للطوارئ بشدة آا •

عند توقف مصدر اإلنارة االصطناعية بغية ضمان 

 ... المأمون، الخاإلغالق المأمون واإلجالء 

   القدرة على الوصول المأمون

من الضروري الفصل بين ممرات المشاة والمرآبات  •

ضمن وخارج المباني وإتاحة سهولة وسالمة القدرة 

 المناسبة على الوصول إلى األماآن

أو /ات والترآيبات التي تلزمها الخدمة والمعاينة والمعد •

التنظيف يجب أن يكون الوصول إليها سهًال وغير مقّيد 

 وخال من العوائق

من الضروري ترآيب درابزين وسندات ُرآب ودعسات  •

 ، والمنصات،درجات الساللم الثابتةو ، األدراج:أقدام على

  وفسحات،وفتحات األرضيات الدائمة أو المؤقتة

 ...الخ التحميل منحدراتو

من الضروري إغالق الفتحات ببوابات أو آراسي قابلة  •

 للنقل

من الضروري إن أمكن وضع أغطية للحماية من األشياء  •

 الواقعة

من الضروري وضع إجراءات لمنع وصول غير  •

 .  الخطرةاألماآنالمسموح لهم إلى 

  اإلسعافات األولية 

سعافات األولية على أرباب العمل التأآد من إتاحة اإل •

وينبغي أن يكون . والمسعفين المؤهلين في آافة األوقات
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من السهل الوصول إلى أماآن اإلسعافات األولية المجهزة 

 على نحو مناسب في أرجاء مكان العمل المعني

أو االستحمام /من الضروري إتاحة أماآن غسل العيون و •

يثما الطارئ، على أن تكون قريبة من آافة أماآن العمل ح

آان من الموصى به في معرض اإلسعافات األولية غسل 

 العيون بالماء على الفور

حيثما اقتضى حجم العمل أو نوع النشاط الجاري القيام به  •

غرف مناسبة مخصصة /ذلك، من الضروري إتاحة غرفة

ومن الضروري تزويد .  بما يلزملإلسعافات األولية مزودة

الكفوف والمعاطف  وعيادات اإلسعافات األولية بغرف

والكمامات للوقاية من التماس المباشر مع الدم وسوائل 

 الجسم األخرى

يجب أن تتاح في المواقع النائية إجراءات طوارئ مكتوبة  •

بشأن معالجة حاالت الجروح والصدمات أو األمراض 

الخطرة إلى أن يمكن نقل العناية بالمريض المعني إلى 

 . منشأة طبية مالئمة

   واءتجّدد اله

ينبغي إمداد أماآن العمل المغلقة والمحصورة بما يكفي  •

من بين العوامل الواجب النظر فيها في . من الهواء الطلق

النشاط الجسدي، والمواد قيد : وضع تصاميم التهوية

وينبغي . االستعمال، واالنبعاثات الناجمة عن العمليات

وضع تصاميم أجهزة توزيع الهواء بحيث ال يتعرض 

 لون للتيارات مباشرةالعام

من الضروري الحفاظ على أجهزة التهوية الميكانيكية  •

آما أن أجهزة صرف االنبعاثات الثابتة . بحالة جيدة للعمل

الالزمة للحفاظ على سالمة الجو المحيط بالعاملين يجب 

أن تتضمن مؤشرات على قيامها بالعمل على النحو 

 الصحيح

ومن . ء الملوثمن غير المقبول إعادة تدوير الهوا •

الضروري الحفاظ على نظافة فلترات تنقية الهواء الداخل 

آما ينبغي تزويد . وخلوها من الغبار والكائنات الدقيقة

أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأجهزة التبريد 

الصناعية بالتبخير بما يلزم وصيانتها وتشغيلها بما يمنع 

 :مثًال(مراض نمو وانتشار المكروبات المسببة لأل

: مثًال(الت األمراض اقأو تكاثر ن) ليجيونيال، ونيوموفيليا

 . المسببة لالهتمام بشأن الصحة العامة) البعوض والذباب

  درجة حرارة بيئة العمل

يجب أن تكون درجة الحرارة في أماآن العمل ودورات  •

المياه ومرافق الراحة األخرى أثناء ساعات العمل على 

 . ب ألغراض المرفق المعنيالمستوى المناس

   االتصاالت والتدريب2-2

  التدريب على الصحة والسالمة المهنية

ينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتاحة التدريب التوجيهي  •

على اعتبارات الصحة والسالمة المهنية لكافة العاملين 

الجدد، وذلك بغية ضمان اطالعهم على القواعد واألسس 

الموقع والحماية الشخصية ومنع أو /في مكان العمل و

 .اإلضرار بالزمالء في العمل

األخطار :ينبغي أن يتألف التدريب من توعية بكل من •

األساسية، واألخطار الخاصة بالموقع المعني، وممارسات 

العمل المأمونة، وإجراءات الطوارئ في حاالت الحريق 

آما ينبغي . ضاءواإلجالء والكوارث الطبيعية، عند االقت
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خطار أو ألوان مستعملة في الموقع ستعراض أية نظم إا

 . المعني استعراضًا دقيقًا في إطار التدريب التوجيهي

   توجيهات للزائرين

إذا آان يمكن لزائري الموقع الوصول إلى أماآن  •

األوضاع والمواد الخطرة، ينبغي وضع برنامج لتوجيه 

لى الرقابة بغية ضمان عدم دخول الزائرين إوالزائرين 

  . األماآن الخطرة دون مرافقة

  تدريب العاملين الجدد والمقاولين

على أرباب العمل التأآد من أن العاملين والمقاولين تلقوا  •

قبل بدء العمل في مهام جديدة التدريب والمعلومات 

الكافيين لتمكينهم من فهم أخطار عملهم وحماية صحتهم 

 . من عوامل األخطار التي قد تكون محيطة بهم

  : وينبغي أن يغطي التدريب على نحو آاٍف ما يلي

o  معرفة المواد والتجهيزات واألدوات 

o  األخطار المعروفة في العمليات وآيفية السيطرة

 عليها

o المخاطر الممكنة على الصحة 

o اإلجراءات االحتياطية لمنع التعرض لألخطار 

o شروط ومتطلبات النظافة الشخصية 

o بس الواقيةلبس واستعمال التجهيزات والمال 

o  االستجابة المالئمة ألوضاع العمليات المتطرفة

 . والوقائع والحوادث

  التدريب األساسي على الصحة والسالمة المهنية

ينبغي إتاحة برنامج تدريب مهني أساسي ودورات  •

 لضمان توجيه العاملين لما – حسب الحاجة –متخصصة 

. هميتعلق باألخطار المحددة الناجمة عن مهام عمل آل من

جهاز اإلدارة، : وينبغي عمومًا إتاحة التدريب لكل من

والمشرفين، والعاملين، والزائرين ألماآن المخاطر 

 . واألخطار

العاملون الذين مهمتهم اإلنقاذ واإلسعافات األولية يجب أن  •

يتلقوا تدريبًا خاصًا بهم لكي ال يفاقموا عن غفلة التعّرض 

ومن شأن ذلك . لألخطار على صحتهم أو صحة عامليهم

التدريب أن يغطي مخاطر اإلصابة بمسّببات المرض التي 

 . يحملها الدم من خالل التماس مع سوائل وأنسجة الجسم

من خالل مواصفات العقود المناسبة والرصد المناسب،  •

على أرباب العمل التأآد من تدريب القائمين بتقديم 

باطن الخدمات واأليدي العاملة بعقود مباشرة أو من ال

 . تدريبًا آافيًا قبل بدء العمل على المهام الموآلة إليهم

   اليافطات في األماآن الالزمة

ينبغي على نحو مناسب وضع عالمات بغية بيان ما هو  •

غرف المحوالت الكهربائية، وغرف (خطر من األماآن 

، والترآيبات، والمواد، فضًال عن ...)الضواغط، الخ

 ... لطوارئ، الخإجراءات السالمة، ومخارج ا

ينبغي أن تكون اليافطات متفقة مع المعايير الدولية  •

 وسهلة الفهم للعاملين والزائرين والجمهور ومعروفة جيدًا

 . العام حسب المقتضى
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   وضع اللصاقات على التجهيزات والمعدات

من الضروري وضع لصاقات أو ألوان رمزية تبّين  •

وعية الحاوية لمواد المحتويات واألخطار بالنسبة لكافة األ

خطرة، نتيجة لخواص آيميائية أو ًسّمية أو لدرجات 

 .حرارة أو ضغط

بالمثل، يجب وضع لصاقات أو ألوان رمزية على شبكات  •

األنابيب التي تحتوي على مواد خطرة تبّين اتجاه تدفق 

ومحتويات األنابيب، وذلك آلما برز صمام أو جهاز 

بر جدار أو أرضيات وصل في شبكة األنابيب التي تمر ع

 . الغرف

   اإلبالغ عن رموز األخطار

ينبغي وضع نسخ عن نظام الترميز باأللوان في مكان  •

بارز في المرفق المعني، وذلك عند أبواب مداخل 

الطوارئ ومفاصل أجهزة طوارئ الحريق حيث من 

 . المرجح أن تثير انتباه عناصر خدمات الطوارئ

 أنواع المواد الخطرة من الضروري تبادل المعلومات عن •

المخزونة أو المستخدمة أو المتناولة في المرفق المعني، 

شاملة آميات المخزون القصوى النموذجية ومواقع 

تخزينها، وذلك مع عناصر األمن وخدمات الطوارئ بغية 

 .  الضرورةدتعجيل خطى االستجابة للطوارئ عن

من الضروري دعوة خدمات الطوارئ واألمن المحلية  •

ومعاينات ) سنوية(مشارآة في جوالت توجيه دورية لل

 . للموقع لضمان اطالعهم على األخطار الممكنة

   األخطار الجسدية 2.3

األخطار الجسدية هي احتماالت وقوع حوادث أو إصابة أو 

مرض ناجمة عن تكرار التعّرض لعمل ميكانيكي أو أنشطة 

سفر عن فالتعّرض مرة واحدة ألخطار جسدية يمكن أن ي. عمل

 من صغيرة ومعونة –مجموعة واسعة من اإلصابات 

أو / حتى اإلصابات المعّوقة أو الكارثية و–ميكانيكية فقط 

أما التعّرض لمرات متعددة على فترات طويلة فيمكن . المميتة

أن يؤدي إلى إصابات تسفر عن إعاقة جسدية ذات أهمية 

  . وعواقب مماثلة

  تغيير أماآن التجهيزات ونقلها

مكن أن تحدث اإلصابة أو الموت عن االحتجاز أو الوقوع في ي

شرك اآلالت أو الصدمة من أجزائها نتيجة البدء غير المتوقع 

وتشمل . لعمل التجهيزات أو حرآة غير واضحة أثناء العمليات

  : اإلجراءات الوقائية الموصى بها ما يلي

تصميم اآلالت بما يلغي أخطار االحتجاز وضمان أن  •

ف ستبقى بعيدة عن األذى في أوضاع العمل األطرا

وتشمل األمثلة على اعتبارات التصميم المناسب . العادية

اآلالت التي تعمل بيدين اثنتين لمنع قطع أي من اليدين أو 

توّفر أماآن التوقف الطارئ المكرسة لآلالت على أن 

وحيثما آان لآلالت أو . تكون في مواقع استراتيجية

متحرآة مكشوفة أو نقطة قبضة التجهيزات أجزاء 

مكشوفة يمكن أن تعّرض للخطر سالمة أي من العاملين، 

أو غطاء واق يجب تجهيز اآللة أو المعدات وحمايتها ب

 الجزء المتحرك أو نقطة جهاز آخر يمنع الوصول إلى

وينبغي تصميم الغطاء الواقي وترآيبه وفق . القبضة

  64.معايير سالمة اآللة المعنية

                                                 
 CSA Z432.04 Safe Guarding of:  على سبيل المثال64

Machinery, CSA Z434 Robot Safety, ISO 11161 
Safety of Machinery – Integrated Manufacturing 
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 أو فصل أو عزل وقطع الطاقة عن اآلالت وقف عمل •

ذات األجزاء المكشوفة ) إقفالها أو إعالن وقفها عن العمل(

: مثًال(أو المغطاة بواٍق أو التي يمكن اختزان الطاقة بها 

أثناء خدمتها أو ) الهواء المضغوط، والمكونات الكهربائية

 CSA Z460صيانتها، وذلك تقّيدًا بمعيار مثل 

Lockout or equivalent ISO or ANSI  

 – حيثما أمكن ذلك –تصميم وترآيب معدات وتجهيزات  •

لتسهيل الخدمات الروتينية آالتزييت دون رفع الجهاز 

  الواقي أو اآللية الواقية

  الضجيج

 حدود الضجيج بشأن مختلف بيئات 1-3-2يبّين الجدول 

  . العمل

 85ال يجوز تعريض أي عامل لمستوى ضجيج يزيد على •

dB(A) ساعات يوميًا دون حماية 8 لمدة تزيد على 

آما ال يجوز تعريض أية أذن غير محمية لصوت . سمعه

 140يزيد على ) فوري(يبلغ ذروة ضغط عند مستوى 

dB(C) . 

يجب بنشاط إنفاذ استخدام حماية السمع حين يصل مستوى  •

، وتصل dB(A) 85 ساعات ما يعادل 8الصوت في مدة 

 أو يصل dB(C) 140لى ذروة مستويات الصوت إ

. dB(A) 110متوسط مستوى الصوت األقصى إلى 

ويجب أن تكون أجهزة وقاية السمع التي تتم إتاحتها قادرة 

 85على تخفيض مستويات الصوت عند األذن إلى 

dB(A)على األقل  . 

                                                                               
                                                Systems or ISO 14121 Safety of Machinery – 

Principals of Risk Management or equivalent ANSI 
standard. 

  

على الرغم من أن وقاية السمع مفضلة ألي مدة من  •

 يمكن ،dB(A) 85التعّرض للضجيج الذي يزيد على 

الحصول على مستوى معادل من الحماية ولكن إدارته أقل 

ولكل . سهولة من خالل الحد من مدة التعّرض للضجيج

 في مستويات الصوت، يجب dB(A) 3زيادة بواقع 

 في 50بنسبة " المسموحة"تخفيض فترة التعّرض 

  65.المائة

 آلية الضبط اقبل صرف أجهزة وقاية السمع باعتباره •

 الضروري حيثما آان ذلك ممكنًا استقصاء النهائية، من

وتنفيذ استخدام مواد عازلة للصوت، وعزل مصدر 

 الضجيج، والضوابط الهندسية األخرى

من الضروري إجراء فحص سمع طبي دوري للعاملين  •

 . المعرضين لمستويات ضجيج عالية

  االهتزاز 

 من معدات اليدين والذراعينينبغي ضبط التعّرض الهتزاز 

الكهربائية أو اليدوية أو اهتزاز الجسم ات آاألدوات وتجهيز

 من خالل بكامله من أسطح يقف أو يجلس عليها العامل، وذلك

اختيار المعدات والتجهيزات وترآيب مخمدات اهتزاز أو 

 بّينوي. لهالحد من مدة التعّرض أجهزة تخميد االهتزاز و

 المؤتمر األمريكي لالختصاصيين الحكوميين بعلم الصحة

(ACGIH) أي مستوى التعّرض الذي ( حدود قيم االهتزاز

 ويجب فحص 66).يجب عنده بدء المعالجة واإلصالح

مستويات التعّرض لالهتزاز على أساس مدة التعرض اليومي 

والبيانات التي تتيحها الشرآة الصانعة للمعدات أو التجهيزات 

  . المعنية

 
65 The American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH), 2006  
66 ACGIH, 2005  
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  الكهرباء

األجهزة الكهربائية المكشوفة أو غير المضبوطة يمكن أن  

قواطع الدارة، : تشّكل مخاطر جدية للعاملين، ومن بينها

. وات التي تحمل باليدواللوحات، والكابالت، واألسالك، واألد

فاألسالك الهوائية يمكن أن تصطدم بأجهزة معدنية آاألعمدة أو 

فالمرآبات أو . الساللم، وبالمرآبات ذات األذرعة المعدنية

األشياء المعدنية المتصلة بسلك مع األرض والموجودة قرب 

نشوء قوس آهربائي بين األسالك الهوائية يمكن أن تؤدي إلى 

وتشمل .  المعدني ولو بدون تماس فعلياألسالك والشيء

  : اإلجراءات الموصى بها ما يلي

وضع عالمات تحذير على آافة األسالك وعلى آافة  •

 األجهزة الكهربائية الموصولة بالتيار

قطع التيار وترك الجهاز مفتوحًا مع جهاز إقفال (إغالق  •

عالمات تحذير توضع على (ووضع لصاقات ) مضبوط

 ة الكهربائية أثناء خدمتها أو صيانتهاعلى األجهز) القفل

فحص آافة األسالك الكهربائية والكابالت واألدوات  •

الكهربائية التي تحمل باليد بغية اآتشاف األسالك المتآآلة 

أو المكشوفة وإتباع توصيات الشرآة الصانعة المتعلقة 

بالحد األقصى المسموح به من شدة التيار بالنسبة لألدوات 

 يدالمحمولة بال
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تأريض آافة المعدات والتجهيزات / مضاعفة عزل  •

الكهربائية المستخدمة في بيئة رطبة أو يمكن أن تصبح 

، وذلك باستخدام تجهيزات ذات دارة محمية بقاطع رطبة

 ) GFI(عطل التأريض 

حماية أسالك الكهرباء أو أسالك االمتداد من الضرر الذي  •

 فوق أمكنة ينجم عن حرآة المرور بتغطيتها أو تعليقها

 المرور

وضع يافطات مناسبة على غرف الخدمات التي تضم  •

") خطر آهربائي("تجهيزات عالية شدة التيار الكهربائي 

وعلى األماآن التي الدخول إليها مضبوط أو ممنوع 

 بعنوان الخطط وتحديد المواقع 3أنظر أيضًا القسم (

 ) والتصميم

طوط حول أو تحت خ" ممنوع االقتراب"خلق مناطق  •

  2-3-2 وفقًا لما يبّينه الجدول الكهرباء عالية التوتر

المرآبات ذات اإلطارات المطاطية العاملة في أماآن  •

البناء أو المرآبات األخرى التي لها تماس مباشر مع أو 

يحدث قوس آهربائي بينها وبين أسالك عالية شدة التيار 

 لمدة قد تحتاج إلى إيقافها عن العمل وإخراجها من الموقع

 يئات العملحدود الضجيج لمختلف ب. 2.3.1الجدول 

 النشاط/الموقع
المستوى المعادل

LAeq,8h 
 الحد األقصى

LAmax,fast 

صناعة ثقيلة 
التواصل الشفهي (

 )غير مطلوب
dB(A)85 dB(A)110 

صناعة خفيفة 
تناقص الطلب (

على التواصل 
 )الشفهي

dB(A)50-65 dB(A)110 

مكاتب مفتوحة، 
غرف ضبط، منفذ 

خدمات وما 
 شابهه

dB(A)45-50 - 

ال (كاتب أفراد م
 - dB(A)40-45 )ضجيج مزعج

صفوف الدراسة، 
قاعات 

 المحاضرات
dB(A)35-40 - 

 dB(A)30-35 dB(A)40 المستشفيات
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 ساعة واستبدال اإلطارات لمتع عطل آارثي في 48

