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  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
التعدينب الخاصة

 مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

)GIIP.(1 وحين تشارك مؤسسة واحدة أو أآثر من 

لمؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد ا

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

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

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب 

االطالع على القائمة ويمكن .  المعنّيةقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع

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

linesvironmentalGuide

                                                 
 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1

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

تشمل األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة 
العملية عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة 

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

  .الجدوى المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 . زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة، مع اعتماد جدول 

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

 ،الوضع في البلد الُمضيف: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

الستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى والطاقة ا

 آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية .الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضيف عن 

اإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن المستويات و

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

 يحتاج األمر إلى – في ضوء أوضاع المشروع المعني –

برير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم ت

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

 .والبيئة

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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  التطبيق 
تنطبق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل 

الحفرة (التعدين تحت السطحي والسطحي التعدين على أعمال 

، )الحقني(، والتعدين الطميي، والتعدين المحلولي )المكشوفة

وتتناول اإلرشادات بشأن البيئة والصحة  .والتكريك البحري

والسالمة من أجل استخراج مواد البناء بالتوضيح استخراج 

   .المواد الخام الخاصة بمنتجات البناء

  :ها وفق األقسام التاليةوهذه الوثيقة تم تنظيم

 اآلثار المرتبطة بالصناعة تحديدا وآيفية التعامل - 1.0القسم 
  معها

   رصد األداء ومؤشراته2.0القسم 
  المراجع والمصادر اإلضافيةثبت  — 3.0القسم 

   وصف عام ألنشطة الصناعة-الملحق ألف 

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة  1.0
  وآيفية التعامل معها

م القسم التالي ملخصًا لقضايا البيئة والصحة والسالمة يقد

وتتضمن مرافق معالجة الخام (المرتبطة بأنشطة التعدين 

التي قد تحدث أثناء مراحل االستكشاف، واإلعداد ) المعدني

واإلنشاء، والتشغيل، واإلغالق وإيقاف التشغيل، وما بعد 

اإلشارة وتجدر  .اإلغالق، مع توصيات بكيفية التعامل معها

إلى أن التوصيات المتعلقة بالتعامل مع مشاآل البيئة والصحة 

والسالمة التي تشترك فيها غالبية األنشطة الصناعية الكبرى 

   .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةمتاحة في 

 القضايا البيئية 1.1

تتضمن القضايا البيئية المحتملة ذات الصلة بأنشطة التعدين 

  :إلى التعامل مع ما يليالحاجة 

 استعمال المياه ونوعيتها •

 النفايات •

 المواد الخطرة •

 استعمال األراضي والتنوع البيولوجي •

 نوعية الهواء •

 الضوضاء واالهتزازات •

 استخدام الطاقة •

 اآلثار البصرية •

  استعمال المياه ونوعيتها
 في مواقع المناجم -تشكل إدارة استعمال المياه ونوعيتها 

فقد يحدث تلوث محتمل  .ية بالغة األهمية قض-وحولها 

لمصادر المياه في وقت مبكر من دورة عمر المنجم خالل 

 من بينها -مرحلة االستكشاف، آما قد تؤدي العديد من العوامل 

 إلى حدوث آثار -) مثل الهجرة الوافدة(اآلثار غير مباشرة 

 آما يعد نقص توفر المياه السطحية .سلبية على نوعية المياه

والجوفية أيضًا من الشواغل على المستوى المحلي وعلى 

مستوى المجتمعات المحلية المتاخمة لمواقع التعدين، السيما في 

المناطق القاحلة، أو في المناطق ذات اإلمكانيات الزراعية 

وبناًء عليه، ينبغي ألنشطة التعدين أن تتضمن قدرًا  .العالية

 المياه، إضافة إلى معالجة وافيًا من الرصد واإلدارة الستعمال

تيارات النفايات السائلة بما في ذلك سيب مياه العواصف من 

   .موقع المنجم

  استعمال المياه
ومن الممكن أن تستهلك المناجم آميات هائلة من المياه، خاصة 

في وحدات المعالجة واألنشطة ذات الصلة، وآذلك أيضًا في 

آما يحدث فقد في  .إخماد الغبار، وغير ذلك من استخدامات

المياه من خالل التبخر في المنتج النهائي، إال أن الفقد األآبر 

وينبغي أن ينصب ترآيز  .يحدث عادة في تيار نفايات التعدين

فالمناجم  .جميع المناجم على اإلدارة المالئمة لتوازن المياه بها
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التي لديها فائض في إمدادات المياه، آما هو الحال في البيئات 

مدارية الرطبة أو المناطق التي يحدث بها ذوبان للثلوج ال

والجليد، من الممكن أن يحدث بها تدفقات بالغة الذروة تستلزم 

  .إدارة دقيقة

  :وتشمل الممارسات الموصى بها إلدارة شؤون المياه ما يلي

بما في ذلك الظروف المناخية (إحداث توازن مائي  •

ة العمليات المرتبطة وحد) دائرة(للمنجم ومحيط ) المحتملة

 به، واإلفادة من ذلك في تصميم البنية األساسية؛ 

وضع خطة إدارة مستدامة إلمدادات المياه لتقليل اآلثار  •

على األنظمة الطبيعية عن طريق إدارة استعمال المياه، 

وتفادي نضوب مستودعات المياه الجوفية، وتقليل 

 .التأثيرات على مستخدمي المياه

 ياه التعويض؛ تقليل آمية م •

دراسة إعادة استخدام وتدوير ومعالجة المياه المتخلفة من  •

عمليات المعالجة، متى آان ذلك ممكنًا من الناحية العملية 

مثل إعادة المواد الطافية من برآة نفايات التعدين إلى (

 ؛)وحدة المعالجة

مراعاة اآلثار المحتملة على التوازن المائي قبل بدء أي  •

 ة المياه؛أنشطة إلزال

مثل (إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين  •

الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المعرضة 

للتعرف على أية متطلبات متضاربة بشأن ) للتأثر

األراضي ومدى اعتماد المجتمعات المحلية على الموارد 

أو متطلبات الحفاظ عليها التي قد تحتاجها تلك /المائية و

  .لمنطقةا

  نوعية المياه
تشمل الممارسات الموصى بها للتعامل مع اآلثار على نوعية 

  :المياه ما يلي

يجب إدارة آمية ونوعية تيار نفايات المنجم السائلة التي  •

يتم تصريفها في البيئة، بما في ذلك مياه العواصف، 

النض، والنفايات السائلة الناتجة ) حصيرة(وصرف وسادة 

معالجة، وصرف أعمال المناجم العامة، من عمليات ال

ومعالجة هذه التيارات بحيث تصبح متوافقة مع القيم 

اإلرشادية المعمول بها لصرف النفايات السائلة الواردة في 

 ؛2.0القسم 

عالوة على ذلك، ال ينبغي لعمليات الصرف في المياه  •

السطحية أن تؤدي إلى تجاوز ترآيزات الملوثات لمعايير 

مياه المحلية المحيطة خارج منطقة المزج المقامة نوعية ال

يجب أن يوضع في االعتبار  .على أسس علمية

استخدامات المسطح المائي المستقبل وطاقته االستيعابية، 

بما في ذلك اآلثار على المصادر األخرى للصرف في 

المسطح المستقبل، وفقًا لألحمال المقبولة للملوثات ونوعية 

اإلرشادات ائلة آما هو موضح في صرف النفايات الس
 العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة؛

يجب ترآيب مصائد أو بالوعات فعالة للزيوت والشحوم  •

في منشآت إعادة التزويد بالوقود والورش ومستودعات 

تخزين الوقود ومناطق االحتواء، والعمل على صيانتها، 

طط آما يجب توفر أطقم لمكافحة االنسكاب مع وجود خ

 لالستجابة لحاالت الطوارئ؛

يجب أن تستند نوعية المياه في أنظمة التخزين المفتوحة  •

مثل مناطق جمع النضاض أو برك المحاليل أو برك (

إلى نتائج تقييم ) نفايات التعدين أو برك احتجاز المياه

المخاطر الخاصة بكل موقع على وجه التحديد، مع تفعيل 

لتخفيف من حدة إجراءات ضابطة مناسبة بغرض ا

المخاطر أو الوفاء بالقيم اإلرشادية الخاصة بالنفايات 

 ، 2.0السائلة الواردة في القسم 

يجب التعامل مع مياه الصرف الصحي إما عن طريق  •

إعادة استخدامها أو توجيهها للمعالجة اإلنتانية و السطحية 
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اإلرشادات العامة بشأن البيئة وفقًا لما هو وارد في 
  .لسالمةوالصحة وا

 

  مياه العواصف
تشمل القضايا األساسية المتعلقة بالتعامل مع مياه العواصف 

فصل المياه النظيفة عن المياه القذرة، وتقليل السيب، وتجنب 

تعرية األسطح األرضية المكشوفة، وتجنب الترسيب في أنظمة 

وقد  .الصرف وتقليل تعرض المناطق الملوثة لمياه العواصف

يات التعامل مع مياه العواصف بصفة عامة صنفت استراتيج

إال أن العديد من التدابير تمتد لتشمل (وفقًا لمراحل التشغيل 

 ).أآثر من مرحلة بما في ذلك مرحلة إيقاف التشغيل واإلغالق

  وبناء عليه؛

من مرحلة االستكشاف وما بعدها، تتضمن استراتيجيات 

   :التعامل ما يلي

مثل، (للثفالة للرياح أو المياه تقليل تعرض المواد المولدة  •

 ؛)وضع أآوام التربة والصخور بشكل مناسب

إبعاد السيب من المناطق غير المضطربة حول المناطق  •

المضطربة بما في ذلك المناطق التي تم تسويتها، أو 

ويجب معالجة مثل ذلك الصرف  .بذرها، أو زراعتها

 إلزالة الثفالة؛

مثل استخدام (رج الموقع تقليل أو منع انتقال الثفالة خا •

 ؛)برك الترسيب، وأسيجة الطمي

يجب حماية بالوعات مياه العواصف والخنادق وقنوات  •

مجاري المياه من التعرية من خالل الجمع بين تحديد 

األبعاد المناسبة، وتقنيات تحديد الميول، واستخدام دآة من 

ينبغي تصميم تجهيزات الصرف المؤقتة  .الحجارة وبطانة

اؤها وصيانتها لفترات معاودة تمتد لما ال يقل عن وإنش

 ساعة، بينما يتم تصميم تجهيزات الصرف 24/ عامًا25

 24/ عام100الدائمة على أساس فترات معاودة تبلغ 

آما يجب تحديد متطلبات الصيانة إلنشاءات  .ساعة

الصرف المؤقتة أيضًا على أساس المخاطر المتوقعة مع 

إلنشاءات تحويل المياه، وآذلك مراعاة العمر المرتقب 

  .فترات المعاودة ألي إنشاءات تصرف فيها

 

من مرحلة اإلنشاء وما بعدها، تتضمن استراتيجيات التعامل ما 

  :يلي

 إقامة مناطق نهرية؛ •

التوقيت المناسب في تطبيق مجموعة مؤتلفة من تقنيات  •

/ تحديد المنحنيات المحيطية، وصناعة المدرجات، وخفض

ميل، والحد من سرعة السيب، ووضع تجهيزات تقليل ال

الصرف المناسبة لتقليل التعرية في آل من المناطق 

 النشطة وغير النشطة؛

يجب أن تكون طرق الوصول أو النقل منحدرة أو معالجة  •

سطحيًا للحد من التعرية، ويجب إقامة أنظمة لصرف 

 الطرق؛

، يجب تصميم المنشآت لتحمل الحمل الهيدروليكي الكامل •

بما في ذلك المدد من مستجمعات أعلى المجرى والمناطق 

 غير المستغلة تعدينيًا؛

يجب أن تصمم مناطق ترسيب أو ترويق مياه العواصف  •

وأن تصان وفقًا للممارسات الهندسية الجيدة المقبولة دوليًا، 

بما في ذلك وجود تجهيزات لحجز المخلفات والمواد 

ثفالة وتشغيلها بحيث يجب تصميم منشآت منع ال .الطافية

 50يكون الصرف النهائي لمجموع المواد الصلبة المعلقة 

لتر إضافة إلى البارامترات والقيم اإلرشادية األخرى /ملغم

، مع مراعاة األوضاع 2.0السارية والواردة في القسم 

والفرص األساسية للتحسين الشامل لنوعية المسطح المائي 

شادات العامة بشأن البيئة اإلرالمستقبل، آما هو مبين في 
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يجب أن تتسق نوعية مياه الصرف  .والصحة والسالمة

 .مع استخدام المسطح المائي المستقبل لها

 

من مرحلة بدء العمليات وما بعدها، تتضمن استراتيجيات 

  :التعامل ما يلي

يجب إجراء التسوية النهائية للمناطق المختلة، بما في ذلك  •

ل وضع الطبقات النهائية لوسط تحضير الغطاء الترابي قب

النمو، متسقة مع خطوط الكنتور إلى أقصى حد ممكن 

 تحقيقه، بشكل آمن وعملي؛

يجب إتمام إعادة الكساء النباتي في المناطق المختلة، بما  •

في ذلك البذر، فور وضع وسط النمو لتجنب حدوث 

 .تعرية

  صرف الصخور الحمضية ونض المعادن
الحمضية إلى تكون األحماض يشير تعبير صرف الصخور 

عندما تتأآسد المواد التي يمكنها توليد األحماض، في بيئة 

تحتوي على األآسجين والمياه، وذلك في ظل زيادة المعادن 

الكبريتيدية المولدة لألحماض عن المعادن المعادلة لألحماض، 

وتميل الظروف الحمضية إلى إذابة المعادن  .السيما الكربونات

) في ظاهرة تعرف باسم نض المعادن(من قوالبها وتحريرها 

ويجب منع  .وتتجمع بعد ذلك في األنظمة السطحية أو الجوفية

صرف الصخور الحمضية ونض المعادن ومكافحتهما آما هو 

ويجب أن  .من هذه الوثيقة‘ مبين في قسم النفايات الصلبة

يتواصل التعامل مع المواد التي يمكنها توليد األحماض، 

 الصخور الحمضية، ونض المعادن مادامت هناك ثمة وصرف

حاجة إلى الحفاظ على نوعية النفايات السائلة عند المستويات 

الضرورية لحماية البيئة المحلية، بما في ذلك في مراحل إيقاف 

تشغيل المنجم وإغالقه ومرحلة ما بعد إغالقه، إذا اقتضت 

  .الضرورة

ر الحمضية ونض وتنطبق المسائل المتعلقة بصرف الصخو

المعادن على النفايات الصخرية، ومواد نفايات التعدين، 

وأسطح الصخور المكشوفة مثل حفر الطرق وجدران حفر 

  . المناجم

  حماية موارد المياه الجوفية
إلى جانب منع ومكافحة النفايات السائلة، والنفايات، 

واالنطالقات المحتملة للمواد الخطرة، ثمة توصيات إضافية 

تعامل مع المصادر المحتملة لتلوث المياه الجوفية، التي لل

ترتبط بصفة أساسية بأنشطة النض والتعدين المحلولي 

إضافة إلى التعامل مع نفايات التعدين، تتضمن ما ) الحقني(

2:يلي

يجب على الجهات المستغلة أن تصمم وتدير عمليات  :النض

  :نض الرآام السطحي مع مراعاة ما يلي

ارتشاح محاليل النض السامة من خالل وضع يجب منع  •

البطانات وشبكات الصرف الفرعية المناسبة لجمع أو 

 تدوير المحلول لمعالجته، وتقليل االرتشاح األرضي؛

يجب تصميم شبكات خطوط األنابيب التي تحمل المحاليل  •

 المثقلة بوسيلة احتواء ثانوي مزود بحواجز واقية؛

رب في شبكة خطوط يجب ترآيب معدات اآتشاف التس •

األنابيب ووحدات المعالجة مع تطبيق أنظمة استجابة 

 لحاالت التسرب؛

برك تخزين محلول المعالجة وغيرها من برك احتجاز  •

المياه التي تحتجز المياه غير العذبة أو النفايات السائلة 

غير المعالجة لعملية النض، يجب أن تبطن، وأن تجهز 

                                                 
تتوفر معلومات إضافية بشأن تدابير حماية المياه الجوفية في أنشطة  2

 US EPAالموضعية في ) الحقني(النض والتعدين المحلولي 
Guidanceعلى الموقع : 

-sol/pdfs/classv/uic/safewater/gov.epa.www://http
pdf.fact; htm.40nip/au.com.uic.www://http and 

html.12/org.saltinstitute.www://http.  

http://www.epa.gov/safewater/uic/classv/pdfs/sol-fact.pdf
http://www.epa.gov/safewater/uic/classv/pdfs/sol-fact.pdf
http://www.uic.com.au/nip40.htm
http://www.saltinstitute.org/12.html
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رصد مستويات المياه باآلبار الكافية للتمكين من 

 .ونوعيتها

 

يجب على الجهات المستغلة أن  ):الحقني(التعدين المحلولي 

مع مراعاة ما ) الحقني(تصمم وتدير مشاريع التعدين المحلولي 

  :يلي

اختيار الموقع المناسب والممارسات التشغيلية المناسبة  •

بناًء على خصائص الطبقات التي تحد الموقع، لضمان 

ة محلول النض خارج حدود موقع الحد من حرآ

االستخراج وحماية مستودعات المياه األرضية خارج 

 الموقع؛

إقامة آبار رصد آافية حول الُحفر للتمكين من رصد  •

 .مستويات الضغط وآذلك آمية المياه ونوعيتها

 

  النفايات
اإلنشاءات مثل مقالب  .تنتج المناجم آميات آبيرة من النفايات

سدود نفايات التعدين، ومنشآت / احتجاز النفايات، وأماآن 

االحتواء يجب أن يتم تخطيطها وتصميمها وتشغيلها بحيث يتم 

) المتعلقة بخصائص التربة(تقييم المخاطر الجيوتقنية 

والتأثيرات البيئية بشكل مناسب والتعامل معها على مدى دورة 

   .عمر المنجم

 . المنجمقد تتولد نفايات صلبة في أي مرحلة من دورة عمر

تحدث أهم األنشطة التعدينية المولدة للنفايات أثناء المراحل 

التشغيلية، التي تتطلب نقل آميات آبيرة من الغطاء الترابي 

آما توجد أنواع أخرى  .وإنتاج نفايات صخرية ونفايات تعدين

من النفايات الصلبة، التي تختلف حسب نوع النشاط التعديني، 

النض، ومخلفات الورش، ) حصيرة(من بينها نفايات وسادة 

والنفايات المنزلية والنفايات الصناعية غير المتصلة بالعمليات، 

إضافة إلى الزيوت والمواد الكيميائية المخلفة، وغيرها من 

   .النفايات محتملة الخطورة

  مقالب النفايات الصخرية
يستلزم آشف المعادن المراد استخراجها في الكثير من األحيان 

 آميات آبيرة من الغطاء الترابي أو النفايات الصخرية، إزالة

في المناجم ) (إزالة الطبقة السطحية(وذلك بحسب نسبة التعرية 

وغالبًا ما يتم التخلص  ).السطحية أو مناجم الحفرة المفتوحة

من الغطاء الترابي والنفايات الصخرية في مقالب مبنية 

ارة تلك المقالب أثناء ومن األهمية بمكان إد .للنفايات الصخرية

دورة عمر المنجم لحماية صحة اإلنسان وسالمته، وحماية 

   .البيئة

  :تشمل التوصيات بشأن إدارة مقالب النفايات الصخرية ما يلي

يجب تخطيط المقالب بمواصفات مناسبة من حيث ارتفاع  •

المصطبة وارتفاع مسافة الرفع بناًء على طبيعة المادة 

نية المحلية لتقليل التعرية وتقليل واالعتبارات الجيوتق

 األخطار المهددة للسالمة؛

التعامل مع النفايات التي لديها إمكانيات توليد األحماض  •

 آما هو موضح في اإلرشاد أدناه؛

يجب مراعاة التغير المحتمل في الخصائص الجيوتقنية في  •

المقالب نتيجة للتجوية المحفزة بالعوامل الكيميائية أو 

من شأن ذلك أن يقلل من النفايات المرآومة  .ةالبيولوجي

بصورة آبيرة من حيث حجم الحبيبات والخصائص 

المعدنية، مما ينتج عنه نسب عالية من فتات الطين 

هذه  .وانخفاض آبير في الثبات يقارب الخلل الجيوتقني

خاصة التماسك، (التغيرات في الخصائص الجيوتقنية 

نطبق بصفة خاصة على ت) والزاوية الداخلية لالحتكاك

المنشآت التي يتم إيقاف تشغيلها دون وضع نظام التغطية 

الذي من شأنه منع التهطال من النفاذ إلى بدن , المناسب
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وينبغي لتصميم المنشآت الجديدة أن يأخذ  .مقلب النفايات

في الحسبان مثل ذلك التدهور المحتمل في الخصائص 

آما ينبغي  .مة أعلىالجيوتقنية من خالل توفير عوامل سال

السالمة للمنشآت القائمة أن تأخذ في / لتقييمات الثبات 

 .الحسبان تلك التغيرات المحتملة

  نفايات التعدين
تتفاوت استراتيجيات التعامل مع نفايات التعدين تبعًا للقيود 

ومن بين  .نوع نفايات التعدين/ الموجودة في الموقع وطبيعة 

ئة تلوث المياه الجوفية والسطحية نظرًا اآلثار المحتملة على البي

لتولد صرف صخور حمضية ونض المعادن المحتوي على 

النضاض، والتثفل في شبكات الصرف، وتولد الغبار، / السيب 

وحدوث مخاطر جيوتقنية محتملة ترتبط بخيار التعامل 

ويجب على استراتيجيات التعامل مع نفايات التعدين  .المختار

ان آيفية مناولة نفايات التعدين والتخلص أن تضع في الحسب

منها أثناء التشغيل، إضافة إلى التخزين الدائم لها بعد إيقاف 

وينبغي أن تراعي االستراتيجيات طبوغرافية الموقع  .التشغيل

والمستقبالت أسفل المجاري المائية والطبيعة الفيزيائية لنفايات 

بيبات والكثافة مثل الحجم المتوقع وتوزيع حجم الح(التعدين 

3).والمحتوى المائي، إلى جانب عوامل أخرى

تشمل االستراتيجيات الموصى بها للتعامل مع نفايات التعدين 

   :ما يلي

تصميم اإلنشاءات وتشغيلها وصيانتها وفقًا لمواصفات  •

ICOLD3و ANCOLD4 , أو أية معايير أخرى

 .خاطرمعترف بها دوليًا استنادًا إلى استراتيجية لتقييم الم
                                                 

                                                

 لمزيد من المعلومات راجع  3
 Mining Association of Canada (MAC – 
www.mining.ca): A Guide to the Management of 
Tailings Facilities (1998), and Developing an 
Operations, Maintenance and Surveillance Manual 
for Tailings and Water Management Facilities 
(2003). 

يجب إجراء مراجعة مستقلة مناسبة، في مراحل التصميم 

واإلنشاء مع إجراء رصد مستمر، لكل من البنية اإلنشائية 

 4ونوعية المياه، أثناء التشغيل وإيقاف التشغيل؛

في حالة وجود اإلنشاءات في مناطق معرضة لمخاطر  •

أحمال زلزالية عالية، يجب أن تتضمن المراجعة المستقلة 

ق من أقصى االفتراضات التصميمية بشأن الزالزل التحق

األرضية وثبات اإلنشاءات لضمان عدم سماح التصميم 

في تلك الحالة بانفالت غير محكوم لنفايات التعدين أثناء 

 .األحداث الزلزالية

يجب أن يأخذ تصميم منشآت تخزين نفايات التعدين في  •

بالثبات األخطار المحددة المرتبطة / االعتبار المخاطر 

الجيوتقني أو االنهيار الهيدروليكي والمخاطر المرتبطة 

باألصول االقتصادية الواقعة بعدها، واألنظمة 

وعليه، ينبغي  .اإليكولوجية، وصحة وسالمة اإلنسان

لالعتبارات البيئية أن تراعي االستعداد للطوارئ 

/ والتخطيط لالستجابة لها، ووضع تدابير االحتواء 

ة اآلثار في حالة االنفالت الكارثي لمياه التخفيف من حد

 نفايات التعدين أو المواد الطافية؛

أي مصارف تحويل وخنادق ومجاري مائية تعمل على  •

تحويل المياه من مناطق التجميع المحيطة بعيدًا عن 

إنشاءات نفايات التعدين، ينبغي إقامتها وفقًا لمعايير فترات 

 د في هذا القسم؛معاودة الفيضانات المبينة فيما بع

يجب أن يشكل التعامل مع االرتشاح وما يرتبط به من  •

تحليل للثبات االعتبار الرئيسي عند تصميم وتشغيل 

ويتطلب ذلك على األرجح  .منشآت تخزين نفايات التعدين

نظام رصد نوعي يستند إلى مقياس للضغط العالي لرصد 

 
4 International Commission on Large Dams (ICOLD 

 Australian، وhttp://www.icold-cigb.net: متاح على الموقع
National Committee on Large Dams (ANCOLD) متاح 

 /http://www.ancold.org.au: على الموقع

http://www.mining.ca/
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 مستويات مياه االرتشاح في جدار اإلنشاءات وبعدها،

 والتي ينبغي الحفاظ عليها على مدى دورة حياتها؛

دراسة إقامة مرافق لنفايات التعدين ال يصدر عنها صرف  •

واستكمال التوازن الكامل للمياه وتقييم المخاطر لدائرة 

عمليات المنجم، بما في ذلك مستودعات التخزين وسدود 

دراسة استخدام مبطنات طبيعية أو  .نفايات التعدين

 تقليل من المخاطر؛صناعية لل

يجب على مواصفات التصميم أن تراعي ظروف الفيضان  •

المسافة بين منسوب (األعلى المحتمل والخلوص الحر 

وفقًا للمخاطر (الالزم الحتوائه ) المياه وذروة السد

على مدى الزمن المخطط له ) الخاصة بالموقع تحديدًا

لعمر سد نفايات التعدين، بما في ذلك مرحلة إيقاف 

 تشغيله؛

في حالة وجود مخاطر إسالة محتملة، بما في ذلك تلك  •

المرتبطة بالسلوك الزلزالي، ينبغي لمواصفات التصميم 

 أن تأخذ في حسبانها أقصى الزالزل التصميمية؛

الطرح السطحي في نظام يمكنه أن يعزل المواد المولدة  •

للنضاض الحمضي عن األآسدة أو المياه المرتشحة، 

ات التعدين مزود بسد مع إزالة الحقة للماء آمحتجز لنفاي

يجب تصميم بدائل للطرح السطحي وإنشاؤها  .والتغطية

وتشغيلها وفقًا لمعايير السالمة الجيوتقنية المتعارف عليها 

 دوليًا؛

تغليظ أو عمل معجون لردم الحفر وحفريات المناجم تحت  •

  .األرض أثناء تقدم المنجم

مثل األنهار، (اقع النهرية طرح نفايات التعدين في المو

أو البحرية الضحلة ال يعد ) والبحيرات، والبحيرات الضحلة

وبالمثل، ال يعد  .من الممارسات الصناعية الدولية الجيدة

النهري الذي يتطلب طرح نفايات التعدين ) الجرف(التكريك 

  .في األنهار من الممارسات الدولية الجيدة

وضع نفايات التعدين في وال يمكن أن يؤخذ في االعتبار 

البحار العميقة آبديل إال في حالة غياب بديل بري مناسب من 

الناحيتين البيئية واالجتماعية، وبناء على تقييم علمي مستقل 

في حالة التفكير في اللجوء إلى وضع نفايات التعدين  .لآلثار

في البحار العميقة، ينبغي أن يقوم ذلك التفكير على أساس تقييم 

ل للجدوى واآلثار البيئية واالجتماعية لجميع بدائل التعامل مفص

مع نفايات التعدين، وشريطة أن يبرهن تقييم اآلثار على أن 

الصرف لن يكون له على األرجح آثار سلبية آبيرة على 

  .الموارد البحرية والشاطئية، وعلى المجتمعات المحلية

  النضاض) حصيرة(نفايات وسادة 
لموصى بها للتعامل مع نفايات حصيرة تشمل الممارسات ا

  :النضاض ما يلي

يجب أن يستمر جمع النضاض ومعالجته إلى أن تصبح  •

معايير النفايات السائلة النهائية متوافقة مع القيم اإلرشادية 

 ؛2.0الواردة في القسم 

يجب استخدام أنظمة اإلدارة السطحية، وجمع االرتشاح،  •

النشطة مع وسائد وأنظمة المعالجة النشطة أو غير 

النض التي تم االستغناء عنها لضمان الحفاظ ) حصائر(

 .على نوعية موارد المياه في مرحلة ما بعد اإلغالق

  التوصيف الجيوآيميائي للنفايات
يجب على عمليات التعدين إعداد وتنفيذ طرق للتوصيف 

الجيوآيميائي للخام المعدني والنفايات، من أجل التوجيه السليم 

ج التعامل مع المواد التي يمكنها توليد األحماض وصرف لبرام

  :الصخور الحمضية، على أن تتضمن العناصر التالية

إجراء سلسلة شاملة من اختبارات النض العاجلة من  •

مرحلة دراسة الجدوى وما بعدها، لتقييم احتماالت صرف 

الصخور الحمضية في جميع التكوينات المنتظر تغييرها 



    إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
  التعدينالخاصة ب

 

 
  9          2007 ديسمبر، 10

  مجموعة البنك الدولي   مجموعة البنك الدولي 

 شكل آخر بسبب المنجم وفقًا للمنهجيات أو تعريتها بأي

 5;المتعارف عليها دوليًا

إعداد خرائط شاملة لصرف الصخور /إجراء اختبارات •

نض المعادن بصفة مستمرة مع تقليل حجم /الحمضية

البلوآات آلما تم نقل التكوينات من الخطط التعدينية 

 الطويلة األجل إلى المتوسطة والقصيرة األجل؛

 وقائية من صرف الصخور الحمضية تنفيذ إجراءات •

ونض المعادن من أجل تقليل صرف الصخور الحمضية، 

  :تشمل ما يلي

o  الحد من التعرض للمواد التي يمكنها توليد األحماض

عن طريق التدرج في أعمال اإلعداد واإلنشاء، 

 .أو فصل السيب للمعالجة/بالتزامن مع تغطية و

o ل السيب النظيف تنفيذ تقنيات إدارة المياه مثل تحوي

بعيدًا عن المواد التي يمكنها توليد األحماض، وفصل 

عن المواد التي يمكنها توليد " غير النظيف"السيب 

األحماض لمعالجته الحقًا؛ وفرز أآوام المواد التي 

يمكنها توليد األحماض لتجنب تجمع المياه أو 

االرتشاح؛ واإلزالة الفورية لمياه حفرة المنجم لتقليل 

 .يد األحماضتول

بما (الوضع المراقب للمواد التي يمكنها توليد األحماض  •

لتوفير ظروف دائمة لتجنب مالمسة ) في ذلك النفايات

  6:األآسجين أو المياه تشمل

                                                 
 U.S. Department of the Interior, Office of راجع 5

Surface Mining ,Acid Mine Drainage Prevention and 
Mitigation،المتاح على الموقع : 

htm.amdpvm/gov.osmre.www://http and Policy for 
Metal Leaching and Acid Rock Drainage at Mine 

ilable ava) 1998BC MEM (Sites in British Columbia 
:  at

htm.ardpolicy/MinePer/Mining/ca.bc.gov.em.www
 ).لمزيد من المعلومات عن الوضع(راجع المصدر السابق  6

o أو غمر المواد التي يمكنها توليد األحماض /غمس و

عن طريق وضعها في بيئة خالية من األآسجين، 

 .تحت غطاء مائي في العادة

o لمواد التي يمكنها توليد األحماض فوق مستوى عزل ا

الماء الباطني وتغطيتها بغطاء غير نفاذ للحد من 

وبالطبع تعد األغطية  .االرتشاح والتعرض للهواء

أقل أهمية في المناخات الجافة التي يقل فيها التهطال، 

ويجب أن تكون مالئمة للمناخ المحلي والكساء 

 ).إن وجد(النباتي 

o  اللجوء إلى مزج المواد التي يمكنها توليد يمكن أيضًا

األحماض مع المواد غير المولدة لألحماض أو المواد 

 .القلوية لمعادلة توليد األحماض، حسب المقتضى

ويجب أن يستند المزج إلى توصيف آامل لكل من 

المواد الممزوجة، ونسبة المواد القلوية إلى المواد 

غير الناجحة، المولدة لألحماض، وسوابق العمليات 

والحاجة إلى إجراء اختبارات استاتيكية واختبارات 

  .حرآية طويلة األجل

  النفايات العامة غير الخطرة
تشمل الممارسات الموصى بها للتعامل مع النفايات المنزلية 