مجموعة اإلطارات والعجالت حيث أن ذلك يمكن أن 

 يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة للعامل المعني

إجراء تحديد تفصيلي مع وضع العالمات المناسبة على  •

آافة األسالك الكهربائية المطمورة قبل أي عملية حفر أو 

 المعنيتنقيب في المكان 
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  األخطار على العيون 

أو /قد تضرب جزيئات صلبة من مختلف العمليات الصناعية و

رذاذ سائل آيماوي عيون أحد العاملين مسببة أذى لها أو عمى 

  : وتشمل اإلجراءات الموصى بها ما يلي. دائمًا

أو /استخدام أغطية اآلالت أو الواقيات من الترشاش و  •

النظارات ذات الواقيات العريضة، وسائل حماية العيون آ

وقد يكون من المطلوب التقّيد . أو الغطاء الكامل للوجه/و

عند استخدام ) SOPs(بإجراءات العمل المأمون المحددة 

أو عند العمل قرب الكيماويات /أدوات الشحذ والصنفرة و

ومن الممارسات الحسنة الفحص المتكرر لهذه . السائلة

 قبل استخدامها للتأآد من سالمتهااألنواع من التجهيزات 

آما ينبغي اتفاق واقيات اآلالت .  الميكانيكيةمن الناحية

والتجهيزات مع المعايير التي تنشرها منظمات من بينها 

CSA و ANSI و ISO)  تحت 3-2أنظر أيضًا القسم 

 تحت 7-2عنوان تغيير أماآن التجهيزات ونقلها والقسم 

 ). صيةعنوان تجهيزات الوقاية الشخ

إبعاد األماآن المتوقع إلى حد معقول أن يكون فيها تطاير  •

تطاير الشرر من أماآن : مثًال(شظايا أو سوائل أو غازات 

عن ) قص المعادن، االنفالت من صمامات تنفيس الضغط

. األماآن المتوقع أن يتواجد أو يمر بها عاملون أو زائرون

ايا عمل وحيثما آان من المتوقع أن تثير آالت أو شظ

 أو ألشخاص مارين، ينبغي تنفيذ عابرينخطرًا لعاملين 

أو منع االقتراب منه، أو استخدام وقاية زائدة لذلك المكان 

 . تجهيزات الوقاية الشخصية للعاملين العابرين أو الزائرين

اتخاذ إجراءات بشأن األشخاص الواجب عليهم لبس  •

وقية أو النظارات الطبّية إما باستخدام النظارات الف

 . النظارات الطبية الًمقّساة

   العمل على الساخن/ اللحام 

يخلق اللحام ضوءًا شديدًا عالي التوهج يمكن أن يسبب ضررًا  

وفي حاالت شديدة جدًا، قد يحدث . خطيرًا لبصر العامل المعني

آما أن اللحام يمكن أن يسفر عن أبخرة آريهة يمكن أن . العمى

وتشمل . ويلة أمراضًا خطيرة مزمنةيسبب التعرض لها لمدة ط

  : اإلجراءات الموصى بها ما يلي

إتاحة الوقاية المناسبة للعيون مثل النظارات الواقية  •

أو غطاء الوجه بالكامل /و) goggles(للعاملين باللحام 

لكافة األشخاص القائمين بعمليات اللحام أو المساعدين 

 حواجز ويمكن أن تشمل الطرق اإلضافية استخدام. لهم

قطعة صلبة من معدن (اللحام حول مكان العمل المحدد 

خفيف أو القّنب أو الخشب الرقائقي تستهدف حجب ضوء 

منطقة عدم االقتراب بشأن خطوط األسالك الكهربائية . 2-3-2الجدول 
 عالية التوتر
 المسافة الدنيا الدرجة االسمية لشدة طور التيار

  أمتار3  فولت 150000 فولت، ولكن ليس أآثر من 750

 فولت، ولكن ليس أآثر من 150000أآثر من 
  فولت 250000

  متر4.5

  أمتار6 لت  فو250000أآثر من 
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وقد يكون من المطلوب استخدام ). اللحام عن اآلخرين

 . وسائل استخالص وطرح األبخرة الكريهة عند مصدرها

تنفيذ إجراءات وقاية احتياطية من الحريق والعمل على  •

مع إجراءات عمل معيارية إذا آان اللحام أو الساخن 

القص على الساخن يجري خارج أماآن العمل المخصصة 

لذلك النوع من العمل، مع ضرورة الحصول على 

تراخيص العمل على الساخن، والتزّود بأجهزة مراقبة "

الحريق، والحفاظ على عمل تلك األجهزة حتى مضّي 

ويتطلب .  الساخنساعة على انتهاء اللحام أو القص على

األمر إجراءات خاصة بشأن العمل على الساخن في 

 . الصهاريج أو المرآبات التي فيها مواد قابلة لالشتعال

   قيادة المرآبات الصناعية وحرآة المرور في الموقع

يواجه سائقو المرآبات الصناعية غير جيدي التدريب أو قليلو 

 األخرى والمشاة الخبرة ازدياد مخاطر الحوادث مع المرآبات

آما أن المرآبات الصناعية ومرآبات . والتجهيزات والمعدات

 – والمرآبات الخاصة الموجودة في الموقع –إيصال البضائع 

وتشمل الممارسات . تشكل سيناريوهات اصطدامات ممكنة

المأمونة في قيادة المرآبات الصناعية وحرآة المرور في 

  : الموقع ما يلي

 القيادة علىقي المرآبات الصناعية تدريب وإجازة سائ •

الشوآية، بما في المأمونة للمرآبات الخاصة آالرافعات 

  التفريغ المأمون وحدود األحمال/ذلك التحميل

  التأآد من أن السائقين يخضعون للرقابة الطبية •

التأآد من تزويد المعدات المتنقلة ذات الرؤية الخلفية  •

   تحرآها إلى الوراءالمحدودة بأجهزة إنذار مسموعة عند

حرم الطريق وحقوق المرور، وحدود السرعة في : تحديد •

الموقع، وشروط معاينة المرآبات، وقواعد وإجراءات 

منع تشغيل الرافعات الشوآية حين : مثًال(تشغيلها وقيادتها 

، وضبط والسيطرة على )تكون الشوآة موجهة إلى األسفل

  أنماط أو اتجاه حرآة المرور

ور مرآبات إيصال البضائع والمرآبات الخاصة تقييد مر •

وحصره بطرق وأماآن محددة، مع إعطاء األفضلية 

 . حيثما آان مناسبًا" باتجاه واحد"للمرور 

  درجة حرارة بيئة العمل

يمكن للتعّرض لظروف العمل على الساخن أو البارد في 

األماآن المغلقة أو الهواء الطلق أن يؤدي إلى إصابات نتيجة 

آما أن استخدام . جهاد من درجات الحرارة أو إلى الوفاةاإل

تجهيزات الوقاية الشخصية للوقاية من األخطار المهنية 

.  أن يبرز أو يفاقم األمراض المتصلة بالحرارة يمكناألخرى

ويجب تفادي درجات الحرارة المتطرفة دومًا في بيئة العمل، 

. ة الالزمةوذلك من خالل تنفيذ الضوابط الهندسية والتهوي

وحيثما تعّذر ذلك، مثلما في العمل لمدة قصيرة في الهواء 

الطلق، ينبغي تنفيذ إجراءات إدارة اإلجهاد المتصل بدرجات 

  : الحرارة بما في ذلك

رصد ومتابعة نشرات األحوال الجوية بشأن العمل في  •

الهواء الطلق بغية التحذير المسبق من الطقس الشديد 

  بناء على ذلكالتطرف وجدولة العمل

تعديل فترات العمل والراحة وفقًا إلجراءات إدارة اإلجهاد  •

، وذلك ACGIH 67من درجات الحرارة التي تنشرها 

  تبعًا لدرجات الحرارة وأعباء العمل

                                                 
67 ACGIH, 2005   
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إتاحة مأوى مؤقت للوقاية من األنواء الجوية أثناء القيام  •

  بأنشطة العمل أو الستخدامها آأماآن للراحة

  بس الواقيةاستخدام المال •

إتاحة سهولة الوصول إلى اإلماهة الكافية آمياه الشرب أو  •

، وتفادي )electrolyte drinks(المشروبات الكهرلية 

 . تناول المشروبات الكحولية

  التقانة األحيائية والحرآة المتكررة والمناولة اليدوية

 آالحرآة –اإلصابات الناجمة عن عوامل التقانة األحيائية 

 تظهر بعد مدة –ة وفرط الجهد والمناولة اليدوية المتكرر

طويلة من التكرار، وهي عادة تتطلب مدة أسابيع وحتى أشهر 

ومن الضروري تقليل مشاآل الصحة والسالمة . للشفاء منها

ويمكن أن . المهنية أو إزالتها لكي يظل مكان العمل منتجًا

  : تشمل الضوابط المعنية ما يلي

ما بين المئين كون على أن ي العمل  تصميم المرفق ومكان •

الخامس والمئين الخامس والتسعين عاملون في العمليات 

  والصيانة

استخدام المساعدات الميكانيكية إلزالة أو تخفيض الجهد  •

الالزم لرفع األشياء ومسك األدوات ووسائل العمل، 

واشتراط وجود عدة أشخاص لرفع األوزان التي تزيد عن 

  سموح بهالحد األعلى الم

اختيار وتصميم أدوات تؤدي إلى تخفيض القوة الالزمة   •

 ومدة الحمل، مع تحسين القامة 

  إتاحة أماآن العمل التي يمكن لمستخدميها تعديلها •

تضمين إجراءات العمل فترات راحة وتمدد، مع اعتماد  •

  مداولة العمل

تنفيذ برامج ضبط الجودة والصيانة التي تخفض القوة  •

   الالزمينوالجهد غير

مراعاة األوضاع الخاصة اإلضافية آاألشخاص الذين  •

 . يستخدمون اليد اليسرى في العمل

  العمل على االرتفاعات

من الضروري تنفيذ إجراءات منع والوقاية من الوقوع آلما 

تعّرض عامل لخطر السقوط من ارتفاعات تزيد على المترين، 

األخرى، وفي مواد أو السوائل وفي تشغيل اآلالت، وفي المياه 

وقد يكون من . خطرة، أو من خالل فتحة في سطح العمل

الوقاية من السقوط على أساس /الضروري اتخاذ إجراءات منع

آل حالة على حدة عند وجود مخاطر السقوط من ارتفاعات 

  : ويمكن أن تشمل أساليب منع السقوط ما يلي. أقل من مترين

ط وموطئ ترآيب درابزين واقي مع درابزين وس  •

 ألصابع القدمين عند حافة أي مكان فيه خطر السقوط

االستخدام الصحيح للساللم والمنصات من جانب عاملين   •

 مدربين

استخدام وسائل منع السقوط، شاملة أحزمة النجاة وأجهزة   •

تقييد مسافة أمراس التعليق لمنع الوصول إلى أماآن خطر 

ة الجسم التام السقوط أو أجهزة الوقاية من السقوط آأحزم

المستخدمة جنبًا إلى جنب مع أمراس تعليق تمتص 

الصدمات أو أجهزة وقف السقوط ذاتية االنكماش 

  المربوطة بنقطة ارتكاز ثابتة أو حبال نجاة أفقية

التدريب المناسب على استخدام وصالحية وسالمة  •

  تجهيزات الوقاية الشخصية الالزمة
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إلنعاش والتجهيزات أو ا/ خطط اإلنقاذ واالشتمال على •

 . الالزمة لالستجابة للعاملين بعد وقف سقوطهم

  اإلضاءة

يجب أن تكون حدة إضاءة مكان العمل آافية للغرض العام  

ا بإضاءة للموقع ونوع النشاط المعني، آما ينبغي تكميله

أما الحدود الدنيا . مخصصة لمكان العمل المحدد حسب الحاجة

األنشطة فهي /لحدة اإلضاءة بشأن مجموعة متنوعة من المواقع

  . 3-3-2مدرجة في الجدول 
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  : ينبغي أن تتضّمن الضوابط ما يلي

وال  في استخدام الطاقة مقتصدةاستخدام مصادر إضاءة  •

  تصدر عنها انبعاثات حرارة عالية

االنعكاسات وارتعاش /اتخاذ إجراءات إلزالة الوهج •

  األنوار

اتخاذ احتياطات لتقليل وضبط اإلشعاع البصري بما في  •

آما ينبغي ضبط التعرض . ذلك ضوء الشمس المباشر

وتحت الحمراء والضوء  لألشعة الحادة فوق البنفسجية

  المرئي شديد الحدة

ضبط أخطار الليزر وفقًا لمواصفات وتراخيص  •

وينبغي . التجهيزات ومعايير السالمة المتعارف عليها

   .تطبيق الليزر من أدنى مرتبة ممكنة بغية تقليل المخاطر

   األخطار الكيماوية2.4

تعتبر األخطار الكيماوية سببًا محتمًال لألمراض واإلصابات 

الناجمة عن التعرض الحاد لمرة واحدة أو التعرض المزمن 

آما . خرشة أو ُمحّسسة أو مؤآسدةالمتكرر لمواد سامة أو م

أنها تشكل مخاطر التفاعل غير المضبوط، شاملة مخاطر 

الحريق واالنفجار إذا تم عن غير قصد مزج آيماويات غير 

ويمكن على نحو شديد الفعالية منع األخطار الكيماوية . متوافقة

  : من خالل نهج تراتبي يشمل ما يلي

  خطرًااستبدال المادة الخطرة بأخرى أقل  •

تنفيذ إجراءات الضبط الهندسية واإلدارية بغية تفادي أو  •

تقليل انفالت المواد الخطرة إلى بيئة العمل وإبقاء مستوى 

  التعّرض دون الحدود المتعارف عليها أو المقررة دوليًا

 تقليل عدد العاملين المعّرضين أو الُمرّجح تعّرضهم  •

 خالل اللصاقات إبالغ العاملين عن األخطار الكيماوية من •

والعالمات وفق الشروط والمعايير الوطنية والدولية 

بطاقات السالمة الكيماوية الدولية : المتعارف عليها، شاملة

   الحدود الدنيا لحدة إضاءة أماآن العمل2.3.3الجدول
 حدة اإلضاءة النشاط/الموقع

  لوآس10 ضوء الطوارئ

  لوآس20 أماآن غير العمل خارج المباني 

مخازن اآلالت، الكراج، (توجيه بسيط وزيارات مؤقتة 
 ) والمستودعات

  لوآس50

الممرات، (حيز العمل مع مهام بصرية أحيانًا فقط 
واألدراج، وقاعة االستقبال، والمصاعد، والمدرجات، 

  .. )الخ

  لوآس100

تجميع بسيط، أشغال آالت شاّقة، (عمل متوسط الدقة 
 ... ) لحام، تغليف، الخ

  لوآس200 

ز أنواع، قراءة، تجميع صعب نوعًا ما، فر(عمل دقيق 
، ..)تفّحص، أشغال ورشات وآالت متوسطة، إلخ

 المكاتب

  لوآس500

التجميع الصعب، الخياطة، فحص (العمل شديد الدقة 
 ..)األلوان، الفرز الدقيق، الخ

1000-3000 
  لوآس
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)ICSC( وصحائف بيانات سالمة المواد ،)MSDS ( أو

وينبغي أن تكون أية وسيلة إبالغ مكتوبة بلغة . ما يعادلها

وعناصر سهلة الفهم ومتاحة للعاملين المعّرضين 

  اإلسعافات األولية

تدريب العاملين على استعمال المعلومات المتاحة  •

وممارسات العمل ) آصحائف بيانات سالمة المواد(

  .المأمونة واستخدام تجهيزات الوقاية الشخصية المناسبة

  نوعية الهواء

يمكن لسوء نوعية الهواء نتيجة انفالت الملوثات في أماآن 

ابات تنفسية ممكنة وانزعاج أو مرض العمل أن يسفر عن الته

وعلى أرباب العمل اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحفاظ . للعاملين

  : وتشمل هذه اإلجراءات. على جودة الهواء في أماآن العمل

إبقاء مستويات ترّآز غبار الملوثات واألبخرة والغازات  •

في بيئة العمل دون المستويات التي يوصي بها المؤتمر 

 68 لالختصاصيين الحكوميين بعلم الصحةاألمريكي

-TWA(باعتبارها قيم األسقف العليا المسموح بها 

TLV's (– الترآزات التي يمكن تعريض معظم العاملين 

 ساعة في األسبوع 40 ساعات في اليوم، 8(لها تكرارًا 

دون اإلصابة بأثر سلبي على ) أسبوعًا بعد أسبوع

 . صحتهم

قليل انفالت الملوثات إلى وضع وتنفيذ ممارسات عمل لت •

 : بيئة العمل، شاملة ما يلي

o  مد خطوط أنابيب مباشرة لنقل المواد السائلة أو 

 الغازية

                                                 
                                                

68 ACGIH, 2005  

o  تقليل مناولة المواد الجافة المسحوقة 

o  آون العمليات ضمن أماآن مغلقة 

o  تهوية المخلفات الغازية المحلية عند نقاط

 االنفالت /االنبعاث

o سبة للمواد الجافة وليس النقل بتفريغ الهواء بالن

 النقل الميكانيكي أو بالهواء المضغوط 

o  التخزين اآلمن في غرف وحاويات مغلقة وليس

 التخزين السائب 

 حيثما احتوى الهواء المحيط على عدة مواد لها نفس األثر  •

، ضرورة أن )األثر اإلضافي(على أعضاء الجسم نفسها 

استخدام يؤخذ في االعتبار مجموع وقائع التعّرض ب

الحسابات التي يوصي بها المؤتمر األمريكي 

  69لالختصاصيين الحكوميين بعلم الصحة

 ساعات، حساب 8حيثما امتدت نوبات العمل أآثر من  •

التي يوصي بها معايير التعرض المعدلة في مكان العمل 

المؤتمر األمريكي لالختصاصيين الحكوميين بعلم 

  70الصحة

 الحرائق واالنفجارات 

 للحرائق واالنفجارات الناجمة عن اشتعال مواد قابلة يمكن

لالشتعال أو أعشاب التسّبب بفقدان ممتلكات فضًال عن إمكانية 

. التسبب بإصابات أو وفيات بين العاملين في المشروع المعني

  : وتشمل استراتيجيات منع وضبط الحرائق واالنفجارات ما يلي

  
 