  :والنفايات الصناعية غير المتعلقة بالعمليات ما يلي

قًا يجب التعامل مع النفايات الصلبة غير الخطرة وف •

اإلرشادات العامة بشأن البيئة للتوصيات الواردة في 
 ;والصحة والسالمة

يجب جمع النفايات الصلبة غير الخطرة إلعادة تدويرها  •

يجب على  .أو التخلص منها في مدفن صحي معتمد

المنجم تدقيق المدافن الخارجية لضمان تطبيقه لممارسات 

 وجود مثل في حالة عدم .مناسبة في التعامل مع النفايات

ذلك المرفق على مسافة عملية، يجب على المنجم أن يقيم 

ويشغل مدفنًا خاصًا به بعد الحصول على التصاريح 

http://www.osmre.gov/amdpvm.htm
http://www.em.gov.bc.ca/Mining/MinePer/ardpolicy.htm
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التنظيمية المناسبة وإجراء الدراسات المحققة علميًا التي 

تبرهن على أن التخلص من النفايات الخطرة لن يؤثر 

 7على صحة اإلنسان وعلى البيئة؛

ايات الصلبة غير الخطرة مع النفايات ال ينبغي طرح النف •

الصخرية أو الغطاء الترابي، إال تحت ظروف استثنائية 

يتم توثيقها بشكل تام في التقييم البيئي واالجتماعي 

 .للمشروع

 

  النفايات الخطرة
تشمل الممارسات الموصى بها للتعامل مع النفايات الخطرة ما 

  :يلي

ا في ذلك الزيوت يجب التعامل مع النفايات الخطرة، بم •

والمواد الكيميائية المخلفة، ومواد التعبئة والحاويات 

اإلرشادات العامة بشأن المستهلكة، آما هو موضح في 
 ;البيئة والصحة والسالمة

يجب مناولة النفايات الخطرة بواسطة موردين  •

لمرافق إدارة ) وفقًا للتراخيص التنظيمية(متخصصين 

 .يدًا والمشغلة لهذا الغرضالنفايات الخطرة المصممة تحد

في حالة عدم توفر تلك الخدمات على مسافة عملية من 

المنجم، يجب أن يقوم المنجم بإنشاء وتشغيل مرفق 

 النفايات الخاص به بعد الحصول على التصاريح الالزمة؛

يجب حرق الزيوت المخلفة آوقود إضافي في منشآت  •

نبعاثات المطبقة توليد الطاقة ووفقًا لإلرشادات الخاصة باال

اإلرشادات العامة بشأن راجع (على مصادر االحتراق 
 واإلرشادات بشأن البيئة البيئة والصحة والسالمة

 ).والصحة والسالمة من أجل الطاقة الحرارية

                                                                                                 
يتوفر إرشاد تفصيلي عن تصميم وتشغيل مرافق إدارة النفايات في  7

 .البيئة والصحة والسالمة من أجل مرافق إدارة النفاياتاإلرشادات بشأن 

  المواد الخطرة
عند مناولة المواد الخطرة وتخزينها ونقلها يجب مراعاة تجنب 

 أخرى من حدوث تسربات أو انسكابات أو أي أنواع

االنطالقات العارضة في التربة والمياه السطحية وموارد المياه 

وتشمل التدابير الملطفة الموصى بها لتقليل المخاطر  .الجوفية

المرتبطة باالنسكابات العرضية من صهاريج التخزين وخطوط 

   :ما يلي) مثل خطوط أنابيب نفايات التعدين(األنابيب 

 من االنتقال نحو المسطحات توفير احتواء ثانوي للتقييد •

آأحواض تجميع أو مناطق احتجاز أو بطانات (المائية 

 :، على سبيل المثال)غير منفذة

o  إنشاء خطوط أنابيب بمقاطع مزدوجة أو ثخينة

مثل، معابر المجاري (الجدران في المواقع الحرجة 

 )المائية الكبيرة

o  ترآيب صمامات قطع لتقليل أحجام االنسكاب وعزل

 ق في المناطق الحرجةالتدف

 

يتوفر إرشاد إضافي بشأن التعامل المواد الخطرة بما في ذلك 

التخطيط لمنع ومكافحة االنسكاب أثناء مناولة وتخزين ونقل 

اإلرشادات هذه المواد باعتبارها وقودًا أو مواد آيميائية في 
   .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

  السيانيد
 مبادئ ومعايير قابلة للتطبيق على تتضمن مدونة السيانيد

 بما في ذلك شراؤه 8جوانب متعددة من استخدامات السيانيد

التخزين، واالستخدام، وإيقاف / ، والنقل، والمناولة )جلبه(

تشغيل المرافق، وسالمة العمل، واالستجابة للطوارئ، 

وتعد هذه المدونة  .والتدريب، ومشاورة الجمهور واإلفصاح

عيًا طوعيًا وضع من خالل الحوار بين العديد من برنامجًا صنا

 
 :المدونة الدولية إلدارة السيانيد متوفرة على الموقع 8

http://www.cyanidecode.org/ 
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األطراف المعنية تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  .وبتوجيه من المعهد الدولي إلدارة السيانيد

  استعمال األراضي والتنوع البيولوجي
يعد تغيير خصائص الموائل واحدًا من أخطر التهديدات 

 .تي تصاحب أعمال التعدينالمحتملة على التنوع البيولوجي ال

وقد يحدث التغيير في خصائص الموائل في أي مرحلة من 

مراحل دورة حياة المنجم إال أن احتماالت التغيير المؤقت أو 

الدائم في الموائل البرية والمائية تبلغ ذروتها خالل األنشطة 

عالوة على ذلك، تتطلب أعمال  .اإلنشائية والتشغيلية

ب إقامة طرق وصول، وممرات نقل، االستكشاف في الغال

ومعسكرات مؤقتة إليواء العمال، مما يؤدي جميعه إلى حدوث 

درجات متفاوتة من إزالة الكساء النباتي والهجرة الوافدة 

   .للسكان

وتبعًا لنوع التعدين، تتطلب أعمال اإلعداد واإلنشاء في الغالب 

 إزالة الكساء النباتي من أجل حفر المنجم وآذلك وحدة

المعالجة، ومرفق نفايات التعدين، ومناطق تجميع النفايات 

والرآام، والبنية األساسية مثل األبنية، والطرق، ومعسكرات 

اإلنشاء، ومواقع القرى والبلدات، وإنشاءات إدارة المياه، 

ومحطة الكهرباء، وخطوط اإلرسال، وممرات الوصول إلى 

   .موقع المنجم

وصيانته من األمور الضرورية تعد حماية التنوع البيولوجي 

ومن بين القضايا الحرجة التي  .من أجل التنمية المستدامة

تواجهها مشاريع التعدين آيفية التكامل بين احتياجات صيانة 

التنوع البيولوجي وأولويات التنمية بطريقة تتوافق مع 

وتضع  .احتياجات المجتمعات المحلية في استعمال األراضي

  :موصى بها في االعتبار األمور التاليةاالستراتيجيات ال

 ستتأثر سلبًا أو 9ما إذا آانت الموائل الطبيعية الحرجة •

سيتناقص عدد األنواع المهددة باالنقراض أو المعرضة 

 ;للخطر

 ما إذا آان المشروع سيؤثر على أية مناطق محمية؛ •

مثل (إمكانية إقامة مشاريع تعويضية للتنوع البيولوجي  •

رازية لمناطق بديلة ذات تنوع بيولوجي عال، اإلدارة االحت

في حال حدوث خسائر في الموقع الرئيسي نتيجة للتنمية 

 أو أية تدابير ملطفة أخرى؛) التعدينية

ما إذا آان المشروع وما يصاحبه من مرافق أساسية  •

سيؤدي إلى تشجيع الهجرة الوافدة، مما قد يؤثر سلبًا على 

 المحلية؛التنوع البيولوجي والمجتمعات 

دراسة إقامة شراآات مع منظمة علمية معتمدة دوليًا،  •

إلجراء تقييمات للتنوع البيولوجي مثًال، والقيام برصد 

 مستمر، وإدارة برامج التنوع البيولوجي؛

مثل (إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين  •

الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المعرضة 

عرف على أية متطلبات متضاربة بشأن للت) للتأثر

األراضي ومدى اعتماد المجتمعات المحلية على الموارد 

أو متطلبات الحفاظ عليها التي قد تحتاجها تلك /الطبيعية و

  .المنطقة

  الموائل البرية
يجب تقليل التغييرات المؤقتة والدائمة في خصائص الموائل 

لية وبما يتوافق مع البرية إلى أقصى حد ممكن من الناحية العم

                                                 
 – IFC’s Performance Standard (PS ) 6 بحسب تعريف 9

Biodiversity Conservation and Sustainable Natural 
Resource Management .ال القارئ إلى تعريف الموائل يح

 PS الحرجة والمتطلبات المنطبقة عليها والواردة في
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تشمل االستراتيجيات  .متطلبات حماية وصيانة الموائل الحرجة

10:الموصى بها إلدارة ذلك األمر ما يلي

إقامة طرق الوصول والمرافق في مواقع من شأنها عدم  •

التأثير على الموائل البرية الحرجة، وتخطيط أنشطة 

االستكشاف واإلنشاء بحيث تنأى عن األوقات الحساسة 

 من العام؛

 تقليل االختالالت في الكساء النباتي والتربة؛ •

تطبيق تدابير ملطفة تتناسب مع نوع الموئل واآلثار  •

المحتملة عليه، بما في ذلك، على سبيل المثال، إعادة 

والذي قد (األمور إلى ما آانت عليه بعد انتهاء العمليات 

إلى يشمل القيام بجرد، وتقييمات أساسية، واحتمال اللجوء 

، تعويض الخسائر، أو تعويض )إنقاذ بعض األنواع

 المستخدمين المباشرين؛

تجنب أو تقليص إقامة العوائق أمام حرآة األحياء البرية،  •

وتوفير ) مثل الطيور(أو إقامة ما يهدد األنواع المهاجرة 

مسارات هجرة بديلة، إذا لم يكن هناك بد من إقامة مثل 

 تلك العوائق؛

عاد عن المناطق الحساسة وإقامة مناطق التخطيط واالبت •

 عازلة؛

القيام باألنشطة بحيث يتم التقليل من مخاطر انهيار أو  •

انزالق التربة، أو تدفق المخلفات أو الطين، وتخلخل 

 .الضفاف أو المروحة الغرينية

مثل، الفصل، وضع وتكديس (تطبيق تدابير لصيانة التربة  •

بي بشكل سليم عند التربة النظيفة ومادة الغطاء الترا

؛ يجب مراعاة العوامل األساسية )إصالح الموقع الحالي

                                                 
  تتوفر معلومات إضافية عن إستراتيجيات صيانة التنوع البيولوجي في10
“Integrating Mining and Biodiversity Conservation – 

Case Studies from around the world ”)IUCN and 
ICMM, 2004 (و“Good Practice Guidance for Mining 

and Biodiversity ”)ICMM 2006.( 

مثل الوضع والموقع والتصميم والمدة والتغطية وإعادة 

 االستخدام والمناولة الفردية؛

إذا آانت التربة قد سبق إزالتها، فينبغي االحتفاظ بها  •

وينبغي أن  .إلجراء أعمال إعادة تأهيل الموقع مستقبًال

التعامل مع التربة السطحية الحفاظ على سالمتها يتضمن 

يجب حماية  .بحيث تكون جاهزة لالستعمال في المستقبل

 مناطق التخزين مؤقتًا أو زراعتها لمنع التعرية؛

في (الحفاظ على نوعية وتكوين وسط النمو الستخدامه  •

 أثناء أعمال استصالح الموقع وإغالقه؛) التغطية مثًال

نمو لدعم األنواع النباتية األصلية ضمان آفاية وسط ال •

المناسبة للمناخ المحلي والمتوافقة مع االستعماالت 

ويجب أن تكون الثخانة  .المستقبلية المقترحة لألرض

اإلجمالية لوسط النمو متوافقة مع المناطق المحيطة التي لم 

 يتم العمل فيها وآذلك االستعمال المستقبلي لألرض؛

النباتي على طول طرق الوصول التحكم في نمو الكساء  •

إزالة أنواع . وعند المرافق الدائمة المقامة فوق األرض

. النباتات الغازية وإعادة زراعة األنواع المحلية األصلية

يجب أن تستخدم في ضبط نمو الكساء النباتي وسائل و

بيولوجية، وميكانيكية، وحرارية لضبط نمو الكساء النباتي 

 .األعشاب ما أمكن ذلكوتجنب استخدام مبيدات 

إذا ثبتت الحاجة إلى استخدام مبيدات األعشاب لضبط نمو 

الكساء النباتي على طول طرق الوصول أو عند المرافق 

وتشمل . والمنشآت، فينبغي تدريب األفراد على استخدامها

مبيدات األعشاب التي ينبغي تجنب استخدامها تلك المدرجة في 

 الموّصى به لمبيدات اآلفات تصنيف منظمة الصحة العالمية

 وتصنيف منظمة الصحة العالمية 1b و1aحسب رتبة الخطر 

إذا آان  (IIالموّصى به لمبيدات اآلفات حسب رتبة الخطر 

البلد المضيف ال يفرض أية قيود على توزيع واستخدام هذه 

المواد الكيمائية، أو إذا آان من المحتمل سهولة حصول األفراد 
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ات على الرغم من افتقارهم إلى التدريب السليم على هذه المنتج

والمعدات والمرافق المالئمة لمناولة وتخزين هذه المنتجات 

، والمندرجة في )يقة السليمةواستخدامها والتخلص منها بالطر

 ألف وباء من اتفاقية ستوآهولم، إال تحت الظروف ينحقالمل

11.والشروط المشار إليها في االتفاقية

 ائية الموائل الم
قد تتغير خصائص الموائل المائية بسبب تغير أنظمة المياه 

السطحية والجوفية، وما ينتج عنها من زيادة الضغوط على 

حيث تؤدي عمليات نقل . تجمعات األسماك واألحياء البرية

التربة إلى تجمع الثفالة التي قد تصل إلى مجاري المياه وتؤدي 

تشمل استراتيجيات . يتهاإلى إحداث خلل في نوعية المياه وآم

 : التعامل الموصى بها ما يلي

 التقليل من إنشاء وامتداد ممرات الوصول الجديدة؛  •

إيقاف تشغيل طرق الوصول إلى المناطق االستكشافية  •

وإعادة زراعة الكساء النباتي بها، ووضع حواجز للحد 

 من الوصول إليها؛

الحفاظ، إلى أقصى حد ممكن، على مسارات الصرف  •

لطبيعية وإعادتها إلى حالتها األولى إن حدث أي خلل ا

 بها؛

الحفاظ على مستجمعات مياه المسطحات المائية في حالة  •

 مساوية أو مقاربة لحالتها قبل بدء أعمال إعداد الموقع؛

حماية استقرار قنوات المجاري المائية عن طريق الحد  •

من إحداث أي اختالل في المجرى وعلى ضفافه، وتحديد 

 افات التباعد المناسبة عن المناطق النهرية؛مس

التقليل من السيب السطحي الناتج من حاالت هطول  •

األمطار باستخدام بنية أساسية إلدارة التخزين والمياه 

                                                 