69 ACGIH, 2005  
70 ACGIH, 2005  
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 عن مصادر االشتعال تخزين المواد القابلة لالشتعال بعيدًا •

آما ينبغي أن تكون أماآن تخزين . والمواد المؤآسدة

 : المواد القابلة لالشتعال

o  بعيدة عن نقاط الدخول إلى المباني والخروج

 منها

o  بعيدة عن منافذ دخول أو خروج تهوية المرفق 

o  ذات تهوية طبيعية أو تهوية منفعلة عند

 األرضيات واألسقف وتنفيس لالنفجارات

o تخدم ترآيبات ال تشتعل بالشررتس 

o  مزودة بأجهزة إطفاء الحريق وباألبواب ذاتية

االنغالق، ومبنية من مواد مصنوعة لتقاوم 

 اللهب لمدة زمنية متوسطة

إتاحة الترابط والتوصيل باألرض وفيما بين الحاويات  •

وتهوية إضافية عند مستوى أرض المستودعات إذا آان 

لتخلص من المواد في أماآن سيتم أو من الممكن أن يتم ا

 التخزين

حيثما آانت المادة القابلة لالشتعال مؤلفة بصورة رئيسية  •

التأريض للتيار الكهربائي، : من غبار، إتاحة آل من

 وآاشف الشرر، وأنظمة وأجهزة إطفاء إذا لزم األمر ذلك

بشأنها للتنبيه  أخطار الحريق ووضع لصاقات  أماآنتحديد •

منع استخدام : مثًال(اعد خاصة إلى ضرورة إتباع قو

المواد الباعثة للدخان والهواتف الجوالة أو أية تجهيزات 

 ) أخرى يمكن أن يصدر عنها الشرر

إتاحة تدريب محدد للعاملين في مناولة ومعالجة المواد  •

 . رائقلة لالشتعال وفي منع أو إخماد الحالقاب

   الكيماويات الحاّتة والمؤآسدة والمتفاعلة

الكيماويات الحاّتة والمؤآسدة والمتفاعلة أخطارًا مماثلة تشّكل 

وتتطلب إجراءات ضبط ورقابة مماثلة لما تتطلبه المواد القابلة 

ولكن الخطر اإلضافي الناجم عن هذه الكيماويات . لالشتعال

يكمن في أن المزج بينها عن غير قصد يمكن أن يسفر عن 

 إلى انفالت مواد ويمكن أن يؤدي هذا. تفاعالت سلبية خطيرة

وغازات قابلة لالشتعال أو سامة، وقد يؤدي مباشرة إلى اندالع 

ولهذه األنواع من المواد خطر إضافي في . حرائق وانفجارات

أنها تسبب األذى الشخصي الكبير عند لمسها بغض النظر عن 

وينبغي التقّيد بالضوابط التالية في بيئة العمل . أية قضية مزج

  : معالجة تلك الكيماوياتعند مناولة أو 

ينبغي فصل الكيماويات الحاّتة والمؤآسدة والمتفاعلة عن  •

المواد القابلة لالشتعال وعن الكيماويات األخرى من 

أحماض في مقابل أسس، ومؤآسدات (صنف غير متوافق 

في مقابل مختزالت، وحساس للماء في مقابل مائي 

وفي أوعية وتخزينها في أماآن مهّواة .. ) األساس، الخ

وحاويات مناسبة ذات حاويات ثانوية لتقليل التمازج أثناء 

 االنسكاب

ينبغي تزويد العاملين الواجب عليهم مناولة أو معالجة  •

الكيماويات الحاّتة والمؤآسدة والمتفاعلة بتجهيزات وقاية 

آفوف، وإزار، وبدالت (شخصية يجب عليهم لبسها 

  ..)، الخgogglesحاجبة للترشاش أو واقيات للعيون 

حيثما آان يجري استخدام أو مناولة أو تخزين الكيماويات  •

الحاّتة والمؤآسدة والمتفاعلة، يجب تأمين اإلسعافات 

. األولية والمسعفين األوليين المؤهلين في آل األوقات

ويجب أن يكون من السهل الوصول إلى أماآن اإلسعافات 

آافة أرجاء مكان األولية المزودة بالتجهيزات المناسبة في 
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أو /العمل، آما يجب أن تكون أماآن غسل العيون و

حمامات الطوارئ قريبة من آافة أماآن عمل العاملين 

حيثما آانت االستجابة الموصى بها لإلسعافات األولية هي 

 . الغسل الفوري بالماء

   )ACM(األسبستوس المواد الحاوية على 

لى األسبستوس في ينبغي تفادي استخدام المواد الحاوية ع

. المباني الجديدة أو آمادة جديدة في عمليات الترميم والتجديد

وعلى المرافق التي فيها أسبستوس حاليًا وضع خطة إلدارته 

ده وأوضاعه ويتم بموجبها على نحو واضح تحديد مواقع وج

، )ما إذا آان مسحوقًا ويمكن أن تفلت منه ألياف: مثًال(

جراءات الوصول إلى أماآن وإجراءات رصد أوضاعه، وإ

وجوده بغية تفادي الضرر، مع تدريب جهاز العاملين الذين 

غية تفادي األذى ومنع يمكن أن يكون لهم اتصال بهذه المادة ب

وينبغي إتاحة تلك الخطة لكافة العاملين في أنشطة . التعّرض له

و ينبغي أن ال يقوم بإصالح أو إزالة أو . اإلنتاج والصيانة

 وية على األسبستوس في المباني إالالمواد الحامن التخلص 

 عند - وفقًا لمتطلبات البلد المعني أو 71أشخاص مدربين

   72. اإلجراءات الدولية المتعارف عليها-عدم وجودها 

  

                                                 
 تدريب األشخاص المتخصصين وطرق الصيانة واإلزالة المطبقة يجب 71

أن تكون معادلة لتلك المطلوبة بمقتضى اللوائح التنظيمية في الواليات 
التدريب في أمريكا الشمالية متاحة األمثلة على معايير (المتحدة وأوروبا 

: على العنوان
http://www.osha.gov/SLTC/asbestos/training.html(  

 American Society for Testing and:  تشمل األمثلة72
Materials (ASTM) E 1368 - Standard Practice for 

Visual Inspection of Asbestos Abatement Projects; E 
2356 - Standard Practice for Comprehensive 

Building Asbestos Surveys; and E 2394 - Standard 
Practice for Maintenance, Renovation and Repair of 

Installed Asbestos Cement Products. 
  

   األخطار البيولوجية2.5

تشكل المواد البيولوجية إمكانية التسبب بأمراض أو إصابات 

ة أو التعرض المزمن تنتج عن التعرض الحاد لمرة واحد

ويمكن تفادي ومنع األخطار البيولوجية على نحو . المتكرر

  :شديد الفعالية بتنفيذ اإلجراءات التالية

 تفادي – إذا سمحت بذلك طبيعة النشاط المزمع –يجب  •

استخدام أية مواد بيولوجية مضّرة واستبدالها بمواد ليست 

أقل خطرًا في شروط االستخدامات الطبيعية خطرة أو أنها 

وإذا لم يكن من الممكن تفادي استخدام . على العاملين

المواد المضّرة، يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتخفيض 

التعّرض قدر اإلمكان وإبقائه دون الحدود المقّررة 

 . والمتعارف عليها دوليًا

ينبغي تصميم خطوات العمل والضوابط الهندسية  •

ذها بغية تقليل انفالت المواد واإلدارية والحفاظ عليها وتنفي

آما ينبغي إبقاء عدد العاملين . البيولوجية إلى بيئة العمل

المعّرضين أو المحتمل تعّرضهم لتلك المواد عند أدنى 

 . مستوى

ينبغي على رب العمل المعني استعراض وتقييم ما هو  •

موجود ومعروف وما قد يكون موجودًا من المواد 

ل وتنفيذ المناسب من إجراءات البيولوجية في مكان العم

 . السالمة والرصد والتدريب وبرامج التحقق من التدريب

ينبغي تصميم إجراءات إزالة والسيطرة على األخطار   •

من المواد البيولوجية المعروفة أو الممكن وجودها في 

مكان العمل، ومن ثم تنفيذها والحفاظ عليها في إطار 

ية المحلية وفقًا للمعايير التعاون الوثيق مع السلطات الصح

 . الدولية المتعارف عليها
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   73:ينبغي تقسيم المواد البيولوجية إلى أربع فئات

مواد بيولوجية من غير المرّجح أن تسبب : 1الفئة  •

أمراضًا للبشر، ولذلك ال تتطلب سوى ضوابط مماثلة 

 للضوابط المطلوبة للمواد الكيماوية الخطرة أو المتفاعلة؛ 

مواد بيولوجية يمكن أن تسبب أمراضًا للبشر : 2الفئة  •

وهي لذلك من المرجح أن تتطلب ضوابط إضافية ولكن 

 من غير المرّجح انتشارها إلى المجتمع المحلي المعني؛ 

المواد البيولوجية التي يمكن أن تسبب أمراضًا : 3الفئة  •

شديدة حادة للبشر، وأن تشّكل خطرًا آبيرًا على العاملين 

على خطر االنتشار إلى المجتمعات المحلية، وقد تنطوي 

ويوجد عادة وقاية أو معالجة فعالة بشأنها وهي لذلك من 

 المرّجح أن تتطلب ضوابط إضافية واسعة النطاق؛ 

المواد البيولوجية التي يمكن أن تسبب أمراضًا : 4الفئة  •

شديدة حادة للبشر وهي خطرة جدًا على العاملين وتشّكل 

 حيث االنتشار في المجتمعات المحلية، وال خطرًا عاليًا من

وهي لذلك من يوجد عادة وقاية أو معالجة فعالة بشأنها 

 .المرّجح أن تتطلب ضوابط إضافية واسعة جدًا

ويجب على رب العمل في آل األوقات تشجيع وتنفيذ أعلى 

مستوى من النظافة الشخصية والوقاية الشخصية، والسيما 

 4 و3ستخدم المواد البيولوجية من الفئة بالنسبة لألنشطة التي ت

 3فالعمل الذي ينطوي على مواد من الفئة . الواردة أعاله

 يجب أن يكون محصورًا فقط بالذين تلقوا تدريبًا 4والفئة 

محددًا قابًال للتحقق منه في العمل مع تلك المواد والسيطرة 

  . عليها

   
                                                 

                                                

73 World Health Organization (WHO) Classification 
of Infective Microorganisms by Risk Group (2004).   

لجة المواد آما يجب تصميم األماآن المستخدمة لمناولة ومعا

 بما يسهل فصلها وعزلها 4 والفئة 3البيولوجية من الفئة 

الكامل في حاالت الطوارئ، وبما يشمل أجهزة تهوية منفصلة، 

مع خضوعها لمتطلبات إجراءات عمل معيارية تشترط التعقيم 

  . والتطهير الروتيني ألماآن العمل

ماآن أما أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المخصصة أل

 فيجب 4 والفئة 3مناولة ومعالجة المواد البيولوجية من الفئة 

لتصفية ) HEPA(أن تكون مزودة بأنظمة عالية الكفاءة 

ويجب بسهولة أن تقوم التجهيزات . وتنقية جزيئات الهواء

تعمل لكي تمنع نمو بعمليات التطهير والتعقيم وأن تظل 

بيولوجية أو تكاثر وانتشار مسببات األمراض أو تكثير المواد ال

ناقالت األمراض آالبعوض والذباب التي تسبب القلق بشأن 

  . الصحة العامة

    األخطار اإلشعاعية2.6

يمكن أن يؤدي التعّرض لإلشعاع إلى انزعاج أو أذى أو 

وتشمل استراتيجيات المنع والضبط . أمراض خطيرة للعاملين

  : ما يلي

وية على التعّرض ينبغي إنشاء وتشغيل أماآن العمل المنط •

أو الطبيعي وفقًا لمعايير /لإلشعاع المؤّين المهني و

ويبّين  74.وإرشادات السالمة الدولية المتعارف عليها

 المقادير الفعلية المقبولة من التعّرض 1-6-2الجدول 

 . لإلشعاع

 
 معيار السالمة األساسي الدولي بشأن الوقاية من اإلشعاع المؤين 74

وسالمة مصادر اإلشعاع وإرشادات السالمة الثالثة المتعلقة ببعضها 
IAEA-www://http .. البعض

1=sub?asp.default/documents/ardsstand/org.iaea.ns
60

http://www-ns.iaea.org/standards/documents/default.asp?sub=160
http://www-ns.iaea.org/standards/documents/default.asp?sub=160
http://www-ns.iaea.org/standards/documents/default.asp?sub=160
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 ضبط والسيطرة  وفق الحدود الموصى بها دوليًاينبغي •

الحقول : امًالش(على التعّرض لإلشعاع غير المؤين 

موجات المغناطيسية الساآنة، والحقول المغناطيسية تحت 

التردد الالسلكي، والحقول الكهربائية الساآنة، والترددات 

الالسلكية واإلشعاع بالموجات الصغرّية، واإلشعاع 

الخفيف القريب من األشعة تحت الحمراء، واألشعة فوق 

  75).البنفسجية

ر المؤين معًا، فإن الطريقة في حالة اإلشعاع المؤين وغي •

المفضلة لضبط التعّرض هي تغطية والحد من مصدر 

وتعتبر تجهيزات الوقاية الشخصية إضافية . اإلشعاع

والتجهيزات الواقية . لالستعمال في حاالت الطوارئ فقط

الشخصية بالنسبة لألشعة القريبة من الحمراء المرئية 

كريمات المناسبة واألشعة فوق البنفسجية يمكن أن تشمل ال

تغطي مناسبة لحجب أثر أشعة الشمس مع أو بدون مالبس 

 . الجسم

                                                 
 ACGIH (2005) and International:  على سبيل المثال75

Commission for Non-Ionizing Radiation (ICNIRP).   

  )PPE ( تجهيزات الوقاية الشخصية2.7

تتيح تجهيزات الوقاية الشخصية حماية إضافية للعاملين 

المعرضين ألخطار أماآن العمل جنبًا إلى جنب مع الضوابط 

  . وأنظمة السالمة األخرى في المرفق المعني

تعتبر تجهيزات الوقاية الشخصية المالذ األخير الذي هو  

ي هإضافة إلى ويتخطى الضوابط األخرى في المرفق المعني و

ويبّين . تزود العامل بمستوى إضافي من الحماية الشخصية

 أمثلة عامة على األخطار المهنية وأنواع 1-7-2الجدول 

. تجهيزات الوقاية الشخصية المتوّفرة لمختلف األغراض

وتشمل اإلجراءات الموصى باستخدامها في أماآن العمل ما 

  : يلي

آانت إذا ية الشخصية االستخدام الفعلي لتجهيزات الوقا  •

التكنولوجيات البديلة أو خطط وإجراءات العمل ال يمكنها 

 أن تزيل أو تخفض إلى حد آاٍف الخطر أو التعرض له 

تحديد وإتاحة تجهيزات الوقاية الشخصية التي تتيح حماية  •

آافية للعامل وزمالئه والزائرين العرضيين بدون التسبب 

  بإزعاج غير الزم للشخص المعني

حيحة لتجهيزات الوقاية الشخصية، بما في الصيانة الص •

ذلك تنظيفها عند اتساخها وإحاللها عندما تهترئ أو 

وينبغي أن يكون االستخدام الصحيح . تصاب بضرر

لتجهيزات الوقاية الشخصية جزءًا من برامج التدريب 

  المتكرر التي يخضع لها العاملون

ندًا اختيار تجهيزات الوقاية الشخصية يجب أن يكون مست  •

إلى تصنيفات األخطار والمخاطر الموصوفة آنفًا في هذا 

 حدود المقادير الفعلية المقبولة بالنسبة ألخطار اإلشعاع 2.6.1الجدول 
 في مكان العمل

 التعّرض

 العاملون
على األقل من سن (

 ) سنة19

المتدّربون 
 والطلبة

-16سن (
 ) سنة18

 –متوسط خمس سنوات متتالية 
  mSv/year 20 المقدار الفعلي

 –التعّرض لمدة سنة واحدة 
 mSv/year 6 50 المقدار الفعلي 

mSv/year 

 mSv/year 50 150 المقدار المكافئ لعدسة العين
mSv/year 

اليدين (المقدار المكافئ لألطراف 
 mSv/year 150 500  أو الجلد) واألقدام

mSv/year 
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القسم، وينبغي اختيارها وفقًا لمعايير أداء واختبارات 

  76.تضعها منظمات معترف بها
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 American National Standards Institute:  تشمل األمثلة76

, )ANSI(/org.ansi.www://http National Institute for ;
, )NIOSH (76Occupational Safety and Health

html.homepage/niosh/gov.cdc.www://httpCanadian ; 
, )CSA (76Standards Association

    بيئات أخطار خاصة2.8

بيئات األخطار الخاصة هي أوضاع عمل يمكن أن توجد فيها 

ه في ظل أوضاع فريدة أو آافة األخطار التي ورد وصفها أعال

وبناء عليه، من المطلوب توخي .  نحو خاصخطرة على

  .  الزائد أو الصرامة في تطبيق االحتياطات الالزمةالحذر

  األماآن الضيقة

غير يعرف المكان الضيق بأنه المكان المغلق آليًا أو جزئيًا 

المستهدف أو المقصود لتواجد البشر ويمكن أن ينشأ فيه جو 

خطر نتيجة لمحتويات أو موقع أو بناء المكان الضيق أو العمل 

أما المكان . و حول الحيز الضيقالذي يجري القيام به في أ

فهو المكان الذي يحتوي أيضًا " المستوجب لترخيص"الضيق 

على أخطار فيزيائية أو جوية يمكن أن تحتجز أو تغمر 

   77.الشخص المعني

يمكن أن تظهر األماآن الضيقة في المباني أو المفتوحة أو 

ويمكن أن تحدث إصابات خطيرة أو وفيات من عدم . المغلقة

ية االستعداد لدخول مكان ضيق أو محاولة إنقاذ شخص من آفا

  : وتشمل مناهج اإلدارة الموصى بها ما يلي. مكان ضيق

تنفيذ إجراءات هندسية إلزالة وجود األماآن الضيقة  •

 . وخصائصها السلبية إلى الحد الممكن
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  موجز تجهيزات الوقاية الشخصية الموصى بها . 2.7.1الجدول 
 حسب األخطار

تجهيزات الوقاية الشخصية  أخطار مكان العمل الهدف
 ةالمقترح

حماية العيون 
 والوجه 

ذرات متطايرة، معدن 
مصهور، آيماويات 

سائلة، غازات أو أبخرة، 
 إشعاع ضوئي

نظارات ذات واقيات جانبية، 
عدسات إضافية فوق 

 ..النظارات، الخ

أشياء متساقطة، عدم  حماية الرأس 
آفاية االرتفاع، واألسالك 

 .الكهربائية الهوائية

 خوذ بالستيكية مع حماية في
الرأس والجوانب من 

  الصدمات

ضجيج، أصوات فوق  حماية السمع 
 سمعية

سدادات أو (واقيات سمع 
 ) أغطية لآلذان

أشياء ساقطة أو  حماية األقدام 
متدحرجة، أشياء حادة 

الرؤوس، سوائل حاتة أو 
  سوائل ساخنة

أحذية واقية للحماية من 
األشياء الساقطة أو المتحرآة 

  .ويات أو السوائل والكيما

مواد خطرة، جروح أو  حماية اليدين
تمزقات، اهتزازات، 

درجات الحرارة شديدة 
 التطرف

آفوف من المطاط أو مواد 
جلد، ) نيوبرين(ترآيبية 

 ...فوالذ، مواد عازلة، الخ

غبار، ضباب، أبخرة، 
 رذاذ، غازات، دخان، 

 

أقنعة للوجه مع فلترات 
بار وتنقية مناسبة إلزالة الغ

آيماويات، رذاذ، (الهواء 
أجهزة . أبخرة، غازات،

شخصية لكشف الغازات نوع 
  واحد أو أآثر إذا توفرت

 حماية جهاز التنفس

أسطوانات أو أنابيب هواء  نقص األآسجين 
تجهيزات إنقاذ ). أنابيب ثابتة(

 في الموقع

حماية 
 الرجلين/الجسم

درجات الحرارة شديدة 
التطرف، مواد خطرة، 

، جروح مواد بيولوجية
  وتمزقات

مالبس عازلة، بدالت تغطي 
من مواد .. الجسم، وزرات الخ

 مناسبة 

http://www.ansi.org/
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
http://www.csa.ca/Default.asp?language=english
http://www.ansi.org/
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
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األماآن الضيقة المستوجبة للتراخيص يجب تزويدها قدر  •

 دائمة من أجل التهوية والرصد اإلمكان بإجراءات سالمة

ر الموصل لمكان مالمنطقة المجاورة للم. وعمليات اإلنقاذ

ضيق يجب أن تتيح حيزًا آبيرًا من أجل عمليات اإلنقاذ 

 . والطوارئ

مائة  في ال99فتحات المرور يجب أن تتسع لمرور نسبة  •

وينبغي . دد والمالبس الواقيةمن العاملين مع تعديالت للُع

المنظمة الدولية لى آخر المعايير التي اعتمدتها الرجوع إ

من ) EN(والمعايير األوروبية ) ISO(لتوحيد المقاييس 

 أجل االطالع على مواصفات التصاميم؛

قبل الدخول إلى مكان ضيق يستوجب الترخيص من   •

 :الضروري

o فصل أو تفريغ أنابيب التغذية و إقفالها وسّدها 

o ي في المكان فصل التجهيزات الميكانيكية الت

وقطع الكهرباء عنها وإقفالها وتكبيلها، حسب 

 المناسب

o  اختبار الجو في المكان الضيق للتأآد من أن

 في 19.5المحتوى األآسجيني فيه يبلغ ما بين 

وجود أي غاز  في المائة، ومن أن 23المائة و 

 في 25أو بخار قابل لالشتعال ال يزيد على 

 لكل منها ) LEL (المائة من الحد األدنى المتفجر

o  إذا لم يتم الوفاء باألوضاع الجوية، يجب تهوية

المكان الضيق حتى تحقيق الجو المأمون 

المستهدف أو ال يجوز دخوله إال باصطحاب 

 تجهيزات وقاية شخصية إضافية 

ضرورة اشتمال احتياطات السالمة على أجهزة تنفس   •

مة ، وأنابيب نجاة، ومراقبي سال)SCBA(قائمة بذاتها 

موجودين خارج المكان الضيق، مع توّفر تجهيزات 

 اإلسعافات األولية الجاهزة

قبل دخول العاملين إلى المكان الضيق الذي يستوجب  •

 التأآد من أنهم تلقوا التدريب المناسب ينبغيالترخيص، 

ضبط أخطار األماآن الضيقة، واختبار والكافي على 

 الضرورية، الجو، واستخدام تجهيزات الوقاية الشخصية

. ومن صالحية تجهيزات الوقاية الشخصية وقابليتها للعمل

أو االسترجاع /آما ينبغي إتاحة خطط وتجهيزات اإلنقاذ و

 . قبل دخول العامل إلى المكان الضيق

  لوننعزالعاملون الوحيدون والم

العامل الوحيد المنعزل هو العامل الذي ليس لديه لفترات 

المشرف : صل آالمي وبصري معمستمرة تتجاوز الساعة توا

عليه، والعاملين اآلخرين، أو األشخاص اآلخرين القادرين على 

ولذلك، يكون ذلك العامل معّرضًا . تقديم المعونة والمساعدة

  . لمخاطر زائدة إذا وقع له حادث أو أصابه أذى

حيثما آان على العامل القيام بعمل في أوضاع وحدة أو  •

إجراءات عمل معيارية للتأآد عزلة، ينبغي وضع وتنفيذ 

من وجود آافة تجهيزات الوقاية الشخصية والسالمة قبل 

 عند حد أدنى –وينبغي أن تحدد تلك المعايير . بدء العمل

 تواصل آالمي مع ذلك العامل على األقل مرة آل –

ساعة، والتأآد من أنه لديه القدرة على استدعاء المعونة 

 . عند الطوارئ

حتمل تعّرض ذلك العامل لمواد آيماوية إذا آان من الم •

سامة أو حاتة على نحو شديد، يجب تزويد مرافق 

االستحمام وغسل العيون في حاالت الطوارئ بأجراس 
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إنذار مسموعة ومرئية دون تدخل من العامل نفسه 

 .الستدعاء المعونة عند قيام العامل باستخدام تلك المرافق

   الرصد2.9

صد الصحة والسالمة المهنية من ينبغي أن تتحقق برامج ر

وينبغي أن تكون . فعالية استراتيجيات الوقاية والضبط

المؤشرات المختارة دالة على أهم األخطار على الصحة 

. والسالمة المهنية وتنفيذ استراتيجيات الضبط والوقاية أو المنع

آما ينبغي أن يشمل برنامج رصد الصحة والسالمة المهنية ما 

  : يلي

ينبغي أن يشمل هذا :  واختبار ومعايرة السالمةمعاينة •

المعاينة واالختبار المنتظمين لكافة عوامل السالمة 

الخصائص :  مع الترآيز علىضبط األخطارإجراءات و

الهندسية وخصائص الوقاية الشخصية، وإجراءات العمل، 

وأماآن العمل، والمنشآت، والتجهيزات، واألدوات 

قق االختبار من استمرار وينبغي أن يتح. المستخدمة

تجهيزات الوقاية الشخصية بإتاحة الحماية الكافية ومن أنه 

وينبغي بانتظام اختبار ومعايرة آافة . يتم لبسها فعًال

األدوات المرّآبة أو المستخدمة لرصد وتسجيل معطيات 

 . بيئة العمل، مع الحفاظ على تلك السجالت

ثيق التقّيد بالنظم على أرباب العمل تو: مراقبة بيئة العمل •

باستخدام مزيج مناسب من أدوات المعاينة والرصد 

وينبغي القيام بالرصد والتحليالت وفق . المحمولة والثابتة

وينبغي تحديد . الطرق والمعايير الدولية المتعارف عليها

طريقة ومواقع وتواتر عملية الرصد لكل مشروع على 

وبصفة . حدة عقب استعراض لألخطار التي يتضمنها

أثناء وضع المرافق أو عامة، ينبغي إجراء الرصد 

التجهيزات في العمل وفي نهاية فترة العطل والمسؤولية، 

 . وخالف ذلك تنفيذه وفقًا للخطة الموضوعة

حين تكون إجراءات الوقاية غير : مراقبة صحة العاملين •

الوقاية من مواد بيولوجية من الفئة : مثًال(العادية مطلوبة 

، ينبغي تزويد )أو المرّآبات الخطرة/ و4ئة  والف3

العاملين بالمراقبة المناسبة وذات الصلة بصحتهم قبل أول 

وينبغي . تعّرض لتلك المواد وعلى فترات منتظمة بعد ذلك

بعد صرف  – إذا اعُتبرت ضرورية –استمرار المراقبة 

 . ذلك العامل من الخدمة

 أنشطة ينبغي على نحو آاٍف رصد وتوثيق: التدريب •

المنهاج، والمدة، (تدريب العاملين والزائرين 

آما ينبغي على نحو آاف توثيق التمرينات ). والمشارآين

آما . على حاالت الطوارئ بما في ذلك التدريبات الالزمة

ينبغي أن تنص العقود الموقعة مع العاملين والمقاولين 

ء على ضرورة تقديم ما يثبت تلقيهم التدريب الكافي قبل بد

 . العمل المعني

   رصد الحوادث واألمراض

على أرباب العمل وضع إجراءات وأنظمة بشأن رفع  •

 :  بشأنالتقارير والتسجيل

o الحوادث واألمراض المهنية 

o الوقائع واألحداث الخطرة 

ينبغي أن تمّكن تلك األنظمة العاملين من إبالغ 

المشرفين المباشرين عليهم عن أي وضع يعتقدون أنه 

  . رًا جديًا على حياتهم أو صحتهميثير خط
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وينبغي على األنظمة وأرباب العامل أيضًا تمكين وتشجيع  •

 : العاملين على إبالغ جهاز اإلدارة المعني عن آافة
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o  اإلصابات المهنية والحوادث التي آانت وشيكة

 الوقوع

o ما ُيعتقد أنه مرض مهني 

o  الوقائع واألحداث الخطرة 

االختصاص /المعرفة بمشارآة من شخص من ذوي يجب •

:  استقصاء آافة ما يتم اإلبالغ عنه منبالسالمة المهنية

وأمراض مهنية، ووقائع وأحداث خطرة،  حوادث مهنية،

وينبغي . وأيضًا الحوادث التي آانت على وشك الوقوع

 :على االستقصاء والتحقيق

o تحديد ما حدث بالضبط 

o تحديد سبب ما حدث 

o كراره تحديد اإلجراءات الالزمة لمنع ت 

ينبغي آحد أدنى تصنيف الحوادث واألمراض المهنية  •

ويجري التمييز بين اإلصابات . 1-9-2وفقًا للجدول 

ويتم تقسيم الفئتين . المميتة واإلصابات غير المميتة

الرئيسيتين إلى ثالث فئات فرعية وفقًا لوقت الوفاة أو مدة 

مية آما يجب إبالغ الهيئات التنظي. عدم القدرة على العمل

المناسبة عن مجموع ساعات العمل أثناء الفترة الُمبلغ 

 . عنها

  

  

                                                 
 . 3. و ب2. اليوم الذي يقع فيه الحادث غير مشمول في ب78

 اإلبالغ عن الحوادث المهنية. 2.9.1الجدول 
 

  الوفيات . أ
 ) عدد(

إصابات غير مميتة . ب
78)عدد(

مجموع الوقت . ج
  الضائع 

إصابات غير مميتة 
 )أيام(

 أقل من واحدة في 1.ب  فورية 1.أ
  اليوم

  2. الفئة ب1.ج   يوميًا3 في حدود 2.ب  في غضون شهر2.أ
  3. الفئة ب2.ج  يوميًا3 أآثر من 3.ب  في غضون سنة3.أ
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   صحة وسالمة المجتمعات المحلية3.0

  

 77................................. نوعية وتوفر المياه3-1
 77 ...........................................نوعية المياه
 77............................................توّفر المياه 

 78....لمشروعلبنيوية للبنية األساسية في ا السالمة ا3-2
 79..................... النجاة والسالمة من الحرائق 3-3

   79.............................. والنهجمجاالت التطبيق
  79........ ............ديدةالشروط المحددة للمباني الج

استعراض والموافقة على الخطة الرئيسية للنجاة والسالمة 
 80............................................من الحرائق

 81................الشروط المحددة للمباني القائمة حاليًا
 81.......................................... أخرىأخطار

 81..............................مة حرآة المرور سال3-4
 82................................. نقل المواد الخطرة3-5

 82.............................نقل المواد الخطرة عمومًا
 82..................................أخطار النقل الرئيسية

 85............................... الوقاية من األمراض3-6
 85......................................األمراض المعدية

 85.................ها حشرات ناقلةاألمراض التي تحمل
 86.................... الجاهزية واالستجابة للطوارئ3-7

 86........................................أنظمة االتصال
 87..............................موارد مواجهة الطوارئ

 87.....................................التدريب والتحديث
  88..........................رئاستمرارية العمل والطوا

 89......... .......................مجاالت التطبيق والنهج 
   

 السابقين القسمينيكمل هذا القسم اإلرشادات المدرجة في 

المعنيين بالبيئة والصحة والسالمة المهنية، وبوجه خاص 

يتناول بعض جوانب أنشطة المشروعات التي تحدث خارج 

ليدية للمشروعات، ولكنها تتعلق بعمليات الحدود التق

المشروعات المعنية حسبما يمكن أن تنطبق على آل مشروع 

ويمكن أن تنشأ هذه القضايا في أية مرحلة من حياة . على حدة

  . المشروع المعني وأن تكون لها آثار تتخطى حياته

  

   نوعية وتوّفر المياه 3-1

صادر ضرورية لمياه تشّكل المياه الجوفية والمياه السطحية م

الشرب والري في البلدان النامية، والسيما في المناطق الريفية 

حيث يمكن أن تكون إمدادات المياه باألنابيب محدودة أو غير 

متوفرة وحيث يقوم المستهلكون بجمع الموارد المائية المتوفرة 

فأنشطة . إما مع قدر ال ُيذآر من المعالجة أو بدون معالجة

 -التي تنطوي على صرف المياه المستعملة المشروعات 

 يجب أن تمنع حدوث -واستخراج أو تحويل أو احتجاز المياه 

أثر سلبي على نوعية وتوّفر الموارد المائية الجوفية 

  . والسطحية

  نوعية المياه 

 سواء –يجب في آافة األوقات حماية مصادر مياه الشرب 

 معايير القبول  لكي تستوفي أو تتخطى–آانت خاصة أم عامة 

الوطنية، وعند عدم وجود تلك المعايير فالطبعة الحالية من 

آما . إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن نوعية مياه الشرب

ينبغي إدارة االنبعاثات إلى الهواء، والمياه المستعملة 

المصروفة، والمواد النفطية والخطرة، والنفايات وفقًا 

اإلرشادات م المعنية من ان األقسلإلرشادات الُمدرجة في آل م

العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة، وذلك بهدف حماية 

  . التربة والموارد المائية

 إيصال المياه إلى المجتمع المحلي المشروع وحيثما شمل

المعني أو مستخدمي البنية األساسية في المرفق المعني 

ا يمكن ، وحيثم)آنزالء الفنادق والمرضى في المستشفيات(

استخدام المياه للشرب أو الطبخ أو الغسيل واالستحمام، يجب 

أن تستوفي نوعية المياه معايير القبول الوطنية أو عند عدم 
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وجودها فالطبعة الحالية من إرشادات منظمة الصحة العالمية 

أما نوعية المياه بالنسبة للمطالب . بشأن نوعية مياه الشرب

 آالمياه المستخدمة في مرافق ،ساسيةالمتعلقة بالرفاهة األآثر ح

 فقد تتطلب ،الرعاية الصحية أو مرافق إنتاج المواد الغذائية

معايير أآثر صرامة أو معايير إرشادات خاصة بصناعات 

آما يجب وضع خطط وإدارة أية . محددة حسب المقتضى

عوامل اعتماد وتبعّية مصاحبة إليصال المياه للمجتمعات 

استدامة إمدادات المياه من خالل إشراك المحلية بغية ضمان 

 تقليل تلك العوامل بهدفالمجتمعات المحلية المعنية في إدارتها 

  . في األمد الطويل

   توّفر المياه

ينبغي بدقة تقييم األثر المحتمل الستخراج المياه الجوفية أو 

السطحية من أجل أنشطة المشروع، وذلك من خالل مزيج من 

ية وأساليب وضع النماذج، بما يعّبر عن االختبارات الميدان

التقلبات الموسمية والتغّيرات المتوقعة في الطلب على المياه في 

   .منطقة المشروع المعني

ينبغي أن ال تنتقص أنشطة المشروع من توّفر المياه ألغراض 

. االحتياجات الشخصية وأن تراعي زيادات الطلب في المستقبل

 لتر لكل شخص باليوم 100توّفر ويجب أن يكون الهدف العام 

ولو أن من الممكن استخدام مستويات أدنى للوفاء بمتطلبات 

ويمكن أن تكون آمية المياه الالزمة  79.الصحة األساسية

أآبر بالنسبة للوفاء بالطلب المتعلق بالرفاهة آالمياه المستخدمة 

  . في مرافق الرعاية الصحية

                                                 
 لتر في اليوم باعتبارها الكمية 100 تحدد منظمة الصحة العالمية آمية 79

أما . احتياجات االستهالك والنظافة الشخصيةالالزمة للوفاء بكافة 
المعلومات اإلضافية عن مستويات الخدمة األدنى واألثر الممكن على 

 ,Domestic Water Quantity“الصحة فهي موصوفة في 
Service Level and Health” 2003. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases
/wsh0302/en/index.html 