                                                

11 Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants (2001) 

مثل برك التخزين، أحواض التجميع، الخنادق (بالموقع 

 ؛)قليلة االنحدار، محوالت مسار المياه النظيفة

ة ودائمة للتحكم في ذروة تصميم جسور وسحارات مؤقت •

 التدفقات بحسب ما يصاحبها من مخاطر محتملة؛

إنشاء، معابر فوق المجاري المائية، وصيانتها،  •

وإصالحها، بحيث تكون ثابتة، وتحقق السالمة في 

الغرض الذي أنشئت من أجله، وتقلل من التعرية، 

والتخريب والتدهور الشديدين في القنوات أو قيعان 

 .البحيرات

 لموائل البحريةا
قد تتعرض الموائل المائية في البيئات البحرية للتغير بسبب 

أعمال التعدين بالكراآة البحرية، التعدين البحري العميق، 

وأنشطة التحميل البحرية، وبناء الموانئ، وطرح نفايات 

آما أن األنهار والسيب المتأثر بعمليات التعدين قد . التعدين

وتشمل التأثيرات األساسية .  البحريةيؤثر بدوره على البيئة

ذات األهمية بالنسبة للبيئة البحرية اختالل الموائل وتدميرها، 

تعليق الثفالة في العمود المائي، التغير في درجة حرارة المياه، 

يجب على الجهات الراعية للمشروع أن و. وتغير نوعية المياه

آلثار البحرية، تتعاقد مع الخبراء المالئمين للقيام بتقييمات ل

مثل (التي يجب أن تتضمن أيضًا اآلثار االجتماعية االقتصادية 

يجب أن يكون تقييم اآلثار و). اآلثار على حقول صيد األسماك

والتعامل معها وفقًا اللتزامات البلد المضيف ذات الصلة تجاه 

االتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون 

12.البحار

 نوعية الهواء

 
 United Nations Convention on the Law of the يتضمن 12

Sea (1982)  عددًا من المتطلبات التي تنطبق على المالحة، واستغالل
يتوفر النص الكامل لالتفاقية على .  في المياه اإلقليمية الموارد، وحمايتها

  http://www.un.org/Depts/los/index.htm: الموقع
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تعد إدارة نوعية الهواء المحيط في مواقع المناجم هامة في 

وقد تنطلق انبعاثات محمولة . جميع مراحل دورة حياة المنجم

على الهواء خالل آل مرحلة من دورة المنجم، إال أنها تحدث 

بصفة خاصة أثناء أنشطة االستكشاف، واإلعداد، واإلنشاء، 

 المصادر األساسية الغبار المنفلت وتشمل. واألنشطة التشغيلية

من التفجير، والمسطحات المكشوفة مثل مرافق نفايات التعدين، 

وأآوام المكدسات، ومقالب النفايات، وطرق النقل وبنيتها 

األساسية، وبدرجة أقل، الغازات الناتجة من وقود االحتراق في 

يتوفر إرشاد بشأن اعتبارات و. المعدات الثابتة والمتحرآة

اإلرشادات العامة بشأن البيئة وعية الهواء المحيط في ن
 . والصحة والسالمة

 الغبار
يجب التقليل من انبعاثات الغبار المنفلت من األسطح الجافة 

لمرافق نفايات التعدين، ومقالب النفايات، وأآوام المكدسات 

تشمل االستراتيجيات . وغيرها من المساحات المكشوفة

 : ع الغبارالموصى بها للتعامل م

مثل، الترطيب، استخدام األسطح (تقنيات إخماد الغبار  •

في ) الصالحة لكل األجواء، استخدام إضافات التجميع

الطرق ومناطق العمل، وتحسين أنماط الحرآة المرورية، 

 وخفض سرعات السير؛

يجب تغطية التربة المكشوفة وغيرها من المواد القابلة  •

 ها على الفور؛للتعرية بكساء نباتي أو تغطيت

يجب تمهيد المناطق الجديدة وفتحها فقط عند الضرورة  •

 القصوى؛

يجب إعادة الكساء النباتي لألسطح أو تحويلها إلى أسطح  •

 غير منتجة للغبار عندما تصبح غير عاملة؛

يجب تطويق أو تسييج أماآن تخزين المواد المثيرة للغبار  •

 ؛أو تشغيلها مع استخدام تدابير مخمدة للغبار

يجب القيام بتحميل المواد، ونقلها، وتفريغها مع مراعاة  •

الحد األدنى الرتفاع السقوط، وأن تحجب عن الرياح، مع 

 استخدام أنظمة الرذاذ المخمد للغبار؛

يجب تغطية أنظمة نقل المواد المثيرة للغبار وتجهيزها  •

 .بتدابير لتنظيف سيور اإلرجاع

 االنبعاثات الغازية 
راق المستخدم في منشآت توليد الطاقة، يعد وقود االحت

واالنبعاثات الصادرة من مصادر متحرآة، وانبعاثات الميثان 

الناتجة من عمليات التجفيف، والتحميص، والصهر من 

اإلرشادات تتناول و. المصادر الرئيسية لالنبعاثات الغازية
 االستراتيجيات الموصى العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

ض ومكافحة االنبعاثات ألنشطة توليد البخار والطاقة بها لخف

 50الكهربية الثابتة من مصادر لها قدرة تساوي أو تقل عن 

أما مصادر الطاقة . ميغاواط حراري ومن المصادر المتحرآة

 ميغاواط حراري 50الكهربائية التي تزيد قدرتها على 

أجل فتتناولها اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من 

  .الطاقة الحرارية

 الصهر والتحميص
تتناول اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل 

صهر وتنقية المعادن األساسية توصيات عامة بشأن الصهر 

إال أنه، ثمة بعض القضايا التي تتصل تحديدًا . والتنقية

 . بتحميص المعادن النفيسة وصهرها

ن النفيسة إلى صهر المعادن حيث يلجأ العديد من منتجي المعاد

 خارج  توجدفي الموقع قبل شحنها إلى معامل التنقية التي

/ وعادة ما يتم إنتاج الذهب والفضة في أفران صهر . الموقع

إذابة تنتج انبعاثات محدودة، إال أنها من الممكن أن تنتج 

ينبغي إجراء و. انبعاثات زئبقية من بعض الخامات المعدنية
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صهر لتحديد مدى الحاجة إلى معوجة زئبق لجمع اختبار قبل ال

 .الزئبق

وفي غالب األحوال تصاحب العمليات التي يستخدم فيها 

تحميص المرآزات مستويات مرتفعة من الزئبق، والزرنيخ، 

. وغيرهما من المعادن إلى جانب انبعاثات ثاني أآسيد الكبريت

 :تشمل االستراتيجيات الموصى إلدارة ذلك األمر ما يلي

أجهزة (إجراء العمليات في درجات حرارة محكومة  •

التحميص في درجات الحرارة العالية تتسبب بصفة 

عامة في المزيد من المشاآل المرتبطة بمكافحة 

 )الملوثات

 تضمين جهاز مناسب لغسل الغاز •

 

. يماثل صهر معادن مجموعة البالتين صهر النيكل واأللمنيوم

دون تكون آربونيل النيكل وينبغي توخي العناية للحيلولة 

في حالة القيام . والكروم سداسي التكافؤ أثناء عملية الصهر

الميثان، يجب مراعاة االستفادة المثمرة من ) تنفيس(بصرف 

 . الغاز

 الضوضاء واالهتزازات
تتمثل مصادر الضوضاء المصاحبة ألعمال التعدين في 

يغ الضوضاء التي تسببها محرآات المرآبات، تحميل وتفر

الصخور في القالبات المصنوعة من الصلب، والمساقط، 

وتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المصادر المرتبطة 

ومن بين األمثلة األخرى على . بأعمال اإلنشاء والتعدين

مصادر الضوضاء أعمال الكسح، والشق، والحفر، والتفجير، 

ر بما في ذلك ممرات للقضبان، والطرق، والسيو(والنقل 

وينبغي إرساء . ، والتكسير، والطحن، والتكديس)الناقلة

الممارسات الجيدة في منع ومكافحة مصادر الضوضاء بناء 

على االستعمال السائد لألرض وقربها من مستقبالت 

الضوضاء مثل المجتمعات المحلية أو المناطق التي تستخدمها 

دارة  إل بهاتشمل االستراتيجيات الموصى. المجتمعات المحلية

 : ذلك األمر ما يلي

يجب أن تتوافق مستويات الضوضاء عند أقرب  •

المستقبالت الحساسة مع اإلرشادات بشأن الضوضاء 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة الواردة في 
 ;والسالمة

إذا لزم األمر، يجب تقليل انبعاثات الضوضاء والتحكم  •

 : فيها من خالل تطبيق تقنيات تشمل ما يلي

o نفيذ إجراءات تسييج وتغطية وحدات المعالجة ت

 والتجهيز

o  أو وسائل احتواء / ترآيب موانع صوت و

الضوضاء المالئمة، إضافة إلى الحواجز والستائر، 

على (في معدات مصدر الضوضاء أو بالقرب منها 

الكسارات، وماآينات الطحن، : سبيل المثال

 )والغرابيل

o شأة آستائر ترآيب حواجز طبيعية على حدود المن

 الكساء النباتي أو أآوام من التربة

o  ،االرتقاء بطرق المرور الداخلية إلى الحد األمثل

خاصة للتقليل من حاجة السيارات إلى الرجوع 

تقليل الضوضاء من أجهزة إنذار الرجوع (للخلف 

وزيادة المسافة إلى أقرب المستقبالت ) للخلف

 الحساسة إلى أقصى حد ممكن

 
هتزازات شدة في العادة تلك التي تصاحب أعمال تكون أآثر اال

التفجير؛ إال أنه يمكن ألنواع عديدة من المعدات أيضًا أن 

يجب على المناجم أن تقلل من مصادر و. تصدر اهتزازات

االهتزازات الكبيرة، عن طريق التصميم المناسب ألساسات 

يوصى بالممارسات التالية . الكسارات، على سبيل المثال
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مثل (مل مع االنبعاثات المرتبطة بأعمال التفجير للتعا

االهتزازات، الدفع الهوائي، الضغط المفرط، أو الصخور 

 :المتطايرة

يجب استخدام طرق الشق والخلع الميكانيكية، حيثما آان  •

 ممكنًا، لتفادي استخدام المتفجرات أو التقليل منه؛

تطبيق خطط تفجير محددة؛ وإجراءات صحيحة لحشو  •

جرات ونسب تفجير صحيحة، والمفجرات التأخيرية المتف

وشديدة التأخير أو اإللكترونية؛ واختبارات التفجير 

ُيحسن استخدام بدء اإلشعال العميق (النوعية بالموقع 

بمتفجر قصير األجل من التشظي ويقلل من االهتزازات 

 ؛)األرضية

وضع تصميم لعملية التفجير، بما يشمل مسح أسطح  •

دي الشحنات المحصورة حصرًا مفرطًا، التفجير لتفا

ومسح بالحفر للتحقق من االنحراف، وإعادة حسابات 

 التفجير المترتبة على ذلك؛

تنفيذ تدابير تحكم في االهتزازات األرضية والضغط  •

 المفرط مع شبكات حفر مالئمة؛

التصميم المناسب ألساسات الكسارات األولية وغيرها من  •

 .رةمصادرها االهتزازات الكبي

 

 استخدام الطاقة
من بين أنشطة التعدين األآثر استهالآًا للطاقة النقل، أنشطة 

االستكشاف، الحفر، التنقيب، الطحن، السحق، التفريز، الضخ، 

تشمل التدابير الموصى بها للحفاظ على و. وعمليات التهوية

 :الطاقة ما يلي

د استخدام التقنيات غير االجتياحية مثل االستشعار عن البع •

والتقنيات السطحية لتقليل الحاجة إلى النقب والحفر 

 االستكشافيين؛

اختيار الحجم الصحيح للمحرآات والمضخات المستخدمة  •

أو عملية /في الحفر، نقل الخامات، تكسير الخامات، و

مناولة الخامات، إضافة إلى استخدام محرآات إدارة ذات 

 متطلبات سرعة قابلة للتعديل في التطبيقات التي تتفاوت

 .أحمالها بصورة آبيرة

 األثر البصري
تتسبب عمليات التعدين، السيما أعمال التعدين السطحي، في 

حدوث آثار بصرية سلبية على الموارد ذات الصلة 

. باالستخدامات األخرى للمناظر الطبيعية مثل الترفيه والسياحة

وتشمل األشياء التي تساهم في تلك اآلثار البصرية الجدران 

لعالية، والتعرية، وتغير لون المياه، وطرق النقل، ومقالب ا

النفايات، وبرك األوحال، ومعدات ومنشآت التعدين المهجورة، 

ومقالب القمامة والمخلفات، وحفر المناجم المفتوحة، وإزالة 

وينبغي لعمليات التعدين أن تمنع وتقلل من اآلثار . الغابات

ع المجتمعات المحليات البصرية السلبية من خالل التشاور م

بشأن االستخدامات الممكنة لألراضي بعد اإلغالق، وتضمين 

ويجب أن . تقييم اآلثار البصرية في عمليات إصالح المناجم

تتناغم األراضي المستصلحة مع السمات البصرية للمناظر 

. الطبيعية المحيطة، إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية

االستصالح في تصميمها وإجراءاتها وينبغي أن تراعي عملية 

مشاهدة واألثر البصري ضمن المن نقاط الجمهور قرب مدى 

 ومن بين التدابير الملطفة من 13.إطار مسافة المشاهدة

اآلثار البصرية وضع مواد حاجبة مثل األشجار على نحو 

استراتيجي، واستخدام األنواع النباتية المناسبة في مرحلة 

ب تعديل وضعية المنشآت والمرافق االستصالح، إلى جان

 . المساعدة وطرق الوصول

                                                 
من بين األمثلة على منهجيات تقييم األثر البصري التي يمكن استخدامها  13

للمساعدة في تحديد أولويات تدابير منع تلك اآلثار والتخفيف من حدتها نظام 
وارد البصرية الخاص بالمكتب األمريكي إلدارة األراضي تصنيف تباين الم

)http://www.blm.gov/nstc/VRM/8431.html( 
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  الصحة والسالمة المهنية1.2
يجب أن تعمل األنشطة التعدينية على أن تتم عملياتها بحيث 

يتهيأ للعمال العمل دون التعرض لإلصابة، وبحيث يتم تعزيز 

يجب تحديد المخاطر على الصحة و. صحة القوة العاملة

التي ترتبط تحديدًا بالمنشأة بناء على تحليل والسالمة المهنية 

السالمة الوظيفية أو التقييم الشامل للمخاطر أو األخطار، 

باالستعانة بمنهجيات محققة مثل دراسة تحديد المخاطر 

]HAZID[ دراسات المخاطر وإمكانات التشغيل ،

]HAZOP[ أو التقييم الكمي للمخاطر ،]QRA .[ ،وآنهج عام

تخطيط إلدارة الصحة والسالمة اعتماد نهج يجب أن يتضمن ال

منهجي ومنظم لمنع ومكافحة المخاطر البدنية، والكيميائية، 

والبيولوجية، واإلشعاعية على الصحة والسالمة المبينة في 

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

تقع القضايا المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية أثناء جميع 