   ية في المشروع السالمة البنيوية للبنية األساس3-2

يمكن أن تشمل األخطار التي يتعرض لها الجمهور العام أثناء 

  : دخول مرافق المشروع ما يلي

 الجروح الجسدية المصاحبة النهيار هياآل المباني  •

 حروق واستنشاق دخان من الحرائق  •

إصابات ناجمة عن السقوط أو مالمسة التجهيزات  •

 والمعدات الثقيلة 

 نتيجة للغبار أو األبخرة أو الروائح انزعاج جهاز التنفس •

 الكريهة

 التعّرض لمواد خطرة  •

أفضل طريقة لتخفيض األخطار الممكنة في مرحلة وضع 

التصاميم حين يمكن بمزيد من السهولة تعديل تصميم الهياآل 

وينبغي النظر في القضايا التالية . وانتشار المباني والمواقع

حل التخطيط وتحديد وتضمينها باعتبارها مناسبة في مرا

  : المواقع والتصميم بالنسبة للمشروع المعني

تضمين مناطق فاصلة أو طرق الفصل األخرى حول  •

 إلتاحة حماية الجمهور العام من ، وذلكمواقع المشروعات

األخطار الرئيسية المصاحبة لحوادث المواد الخطرة أو 

إخفاقات العمليات ومن قضايا اإلزعاج المتعلقة بالضجيج 

 والروائح الكريهة أو االنبعاثات األخرى

تضمين المعايير الهندسية المتعلقة باختيار المواقع  •

وبالسالمة بغية منع اإلخفاقات الناتجة عن المخاطر 

الزالزل، وأمواج التسونامي، : الطبيعية الناجمة عن

. والرياح، والفيضانات، واالنهيارات األرضية، والحرائق

صميم آافة هيكليات المشروعات ولهذه الغاية، ينبغي ت
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وفق المعايير الهندسية والتصميمية التي تستوجبها مخاطر 

أنشطة الزالزل، : المواقع المحددة، شاملة دون الحصر

واستقرار المنحدرات، وما تحمله الرياح، واألحمال 

 الديناميكية المتحرآة األخرى

مية تطبيق أنظمة البناء المتعارف عليها في اللوائح التنظي •

 بغية ضمان تصميم وتشييد هيكليات 80المحلية والدولية

المباني وفق الممارسات المعمارية والهندسية السليمة، 

 شاملة جوانب منع الحرائق واالستجابة لها

ضرورة أن يصادق المهندسون والمعماريون المسؤولون  •

عن تصميم وتشييد المرافق واألبنية والمصانع والهيكليات 

 . ابقتها للمعايير المستخدمة الالزمةاألخرى على مط

تستهدف المدونات الدولية ومنها مجلس المدونات الدولية 

)ICC(81 تنظيم عمليات تصميم وبناء وصيانة المباني 

وبيئاتها وهي تحتوي على اإلرشادات بشأن آافة جوانب سالمة 

وأفضل الممارسات،  الطرق المنهجية، :المباني، بما يشمل

وتبعًا لطبيعة المشروع المعني، ينبغي .  باألنظمةوتوثيق التقّيد

إتباع اإلرشادات التي تتضمنها المدونات الدولية أو المدونات 

  : المماثلة حسب المقتضى فيما يتعلق بما يلي

 المباني القائمة حاليًا  •

 التربة واألساسات  •

 تسوية الموقع  •

 تصاميم المباني  •

                                                 
80 ILO-OSH, 2001. 

http://www.ilo.org/public/english/protection/ 
safework/cops/english/download/e000013.pdf  

81 ICC, 2006.  

 واإلشغال تنادًا إلى االستخدامالشروط المحددة اس •

 المزمعين 

 سهولة الوصول ووسائل الخروج  •

 أنواع المباني  •

 تصاميم وتشييد األسقف  •

 البناء المقاوم للحريق  •

 البناء المقاوم للفيضانات  •

 مواد البناء  •

 البيئة الداخلية  •

 األنظمة الميكانيكية وشبكات الكهرباء واألنابيب  •

 المصاعد وأنظمة النقل  •

 ن الحريق أنظمة السالمة والنجاة م •

 اإلجراءات الواقية أثناء التشييد  •

 التعدِّيات على حرم الطريق العام  •

 ال تكون دعلى الرغم من أن التغييرات الكبيرة في التصاميم ق

ممكنة في مرحلة تشغيل المشروع، يمكن إجراء تحليل 

لألخطار بغية تحديد فرص تخفيض عواقب األعطال أو 

 اإليضاحية التي تنطبق على وتشمل إجراءات اإلدارة. الحوادث

  : تخزين واستخدام المواد الخطرة ما يلي
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إدارة  مخزونات المواد الخطرة من خالل تخفيض •

شؤون المخزونات وتغيير خطوات وإجراءات بما يؤدي 

إلى تخفيض آبير لعواقب االنفالتات الممكنة على خارج 

 الموقع أو إزالتها 

زين لتخفيض لتخءات وخطوات أو أوضاع ااتعديل إجر •

النفالتات خارج الموقع نتيجة حادث العواقب الممكنة ل

 ما 

تحسين اإلغالق واالحتواء الثانوي لتخفيض مقدار  •

 المواد الخارجة من االحتواء وتخفيض مدة االنفالتات 

تخفيض احتمال حدوث االنفالتات من خالل تحسين  •

العمليات والضوابط ومن خالل تحسينات الصيانة 

 المعاينة والتفتيش و

تخفيض أثر االنفالتات على خارج الموقع الناجم عن  •

إجراءات تستهدف احتواء االنفجارات والحرائق، مع 

تحذير الجمهور العام وإتاحة ما يلزم إلخالء المناطق 

المجاورة، وإقامة مناطق سالمة حول الموقع المعني مع 

ضمان إتاحة خدمات الطوارئ الطبية للجمهور العام 

 المعني

   )L&FS( النجاة والسالمة من الحرائق 3-3

  مجاالت التطبيق والنهج

يجب تصميم وتشييد وصيانة آافة المباني الجديدة التي يمكن 

مدونات :  في إطار التقّيد بكل منللجمهور العام الوصول إليها

وأنظمة البناء المحلية، اللوائح التنظيمية الصادرة عن إدارة 

التأمينية المحلية، ووفق معايير /نونيةالمطافئ، والمتطلبات القا

مدونة النجاة . النجاة والسالمة الدولية المتعارف عليها

، التي تدرج وثائق مستفيضة عن األحكام 82والسالمة

والنصوص المتعلقة بالنجاة والسالمة هي مثال واحد على 

معايير مقبولة دوليًا ويمكن استخدامها لتوثيق التقّيد باألهداف 

وفيما .  بالنجاة والسالمة التي توجزها هذه اإلرشاداتالمتعلقة

  : يتعلق بتلك األهداف

على من تستعين بهم الجهة الراعية للمشروع المعني من  •

بين المهندسين المعماريين واالستشاريين المهنيين بيان 

أن المباني المعنية تفي باألهداف المتعلقة بالنجاة 

 والسالمة من الحرائق

ع تصاميم وترآيب أنظمة وتجهيزات من الضروري وض •

 اإلرشاددام معايير النجاة والسالمة من الحرائق باستخ

 المستندة إلى األداء المناسبة والممارسات أو التصاميم/و

 الهندسية السليمة 

معايير التصاميم من أجل النجاة والسالمة من الحرائق  •

افة بالنسبة لكافة المباني القائمة حاليًا يجب أن تتضّمن آ

مدونات البناء المحلية واللوائح التنظيمية الصادرة عن 

 . إدارة اإلطفاء

تنطبق هذه اإلرشادات على المباني التي يسهل على الجمهور 

  : وتشمل األمثلة على تلك المباني. العام الوصول إليها

 مرافق الرعاية الصحية والتعليم •

 الفنادق ومراآز المؤتمرات ومرافق االستجمام  •

   البيع بالتجزئة والمرافق التجاريةمرافق •

                                                 
82 . US NFPA
%category?asp.product/catalog/org.nfpa.www://http
5%src&10106=Fpid5%target&10106=pid&=Fname5

search=Ftype5%link&=Fpid

http://www.nfpa.org/catalog/product.asp?category%5Fname=&pid=10106&target%5Fpid=10106&src%5Fpid=&link%5Ftype=search
http://www.nfpa.org/catalog/product.asp?category%5Fname=&pid=10106&target%5Fpid=10106&src%5Fpid=&link%5Ftype=search
http://www.nfpa.org/catalog/product.asp?category%5Fname=&pid=10106&target%5Fpid=10106&src%5Fpid=&link%5Ftype=search
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 النقل العامة األخرى المواصالت والمطارات ومحطات  •

  الشروط المحددة للمباني الجديدة

تتوقف طبيعة ومدى األنظمة الالزمة بشأن النجاة والسالمة من 

.  البناء المعنيالحرائق على نوع وبنية وإشغال وانكشافات

اد خطة رئيسية خاصة عية المعنية إعدوعلى الجهات الرا

مخاطر الحريق الرئيسية، : بالنجاة والسالمة من الحرائق تحدد

والمدونات واألنظمة السارية المفعول، والمعايير واللوائح 

ومن الضروري . ، وإجراءات تخفيف تلك المخاطرالتنظيمية

أن يقوم بإعداد الخطة الرئيسية مهني مؤهل على نحو مناسب، 

 القضايا التي تتناولها على –لحصر  دون ا–على أن تغطي 

المهني المؤهل على نحو علمًا بأن . نحو موجز النقاط التالية

مناسب الذي يتم اختياره إلعداد الخطة الرئيسية مسؤول عن 

بيان تفاصيل القضايا اإليضاحية التالية وآافة القضايا األخرى 

  . المطلوبة

  منع الحرائق والوقاية منها

مخاطر نشوب : ئق والوقاية منها تحديديتناول منع الحرا

الحريق ومصادر االشتعال، واإلجراءات الالزمة للحد من 

  : وتشمل هذه القضايا. النشوب السريع للحريق وانتشار الدخان

 لالشتعالِحْمل الوقود والسيطرة على المواد القابلة  •

 مصادر االشتعال •

 خصائص انتشار اللهب في التشطيبات الداخلية •

 نتاج الدخان في التشطيبات الداخليةخصائص إ •

 لصيانةااألفعال البشرية والترتيب الداخلي و •

  

  وسائل الخروج

تشمل وسائل الخروج آافة إجراءات التصاميم الرامية لتسهيل 

أو الشاغلين في حالة نشوب /اإلجالء المأمون لكافة القاطنين و

  : حريق أو طارئ آخر، مثل

 ئق تمنع الخروجطرق النجاة الواضحة من دون عوا •

 العجزة إلى تلك الطرق/سهولة وصول المعوقين •

 العالمات والالفتات التي تدل على تلك الطرق •

 اإلنارة الالزمة في حالة الطوارئ  •

   الحريق واإلنذار بشأنهاآتشافأنظمة 

تشمل هذه األنظمة آافة اإلجراءات، شاملة االتصاالت وأجهزة 

  : ريق واإلنذار بوجودهمخاطبة الجمهور الالزمة الآتشاف الح

 جهاز الموظفين الموجود في المبنى •

 أفرقة االستجابة للطوارئ •

 الشاغلون للمبنى •

 الدفاع المدني •

   التقسيمات

تعني التقسيمات آافة اإلجراءات الرامية لمنع أو إبطاء انتشار 

  :الحريق والدخان، شاملة

 الفواصل •

 الجدران المقاومة للحريق •
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 األرضيات •

 األبواب •

 داتالُمخّم •

 أنظمة السيطرة والرقابة على الدخان •

  إخماد الحرائق والسيطرة عليها

يشمل إخماد الحرائق والسيطرة عليها آافة التجهيزات 

  : والترآيبات األوتوماتيكية إلخماد والسيطرة على الحريق، مثل

 األوتوماتيكيةأنظمة رش الماء  •

 أجهزة اإلطفاء اليدوية النقالة •

 طفاءبكرات خراطيم مياه اإل •

  خطة االستجابة للطوارئ

خطة االستجابة للطوارئ هي مجموعة من اإلجراءات المستندة 

تستهدف مساعدة جهاز وإلى مختلف سيناريوهات الحريق 

الموظفين وأفرقة االستجابة للطوارئ أثناء طارئ حقيقي وفي 

ويجب أن يشمل هذا الفصل الخاص . التدريبات على الطوارئ

اة والسالمة من الحرائق تقييمًا للقدرات بالخطة الرئيسية للنج

  . المحلية على منع وإطفاء الحرائق

  التشغيل والصيانة 

يشمل التشغيل والصيانة إعداد جداول زمنية للصيانة المنتظمة 

إجراءات النجاة والسالمة المعنية للتأآد من اإللزامية واختبار 

ل الدفاع أن الهياآل واألنظمة الميكانيكية والكهربائية وهياآ

المدني مطابقة في آل األوقات لمعايير النجاة والسالمة من 

  . الحرائق والجاهزية العملية الالزمة

استعراض والموافقة على الخطة الرئيسية للنجاة والسالمة من 

  الحرائق

قيام مهني مختص مؤهل على النحو المناسب بإعداد  •

ق، وتقديم الخطة الرئيسية للنجاة والسالمة من الحرائ

 على أن تصاميمها والمصادقةشاملة الرسوم األولية 

تستوفي الشروط التي تنص عليها اإلرشادات بشأن النجاة 

ثم استخدام نتائج وتوصيات عملية . والسالمة من الحرائق

االستعراض من أجل تحديد أوضاع خطة اإلجراءات 

 . التصحيحية الالزمة واإلطار الزمني لتنفيذ التغييرات

هني المختص المؤهل على النحو المناسب بإجراء قيام الم •

استعراض في إطار اختبار إنجاز المشروع في وقت 

اختبار وتشغيل أنظمة النجاة والسالمة من الحريق، وقيامه 

بالمصادقة على أن ترآيب تلك األنظمة تم وفقًا للتصميم 

ثم استخدام النتائج والتوصيات آأساس لتحديد . المقبول

ع أو وضع شروط خطة اإلجراءات إنجاز المشرو

التصحيحية السابقة على اإلنجاز واإلطار الزمني من أجل 

 . تنفيذ التغييرات الالزمة

  الشروط المحددة للمباني القائمة حاليًا

تنطبق آافة شروط إرشادات النجاة والسالمة من الحرائق  •

بشأن المباني الجديدة على المباني القائمة حاليًا المزمع 

ويقوم مهني مختص مؤهل على نحو مناسب . اتجديده

باستعراض آامل بشأن النجاة والسالمة من الحرائق فيما 

ومن ثم . يتعلق بالمباني القائمة المزمع تجديدها وترميمها

استخدام نتائج وتوصيات عملية االستعراض آأساس 
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لتحديد نطاق عمل خطة اإلجراءات التصحيحية واإلطار 

 . تغييراتالزمني لتنفيذ تلك ال

إذا اّتضح أن شروط النجاة والسالمة من الحرائق ناقصة  •

في أحد المباني القائمة وهو ليس جزءًا من المشروع أو 

ليس من المزمع تجديده وترميمه، يمكن قيام مهني مختص 

مؤهل على نحو مناسب بإجراء استعراض لشروط النجاة 

 نتائج ومن ثم استخدام. والسالمة من الحرائق لذلك المبنى

وتوصيات عملية االستعراض آأساس لتحديد نطاق عمل 

خطة اإلجراءات التصحيحية واإلطار الزمني لتنفيذ تلك 

 . التغييرات

   أخطار أخرى

مصانع  وضع مواقع المرافق والمباني والضرورة •

قليل المخاطر الممكنة من تواإلنشاءات في أماآن تحقق 

التسونامي، الزالزل، وأمواج (:  مثًال،قوى الطبيعة

واصف، والحرائق من المناطق والفيضانات، ورياح الع

 ). ة بهاالمحيط

ضرورة تصميم آافة تلك المباني واإلنشاءات وفقًا  •

الموقع، والمناخ، : للمعايير التي تقتضيها مخاطر آل من

الزالرل، والرياح، واألحمال : مثًال(وجيولوجية المكان 

 ). الديناميكية

ي البناء والمعمار المسؤولين عن ضرورة مصادقة مهندس •

المرافق والمصانع واإلنشاءات على انطباق ومالءمة 

 . معايير التصاميم التي جرى استخدامها

تتضّمن اللوائح التنظيمية الوطنية أو المحلية بشأن المباني  •

 أو أنها 83ونات ومعايير السالمة من الحرائقدعادة م

                                                 

                                                

  أستراليا، وآندا، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة:  على سبيل المثال83

ة من مدرجة على نحو منفصل في مدونات السالم

تلك المدونات واللوائح التنظيمية . 85 84الحريق

: تتضّمن عادة المزيد من شروط التقّيد فيما يتعلق بكل من

الطريقة المنهجية، والممارسات، واالختبارات، ومدونات 

 وتشّكل تلك المطبوعات المرجعية 86.ومعايير أخرى

الوطنية المدونة المقبولة بشأن النجاة والسالمة من 

 . الحرائق

   سالمة حرآة المرور3-4

أصبحت حوادث المرور من بين أهم أسباب اإلصابات 

. والوفيات بين الجماهير العامة في مختلف بلدان ومناطق العالم

وبجب على آافة عناصر العمل في المشروع تشجيع السالمة 

في حرآة المرور أثناء القدوم إلى مكان العمل ومغادرته، 

زاته على الطرق الخاصة أو وأثناء تشغيل معداته وتجهي

فمنع والوقاية من اإلصابات والوفيات ذات الصلة . العامة

بحرآة المرور يجب أن تتضّمن اعتماد إجراءات سالمة تحمي 

العاملين في المشروع والمستخدمين للطرقات، بما في ذلك 

الذين هم أآثر عرضة لحوادث حرآة المرور على 

رق المتناسبة مع نطاق مبادرات السالمة على الط 87.الطرق

  :  يجب أن تتضّمنالمشروعاتوطبيعة أنشطة 

اعتماد أفضل ممارسات سالمة النقل في آافة جوانب  •

عمليات المشروع المعني بهدف منع حوادث المرور 

وتقليل اإلصابات التي تقع على عناصر العمل في 

 : وينبغي أن تتضّمن اإلجراءات. المشروع والجمهور العام

 
84 Réglementation Incendie [des ERP]   
85 USA NFPA, 2006  
 National Institutes and Authorities such as : من إعداد86

American Society for Testing and Materials (ASTM), 
British Standards (BS), German Institute of 

Standardization (DIN), and French Standards (NF)   
 معلومات إضافية عن الُمعّرضين من Peden et al, 2004 يتيح 87

  .مي الطرق العامة في البلدان الناميةبين مستخد
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o لى جوانب السالمة فيما بين سائقي التأآيد ع

 المرآبات

o تراط شتحسين مهارات قيادة المرآبات وا

 حصول سائقيها على تراخيص قيادتها

o  يب قوائم وترتاعتماد حدود لمدة الرحلة

بأسماء السائقين المتناوبين بغية تفادي 

 اإلرهاق

o  تفادي الطرق الخطرة وأوقات اليوم الخطرة

 وادثبغية تخفيض مخاطر وقوع الح

o  استخدام أجهزة ضبط السرعة والسيطرة

في الشاحنات ) جهزة الضبطأ(عليها 

 ن بعد ألعمال السائقينوالرصد ع

الصيانة المنتظمة للمرآبات واستخدام قطع الغيار التي  •

توافق عليها الشرآة الصانعة بهدف تقليل احتماالت وقوع 

حوادث خطرة تسببها أعطال المعدات والتجهيزات أو 

 .  مدتها قبل المواعيد المحددةانتهاء

بزيادة آبيرة في وحيثما يمكن أن يتسّبب المشروع المعني 

حرآة المرور على الطرق الراهنة أو حيثما آان النقل على 

الطرق البرية من بين المكونات الرئيسية للمشروع المعني، 

  : تشمل اإلجراءات الموصى بها

 لتشييد تقليل تفاعل المشاة مع مرآبات البناء وا •

التعاون مع المجتمعات المحلية والسلطات المسؤولة بهدف  •

تحسين الالفتات والرؤية والسالمة على الطرق بشكل 

عام، والسيما على طول المسافات الواقعة قرب المدارس 

. أو المواقع األخرى التي يمكن وجود األطفال فيها

ق والتعاون مع المجتمعات المحلية بشأن التوعية فيما يتعل

حمالت التوعية في : مثًال(بسالمة المشاة وحرآة المرور 

  88)المدارس

 إتاحة للطوارئ لضمانالتعاون مع القائمين باالستجابة  •

  وقوع حوادثعنداإلسعافات األولية المناسبة 

 من مصادر محلية بغية تقليل المتوفرةاستخدام المواد  •

ووضع المرافق المصاحبة . المسافات عند اإلمكان

 نقلهم وترتيبمات العاملين قرب مواقع المشروعات آمخي

 بالباصات بهدف تقليل حرآة المرور الخارجية

استخدام إجراءات ضبط والرقابة على حرآة المرور  •

شاملة عالمات الطرق وحاملي األعالم للتحذير من 

 . أوضاع خطرة

    نقل المواد الخطرة3-5

  نقل المواد الخطرة بصفة عامة

 المشروعات إجراءات تضمن التقّيد يجب أن يكون لدى •

بالقوانين المحلية والشروط الدولية التي تنطبق على نقل 

 : المواد الخطرة، شاملة

o  للنقل  89اتحاد النقل الجويشروط

 الجوي

o  المدونة البحرية للبضائع مدونة

  للنقل البحري90الخطرة

                                                 
 تتوفر معلومات إضافية عن تنفيذ إجراءات السالمة على الطرق في 88

WHO, 1989, Ross et al., 1991, Tsunokawa and 
Hoban, 1997, and OECD, 1999  

89 IATA, 2005. www.iata.org   
90 IMO. www.imo.org/safety  



  
  إرشادات بشأن البيئة والصّحة والسالمة 

 مقّدمة : بيئة والصحة والسالمةإرشادات عامة بشأن ال

 
 103      2007 نيسان/أبريل 30

 مجموعة البنك الدولي  

o  اللوائح التنظيمية النموذجية التي وضعتها

ير الدولية األخرى  للمعاي91األمم المتحدة

 والشروط المحلية بشأن النقل البري

o آل منالتزامات البلدان المضيفة بموجب : 

المتعلقة بمراقبة حرآة النفايات اتفاقية بازل 

والتخلص منها،  الخطرة عبر الحدود

واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة 

المسبقة عن علم على مواد آيميائية 

عّينة متداولة في ومبيدات آفات خطرة م

التجارة الدولية إذا آانت تنطبق على أنشطة 

 المشروع المعني

 : ينبغي أن تشمل إجراءات نقل المواد الخطرة ما يلي  •

o  وضع اللصاقات الصحيحة على الحاويات

هوّية وآميات محتوياتها، : بما ُيبّين

وأخطارها، ومعلومات لالتصال بالجهة 

 الشاحنة

o  تصف ) بيان شحن: مثًال(تقديم وثيقة شحن

 له، المصاحبةمحتويات الِحمل والمخاطر 

إضافة إلى اللصاقات الموضوعة على 

ويجب أن تحدد وثيقة الشحن . الحاويات

تسلسل جهات الحفظ الحارسة للشحنة 

باستخدام عدة نسخ موقعة تبّين أن النفايات 

المعنية جرى شحنها ونقلها واستالمها على 

                                                 
91 United Nations. Transport of Dangerous Goods - 

Model Regulations. 14th Revised Edition. Geneva 
2005. 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14
/14files_e.htm  

دة استخدامها النحو الصحيح في جهة إعا

 التخلص منها/أو معالجتها) تدويرها(

o  التأآد من أن حجم وطبيعة وسالمة وحماية

التغليف والتعبئة والحاويات المستخدمة لنقل 

المواد الخطرة مالئمة لنوع وآمية المواد 

 الخطرة وأنماط النقل المعنّية 

o  التأآد من آفاية مواصفات مرآبات

 وعربات النقل

o لمعنيين بنقل المواد تدريب العاملين ا

الخطرة فيما يتعلق بإجراءات الشحن 

 وإجراءات الطوارئ المناسبة

o  عالمات (استخدام اللصاقات والبطاقات

) خارجية على مرآبات وعربات النقل

 حسب المطلوب

o  إتاحة الوسائل الالزمة لالستجابة للطوارئ

 جاهزة على مدار الساعة

   أخطار النقل الرئيسية

أخطار النقل الرئيسية لتقّيد باإلرشادات المتعلقة بذ واينبغي تنفي

إضافة إلى اإلجراءات الُمبّينة في القسم السابق أو تقليل عواقب 

االنفالتات الكارثية للمواد الخطرة، التي يمكن أن تسفر عن 

  . أخطار التسّمم أو الحريق أو أخطار أخرى أثناء عملية النقل

ه، ينبغي على ورة أعالآإضافة إلى اإلجراءات المذ

عند أو فوق حدود المشروعات التي تقوم بنقل مواد خطرة 

http://63.141.231.97/cgi-bin/om_isapi.dll?infobase=netdot&softpage=Doc_Frame_Pg42
http://63.141.231.97/cgi-bin/om_isapi.dll?infobase=netdot&softpage=Doc_Frame_Pg42
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 إعداد خطة نقل مواد خطرة 92الكميات المحددة) عتبات(

   93.تتضّمن آافة العناصر المدرجة أدناه

  تقييم األخطار

ينبغي أن تحدد عملية تقييم األخطار تلك الممكنة من جراء نقل 

  :يليالمواد الخطرة من خالل استعراض ما 

طار المواد المحددة أثناء مرحلة الفحص خخصائص أ •

 والتمحيص

تاريخ الحوادث، سواء من جانب الشرآة أو مقاوليها  •

 المتضّمنة نقًال لمواد خطرة

المعايير الحالية من أجل النقل المأمون للمواد الخطرة،  •

شاملة أنظمة إدارة البيئة المستخدمة من جانب الشرآة 

 ومقاوليها

إجراءات اإلدارة، : غطي ذلك االستعراضينبغي أن ي

وإجراءات الوقاية، وإجراءات االستجابة للطوارئ الموصوفة 

فتقييم األخطار يساعد في تحديد اإلجراءات اإلضافية . أدناه

  . التي قد تكون الزمة لتكميل الخطة

   إجراءات اإلدارة

 : ينبغي أن تتناول هذه اإلجراءات: إدارة التغيير •

                                                 
 – UN من أجل نقل المواد الخطرة ُمبّينة في  حدود أو عتبات الكميات92

Transport of Dangerous Goods – Model Regulations 
  .المذآورة أعاله

 لالطالع على المزيد من المعلومات واإلرشادات، يرجى الرجوع إلى 93
International Finance Corporation (IFC) Hazardous 

Materials Transportation Manual. Washington, 
D.C. December 2000. . 

  

o لتغييرات المواد الخطرة األساس الفني 

أو /المعروض نقلها مع ذآر طرق و

 إجراءات النقل

o  األثر الممكن أن تسفر عنه التغييرات على

 الصحة والسالمة

o  التعديل الالزم على إجراءات العمل 

o شروط اإلجازة والتخويل 

o العاملون المتأّثرون 

o االحتياجات من أنشطة التدريب 

م عملية مراجعة التقّيد ُتقّي: مراجعة التقّيد باألنظمة •

باألنظمة والمعايير مدى التقّيد بشروط منع الحوادث 

والوقاية منها بشأن آل من طرق النقل أو آل من المواد 

آما يجب إجراء مراجعة للتقّيد . الخطرة حسب المقتضى

تغطي آل عنصر من عناصر إجراءات المنع والوقاية 

ينبغي أن و. على األقل آل ثالث سنوات) أنظر أدناه(

 : يتضّمن برنامج المراجعة ما يلي

o  إعداد تقرير عن النتائج 

o  تحديد وتوثيق االستجابة المناسبة لكل من

 النتائج 

o  توثيق أي نقص تّم تصحيحه 

يمكن أن تتيح الحوادث معلومات : التحقيق في الحوادث •

ذات قيمة عن أخطار عملية النقل والخطوات الالزمة لمنع 

وينبغي أن يضمن تنفيذ . ة عن حوادثاالنفالتات الناجم

 :التحقيق في الحوادث
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o إجراء التحقيق على الفور 

o  تضمين مواجز التحقيقات في تقرير يتم

 رفعه

o معالجة نتائج التقارير واألخذ بتوصياتها 

o  استعراض التقارير مع جهاز الموظفين

 والمقاولين المعنيين

ذ يجب وجود خطة مكتوبة بشأن تنفي :مشارآة العاملين •

 .  والوقاية منهاالحوادثمشارآة العاملين في منع 

 :يجب أن تتضّمن الخطة إجراءات تضمن: المقاولون •

o اءات األداء المأمون تزويد المقاول بإجر

 عن السالمة واألخطاروالمعلومات 

o تقّيد المقاولين بممارسات السالمة 

o  التحقق من أن المقاول يتصرف على نحو

 مسؤول

 الخطة إجراءات إضافية آما ينبغي أن تتضّمن

  :لضمان أن المقاولين سوف

o  يضمنون إتاحة التدريب المناسب لعامليهم 

o  يضمنون أن عامليهم يعرفون األخطار

 وإجراءات الطوارئ السارية المفعول 

o يقومون بإعداد وتقديم سجالت تدريب 

o  يقومون بإطالع عامليهم على أخطار عملهم 

  

لجيدة على إجراءات من شأن برامج التدريب ا :التدريب •

العمل أن تتيح للعاملين المعلومات الالزمة لفهم آيفية 

العمل على نحو مأمون ومدى ضرورة آون العمليات 

 : وينبغي أن يتضّمن برنامج التدريب ما يلي. مأمونة

o قائمة بأسماء العاملين الواجب تدريبهم 

o أهداف التدريب المحددة 

o  أي حلقات (آليات تحقيق تلك األهداف

عمل تمرين فعلي، تدريب من خالل 

 ..)وسائل الفيديو، الخ

o وسائل تحديد مدى فعالية برنامج التدريب 

o  إجراءات تدريب العاملين الجدد وبرامج

 مواصلة تدريب من تم تدريبهم سابقًا

   إجراءات المنع والوقاية

 لتنفيذ إجراءات وقاية محددة ترتيباتينبغي أن تشمل الخطة 

  : د الخطرة المزمع نقلها، شاملةخاصة بكل من الموا

تصنيف والفصل بين المواد الخطرة في المخازن  •

 ووحدات النقل

 التغليف والتعبئة واختبار التغليف والتعبئة •

وضع العالمات واللصاقات على األوعية الحاوية على  •

 مواد خطرة

مناولة وتأمين األوعية الحاوية على مواد خطرة في  •

 وحدات النقل

 بطاقات على وحدات النقلوضع عالمات و •
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 ) مثًال وثائق الشحن(الوثائق  •

 تطبيق األحكام الخاصة حسب المقتضى  •

  الجاهزية واالستجابة للطوارئ 

من الُمهّم وضع إجراءات وممارسات من أجل مناولة المواد 

الخطرة، بما يسّهل سرعة وآفاءة االستجابة للحوادث التي قد 

وعلى الجهة . بيئةتسفر عن إصابات أو تلحق الضرر بال

الراعية للمشروع إعداد خطة جاهزية واستجابة للطوارئ من 

  : شأنها تغطية

 : يجب أن يشمل هذا إجراءات من أجل: تنسيق الخطط •

o  إعالم الجمهور العام وهيئات االستجابة

 لحاالت الطوارئ

o  توثيق المعالجة الطبية في إطار اإلسعافات

 األولية وحاالت الطوارئ

o ات االستجابة للطوارئاتخاذ إجراء 

o  استعراض وتحديث خطة االستجابة

للطوارئ بما يجّسد التغييرات مع ضمان 

 إطالع العاملين على تلك التغييرات

يجب أن تشتمل الخطة على : تجهيزات الطوارئ  •

إجراءات بشأن استخدام ومعاينة وصيانة تجهيزات 

 االستجابة للطوارئ

ة إجراءات مناسبة يجب تدريب العاملين على أي: التدريب •

 ذات صلة

  

   الوقاية من األمراض3-6

  األمراض المعدية

المعدية خطرًا آبيرًا على صحة الجمهور العام تشّكل األمراض 

األخطار الصحية المصاحبة . في مختلف مناطق وبلدان العالم

عادة لمشروعات التنمية الكبيرة هي تلك المتعلقة بسوء 

انتقال العدوى عن الصرف الصحي وأوضاع المعيشة، و

أما . طريق االتصال الجنسي والحشرات الناقلة للجراثيم

األمراض المعدية المثيرة ألآبر الهواجس في مرحلة تشييد 

المشروع الناجمة عن انتقال العاملين فهي األمراض التي تنتقل 

ومع . عن طريق االتصال الجنسي آفيروس ومرض اإليدز

د من المرّجح أن يكون إدراك حقيقة عدم وجود إجراء واح

فعاًال في المدى الطويل، عادة ما تشمل المبادرات الناجحة 

  . مزيجًا من التعديالت السلوآية والبيئية

 اإلجراءات التدخلية الموصى بها على مستوى تشمل

   94:المشروعات

 إتاحة المراقبة والفحص والمعالجة الفعليين للعاملين  •

المجتمعات المحلية منع حدوث أمراض بين العاملين في  •

 : من خالل

o  القيام بمبادرات توعية وتثقيف صحي، مثًال

تهدف تعزيز بتنفيذ استراتيجية إعالم تس

نحو يتناول عوامل المشورة مواجهًة على 

النظام التي يمكن أن تؤثر في سلوك الفرد 

وتشجيع الوقاية الفردية، مع حماية اآلخرين 

                                                 
 ;IFC, 2006 تشمل المصادر اإلضافية عن الوقاية من األمراض 94

UNDP, 2000, 2003; Walley et al., 2000; Kindhauser, 
2003; Heymann, 2004.  
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من اإلصابة من خالل تشجيع استخدام 

 ألغطية الواقية الّذآرية ا

o  تدريب المساعدين الصحيين على معالجة

 األمراض

o  تنفيذ برامج تحصين باللقاحات للعاملين في

المجتمعات المحلية بغية تحسين الصحة 

 واالحتراس من اإلصابة 

o  تقديم خدمات الرعاية الصحية 

إتاحة المعالجة من خالل اإلدارة المعيارية للحاالت في  •

موقع أو في مرافق الرعاية الصحية في مرافق في ال

وضمان سهولة الحصول على . المجتمعات المحلية

المعالجة الطبية، مع الكتمان والرعاية المناسبة والسيما 

 فيما يتعلق بالعاملين الوافدين 

تشجيع التعاون مع السلطات المحلية بهدف تعزيز قدرة  •

 عائالت العاملين على الحصول على الخدمات الصحية

العامة في المجتمعات المحلية وتشجيع التحصين 

 . باللقاحات

  األمراض التي تحملها حشرات ناقلة 

من بين أفضل طرق تخفيض األثر الطويل األمد الناجم عن 

األمراض التي تحملها الحشرات الناقلة تنفيذ إجراءات تدّخلية 

ويمكن . تستهدف إزالة العوامل المؤدية إلى اإلصابة بالمرض

 بالتعاون الوثيق مع السلطات -هات الراعية للمشروعات للج

 تنفيذ استراتيجية –الصحية في المجتمعات المحلية المعنية 

تحملها مكافحة متكاملة للبعوض واألمراض األخرى التي 

  :  والتي قد تشمل مفصليات األرجلالحشرات

  

منع تكاثر الحشرات ويرقاتها من خالل تحسين الصرف  •

مواطن تكاثرها القريبة من أماآن سكن الصحي وإزالة 

 البشر

 إزالة المياه المحجوزة غير الصالحة لالستعمال •

 زيادة سرعة المياه في القنوات الطبيعية والصناعية •

النظر في رش مخلفات مبيدات اآلفات على جدران غرف  •

 المنامة

تنفيذ البرامج المتكاملة لمكافحة الحشرات التي تنقل  •

 األمراض

دام المواد الصاّدة والمالبس والناموسيات تشجيع استخ •

 واألشياء الحاجزة األخرى التي تقي من لسعات الحشرات

  العاملين غير ذوي المناعة ضد األمراضاستخدام •

  والتعاون مع موظفي الصحة العامةيةاقعقاقير الولل

 للمساعدة في إزالة مواقع تكاثر وانتشار األمراض

رين من السكان لمنع رصد معالجة المتنقلين والمهاج •

 انتشار ظهور مواقع تكاثر وانتشار األمراض

التعاون وتبادل الخدمات العينية مع برامج المكافحة  •

 األخرى بهدف تعظيم اآلثار المفيدة

توعية عناصر العاملين في المشروعات وسكان المنطقة  •

 المحيطة بها بالمخاطر وطرق الوقاية والعالجات المتوفرة

المحلية في مواسم ارتفاع المخاطر بغية رصد المجتمعات  •

 اآتشاف ومعالجة الحاالت التي تظهر
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  توزيع مطبوعات التثقيف والتوعية •