 : دورة حياة المنجم ويمكن تصنيفها ضمن الفئات التاليةمراحل 

 الصحة والسالمة العامة في موقع العمل •

 المواد الخطرة •

 استخدام المتفجرات •

 السالمة والعزل الكهربي •

 المخاطر البدنية  •

 اإلشعاع المؤين •

 اللياقة للعمل •

 الصحة في السفر والعمل في المواقع النائية •

 اإلجهاد الحراري •

 الهتزازاتالضوضاء وا •

الحرائق، (مخاطر تخص التعدين تحت األرضي تحديدًا  •

االنفجارات، األماآن المحصورة واألجواء المفتقرة إلى 

 )األآسجين

 

 الصحة والسالمة العامة في موقع العمل
تشمل االستراتيجيات الموصى بها للتعامل مع المخاطر التي 

 :تهدد السالمة العامة في موقع العمل ما يلي

ن تتعامل أنشطة استكشاف وتطوير المواقع يجب أ •

التعدينية مع المخاطر على الصحة والسالمة المهنية 

آجزء من خطة شاملة إلدارة الصحة والسالمة، تشمل 

 : الجوانب التالية

o  إعداد خطط لالستجابة للطوارئ تطبق تحديدًا على

مع مراعاة الطبيعة (أنشطة االستكشاف واإلنتاج 

تتضمن توفير )  للمواقع التعدينيةالمنعزلة جغرافيًا

المعدات الالزمة لإلنقاذ واالستجابة للطوارئ 

 وصيانتها؛

o  وجود العدد الكافي من العاملين المدربين على

 اإلسعافات األولية لالستجابة لحاالت الطوارئ؛

o  تطبيق تدريب نوعي لألفراد على إدارة الصحة

لي والسالمة بموقع العمل بما في ذلك برنامج تواص

يتضمن رسالة واضحة بشأن التزامات إدارة الشرآة 

يجب أن يتضمن البرنامج و. تجاه الصحة والسالمة

التواصلي أيضًا اجتماعات دورية مثل المحادثات 

 اليومية قبل بدء ورديات العمل؛ 

o  دمج االعتبارات السلوآية في إدارة الصحة

والسالمة، بما في ذلك عمليات المراقبة السلوآية 

 ء العمل؛أثنا

o  تدريب العاملين على التعرف على المخاطر المهنية

المتعلقة تحديدًا بالعمل في المناطق النائية مثل 

السالمة من الحياة البرية والعمل على الحيلولة دون 

وقوع تلك المخاطر؛ الحماية من العناصر؛ اإلجهاد 
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الحراري؛ التأقلم؛ التعرض لألمراض؛ والمعينات 

   يضل العاملون طريقهم؛المالحية حتى ال

 لظروف 14أنظمة اإلنارة يجب أن تكون آمنة ووافية •

األعمال المخطط لها في مسارات السير، ومناطق أعمال 

التعدين، وداخل المنشآت والمرافق السطحية وحولها وفي 

انظر القيم اإلرشادية لإلنارة الواردة في (مقالب المناجم 

ألخرى االلتزام تشمل إرشادات اإلنارة ا) 2.0القسم 

بالمتطلبات القياسية المحلية لإلنارة الخاصة بالمعدات 

  15المتحرآة العاملة فوق األرض وعلى الطرق العامة؛

الالفتات الخاصة بالمناطق التي تنطوي على مخاطر أو  •

المحفوفة بالخطر، التجهيزات، المواد، تدابير وإجراءات 

اطق، يجب السالمة، مخارج الطوارئ، وما شابهها من من

بما في ذلك معايير (أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية 

سيتها في المناطق ذات امستوى نظافتها، ووضوحها وانعك

، وأن تكون )اإلنارة الضعيفة أو مصادر الغبار والتلوث

معروفة ومفهومة للعاملين، والزائرين، وآذلك الجمهور 

 ; العام حسب مقتضى الحال

التقنيات، أو خطط العمل، أو في حالة عدم قدرة  •

اإلجراءات البديلة على القضاء على المخاطر أو التعرض 

أو تقليصهما بصورة آافية، يجب على الجهة المستغلة 

للمنجم أن توفر للعمال والزائرين معدات الحماية 

الشخصية الالزمة، وتقديم التعليمات لصيانتها واستخدامها 

وتتضمن معدات . لكبالشكل المالئم ومتابعة تنفيذ ذ

الحماية الشخصية المستعملة، آحد أدنى، خوذات وأحذية 

السالمة، إضافة إلى أجهزة حماية األذن، والعين، 

 . واأليدي

                                                 
مراعاة الحاجة إلى تجنب بعض األمور مثل النور الساطع أو مصادر  14

 . اإلشعال المحتملة
 50آقاعدة عامة، ينبغي للمعدات المتحرآة أن تصدر مستوى إنارة يبلغ  15

 .على مسافة تبلغ مرة ونصف مرة مسافة التوقفلكس على طول الممر 

يجب أن تجرى تقييمات الصحة المهنية للعاملين بصفة  •

يجب االحتفاظ . منتظمة، بناء على مدى التعرض للخطر

 . مًا عا20بالسجالت الطبية لفترة ال تقل عن 

 

 المواد الخطرة
ينبغي أن تزود أماآن العمل بالتهوية الكافية وأنظمة التخلص 

األبخرة لضمان اإلبقاء على مستويات التعرض / من الغبار 

الستنشاق المواد األآالة، والمؤآسدة، والمتفاعلة، أو السليكونية 

اإلرشادات العامة وإدارتها عند المستويات اآلمنة المبينة في 
عالوة على ذلك، ينبغي توفر . البيئة والصحة والسالمةبشأن 

أنظمة لغسل العيون واالغتسال في حاالت الطوارئ في 

األماآن التي يحتمل أن يتعرض فيها العمال إلى التلوث 

يجب أن تتوفر و. الكيميائي ويحتاجون فيها إلى معالجة سريعة

 بالموقع جميع صحائف بيانات سالمة المواد الخاصة بجميع

 . المواد الخطرة

 استخدام المتفجرات
تنطوي أنشطة التفجير على آثار على السالمة ترتبط عادة 

باالنفجار غير المقصود وسوء التنسيق واالتصال عند القيام 

وتتضمن الممارسات الموصى بها للتعامل مع . بأعمال التفجير

 :المتفجرات ما يلي

 لنظم السالمة استخدام المتفجرات، ومناولتها، ونقلها وفقًا •

 أو الوطنية الخاصة بالمتفجرات؛/المحلية و

تعيين أخصائيي تفجير أو خبراء مفرقعات معتمدين للقيام  •

 بأعمال التفجير؛

اإلدارة الفعالة ألنشطة التفجير من حيث التحميل، التزويد  •

بشعلة التفجير، إطالق المتفجرات، والحفر بالقرب من 

 نطلق والتخلص منها؛المتفجرات، والطلقات التي لم ت
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اعتماد جداول زمنية ثابتة للتفجير، والتقليل من تغيير  •

 أوقاتها؛

على سبيل (يجب استخدام أجهزة إنذار وإجراءات محددة  •

قبل آل عمل ) إشارات بالبوق وأضواء وّماضة: المثال

تفجيري لتحذير جميع العاملين وأفراد أي أطراف ثالثة في 

). المثال، السكان المتوطنونعلى سبيل (المناطق المحيطة 

يجب أن تتضمن اإلجراءات التحذيرية الحد من حرآة 

 .المرور على الطرق والسكك الحديدية المحلية

يجب تنفيذ برامج تدريبية محددة بشأن آيفية إدارة عمليات  •

 مناولة المتفجرات وإجراءات السالمة المتعلقة بها؛

رات يجب تنفيذ إجراءات الحصول على تصريح متفج •

في (بالنسبة لجميع العمال الذين يتصلون بالمتفجرات 

عمليات المناولة، والنقل، والتخزين، والحشو، والتفجير، 

 ؛)وتدمير المتفجرات غير المستخدمة أو الفائضة

يجب فحص مواقع التفجير بعد االنفجار بواسطة أفراد  •

مؤهلين بحثًا عن أجهزة تفجير معطلة ومتفجرات لم 

 قبل استئناف العمل؛تنفجر، وذلك 

تنفيذ إجراءات تدقيق نوعية لجميع األنشطة المتعلقة  •

المناولة، النقل، التخزين، الشحن، التفجير، (بالمتفجرات 

وفقًا ) وتدمير المتفجرات غير المستعملة والفائضة

للمدونات الوطنية أو المتعارف عليها دوليًا ذات الصلة 

 بالحريق والسالمة الوطنية؛

ام أفراد أمن مؤهلين لمراقبة نقل المتفجرات، يجب استخد •

 . وتخزينها، واستعمالها في الموقع

 السالمة والعزل الكهربي
يجب إجراء السالمة والعزل الكهربي لجميع مصادر الطاقة 

اإلرشادات العامة الخطرة والمواد الخطرة وفقًا لما جاء في 
ى تشمل الممارسات الموص. بشأن البيئة والصحة والسالمة

 : بها للتعامل مع ذلك األمر في عمليات التعدين ما يلي

وضع معايير للكفاءة الكهربائية وإجراء العمل اآلمن  •

لجميع األعمال الكهربائية، بما في ذلك ترآيب 

 المعدات الكهربائية، وإيقاف تشغيل، وتدميرها؛

استخدام أجهزة سالمة آهربائية على جميع دوائر  •

طبيق جداول زمنية مناسبة التوزيع النهائية، مع ت

 الختبار أنظمة السالمة تلك؛

يجب أن تتوفر إجراءات مكتوبة عن عزل جميع  •

مصادر الطاقة الخطرة أو المواد الخطرة، موضحًا 

بها آيفية جعل النظام، أو وحدة المعالجة، أو المعدة 

 . آمنة واإلبقاء عليها آذلك

 المخاطر البدنية
نطوي عليها األنشطة التعدينية ما تشمل المخاطر البدنية التي ت

التعرض لتهديدات االنزالقات األرضية، سقوط الصخور، : يلي

انهيار جدران المنجم، أو االنهيار األرضي، في بيئات التعدين 

مثل (سواء فوق األرض أو تحتها؛ المخاطر المرتبطة بالنقل 

، المخاطر )الشاحنات، طرق النقل العالية، والسكك الحديدية

رتبطة باالرتفاعات والسقوط، واستخدام المعدات الثابتة الم

تشمل و. والمتحرآة، وأجهزة الرفع، واآلالت المتحرآة

 :استراتيجيات المنع والمكافحة الموصى بها ما يلي

 السالمة الجيوتقنية

تخطيط، وتصميم، وتشغيل جميع اإلنشاءات مثل الحفر  •

دين، مرافق المكشوفة، مقالب النفايات، سدود نفايات التع

االحتواء، وأعمال الحفر تحت السطحية، بحيث يتم إدارة 

المخاطر الجيوتقنية بشكل مناسب على مدى دورة المنجم 

ويجب تطبيق مستويات إضافية من السالمة في . الكاملة

المناطق الزلزالية النشطة وتلك التي يحتمل تعرضها 

جي يجب إجراء الرصد المنهو. للظروف المناخية الشديدة
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والتقييم الدوري لبيانات االستقرار الجيوتقني، ويجب 

تناول االستقرار طويل األجل للمواقع التي يجري بها 

نحو واف، وذلك لكل من المناجم السطحية على العمل 

 وتحت السطحية؛ 

وإنشاءات , بالنسبة لمقالب النفايات، وأعمال الردم •

يكية االحتواء األخرى، يجب إرساء عوامل سالمة استات

بناء على مستوى المخاطر في المرحلة التشغيلية للمرفق 

 أو المنشأة وعند إغالقها؛ 

يجب مراعاة التغير المحتمل في الخصائص الجيوتقنية في  •

المقالب نتيجة للتجوية المحفزة بالعوامل الكيميائية أو 

وينبغي لتصميم المنشآت الجديدة أن يأخذ في . البيولوجية

لتدهور المحتمل في الخصائص الحسبان مثل ذلك ا

آما ينبغي . الجيوتقنية من خالل توفير عوامل سالمة أعلى

السالمة للمنشآت القائمة أن تأخذ في / لتقييمات الثبات 

 الحسبان تلك التغيرات المحتملة؛

يجب إجراء تقييم دقيق لسالمة موقع العمل من سقوط  •

ة يجب إيالء عناي. أو االنزالقات األرضية/الصخور و

خاصة بعد هطول األمطار بشكل غزير، واألحداث 

يجب التقليل من و. الزلزالية، وبعد أنشطة التفجير

المخاطر من خالل التصميم المناسب لميل المصطبة 

وحفرة المنجم، وتصميم نمط التفجير، واقتالع الصخور 

 .غير المستقرة، والمصدات الواقية، وتقليل حرآة المرور

لطبيعية حول موقع المنجم، إضافة إلى تقييم الطبوغرافية ا •

تضمين البنية األساسية المتعلقة بالمنجم مثل ميول الحفر، 

. واستقامة الطريق إلى تحليالت االستقرار الجيوتقني

 ربما وجدت مخاطر جيوتقنية طبيعية، حتى قبل البدء فيو

 المداري أو المناطق أعمال التعدين، خاصة في المناخ

) التفكك(ميز بالتربة شديدة التجوية الزلزالية التي تت

وتشكل تلك الظروف مخاطر . ومعدل التهطال المرتفع

السكن المرتبطة بأعمال / خاصة على أماآن اإلقامة 

يجب أن تكون قياسات التشوه الطبوغرافية و. التعدين

الحديثة ثالثية األبعاد وما يتصل بها من برامج معالجة 

اسية لرصد االستقرار وتقييم محددة هي الطريقة القي

خاصة في التضاريس تحت السطحية وآذلك التضاريس 

 .السطحية

 
 سالمة اآلالت والمعدات

لمنع ومكافحة المخاطر المتعلقة باستخدام اآلالت والمعدات، 

يجب تطبيق تدابير وإجراءات تضمن تحسين الرؤية في جميع 

ة تشمل ممارسات الموجهة تحديدًا نحو إدارو. أنحاء المنجم

 :قابلية الرؤية ما يلي

اآلالت، بما في ذلك / استخدام ألوان تباينية على المعدات  •

 وضع عالمة عاآسة لتحسين رؤيتها؛ 

آالت متحرآة مزودة بخطوط نظر / استخدام معدات  •

 16محسنة؛

 توزيع المالبس سهلة الرؤية على العمال؛  •

استخدام العالمات العاآسة على اإلنشاءات، ملتقيات  •

 وغيرها من المناطق التي يمكن أن تقع بها الطرق،

الجدران في المواقع الثابتة يجب أن تكون مطلية (حوادث 

 ؛)بماء الكلس لتحسين االنعكاسية

استخدام اإلنارة المناسبة في األماآن التشغيلية القريبة من  •

 اآلالت آثيرة الدوران واالرتداد؛/ المعدات 

مخاطر في الطرق وضع حواجز أمان في األماآن عالية ال •

يمكن إنشاء الحواجز باستخدام و. ممرات النقل/ الداخلية 

 . المخلفات وغيرها من المواد القادرة على إيقاف المرآبات

                                                 
يجب تقييم خطوط النظر للمعدات الجديدة باستخدام أدوات مثل برنامج  16

United States National Institute of Occupational 
Safety and Health (NIOSH) Visibility Analysis 

Softwareالمتاح على الموقع  :
http://www.cdc.gov/niosh/mining/mining/illum/.  
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 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتشمل 

توصيات عن تسيير العمل في المساحات المحصورة أو 

 . الحفريات، والعمل على ارتفاعات

 شعاع المؤيناإل
في حالة وجود مخاطر إشعاعات طبيعية، يوصى باتخاذ 

 :التدابير التالية للتخفيف من آثارها

تطبيق برنامج لرصد قياس جرعات اإلشعاع ألي مناطق  •

يتوقع فيها التعرض إلى جرعات تؤثر على آامل البدن 

 شهرًا 12 مللي سيفرت على مدى فترة 6تزيد على 

الة لإلشعاع المهني المؤين راجع حدود الجرعة الفع(

ويجب أن يشمل البرنامج أيضًا ). 2.0الواردة في القسم 

 . شخصيالرصد التقييمات لمكان العمل إلى جانب 

 