إتباع إرشادات السالمة بشأن تخزين ونقل وتوزيع مبيدات  •

اآلفات بهدف تقليل إمكانية إساءة استخدامها أو انسكاباتها 

 . وحوادث تعرض البشر لها

   ة للطوارئ الجاهزية واالستجاب3-7

الطارئ هو حدث غير مخطط له عندما يفقد المعنّيون بتشغيل 

المشروع أو يمكن أن يفقدوا السيطرة على وضع يمكن أن 

صحة الشر، والممتلكات، أو البيئة إما : يسفر عن مخاطر على

وال تشمل . داخل المرفق المعني أو في المجتمع المحلي المعني

نة بشأن االضطراب الطوارئ عادة ممارسات عمل مأمو

المتكرر أو الوقائع المتكررة التي تشملها بنود الصحة والسالمة 

  . المهنية

ينبغي على آافة المشروعات امتالك خطة جاهزية واستجابة 

 وتشمل للطوارئ تكون متوافقة مع مخاطر المرفق المعني

  : العناصر األساسية التالية

تعاريف، السياسات، والغرض، والتوزيع، وال(اإلدارة  •

 ..)الخ

مرآز القيادة، األقسام الطبية، (تنظيم مناطق الطوارئ  •

 ..)الخ

 األدوار والمسؤوليات •

 أنظمة االتصاالت  •

 إجراءات االستجابة للطوارئ  •

 موارد االستجابة للطوارئ  •

 التدريب والتحديث •

قائمة األدوار واإلجراءات وقائمة مطابقة (قوائم المطابقة  •

 )التجهيزات

 لعمل واحتماالت الطوارئاستمرارية ا •

ما يلي معلومات إضافية بشأن العناصر الرئيسية لخطة 

  : الطوارئ

  أنظمة االتصال

  إخطار العاملين واالتصال بهم

ينبغي استخدام أجراس اإلنذار أو وسائل اإلنذار البصرية أو 

أشكال االتصاالت األخرى لتحذير العاملين على نحو يمكن 

وتشمل اإلجراءات ذات . ة طوارئالتعويل عليه من وقوع حال

  : الصلة

أجراس اإلنذار (اختبار أنظمة اإلنذار على األقل سنويًا  •

ومرات أآثر إذا نصت اللوائح ) من الحريق شهريًا

 التنظيمية أو اعتبارات التجهيزات وخالفها على ذلك

ترآيب نظام احتياطي من أجل االتصاالت في الموقع مع  •

رات المطافئ، في حالة تعّطل الموارد خارج الموقع آإدا

 . طرق االتصال العادي أثناء خالة الطوارئ

  إخطار المجتمع المحلي المعني 

إذا آان المجتمع المحلي في خطر من نشوء حالة طوارئ في 

المرفق المعني، ينبغي على الشرآة المعنية تنفيذ إجراءات 

  : اتصال بغية تحذير المجتمع المحلي، مثل
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 المسموعة آاألجراس أو صفارات اإلنذاروسائل اإلنذار  •

 قوائم المكالمات الهاتفية الجماعية •

 مكبرات الصوت المرّآبة على عربات •

 اإلبالغ عن تفاصيل طبيعة الحالة الطارئة •

 )اإلخالء، الحجر(اإلبالغ عن خيارات الحماية  •

 تقديم النصح بشأن اختيار أسلوب الحماية المناسب •

  والهيئاتالعالقات مع وسائل اإلعالم 

  : ينبغي إبالغ وسائل اإلعالم عن حالة الطوارئ من خالل

التفاعل مع أصحاب : متحدث محلي ُمدّرب قادر على •

المصلحة المباشرة المعنيين، وتقديم اإلرشادات للشرآة 

بشأن التحّدث إلى وسائل اإلعالم والحكومة المعنية 

 والهيئات األخرى

 المعلومات الدقيقة، البيانات الصحفية المكتوبة التي تعطي •

والمستوى المناسب من تفاصيل حالة الطوارئ التي يمكن 

 ضمان دقتها

  موارد مواجهة الطوارئ

  التمويل والموارد المالية المخصصة للطوارئ

يجب إتاحة آلية من أجل تمويل األنشطة المتعلقة بحاالت  •

 . الطوارئ

  خدمات اإلطفاء

وى القدرات ينبغي على الشرآة المعنية النظر في مست •

المحلية على إطفاء الحرائق وما إذا آانت التجهيزات 

متوفرة الستخدامها في المرفق المعني عند حدوث حالة 

فإذا آانت ال تتوفر قدرات . طوارئ أو آارثة طبيعية

: آافية، يجب الحصول على قدرات إطفاء يمكن أن تشمل

 . مضخات، وإمدادات مياه، وشاحنات، وعناصر التدريب

  دمات الطبّيةالخ

ينبغي أن تتيح الشرآة للمرفق المسعفين األوليين  •

العاملين، ونوع : والتجهيزات الطبية المناسبة من أجل

العمليات، ودرجة المعالجة التي من المرّجح أن تكون 

 . مطلوبة قبل النقل إلى المستشفى

  توّفر الموارد

وارد تشمل اإلجراءات المناسبة من أجل إدارة عملية توّفر الم

  : في حاالت الطوارئ ما يلي

التجهيزات الخارجية، والعناصر، : الحفاظ على قائمة من •

والمرافق، والتمويل، والمعرفة الخبيرة، والمواد التي قد 

وينبغي أن تتضّمن تلك . تكون الزمة لالستجابة للطوارئ

 تنظيف :القائمة عناصر من ذوي الخبرة المتخصصة في

لى الفيضانات، والهندسة، ، والسيطرة عاالنسكابات

أو أي من الوظائف ... ومعالجة المياه، وعلوم البيئة، الخ

 الالزمة لالستجابة على نحو آاف لحالة الطوارئ المحددة

إتاحة العناصر الذين يمكنهم على الفور استدعاء الموارد  •

 حسب المقتضى 

 تتّبع وإدارة التكاليف المصاحبة لموارد حاالت الطوارئ •
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آمية الموارد، ووقت االستجابة، والقدرات، : النظر في •

والمحدوديات، وتكلفة تلك الموارد سواء للطوارئ في 

الموقع المحدد أو المجتمع المحلي المعني أو المنطقة 

 المعنية

النظر فيما إذا لم تكن الموارد الخارجية غير قادرة على  •

إتاحة قدرات آافية أثناء حالة طوارئ في المنطقة وما إذا 

ان من الضروري االحتفاظ بموارد إضافية في الموقع آ

 . المعني

   المعونات المتبادلة

تؤدي اتفاقيات المعونة المتبادلة إلى تخفيض االرتباك اإلداري 

وإتاحة أساس واضح من أجل االستجابة من جانب الجهات 

  . التي تقوم بتقديم المعونة المتبادلة

اتفاقيات معونة عند االقتضاء، ينبغي عقد واالحتفاظ ب •

متبادلة مع مؤسسات أخرى بما يسّهل مشاطرة العناصر 

 . والتجهيزات المتخصصة

  قائمة من ينبغي االتصال بهم

ينبغي أن تقوم الشرآة بوضع قائمة تتضمن معلومات عن  •

آافة من ينبغي االتصال بهم من الموارد والعناصر 

 وينبغي أن تتضّمن تلك القائمة أسماء ووصف. الخارجية

لكل من ) الهاتف، البريد اإللكتروني(ووسائل االتصال 

 . الموارد، مع تحديثها سنويًا

  التدريب والتحديث

تتطلب خطط جاهزية المرافق واالستجابة للطوارئ التحديث 

التجهيزات، : واالستعراض واالستكمال من أجل تغييرات

وتتيح برامج التدريب وتجربة . والعناصر، والمرافق

ختبار األنظمة لضمان المستوى الكافي من الممارسات ا

  : وينبغي على البرامج. الجاهزية بشأن الطوارئ

األدوار، : تحديد االحتياجات من التدريب استنادًا إلى •

والمسؤوليات، والقدرات، والمتطلبات بالنسبة للعناصر 

 المعنّية في حاالت الطوارئ

 :وضع خطة تدريب تعالج االحتياجات، والسيما من أجل •

 . إطفاء الحريق، واالستجابة لالنسكابات، واإلجالء

 وربما تدريبات أآثر –إجراء تدريبات سنوية على األقل  •

معدات وتجهيزات :  حين تشمل االستجابة–تواترًا 

خاصة، أو إجراءات خاصة، أو أخطار، أو حسبما يكون 

 إلزاميًا خالف ذلك

فرصة إتاحة أنشطة التدريب بما يتيح للعناصر المعنيين  •

 : اختبار الجاهزية لالستجابة للطوارئ، شاملة

o  ،تمرينات مكتبية مع عدد قليل من العناصر

حيث يتم اختبار قوائم من يمكن االتصال بهم 

 وتقييم المرافق ووسائل االتصال

o  تمرينات على االستجابة تشمل عادة تدريبات

 تسّهل اختبار التجهيزات والنواحي اللوجستية

ات عند انتهاء التدريبات بغية تقييم ما استخالص المعلوم  •

 نجح وما هي الجوانب التي تحتاج إلى التحسين

.  بعد آل تمرينات– حسب المقتضى –تحديث الخطة  •

ينبغي تغيير عناصر الخطة الخاضعة لتغييرات آبيرة 

 )آقوائم أسماء من ينبغي االتصال بهم(

  .حفظ سجالت عن أنشطة التدريب ونواتجها •
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  لعمل والطوارئاستمرارية ا

  :تشمل إجراءات معالجة استمرارية العمل والطوارئ ما يلي

تحديد لوازم اإلحالل أو المرافق التي ستسّهل استمرارية  •

على سبيل المثال يتم . العمل عقب حدوث حالة طوارئ

السعي عادة للحصول على مصادر بديلة من إمدادات 

 . المياه والكهرباء والوقود

ادات زائدة أو مزدوجة في إطار استخدام أنظمة إمد •

 . احتمال استمرارية العملخيارات المرفق المعني لزيادة 

الحفاظ على نسخة ثانية من المعلومات الحاسمة األهمية  •

بهدف تعجيل خطى العودة إلى العمليات العادية في موقع 

آمن عند وقوع طارئ
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  التطبيق والنهج مجاالت

يتيح هذا القسم إرشادات إضافية محددة بشأن منع وضبط األثر 

على صحة وسالمة المجتمعات المحلية الذي قد ينجم خالل 

ة حياة المشروع، أو مشروعات التنمية الجديدة، أو في نهاية در

واإلشارة . عن توسعة أو تعديل مرافق المشروع القائمة

المرجعية هنا هي إلى مختلف األقسام األخرى من اإلرشادات 

. العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة  

  البيئة 4-1

 الضجيج واالرتجاج

والكف عن االستعمال، يمكن أن يصدر أثناء أنشطة التشييد 

مدقات الخوازيق، ومعدات نقل : اج عن عملالضجيج واالرتج

األتربة والحفر، وخالطات اإلسمنت، والروافع ونقل المعدات، 

ويشمل بعض استراتيجيات تخفيض . والمواد، واألشخاص

ومكافحة الضجيج الموصى بها الواجب النظر فيها في المناطق 

: القريبة من مناطق سكن المجتمعات المحلية  

تشاور مع المجتمعات المحلية لكي وضع خطط األنشطة بال •

يتم وضع خطط األنشطة التي من الممكن أن يصدر عنها 

أآبر الضجيج لكي تكون في فترات النهار التي تسفر عن 

 أقل انزعاج

استخدام وسائل مكافحة الضجيج آالحواجز المؤقتة التي  •

تخفف الضجيج ووسائل حرف أثر أنشطة التفجير، 

خان محرآات االحتراق ووسائل آتم أنابيب خروج د

 الداخلي

تفادي أو تقليل أنشطة النقل إلى ومن المشروع عبر  •

 . مناطق سكن المجتمعات المحلية

   تعرية التربة

يمكن أن تنتج تعرية التربة عن تعّرض سطحها للمطر والرياح 

، ونقل األتربة، وأنشطة  تنظيف موقع المشروع المعني:أثناء

ات األتربة يمكن أيضًا أن يسفر آما أن تجميع ونقل ذر. الحفر

عن ترّسبات في شبكات الصرف السطحي، مما قد يسفر عن 

أثر على نوعية أنظمة المياه الطبيعية وبالتالي األنظمة 
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وتشمل مناهج إدارة تعرية . البيولوجية التي تستخدم تلك المياه

  : التربة وأنظمة المياه ما يلي

   تجميع ونقل الرواسب

 : تعرية والحّت من خاللتقليل أو منع ال •

o  جدولة األنشطة بما يتفادى فترات سقوط أمطار

قدر ) أي في فصل احتباس األمطار(غزيرة 

 اإلمكان

o انحدار شدة تخطيط الحواف وتقليل طول و

 المنحدرات

o  فرش المهاد بغية تحقيق استقرار المناطق

 المكشوفة

o  إعادة زرع غطاء نباتي على الفور للمناطق

 المكشوفة 

o  تصاميم قنوات وحفر من أجل التدفقات وضع

 بعد انتهاء عملية التشييد 

o تبطين القنوات والمنحدرات شديدة االنحدار 

 مثًال باستخدام حصائر من الجوت(

تخفيض أو منع نقل الرواسب إلى خارج الموقع من  •

استخدام برك الترسيب، وإقامة سور حول الموقع، : خالل

 األنشطة قدر اإلمكان ومعالجة المياه، وتعديل أو تعليق

 . أثناء سقوط األمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشديدة

  إدارة الجريان السطحي بما يحقق نظافته

فصل أو تحويل مياه الجريان السطحي النظيفة لمنعها من  •

 من المواد الصلبة، بغية ة المحتوىاالختالط بالمياه عالي

 .جهاتقليل حجم المياه الالزمة معالجتها قبل إخرا

   تصاميم الطرقات

الحد من القدرة على الوصول إلى مماالت الطرق بهدف  •

 تقليل تعرية التربة الناجمة عن الجريان السطحي

إتاحة التصريف السطحي الكافي على الطرق استنادًا إلى  •

عرض الطريق المعني ومواد سطحه ودرجة ارتصاصها 

 ومدى صيانتها 

   اضطراب السطحات المائية

كانية حدوث أثر سلبي، ترآيب هياآل طليقة تبعًا إلم •

: مثًال) (غير مستندة إلى دعائم وسطية(االمتداد 

بالنسبة للمعابر ) الجسور وحيدة االمتداد أو البسطة

   المياهمجرىفوق 

الحد من مدة وتوقيت األنشطة في مجاري المياه  •

الفترات  وتفادي  االنحسارفتراتوقصرها على 

البيولوجية للنباتات  اتالحاسمة األهمية للدور

  ..)المهاجرة، والتفريخ، الخ( والحيوانات

بالنسبة لألشغال وسط مجرى المياه، استخدام أساليب  •

العزل آالحواف أو التحويل أثناء التشييد، بهدف الحد 

 من وصول الرواسب إلى المياه المتحرآة

النظر في استخدام تكنولوجيا الخنادق من أجل عبور  •

) المعابر المعلقة: مثًال(ب لمجرى الماء خطوط األنابي

 االتجاهي أو الترآيب باستخدام الحفر 
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  ) المنحدر(استقرار البنية 

: إتاحة إجراءات فعالة قصيرة األمد من أجل تحقيق •

استقرار المنحدرات، ومكافحة الرواسب، ومكافحة هبوط 

التربة إلى أن يصبح من الممكن تنفيذ إجراءات طويلة 

 مرحلة العملاألمد بشأن 

إتاحة أنظمة وشبكات الصرف السطحي الكافية لتقليل  •

 ومكافحة االرتشاحات

  نوعية الهواء 

 متطاير غبار تصاعدهدم عن الويمكن أن تسفر أنشطة التشييد 

الحفر في الموقع، ونقل مواد التربة، : ناجم عن مزيج من

ة واتصال آالت التشييد والبناء بالتربة المكشوفة، وتعرض الترب

أما المصدر الثانوي النبعاثات . المكشوفة وأآوام التربة للرياح

التراب فقد ينجم عن الدخان الخارج من عوادم محرآات 

معدات نقل التربة، وأيضًا عن اإلحراق المفتوح للنفايات 

وتشمل األساليب التي ينبغي النظر فيها . الصلبة في الموقع

 مواقع التشييد والهدم لتخفيض ومكافحة االنبعاثات إلى الجو من

  : ما يلي

الناجم عن مصادر مناولة المواد آسيور النقل تقليل الغبار  •

أو تجهيزات /والحاويات، وذلك باستخدام األغطية و

التخميد بالماء، واألآياس، أو الفّرازات (الضبط 

 )المخروطية

تقليل الغبار الصاعد من مصادر المناطق المفتوحة شاملة  •

باستخدام إجراءات ضبط آترآيب أسوار أآوام التخزين، 

 وأغطية وزيادة المحتوى من الرطوبة

ضرورة تنفيذ أساليب تخميد الغبار آرش الماء أو  •

الكيماويات غير السامة لتقليل تصاعد الغبار من أحمال 

 المرآبات

النقل االنتقائي لملوثات الهواء الممكنة آاألسبستوس من  •

 دم البنية األساسية القائمة قبل اله

  1-1إدارة االنبعاثات من المصادر المتحرآة وفقًا للقسم  •

يرجى الرجوع (تفادي حرق المواد الصلبة على المفتوح  •

إلى اإلرشادات الخاصة بإدارة النفايات الصلبة في القسم 

1-6 .( 

   النفايات الصلبة

 الناجمة في مواقع التشييد النفايات الصلبة غير الخطرةتشمل 

أنشطة التسوية : مر الزائدة الناجمة عنوالهدم مواد الط

والحفر، األخشاب والمعادن الخردة، واالنسكابات الصغيرة من 

وتشمل النفايات الصلبة األخرى غير الخطرة . خليط اإلسمنت

نفايات المكاتب والمطابخ والمهاجع حين تكون تلك األنواع من 

 وتشمل. العمليات جزءًا من أنشطة مشروع التشييد والبناء

التي من الممكن وجودها  التربة الملوثة النفايات الصلبة الخطرة

في الموقع المعني نتيجة لالستخدامات السابقة لألراضي 

: الكميات الصغيرة من مواد صيانة اآلالت ومنها المعنية، أو

خرق مسح الزيوت، ومصافي الزيوت المستخدمة، والزيوت 

كابات الزيوت المستخدمة ومواد تنظيف االنسكابات من انس

وتشمل أساليب منع ومكافحة النفايات الصلبة الخطرة . والوقود

وغير الخطرة في مواقع البناء والتشييد األساليب المدرجة في 

  . 6-1القسم 

   المواد الخطرة
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يمكن أن تشّكل أنشطة التشييد والهدم مصدرًا النفالت منتجات 