 اللياقة للعمل
تتضمن عمليات التعدين عددًا من األنشطة التي يمكن لإلجهاد 

أو ألي سبب آخر من شأنه التأثير على اللياقة للعمل أن يؤدي 

بة خطيرة، أو إضرار بالمعدات، أو تأثيرات على إلى إصا

يجب إجراء تقييم للمخاطر لتحديد األدوار و. البيئة

بما في ذلك اللياقة (‘‘ لياقة للعمل’’والمسؤوليات التي تتطلب 

تشمل التدابير و. لضمان إنجاز العمل بأقل مخاطر) الشخصية

 :الملطفة الموصى بها ما يلي

يات والنوبات لتقليل خطر مراجعة أنظمة إدارة الورد •

 تعرض العاملين لإلجهاد؛

تكييف الفحوص الطبية التي تجرى قبل التوظيف مع  •

مثل، قوة اإلبصار (المتطلبات المتوقعة من العامل 

 ؛)الجيدة للسائق

وضع سياسة بشأن التشغيل تحت تأثير المسكرات  •

 .والعقاقير األخرى

 الصحة في السفر والعمل في المواقع النائية
عدين في الغالب في مناطق نائية جدًا، ال تتوفر تقع عمليات الت

فيها سوى فرص محدودة للحصول على خدمات طبية طارئة 

لتقليل الخطر الناتج من اآلثار الصحية لتكرار السفر . أو عامة

والمواقع النائية، يمكن ) آما هو الحال مع الفرق االستكشافية(

 :التوصية بالتدابير الملطفة التالية

للوقاية من األمراض المزمنة والحادة وضع برامج  •

من خالل األنظمة المناسبة للصحة العامة ومكافحة 

 .ناقالت األمراض

تحديد المخاطر المرتبطة بالعمل على ارتفاعات  •

 عالية؛

في حالة القيام بتحضير الطعام في موقع عمليات  •

التعدين، يجب مراجعة إعداد الطعام، وتخزينه، 

مة ومتابعته للتقليل من والتخلص منه بصورة منتظ

 .خطر اإلصابة بأمراض

 اإلجهاد الحراري
تتطلب عمليات التعدين تعرض العاملين إلى ظروف جوية 

ويمكن أن تؤدي ظروف درجات الحرارية العالية . قاسية

الناتجة عن العمليات الصناعية أيضًا إلى اإلجهاد الحراري 

ي الناتج عن أما اإلجهاد الحرار. وينبغي أخذها في االعتبار

 . العمليات تحت السطحية فسيجري تناوله الحقًا في تلك الوثيقة

 الضوضاء واالهتزازات
يجب التعامل مع مصادر الضوضاء واالهتزازات آما هو 

تشمل التوصيات اإلضافية و. 1.1موضح أعاله في القسم 

بشأن التعامل مع حاالت التعرض المهني للضوضاء 

 :واالهتزازات ما يلي

الضوضاء إلى مستويات تعرض مهني مقبولة آما خفض  •

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة هو موضع في 
 ;والسالمة
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مثل الحفارات، القالبات، (ضمان تجهيز المعدات الكبيرة  •

، والمعدات )، والمثاقيب المحملة على العرباتالبلدوزرات

المؤتمتة األخرى التي تتطلب مشغًال لها بمقصورات 

 للصوت؛عازلة 

بعد أن يتم استجالء جميع الخيارات األخرى وتطبيقها، يتم  •

استخدام وسائل حماية السمع الشخصية، آما هو موضح 

 ;اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفي 

يجب التحكم بشكل جيد في التعرض الهتزازات اليد  •

والذراع نتيجة استخدام األدوات اليدوية والكهربائية أو 

هتزازات الجسد آله نتيجة لوقوف العمال أو جلوسهم ا

على األسطح، عن طريق اختيار المعدات وصيانتها بحيث 

 .تكون مستوفية لمعايير التعرض لالهتزازات المهنية

 المخاطر المتعلقة بالتعدين تحت السطحي تحديدًا
تتعلق مخاطر الصحة والسالمة المهنية التالية تحديدًا بالتعدين 

آقاعدة عامة للسالمة، يجب تطبيق نظام توسيم . طحيتحت الس

لتقدير جميع األشخاص الذي ينتقلون إلى ما تحت سطح 

 .األرض

 التهوية

يجب أن تكون أنظمة التهوية وتبريد الهواء مناسبة  •

لألنشطة التي تقام في مكان العمل وأن تكون قادرة على 

الحفاظ على درجات حرارة منطقة العمل وترآيزات 

وتعد التهوية جزءًا ال يتجزأ . وثات عند مستويات آمنةالمل

وضروريًا لمشروع التعدين آكل، وينبغي أن ينظر إليها 

األفراد القائمون على وينبغي أن يحصل . على هذا النحو

التدريب الكافي فيما على تشغيل وصيانة أنظمة التهوية 

يتعلق بأمور مثل األجواء المتفجرة، ومنتجات االحتراق، 

 وأبخرة الديزل؛) خصوصًا في وجود السليكا(الغبار و

وينبغي للمناجم تحت السطحية أن يتوفر بها مصدر آمن  •

ونظيف للهواء في جميع المناطق التي من المتوقع أن 

تشمل االستراتيجيات الموصى و. تكون مشغولة بعمال

 :إلدارة ذلك األمر ما يلي

o ا ضمان وجود وحدة التهوية السطحية وما يصاحبه

من معدات ملحقة وإدارتها بما يكفل استبعاد وقوع 

المخاطر التي من شأنها أن تقوض أداء معدات 

على سبيل المثال، ال (التهوية أو نوعية هواء التهوية 

ينبغي تخزين مصادر االنبعاثات والمواد القابلة 

 ؛)لالشتعال أو االنفجار بالقرب من مداخل الهواء

o جنب إعادة تدوير الهواء تشغيل المراوح المساعدة لت

 على نحو غير محكوم؛

o  إخراج جميع األشخاص من المنجم، أو نقلهم إلى

يتوفر بها المخزون المناسب من المياه (منطقة مالذ 

، في حالة توقف نظام التهوية الرئيسي إال )والطعام

 إذا آان االنقطاع لفترة وجيزة؛

o وضع متاريس على جميع المناطق التي ال يتوفر بها 

تهوية ووضع عالمات أو الفتات تحذيرية لمنع 

 .الدخول إليها عن سهو

o  يجب تهوية جميع المحوالت، والمكابس، وحجرات

الوقود، وغيرها من المناطق الخطرة مباشرة إلى 

 مسالك الهواء العائد؛

 

ينبغي، حسبما يقتضي الحال، رصد األحوال الحرارية  •

 بإجهاد الحرارة لتحديد متى يمكن أن يتأثر األشخاص سلبًا

يجب و. أو البرودة، مع تطبيق ما يلزم من تدابير الحماية

الحفاظ على درجات الحرارة عند مستويات معقولة 

وتشمل . ومناسبة لجميع األنشطة التي يجري القيام بها

الممارسات األخرى إجراء مسح لتحمل الحرارة، األقلمة، 



    إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة
  التعدينالخاصة ب

 

 
  23          2007 ديسمبر، 10

  مجموعة البنك الدولي   مجموعة البنك الدولي 

مناسبة منح فترات راحة لشرب المياه، واعتماد أنظمة 

 .للراحة أثناء العمل

 

 الغبار 

عالوة على جميع المخاطر ذات الصلة بالغبار التي سبق  •

بيانها في هذه الوثيقة وفي اإلرشادات العامة بشأن البيئة 

 ينبغي دمج التحكم في الغبار بشكل تام ،والصحة والسالمة

في إجراءات التشغيل تحت السطحي، خاصة فيما يتعلق 

ويعد تقليل الغبار . قيب، ونقل المواد وقلبهابالتفجير، والتث

أمرًا أساسيًا في تحسين الوضوح البصري في الظروف 

 . تحت السطحية، وآذلك في تحسين صحة العمال

 الحرائق واالنفجارات
ينبغي للمناجم تحت السطحية إعداد وتطبيق خطط لمنع 

تشمل و. الحرائق، واآتشافها، ومكافحة اندالعها وانتشارها

 :راتيجيات منع ومكافحة الحرائق واالنفجارات ما يلياست

إجراء تقييمات لمخاطر الحرائق على نحو دوري متكرر  •

من أجل االآتشاف المبكر للمناطق التي من الممكن أن 

وتقليصها ‘‘ حرائق سريعة التفاقم’’تحدث بها مخاطر 

على سبيل المثال، المناطق التي يستخدم بها آالت تعمل (

 ؛) تسير على قضبانبالديزل وال

تعريف المناطق المعرضة لمخاطر الحرائق باستخدام  •

الالفتات التحذيرية، مع حظر التدخين على جميع 

األشخاص، واستخدام مصابيح اللهب المكشوف، أو 

الثقاب، أو أي مصادر أخرى لإلشعال في المناطق المعينة 

آمناطق معرضة لمخاطر الحريق، إال في حالة تطبيق 

 ؛)مثل بروتوآول اللحام(والت صارمة بروتوآ

 تجنب استخدام المحوالت المملوءة زيتًا تحت األرض؛ •

يجب تخزين المواد القابلة لالشتعال في مرافق مقاومة  •

لتسرب عمليات اللحرائق مجهزة بوسائل احتواء ل

ويجب وضع أنظمة مناسبة الآتشاف الحرائق . واالنسكاب

  وإخمادها في آل من مواقع التخزين؛

ينبغي إقامة أي موقع لتخزين المواد القابلة لالشتعال أو  •

 وتصميمها – بما في ذلك المتفجرات -المواد الخطرة 

وتجهيزه، وتشغيله وفق مدونات الحرائق والسالمة 

يجب و. الوطنية أو المتعارف عليها دوليًا، الخاصة بكل

وضع مخازن المتفجرات على السطح إال إذا اقتضت 

األمن أو البرد الشديد، على (ية غير ذلك الظروف المحل

 ؛)سبيل المثال

تجنب وقوع حرائق في السير الناقل ومكافحتها عن طريق  •

ضمان عمل خراطيم الحريق وتوفرها على طول الخطوط 

 . الناقلة

ينبغي اتخاذ االحتياطات اإلضافية التالية مع المناجم تحت 

شمل أآثر مناجم والتي ت(‘ غازية’السطحية المصنفة باعتبارها 

 ):الفحم

منع االشتعال عن طريق ترآيب أجهزة أوتوماتيكية  •

الآتشاف الغاز حيثما تستخدم المعدات المدارة بالكهرباء، 

وأجهزة أخرى الآتشاف الغاز في جميع مناطق العمل 

 ؛)على أسطح الفحم، على سبيل المثال(تحت السطحية 

ف منع االشتعال عن طريق تقييد استخدام األصنا •

 األلمنيوم، المغنسيوم، - أو المحتوية على -المصنوعة من 

التيتانيوم، أو سبائك المعادن الخفيفة، إال إذا انتفت 

احتماالت حدوث احتكاآات أو تصادمات، أو آانت مطلية 

 بشكل آاف بمادة ال تصدر شررًا؛ 

يجب وضع األدوات اليدوية في مخازن ال تصدر شررًا  •

 اريح قبل استخدامها؛وأن يتم الحصول على تص
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استخدام السوائل الهيدروليكية المقاومة للحريق في جميع  •

 المعدات تحت السطحية؛ 

إدارة الغازات القابلة لالشتعال واالنفجار في األقسام  •

النشطة والتي انتهى فيها العمل في المناجم تحت 

السطحية، إال إذا آانت تلك األقسام قد تم إغالقها تمامًا 

.  إزالة جميع المصادر الممكنة لإلشعال منهابإحكام مع

 في المائة من الميثان، يجب إيقاف 1≥ في حالة وجود و

 بلغ ةفي حالو. تشغيل جميع المعدات الكهربية والميكانيكية

 في المائة، يجب إخالء جميع األشخاص 1.5≥ الميثان 

باستثناء األفراد المجهزين، والمدربين، والذين يلزم 

دة الموقف إلى الحالة الطبيعية، مع إيقاف وجودهم إلعا

تشغيل جميع المصادر المحتملة لإلشعال وفصلها من 

في حالة حدوث انبعاثات و. مصدر الطاقة الكهربائية

للميثان، يجب ترآيب أجهزة رصد وإنذار، حسبما تقتضي 

 الضرورة؛

 .ترآيب واستخدام أبواب مقاومة للحريق •

 لذاتيحجرات المالذ ومعدات اإلنقاذ ا

يجب أن تصمم المناجم تحت السطحية وتجهز بمخارج  •

 :ثانوية أو مساعدة وحجرات مالذ على أن تكون آما يلي

o معينة بشكل واضح 

o  دقيقة من أي مكان في المنجم، 15على مسافة 

 متر من مدخل 300ألماآن العمل التي تبعد أآثر من 

المنجم أو محطة المهوى المستخدمة للوصول إلى 

 ملمكان الع

o  مقامة من مادة غير قابلة لالحتراق، مزودة بآلية

إحكام لمنع دخول الغاز، وبحجم مناسب الستيعاب 

 آل األشخاص العاملين في المنطقة المجاورة

o  ،مزودة بوصالت مستقلة للسطح لإلمداد بالهواء

، والمياه، ومرافق اإلسعافات )آالهاتف(واالتصاالت 

 األولية

طر المحتملة للتعرض ألجواء استنادًا إلى تقييم المخا •

مثل المناجم التي يتم فيها تشغيل (ينقص فيها األآسجين 

، يجب تجهيز )معدات مدارة بالديزل ال تستخدم القضبان

عمال المناجم تحت السطحية بأجهزة إنقاذ ذاتي قائمة 

بذاتها وتدريبهم على استخدامها، توفر لهم ما ال يقل عن 

لى حجرة المالذ أو مخرج ضعفي الوقت الالزم للوصول إ

يجب حمل أجهزة اإلنقاذ و).  دقيقة على األقل30(المنجم 

الذاتي القائمة بذاتها في جميع األوقات أو أن يكون من 

السهل الوصول إليها بسرعة وأن تكون في متناول 

 . العاملين

 اإلنارة
 17يجب أن تكون أنظمة اإلنارة آمنة ووافية ألغراض

لها في مسارات السير وأماآن العمل ظروف األعمال المخطط 

). 2.0راجع القيم اإلرشادية لإلنارة الواردة في القسم (بالمنجم 

تشمل إرشادات اإلنارة اإلضافية الخاصة بالتعدين تحت و

 : السطحي تحديدًا ما يلي

يجب أن تكون اإلنارة تحت السطحية وافية بغرض األداء  •

ة للعمال اآلمن لجميع وظائف العمل والحرآة اآلمن

  18والمعدات؛

: وجود إضاءة دائمة توفر إنارة آافية في المواقع التالية •

جميع الورش، مرائب الصيانة، وغيرها من األماآن التي 

يوجد بها آالت متحرآة أو التي يمكن أن تشكل بها 
                                                 

 . إيالء العناية الواجبة لتجنب الوهج أو المصادر المحتملة لإلشعال 17
 آقاعدة عامة، ينبغي للعامل تحت سطح األرض ارتداء خوذات بمصابيح 18

 10وسعة بطارية تدوم )  ليومن12.57( شمعة 1يبلغ متوسط شدتها 
من آافة األنواع يجب أن توفر مرآبات المناجم ومعدات النقل . ساعات

 لكس لمسافة 10 مترًا أمام المعدة و20 لكس لمسافة 10إنارة ال تقل عن 
 .  أمتار خلفه عند االرتداد5
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المعدات خطورة؛ محطات المهوى الرئيسية تحت 