ئل زيوت التزييت، والسوا: بترولية األساس من بينها

الهيدروليكية، أو أنواع الوقود أثناء تخزينها أو نقلها أو 

وقد تنجم هذه المواد أيضًا عن أنشطة . استعمالها في المعدات

. الهدم في مكونات المباني أو معدات العمليات الصناعية

  : وتشمل أساليب منع وتقليل وضبط أنواع األثر تلك ما يلي

 صهاريج تخزين إتاحة االحتواء الثانوي الكافي بشأن •

الوقود والتخزين المؤقت للسوائل األخرى آزيوت 

 التزييت والسوائل الهيدروليكية

استخدام األسطح غير النفوذة في أماآن التزويد بالوقود  •

 واألماآن األخرى لنقل السوائل

تدريب العاملين على النقل الصحيح للسوائل والكيماويات  •

 واالستجابة لالنسكابات

ات النقالة للتنظيف واحتواء االنسكابات في إتاحة التجهيز •

المواقع المعنية وتدريب من يلزم على نشر واستخدام تلك 

 التجهيزات

تقييم محتويات المواد الخطرة والمنتجات البترولية  •

التجهيزات الكهربائية : مثًال(األساس في أنظمة المباني 

مرآبات متعددة الفنيل ثنائية الكلور، ومواد المتضمنة 

ومعدات العمليات ) لبناء الحاوية على األسبستوسا

وإزالتها قبل القيام بأنشطة التشييد أو الهدم، وإدارة 

 وهما 6-1 و 5-1معالجتها والتخلص منها وفقًا للقسمين 

يبحثان على التوالي في المواد الخطرة وإدارة النفايات 

 . الخطرة

تقييم مدى وجود مواد خطرة في أو على مواد البناء  •

ثنائيات الفنيل متعددة المعالجة بالكلورين، : مثًال(

) واألرضيات أو مواد العزل الحاوية على األسبستوس

وإزالة تلّوث مواد البناء الملوثة أو إدارتها على الوجه 

 . الصحيح

   صرف المياه المستعملة

يمكن أن تشمل أنشطة التشييد والهدم خلق مياه صرف صحي 

وتجب . ييننتبعًا لعدد العاملين المعمستعملة بكميات متفاوتة 

إتاحة مرافق صرف صحي نقالة أو ثابتة آافية لكافة العاملين 

وينبغي إدارة مياه الصرف . في آافة مواقع البناء والتشييد

الصحي المستعملة في مواقع البناء والتشييد وغيرها من 

  . 3-1المواقع وفقًا لما ورد في القسم 

  تلّوث األراضي 

 يحدث تلوث األراضي في المواقع قيد التشييد أو يمكن أن

، وذلك نتيجة النفالتات سابقة معروفة أو غير معروفة الهدم

من المواد الخطرة أو الزيوت، أو نتيجة لوجود بنية أساسية 

مهجورة آانت تستخدم سابقًا في تخزين أو مناولة تلك المواد، 

الزمة اإلجراءات ال. شاملة صهاريج التخزين تحت األرض

إلدارة المخاطر الناجمة عن تلّوث األراضي تتوقف على 

مستوى وموقع التلّوث، ونوع ومخاطر األوساط : عوامل مثل

ولكن ينبغي أن . الملوثة، واالستخدام الُمزمع لألراضي المعنية

  : تشمل إستراتيجية اإلدارة األساسية ما يلي

 إدارة األوساط الملّوثة بهدف حماية سالمة وصحة آل •

شاغلي الموقع المعني، والمجتمع المحلي المحيط به، : من

 والبيئة عقب أنشطة التشييد أو الهدم 

فهم االستخدامات السابقة لألراضي فيما يتعلق بإمكانية  •

 وجود مواد خطرة أو زيوت قبل بدء أنشطة التشييد والهدم
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إعداد خطط وإجراءات لالستجابة الآتشاف األوساط  •

ل أو تخفيض المخاطر على الصحة الملّوثة بغية تقلي

والسالمة والبيئة وفقًا للنهج المعتمد بشأن تلّوث األراضي 

  6-1قي القسم 

إعداد خطة إدارة بشأن المواد المتهالكة أو المهجورة أو  •

الخطرة أو الزيوت وفقًا للنهج المعتمد بشأن إدارة النفايات 

 . 6-1الخطرة الموصوف في القسم 

يذ أية إستراتيجية إدارة تحديد والتعاون مع قد يتطلب نجاح تنف

  . المسؤول عن التلوث أو الواجب مساءلته عنه

    الصحة والسالمة المهنية4-2

   فرط اإلجهاد

 واإلصابات واألمراض الناجمة عن –يعتبر فرط اإلجهاد 

الحرآة المتكررة ، وفرط اإلجهاد، :  مثل–الحرآة وبيئة العمل 

ن أسباب اإلصابات األآثر شيوعًا في يوالمناولة اليدوية من ب

وتشمل التوصيات بشأن منع والوقاية من . مواقع التشييد والهدم

  : تلك اإلصابات ما يلي

تدريب العاملين على أساليب رفع ومناولة المواد في  •

مشروعات التشييد والهدم، شاملة وضع حدود لألوزان من 

يكية أو الضروري فوقها استخدام وسائل المساعدة الميكان

 الروافع التي يشغلها شخصان 

تخطيط مواقع العمل بما يقلل ضرورة النقل اليدوي  •

 لألحمال الثقيلة

اختيار األدوات وتصميم أماآن العمل التي تخفض القوة  •

الالزمة وأوقات الحمل والتي تشجع تحسين وضعية 

الجلوس أو الوقوف، بما في ذلك أماآن العمل القابلة 

 تضاءللتعديل عند االق

تنفيذ ضوابط إدارية في إجراءات وخطوات العمل  •

 . آمداولة العمل والراحة أو فترات االستراحة

   سقوطالتزحلق وال

 على نفس االرتفاع نتيجة لسوء سقوطحوادث التزحلق وال

االنتشار الزائد لنفايات األنقاض، : الترتيب أو التنظيف مثل

واالستخدام غير ومواد البناء السائبة، وانسكابات السوائل، 

الكهرباء والحبال على األرض هي أيضًا من  المضبوط ألسالك

بين أآثر أسباب الحوادث التي تضيع الوقت في مواقع التشييد 

  . والهدم

تشمل الطرق الموصى بها من أجل منع حوادث التزحلق 

  :  من أو على االرتفاع نفسه ما يليسقوطوال

يدة آتخزين ووضع تنفيذ ممارسات الترتيب والنظافة الج •

 السائبة في أماآن محددة بعيدًا ممواد البناء أو أنقاض الهد

 عن ممرات المشاة

التنظيف المنتظم لنفايات أنقاض الهدم الزائدة وانسكابات  •

 السوائل

وضع أسالك الكهرباء والحبال في أماآن مشترآة  •

 وممرات موضوعة عليها عالمات

 . استخدام أحذية تمنع التزحلق •

   على االرتفاعاتالعمل 

 الساللم  من فوقحوادث السقوط من االرتفاعات نتيجة العمل

والمنصات والهياآل المبنية أو المهّدمة جزئيًا هي من بين أآثر 
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أسباب اإلصابات المميتة أو المسببة إلعاقة دائمة في مواقع 

 موجودة، من سقوطفإذا آانت أخطار ال. التشييد أو الهدم

 بحيث تتضّمن سقوطحماية من الالضروري وضع خطة لل

واحدًا أو أآثر من الجوانب التالية، وذلك تبعًا لطبيعة أخطار 

   95. المعنّيةسقوطال

التدريب على واستخدام وسائل مؤقتة لمنع السقوط  •

 200آالدرابزين أو الحواجز القادرة على تحّمل ما زنته 

رطل إنجليزي، وذلك عند العمل على ارتفاعات تعادل أو 

ر من مترين أو على أي ارتفاع إذا آانت المخاطر أآث

آالت عاملة، ومياه أو سوائل، ومواد : تشمل السقوط إلى

خطرة، أو من خالل فتحة في سطح المكان الذي يجري 

 فيه العمل

: التدريب على واستخدام أجهزة إيقاف السقوط مثل •

المشدات التي تغطي آافة الجسم، وأشرطة التعليق التي 

 رطل 5000قة والقادرة على تحّمل ما زنته تمتص الطا

موصوفة في هذا القسم بعنوان العمل على (إنجليزي 

وإجراءات اإلنقاذ من حوادث السقوط ) االرتفاعات أعاله

آما ينبغي . لمعالجة العاملين الذين تم بنجاح وقف سقوطهم

أن تكون الربطة في جهاز إيقاف السقوط قادرة على تحّمل 

 طل إنجليزي ر5000ما زنته 

استخدام مناطق رقابة وأنظمة رصد السالمة لإلنذار  •

العاملين بشأن قربهم من مناطق خطر السقوط، فضًال 

تأمين ووضع عالمات ولصاقات على أغطية : عن

 . الفتحات في األرض أو على األسطح أو ممرات المشاة

                                                 
يمكن االطالع على معلومات إضافية عن تحديد أخطار السقوط  95

 United States Occupationalوتصميم أنظمة الحماية المناسبة في 
Health and Safety Administration’s (US OSHA) web 

site: 
http://www.osha.gov/SLTC/fallprotection/index.html 

  

  اإلصابة بأشياء ساقطة

 آبيرة من حيث يمكن أن تشّكل أنشطة التشييد والهدم أخطارًا

احتمال سقوط مواد أو أدوات فضًال عن انطالق ذرات صلبة 

من األدوات الكهربائية الحاتة أو األنواع األخرى من تلك 

الرأس والعيون األدوات، مما قد يسفر عن اإلصابة في 

أساليب منع والوقاية من والسيطرة على وتشمل . واألطراف

  : تلك األخطار ما يلي

 محددة ومحصورة لرمي النفايات أو استخدام مناطق •

أو مسقط يؤمن سالمة حرآة النفايات من /اإللقاء بها، و

 مستويات عالية إلى مستوى أدنى

صنفرة، الالنشر، والقطع، والشحذ، و: القيام بأنشطة •

نقر باستخدام الواقيات الصحيحة وأدوات الكشط أو الو

 التثبيت المناسبة

ة بهدف تفادي نقل الحفاظ على ممرات المرور الواضح •

 المعدات الثقيلة فوق البقايا السائبة

استخدام إجراءات مؤقتة للوقاية من السقوط عن المنصات  •

قضبان : والحواف الخارجية ألسطح العمل العالية، ومنها

الدرابزين واللوحات الطرفية لتثبيت األرجل ومنع المواد 

 من الخروج من مكانها

حصر ات التفجير، واستخدام تقييم أماآن العمل أثناء عملي •

التفجير أو وسائل الحْرف األخرى بهدف تقليل تطاير 

األحجار أو تطاير أنقاض الهدم إذا آان العمل يتم بالقرب 

 من الناس أو المباني

استخدام تجهيزات الوقاية الشخصية المناسبة آالنظارات  •

التي تؤّمن السالمة ذات الواقيات الجانبية وأغطية الوجه 

 . بعات القاسية وأحذية السالمةوالق
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  اآلالت المتحرآة

ي نقل رآبات واستخدام المعدات الرافعة فحرآة مرور الم

: اآلالت والمواد في موقع التشييد قد تشّكل أخطارًا مؤقتة منها

التماس الجسدي، واالنسكابات، والغبار، وانبعاثات الغازات، 

لمعدات الثقيلة آما أن مجال رؤية القائمين بتشغيل ا. والضجيج

 من معداتهم وقد ال يرون المشاة القريبين من بالقربمحدود 

فتخلق أثرًا آبيرًا وتمّد أما المرآبات مفصلية الوسط . مرآباتهم

منطقة الخطر على الجانب الخارجي لجهة دورانها أثناء 

  : وتشمل أساليب منع وضبط هذا األثر ما يلي. سيرها

ر المرآبات، وعمل حرآة مرو: تخطيط وفصل مواقع  •

 اآلالت، والسير على األقدام، وضبط حرآة مرور

المرآبات من خالل استخدام طرق مرور وحيدة االتجاه، 

ووضع حدود للسرعة القصوى، واستخدام حاملي األعالم 

الصدرات المدربين في المواقع الالزمة مع آونهم يلبسون 

جيه أو مالبس خارجية عالية قابلية الرؤية ليقوموا بتو

  .حرآة المرور

التأآد من إمكانية رؤية العناصر من خالل استخدام  •

عند العمل في أو السير عبر   قابلية الرؤيةصدرات عالية

أماآن تشغيل المعدات الثقيلة، وتدريب العاملين على التأآد 

من التواصل بالعيون مع القائمين بتشغيل تلك المعدات قبل 

  .االقتراب من المرآبة العاملة

المعدات المتنقلة بأجراس إنذار مسموع التأآد من تزويد  •

  .عند تحرآها للخلف

استخدام معدات الرفع المختبرة وجيدة الصيانة المناسبة  •

عها ، آالرافعات، وربط األحمال عند رفلألحمال المعنية

  . إلى أماآن العمل على ارتفاعات عالية

  الغبار

لماء أو تخميد الغبار آرش اضرورة تنفيذ أساليب  •

الكيماويات غير السامة بغية تقليل الغبار الناجم عن حرآة 

 المرآبات

ضرورة استخدام تجهيزات الوقاية الشخصية مثل آّمامات  •

 الوقاية من الغبار حين تكون مستوياته عالية جدًا

  األماآن الضيقة والحفريات 

تشمل األمثلة على األماآن الضيقة التي قد نكون موجودة في  

والقواديس، األحواض، والصوامع، :  التشييد أو الهدممواقع

واألقبية، والصهاريج، والمجاري، واألنابيب، وفتحات 

ويجوز أيضًا اعتبار الحفر والخنادق أماآن ضيقة أو . الوصول

وإضافة إلى اإلرشادات المدرجة في القسم . محدودة المخارج

حفريات ، األخطار المهنية المصاحبة لألماآن الضيقة وال2-8

: في مواقع التشييد والهدم يجب منعها والوقاية منها وفقًا لما يلي  

ضبط العوامل الخاصة بالموقع المحدد التي يمكن أن تزيد  •

في عدم استقرار منحدر موقع الحفر شاملة على سبيل 

استخدام نزح الماء من الحفر، الجدران الجانبية : المثال

ا يزيل أو يقلل الداعمة، وتعديل درجات االنحدار بم

 مخاطر االنهيار أو االحتجاز أو الغرق

إتاحة وسائل الدخول والخروج المأمونة من وإلى الحفر  •

تمهيد المنحدرات، وتمهيد طرق الوصول، أو : مثل

 األدراج والساللم

تفادي تشغيل معدات االحتراق الداخلي لفترات طويلة  •

 جيدة داخل الحفر التي يجب دخول اآلخرين لها ما لم تكن

 . التهوية
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    للمواقعاألخرى مخاطرال

يمكن أن تشّكل مواقع التشييد والهدم مخاطر التعّرض للغبار 

 والنفايات الشتعالالقابلة لوالكيماويات واألخطار أو المواد 

على مزيج من األشكال آسوائل أو مواد صلبة أو غازات، 

واقع وهي ما ينبغي منعه والوقاية منه من خالل تنفيذ خطط للم

  :المحددة وممارسات اإلدارة الالزمة األخرى، شاملة

استخدام عناصر مدّربين على نحو خاص على تحديد  •

وإزالة النفايات من الصهاريج واألوعية الحاوية ومعدات 

التجهيز أو األراضي الملّوثة آخطوة أولى في أنشطة 

الهدم، وذلك لتسهيل السالمة في عمليات الحفر والتشييد 

 ك والهدموالتفكي

استخدام عناصر مدّربين على نحو خاص على تحديد  •

وانتقائيًا إزالة المواد الخطرة من مكونات األبنية قبل 

مواد العزل أو : تفكيكها أو هدمها شاملة على سبيل المثال

المواد البنيوية الحاوية على األسبستوس وثنائي الفنيل 

وية على والمكونات الكهربائية الحا) PCB(متعدد الكلور 

  96الزئبق

 استخدام تجهيزات الوقاية الشخصية الخاصة بالنفايات •

استنادًا إلى نتائج تقييم إلجراءات الصحة والسالمة 

البدالت الواقية /أقنعة التنفس، والمالبس: المهنية، شاملة

 . ووسائل حماية العيون

    صحة وسالمة المجتمعات المحلية4-3

  األخطار العامة في المواقع 

                                                 
يمكن االطالع على معلومات إضافية عن إدارة وإزالة مواد البناء  96

 ASTM Standard E2356 andالحاوية على األسبستوس في 
E1368.  

من  استراتيجيات إدارة المخاطر تنفيذغي على المشروعات ينب

أجل حماية المجتمعات المحلية المعنية من األخطار المادية 

والكيميائية أو غيرها من األخطار المصاحبة للمواقع قيد 

وقد تنشأ المخاطر عن التجاوز غير المتعّمد . اإلنشاء أو الهدم

المواد الخطرة، :  معأو المتعّمد، بما في ذلك التماس الممكن

والتربة واألوساط البيئية الملّوثة، والمباني الخالية أو قيد 

اإلنشاء، أو الحفريات واإلنشاءات التي قد تشّكل أخطار 

ويمكن أن تشمل استراتيجيات إدارة . السقوط واالحتجاز

  : المخاطر ما يلي

تقييد القدرة على الوصول إلى الموقع المعني، وذلك من  •

يج من الضوابط المؤسسية واإلدارية، مع خالل مز

المخاطر تبعًا  عالية  أو األماآنالترآيز على الهيكليات

األسوار، والالفتات، : ألوضاع الموقع المحدد شاملة

 وإعالم المجتمع المحلي المعني عن المخاطر

في مواقع التشييد التي ال يمكن إزالة األوضاع الخطرة  •

 القدرة على الوصول ضبطها بفعالية مع تقييد وحصر

إليها، آتغطية الفتحات المؤدية لألماآن الضيقة الصغيرة، 

مع التأآد من وجود وسائل نجاة في الفتحات الكبيرة 

آالخنادق أو الحفريات أو المخازن ذات األقفال الخاصة 

 . بالمواد الخطرة

   منع والوقاية من األمراض

ة وتلك التي يعتبر تزايد حدوث اإلصابات باألمراض الُمعدي

تنقلها الحشرات والسيما الممكن عزوها ألنشطة التشييد خطرًا 

جّديًا ممكنًا على صحة العاملين في المشروع وسكان المناطق 

) الوقاية من األمراض (6-3يدرج القسم . المجاورة له

التوصيات بشأن مكافحة والوقاية من األمراض المعدية وتلك 

  . بق على أنشطة مرحلة التشييدالتي تنقلها الحشرات، وهي تنط
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  السالمة في حرآة المرور 

يمكن أن تسفر أنشطة التشييد عن زيادة آبيرة في حرآة  

وانتقال المرآبات الثقيلة من أجل نقل مواد ومعدات البناء، مما 

يزيد مخاطر الحوادث واإلصابات المتعلقة بحرآة مرور على 

ل وقوع حوادث ينبغي تقلي. العاملين والمجتمعات المحلية

المرور المتعلقة بالمرآبات التابعة للمشروع المعني أثناء 

التشييد، وذلك من خالل مزيج من حمالت التثقيف والتوعية 

سالمة حرآة  (4-3جراءات التي يصفها القسم واعتماد اإل

  ). المرور
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