ات السطحية ومهابط المهاوي النشطة؛ محطات اإلسعاف

األولية؛ دهاليز الناقل، محرآات اإلدارة، ومحطات الجمع 

 المؤقتة؛

يجب توفير مصادر إضاءة طوارئ منفصلة ومستقلة في  •

جميع األماآن التي يمكن أن تتعرض لمخاطر نتيجة 

يجب أن يعمل و. حدوث عطل في نظام اإلضاءة المعتاد

النظام بشكل تلقائي، وأن يكون آافيًا للسماح للعمال 

يقاف االضطراري لآلالت، وأن يتم اختباره على باإل

 أساس دوري؛ 

يجب على العمال العاملين تحت سطح األرض أن يكون  •

في حوذتهم خوذة بمصباح على الدوام أثناء تواجدهم تحت 

 1500يجب أال تقل ذروة اإلنارية عن و. سطح األرض

 متر من مصدر الضوء على مدى 1.2لكس على مسافة 

 .النوبة

 حة وسالمة المجتمع ص1.3
تشمل القضايا ذات الصلة بصحة وسالمة المجتمع المحلي 

المرتبطة باألنشطة التعدينية سالمة النقل على طول ممرات 

الوصول، نقل البضائع الخطرة ومناولتها، اآلثار على نوعية 

المياه وآميتها، اإلنشاء غير المتعمد لمواقع جديدة لتكاثر 

ة نقل األمراض المعدية، مثل ناقالت األمراض، وإمكاني

. العدوى التنفسية والمنقولة جنسيًا نتيجة لتوافد عمالة المشروع

عالوة على ذلك، ثمة آثار هائلة على مستوى آل من األسرة 

والمجتمع قد تظهر على المحددات االجتماعية للصحة مثل 

المخدرات، الكحول، العنف ضد المرأة، وغير ذلك من آثار 

رتبط بالتوافد السريع للعمالة أثناء مراحل اإلنشاء سيكولوجية، ت

آما يشكل التدفق السريع للعمالة وأفراد أسرهم . والتشغيل

الموسعة عبئًا آبيرًا على المرافق والموارد الصحية القائمة في 

وأخيرًا، نظرًا لما لمشاريع التعدين الكبيرة  .المجتمع المحلي

 الغالب، فإنها قد تنقل من آثار اقتصادية آبيرة وإيجابية في

المجتمعات المحلية من نمط األمراض المعدية مثل المالريا 

واألمراض التنفسية والمعدية المعوية، إلى نمط األمراض غير 

المعدية مثل، ارتفاع الضغط، والسكري، والسمنة، 

وغالبًا ما تكون البنية األساسية . واالضطرابات القلبية الوعائية

ية سيئة التجهيز أو عديمة الخبرة في التعامل في البلدان النام

 .مع األمراض غير المعدية

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتتضمن 

تتناول العناوين و. توصيات بشأن التعامل مع تلك القضايا

التالية شواغل إضافية تتصل تحديدًا بأنشطة التعدين، ذات آثار 

ذا آثار أشمل على البيئة على صحة وسالمة المجتمع، وآ

 : والصحة والسالمة

 السالمة في مجال سدود نفايات التعدين
تمثل السدود، وأماآن احتجاز نفايات التعدين الرطبة، وغيرها 

من مرافق االحتواء الرطبة مخاطر محتملة تتوقف على 

موقعها بالنسبة للمستوطنات البشرية والموارد المجتمعية 

ل اعتبارات الصحة والسالمة والبيئة وقد سبق تناو. األخرى

 . بشأن سدود نفايات التعدين في تلك الوثيقة

  

 سدود تخزين المياه
من الممكن أن تؤدي سدود تخزين المياه إلى إنشاء مواقع 

ففي . لتكاثر ناقالت األمراض أو تغيير أنماط القائم منها

احل المناطق التي تنتشر فيها المالريا، من الممكن أن تشكل سو

سدود تخزين المياه مواقع لتكاثر الناموس نظرًا لوجود خط 

إضافة إلى ذلك من الممكن أن . ساحلي آبير وضحل، ومزروع

تكون سدود تخزين المياه موقعًا جديدًا لتكاثر الحلزون 

المضيف لداء البلهارسيات، الذي يعد داًء طفيليًا هامًا ينتشر في 

 .العديد من المناخات المدارية
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 ط األرضهبو
يحدث هبوط األرض نتيجة أنشطة التعدين تحت السطحي أو 

 األراضي  منويجعل هبوط األرض). الحقني(المحلولي 

عرضة للفيضانات آما قد يؤدي إلى إتالف الممتلكات، حيث 

يؤدي إلى أن تصبح أراضي المزارع غير مناسبة لالستعمال 

جة لهبوط نتي أو مكافحة تغير التضاريس/ لتقليل و . بعد ذلك

 :األرض، يوصى باتخاذ التدابير التالية

حجم آتلة / إعداد المنجم مع األخذ في الحسبان موقع  •

الخام المعدني، الطبقات الفوقية، وأعماق اآلبار الالزمة 

على سبيل المثال، تقل بصفة عامة إمكانية (لالستخراج 

 ؛)حدوث هبوط مع زيادة أعماق االستخراج

التي تم تعدينها باستخدام رصد حجم وشكل الكهوف  •

مثل ضغوط (أجهزة تسجيل اآلبار وتقنيات تشغيلها 

المحاليل ومعدالت الضخ على مدى الزمن، أحجام التدفق، 

 ؛)درجات الحرارة، األثقال النوعية

ردم المهاوي، األنفاق الصاعدة، فتحات حفيرات التعدين،  •

 المداخل، واألنفاق التي تفتح في السطح بواسطة خرسانة

مقواة أو أي مادة أخرى لمنع أو تقليل الهبوط في المناطق 

 عالية الخطر؛

يجب إدارة مناطق الهبوط لضمان آفاءة الصرف وإعادة  •

صالحيتها لالستخدام السابق أو أي استخدام آخر يقبله 

يجب وضع عالمات مناسبة على و. المجتمع المحلي

 . الطرق في مثل تلك المناطق

 الستجابة لها االستعداد للطوارئ وا
يجب أن تتمشى ترتيبات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها مع 

احتماالت وقوع حاالت الطوارئ، وأن تعكس التدابير 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة واإلجراءات الواردة في 
يجب إعداد خطة االستجابة للطوارئ و. والصحة والسالمة

عملية : ن من أجل التعديUNEP APPELوفقًا إلرشاد 

الوعي والتأهب لمواجهة حاالت الطوارئ على المستوى 

 . 19المحلي

 األمراض المعدية
مثل موقعها في األماآن النائية (تتطلب طبيعة مشاريع التعدين 

إجراءات تدخلية ) المنتجات الطويلة/ وسالسل توريد المواد 

استباقية ومستدامة لتقليل احتماالت ظهور وانتقال األمراض 

ية نتيجة لتوافد العمال المهاجرين، ومن يصاحبهم من المعد

ن أآما . أفراد أسرهم الموسعة، وغيرهم من العمال في الموقع

أنشطة النقل لمسافات الطويلة تعد من قنوات انتشار األمراض 

تباع الممارسات الصناعية إن إ .خاصة العدوى المنقولة جنسيًا

لبة، وصرف المياه الدولية الجيدة للتعامل مع النفايات الص

السطحي، والتعامل مع مياه الصرف الصحي، في موقع 

المنجم، يكون في الغالب فعاًال في تقليل األمراض المعدية 

 . المحمولة على ناقالت األمراض وتلك المرتبطة بالمياه

يجب أن تصمم مرافق وخدمات اإلسكان والتغذية الخاصة و

. ايير المقبولة دوليًابالمشروع وأن يجري صيانتها وفقًا للمع

ومن شأن تصميم وصيانة أماآن إقامة العمال لمنع فرط 

االزدحام بها أن يقلل من نقل األمراض التنفسية المعدية التي 

مرافق و. يمكن أن تنتقل بدورها إلى المجتمعات المحلية

وخدمات التغذية التي تم تصميمها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا 

) HACCP(بة الحرجة لتحليل المخاطر لمعايير نقاط المراق

المقبولة دوليًا تقلل من إمكانية نقل األمراض المرتبطة باألغذية 

 . من المشروع إلى المجتمع المحلي

في العديد من أجزاء العالم تشكل اآلثار السلبية المحتملة على 

المخدرات، الكحول، العدوى (المحددات االجتماعية األساسية 

                                                 
19 APELL for Mining, Awareness and Preparedness 

for Emergencies at Local Level, Technical Report 
No. 41, UNEP 2001 . استجابة يقدم التقرير إطارًا إلعداد خطة

للطوارئ تشمل المنجم، هيئات االستجابة للطوارئ، السلطات والمجتمعات 
 . المحلية
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التهديد الرئيسي لقابلية ) ، والعنف ضد المرأةالمنقولة جنسيًا

  .استمرار عمليات التعدين وصحة المجتمعات المحلية

تعد العديد من البلدان النامية مثقلة بالفعل بأعباء آافة و

األمراض المنقولة جنسيًا بما في ذلك اإليدز، إال إنه ينبغي أن 

د إلى يوضع في الحسبان إمكانية إن يؤدي مشروع تعديني جدي

وتمثل . إحداث زيادة آبيرة من جديد في تلك االتجاهات

 :التالية السمة المميزة لذلك الوضع‘‘ العناصر األربعة’’

  توافد العمالة؛-البشر  •

  الزيادة الكبيرة في األموال المتاحة؛- لالما •

 إنشاء طرق نقل جديدة لتيسير الوصول إلى -الحرآة  •

 المجتمعات الريفية؛

معدل انتشار مرتفع ب تتسمتصال بين فئات  اال-االختالط  •

والعامالت في مثل، الشرطة، األمن، قائدي الشاحنات، (

 معدل حيثوالرجال والنساء المحليين ) مجال الدعارة

 . االنتشار المنخفض

وعلى مدى الزمن، ال يعد انتشار فيروس ومرض اإليدز سببًا 

ؤثر سلبًا لشقاء ومعاناة شديدتين لإلنسان وحسب، ولكنه قد ي

على الشرآة من حيث معدل تبديل الموظفين، وتدهور 

اإلنتاجية، وزيادة التكاليف، وتغير األسواق، والحصول على 

يجب على عمليات التعدين التعرف و. عقود وفرص توريدية

على اآلثار المحتملة لفيروس ومرض اإليدز وتفهمها، وتصميم 

20:استجابة إدارية مالئمة، تستفيد مما يلي

استراتيجيات للتعامل مع آثار األمراض من خالل التقييم،  •

 واإلشراف، وخطط العمل، والرصد؛

                                                 
 IFC’s HIV/AIDS Resource لمزيد من المعلومات راجع 20

Guide for the Mining Sectorالمتاح على الموقع  :

HI/Content/nsf.sustainability/ifcext/org.ifc.www://http
VAIDS

برنامج لمكان العمل للوقاية من حاالت العدوى الجديدة  •

بفيروس اإليدز وتوفير الرعاية والدعم للعاملين المصابين 

 بالعدوى والمتأثرين؛

أو /أنشطة توعية على مستوى المجتمع المحلي، القطاع، و •

 .المجتمع بصفة عامة

 

تشمل التدابير النموذجية لتقليل معدل حدوث األمراض المعدية 

 :ما يلي

الوقاية من األمراض بين العمال وأسرهم وفي المجتمعات  •

 : المحلية من خالل

o االضطالع بمبادرات للتوعية والتعليم الصحي. 

o تدريب العاملين الصحيين على معالجة األمراض 

o خالل المعالجة القياسية للحاالت في تقديم العالج من 

مرافق الرعاية الصحية في الموقع أو التابعة للمجتمع 

 .المحلي

 

 استراتيجيات موجهة تحديدًا نحو مكافحة ومنع ناقالت العدوى
من أفضل الطرق لتقليل آثار األمراض المحمولة على ناقالت 

جل على العاملين الصحيين طويلي األ) مثل المالريا(األمراض 

وفي المجتمعات المحلية، تطبيق مجموعة متكاملة من 

اإلجراءات التدخلية الهادفة إلى القضاء على العوامل المؤدية 

ومن ثم، يقع على عاتق آل من الهيئة الهندسية . للمرض

فيجب على الجهات الراعية . والطبية للمشروع دور آبير

لمجتمع للمشروع، بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية في ا

المحلي، تطبيق استراتيجية مكافحة متكاملة للبعوض 

واألمراض األخرى المحمولة على مفصليات األرجل تتضمن 

 :بصفة عامة ما يلي

 تطبيق برنامج متكامل لمكافحة ناقالت األمراض؛ •

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/HIVAIDS
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/HIVAIDS
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إجراء مراجعات للتصميم الهندسي تشمل الفحص الدقيق  •

تراتيجيات للطرق، مرافق تخزين المياه والتحكم بها، واس

 إلدارة المياه السطحية؛

التعاون مع برامج المكافحة األخرى في منطقة المشروع  •

وتبادل الخدمات العينية معها، من أجل تعظيم اآلثار 

 النافعة، وبصفة خاصة توزيع ناموسيات األسرة المعالجة؛

وضع برنامج لجميع العاملين في المشروع يتألف من  •

لوقاية الكيميائية لألفراد غير التوعية، ومكافحة اللدغ، وا

 المحصنين، والتشخيص والعالج؛

االستخدام االنتقائي لرش المنازل ممتد المفعول في مساآن  •

تعد برامج رش المنازل معقدة وتنطوي على و. المشروع

مراجعة دقيقة للتصميم، وبصفة خاصة المعرفة بالبعوض 

ت المحلي الناقل لألمراض ومقاومتها السابقة للمبيدا

 الحشرية المتاحة؛ 

وضع برنامج فعال للرصد والتقييم على األجلين القصير  •

والطويل لكل من العاملين والمجتمعات المحلية المعرضة 

 . للتأثر

 إغالق المنجم ومرحلة ما بعد اإلغالق  1.4
يجب أن توضع أنشطة إغالق المنجم ومرحلة ما بعد اإلغالق 

. التخطيط والتصميمفي االعتبار في وقت مبكر في مرحلتي 

ويجب على الجهات الراعية للمنجم أن تعد مسودة لخطة 

تحدد واستصالح المنجم وإغالقه قبل البدء في اإلنتاج، 

. بوضوح مصادر التمويل المخصصة والمستدامة لتنفيذ الخطة

وفيما يتعلق بالمناجم قصيرة األمد، يجب إعداد خطة مفصلة 

آتلك ) يل مضمونمع تمو(الستصالح المنجم وإغالقه 

يجب أن تشكل خطة و. الموضحة أدناه، قبل البدء في العمليات

إغالق المنجم المتضمنة لكل من إعادة التأهيل المادي 

واالعتبارات االجتماعية االقتصادية، جزًءا ال يتجزأ من دورة 

 : حياة المشروع، ويجب تصميمها بحيث تحقق ما يلي

المة العامة في عدم التأثير سلبًا على الصحة والس •

 المستقبل؛

أن يعود الموقع بعد استخدامه بالنفع على المجتمعات  •

المحلية المتأثرة وأن يكون قابًال لالستمرار على األجل 

 الطويل؛

التقليل من اآلثار االجتماعية االقتصادية السلبية وتعظيم  •

 .الفوائد االجتماعية االقتصادية

إغالقه االستغالل يجب أن تتناول خطة استصالح المنجم وو

ينبغي أن يتحدد ذلك من خالل (المفيد للموقع في المستقبل 

عملية تشترك فيها أطراف متعددة من أصحاب المصلحة 

المباشرة وتشمل هيئات تنظيمية، مجتمعات محلية، جهات 

تقليدية الستغالل األراضي، المستأجرين المجاورين، المجتمع 

، وأن تحصل على موافقة )، واألطراف المتأثرة األخرىالمدني

مسبقة من السلطات الوطنية المختصة، وأن تكون ناتجة عن 

مشاورات وحوارات بين المجتمعات المحلية وممثلي 

 . حكوماتهم

يجب تحديث خطة اإلغالق وتنقحيها بحيث تعكس التغيرات و

في تطوير المنجم والتخطيط التشغيلي له، وآذلك التغيرات في 

يجب أيضًا االحتفاظ و. بيئية واالجتماعيةاألحوال والظروف ال

 . بسجالت ألعمال المنجم آجزء من خطة ما بعد اإلغالق

يجب أن تتضمن خطط اإلغالق وما بعد اإلغالق رعاية و

الحقة مناسبة للموقع ورصدًا مستمرًا له، والنبعاث الملوثات، 

تحدد مدة الرصد فيما بعد و. واآلثار المحتملة ذات الصلة

على أساس المخاطر؛ إال أن ظروف الموقع تتطلب اإلغالق 

 . عادة فترة ال تقل عن خمس سنوات أو أآثر بعد إغالقه

ويتوقف توقيت إنهاء برنامج استصالح المنجم وإغالقه على 

آل موقع بشكل محدد وعلى العديد من العوامل مثل العمر 
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المحتمل للمنجم، إال أنه ينبغي إجراء بعض أشكال اإلصالح 

على الرغم من و. ريجي في جميع المواقع أثناء العملياتالتد

وجود إمكانية تعديل الخطط، حسب الضرورة، أثناء مراحل 

اإلنشاء والتشغيل، إال أنها يجب أن تتضمن احتماالت التعليق 

المؤقت لألنشطة واإلغالق الدائم المبكر لتحقيق األهداف التالية 

 . البيئية/ كيميائية ال/ للجدوى المالية والسالمة المادية 

 الجدوى المالية
يجب أن تضمن التكاليف المرتبطة بأنشطة إغالق المنجم وما و

بعد إغالقه، بما في ذلك رعاية ما بعد اإلغالق، في تحليالت 

ويجب أن . جدوى األعمال أثناء مراحل التخطيط والتصميم

يتضمن الحد األدنى من االعتبارات توفر جميع األموال 

 من خالل األدوات المالية المناسبة، لتغطية تكلفة الالزمة،

اإلغالق في أي مرحلة من مراحل عمر المنجم، بما في ذلك 

ينبغي أن يكون و. االحتياطات لإلغالق المبكر أو المؤقت

. التمويل إما على هيئة نظام استحقاق نقدي أو ضمان مالي

 ونظاما االستحقاق النقدي المقبوالن هما حسابات الضمان

بما في ذلك الترتيبات المدارة من قبل (المقيد الممولة بالكامل 

آما يجب أن يقدم شكل . أو صناديق االحتياطي) الحكومة

مقبول من الضمانات المالية من قبل أحد المؤسسات المالية 

يجب مراجعة متطلبات إغالق المنجم على أساس و. ةكبيرال

س أي سنوي وتعديل ترتيب تمويل اإلغالق بحيث يعك

 . تغييرات

 السالمة المادية
مثل أماآن احتجاز نفايات (يجب أن تظل جميع اإلنشاءات 

مستقرة حتى ال تشكل خطرًا على الصحة والسالمة ) التعدين

يجب إخراج و. العامة نتيجة لالنهيار أو التدهور الماديين

إنشاءات نفايات التعدين من الخدمة حتى يقل تراآم الماء على 

مكن أي مياه على سطح المنشأة من التدفق بعيدًا السطح، وتت

عبر المصارف أو مجاري المياه الفائضة، على أن تكون قادرة 

يجب و. على استيعاب ظروف الفيضان األعلى المحتمل

االستمرار في صيانة مجاري المياه الفائضة، والمصارف، 

وخنادق تحويل المياه آما هو مطلوب بعد اإلغالق، نظرًا 

يجب أن ال و. تعرضها لالنسداد بعد وقوع العواصفلسهولة 

تتعرض اإلنشاءات للتآآل أو تتحرك من أماآنها المقصودة لها 

بسبب األحداث شديدة الوطأة أو القوى المعرقلة المستمرة؛ 

 .يجب إيالء العناية الالزمة عند ردم حفريات المنجمو

 يجب حصر األخطار المادية من قبيل الطرق التي ال تقامو

عليها تدابير حماية، وآذا المهاوي والفتحات األخرى بطرق 

فعالة ودائمة في وجه العامة فال يصلون إليها مطلقًا حتى يحين 

الوقت الذي يمكن فيه تحويل الموقع إلى استخدام لألرض جديد 

مفيد حسب األوضاع التي قد تغيرت فيه، وآذلك إلى 

 أو الصناعات استخدامات بديلة لفائدة المجتمعات المحلية

في . األخرى فيما يتعلق بالطرق والمباني واإلنشاءات األخرى

حالة وجود خطر من انبعاث الميثان من المهاوي المهجورة 

 . والحفريات األخرى، يجب دراسة وضع أنظمة تنفيس سلبية

 السالمة الكيماوية
يجب حماية المياه السطحية والجوفية من اآلثار البيئة السلبية 

يجب و. ة عن أنشطة التنقيب وأعمال المعالجة والتجهيزالناجم

منع ارتشاح المواد الكيماوية في البيئة حتى ال يعرض الصحة 

والسالمة العامة للخطر أو أن يتجاوز أهداف نوعية المياه في 

أنظمة المياه السطحية والجوفية الموجودة في األجزاء السفلية 

 .يةمن تلك المجاري المائ) باتجاه المصب(

 سالمة الموائل اإليكولوجية
إن سالمة الموائل اإليكولوجية يتم تحديده جزئيًا بالعوامل 

على سبيل المثال، المشاآل المادية آاستقرار (المبينة عاليه 

على سبيل المثال، الملوثات (والمشاآل الكيماوية ) الميول

 ، ومع ذلك تتم معالجتها أيضًا باعتبار مسألة استبدال)المعدنية
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الموائل ذات الفائدة الموجهة نحو االستخدام اإليكولوجي في 

يجب أن تتضمن خطة استصالح المنجم وإغالقه و. المستقبل

تدابير شاملة لالستصالح المتزامن أثناء العمر التشغيلي للمنجم 

وفقًا لخطة معتمدة من السلطات المعنية بالبيئة والمعادن 

 . محليةوبمشارآة من الحكومات والمجتمعات ال

 مؤشرات األداء ورصده  2.0

 البيئة  2.1

 اإلرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة
 قيمًا إرشادية بشأن النفايات السائلة في هذا 1يقدم الجدول رقم 

وتشرح القيم اإلرشادية الخاصة بالنفايات السائلة . القطاع

الناتجة عن العمليات التي تجري في هذا القطاع بوضوح 

مارسة الصناعية الدولية الجيدة آما هي واردة في المعايير الم

آما . ذات الصلة للبلدان التي لديها أطر تنظيمية معترف بها

يجب تطبيق هذه اإلرشادات في ظروف التشغيل العادية داخل 

 المصممة والمشغلة على نحو مالئم من خالل تطبيق نشآتالم

م تناولها بالمناقشة أساليب منع التلوث والسيطرة عليه والتي ت

 . في األقسام السابقة من هذه الوثيقة

تنطبق اإلرشادات بشأن النفايات السائلة على سيب الموقع و

والنفايات السائلة المعالجة إلى المياه السطحية من أجل 

يمكن تحديد مستويات التصريف الخاصة آما . االستخدام العام

م األنظمة العامة بالموقع بناء على مدى توفر وظروف استخدا

لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي أو، إن آان تصريفها 

يتم مباشرة على المياه السطحية، عندئذ يتم تحديد المستويات 

بناء على نظام تصنيف استخدام المياه المستقبلة آما هو موضح 

  .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفي 

 

 

 

 ايات السائلة إرشادات النف1الجدول 
 القيمة اإلرشادية الوحدة الملوثات

إجمالي المواد الصلبة 
 العالقة

 لتر/ ملغم
50 

وحدة  األس الهيدروجيني
 9 – 6 معيارية

  150 لتر/ ملغم األآسجين الممتص آيميائيًا
األآسجين الحيوي 

 50 لتر/ ملغم 5الممتص
 10 لتر/ ملغم زيوت وشحوم

 0.1 لتر/ ملغم زرنيخ
 0.05 لتر/ ملغم دميومآا

 0.1 لتر/ ملغم )سداسي التكافؤ(آروم 
 0.3 لتر/ ملغم نحاس
 1 لتر/ ملغم السيانيد

 0.1 لتر/ ملغم خال من السيانيد
حمض السيانيد الضعيف 

 القابل للفصل
 لتر/ ملغم

0.5 
 2.0 لتر/ ملغم )إجمالي(حديد 

 0.2 لتر/ ملغم رصاص
 0.002 لتر/ ملغم زئبق
 0.5 لتر/ لغمم نيكل

 0.5 لتر/ ملغم فينوالت
 0.5 لتر/ ملغم زنك

  درجات3<تفاوت  OC درجة الحرارة
 . تمثل ترآيزات المعادن إجمالي المعادن: مالحظة

 

 في المائة 95ويجب تحقيق هذه المستويات دون تخفيف في 

على األقل من الوقت الذي يكون فيه المصنع أو الوحدة قيد 

تى يمكن حسابها آنسبة من ساعات العمل التشغيل، وذلك ح

ويجب تبرير الحيد عن تحقيق هذه المستويات نظرًا  .السنوية

 . ألوضاع مشروع محلي محدد في التقييم البيئي

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتتناول و

اإلرشادات الخاصة بانبعاثات مصادر االحتراق المرتبطة 

ة البخارية والكهربائية من مصادر لها قدرة بأنشطة توليد الطاق

 ميغاواط حرارية؛ أما انبعاثات مصادر 50تساوي أو تقل عن 

الطاقة األآبر فتعالجها اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

آما تقدم . والسالمة من أجل الطاقة الكهربائية الحرارية
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  إرشادًا حولاإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 . اعتبارات البيئة المحيطة استنادًا إلى إجمالي حمل االنبعاثات

 الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

مع جميع األنشطة التي تم تحديد آونها تحدث آثارًا آبيرة 

محتملة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف 

تستند أنشطة الرصد البيئي إلى ويجب أن . المضطربة

مؤشرات مباشرة أو غير مباشرة لالنبعاثات والنفايات السائلة 

يجب أن و .واستخدام الموارد المنطبق على المشروع المحدد

يمتد الرصد، في بعض مشاريع التعدين، لفترة ثالث سنوات 

 .على األقل بعد اإلغالق أو أآثر إذا اقتضت الظروف

دل تكرار الرصد بالقدر الكافي لتوفير وينبغي أن يكون مع

ويجب أن يقوم بعمليات . بيانات تمثيلية للمعيار الجاري رصده

الرصد أفراد مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ 

بالسجالت مع استخدام معدات تجري معايرتها وصيانتها على 

آما ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على . نحو سليم

نتظمة ومقارنتها بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ فترات م

وتتوفر إرشادات إضافية عن . أي إجراءات تصحيحية الزمة

الطرق المطبقة ألخذ العينات وتحليل االنبعاثات والنفايات 

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالسائلة في 

 أداء الصحة والسالمة المهنية  2.2

 لصحة والسالمة المهنيةإرشادات ا
يجب تقييم أداء الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة مع إرشادات 

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

ريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين من قبل المؤتمر األم

)ACGIH(21 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة ،

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

)NIOSH(22 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(23رشادية لحدود التعرض المهني ، والقيم اإل

، 24المنشورة من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 إرشادات 2يقدم الجدول رقم و. أو ما يشابهها من مصادر

 3يقدم الجدول رقم و. بشأن اإلنارة من أجل أنشطة التعدين

 . إرشادات بشأن تعرض عمال التعدين لإلشعاع المؤين

متوسط اإلنارة لمواقع وأنشطة المنجم الحد األدنى ل. 2الجدول 
25.المعينة

 )لكس(الحد األدنى لإلنارة  النشاط/ الموقع 
 5 إضاءة للطوارئ

 10- 5 المماشي والممرات
 مناطق -المواقع الديناميكية 
 50 - 5 اإلنتاج والتطوير 

مناطق يؤدي فيها المهام اليدوية 
 100- 50 العارضة والبسيطة

مناطق التي محطات العمل وال
تجرى فيها المهام اليدوية 

 متوسطة وعالية الدقة
150 – 400 

 
 

 حدود الجرعة الفعالة للتعرض المهني لإلشعاع - 3جدول 
26.المؤين

 خمس سنوات متتالية في المتوسط 
 عام/ مللي سيفرت20  الجرعة الفعالية–

                                                 
 و /http://www.acgih.org/TLV:  متاح على الموقع التالي21

http://www.acgih.org/store/ 
 /http://www.cdc.gov/niosh/npg:  متاح على الموقع التالي22
: لموقع التالي متاح على ا23

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

:  متاح على الموقع التالي24
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/ 

25 The Role of illumination in Reducing Risk to 
Health and Safety in South African Gold and 

Platinum Mines, GAP 804, 2001 تقدم توصيات تفصيلية 
 .لمجموعة متنوعة من أماآن العمل تحت السطحية

26 ICRP 60 by the International Commission on 
Radiological Protection and IAEA Safety Series No. 

115. 

http://www.acgih.org/TLV/
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 تعرض عام واحد
 عام/ مللي سيفرت50  الجرعة الفعالية–

 
 الحوادث والوفياتمعدالت 

يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ) المتعاقدين من الباطن

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

. أو حتى إلى حدوث وفياتإلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، 

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

القطاع بالبلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر المنشورة 

مكتب الواليات المتحدة إلحصائيات العمل : على سبيل المثال(

 .27)وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة

 مهنيةرصد الصحة والسالمة ال
يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

 آجزء من برنامج رصد الصحة 28متخصصين معتمدين

والسالمة المهنية، يدرك الشواغل الصحية طويلة األجل 

افق آما يجب على المر. المرتبطة بمرحلة ما بعد اإلغالق

االحتفاظ بسجالت عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث 

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد . والحوادث الخطرة

اإلرشادات العامة بشأن البيئة الصحة والسالمة المهنية في 
 . والصحة والسالمة

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

http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm  
 يشمل المتخصصون المعتمدون الخبراء الصحيين المعتمدين، وخبراء 28

الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة المعتمدين أو المناظرين 
 . لهم
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 وصف عام لنشاط الصناعة: الملحق ألف
تعرف عمليات التعدين بصفة أساسية حسب نوع وطريقة 

، تعدين الفحم، التعدين تعدين الصخور القاسية(التعدين 

، التعدين البحري، تحت السطحي، السطحي أو المحلولي

تضم عمليات تعدين الصخور القاسية التقليدية و). المكشوف

رة الحجم،  خامات معدنية ونفايات صخرية آبيبين استخراج

طحن خامات / مثل تكسير ( يتضمن التفتيت الذي[اإلغناء 

، ومرافق آبيرة الحجم لتخزين ]وترآيز المعدن) المعدن

تتضمن المعالجة الفلزية تغيرات و. ومعالجة النفايات

جيوآيميائية لتنقية المعادن، وتجري عادة بعيدًا عن موقع 

د قطاع المعالجة الفلزية قطاعًا صناعيًا مستقًال، ويع. المنجم

ويتم تناوله في اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من 

 . أجل الصهر والتنقية

ويتمثل الغرض العام من عمليات التعدين في استخراج خامات 

اإلغناء على سبيل (المعدن الثمينة، واستكمال المعالجة األولية 

ت نفسه التعامل مع أحجام أآبر من نفايات ، وفي الوق)المثال

نفايات صخرية، نفايات تعدين، مياه صرف، نفايات (المنجم 

بطريقة تراعي حماية البيئة، ) المعالجة والنفايات الخطرة

وصحة اإلنسان وسالمته في ظل مجموعة من الظروف 

  .والجداول الزمنية الحاضرة والمستقبلية

امة ضمن أربع فئات أساسية وتصنف عمليات التعدين بصفة ع

المعادن النفيسة، المعادن األساسية،  :بحسب المنتجات األولية

  ). 1-راجع الجدول ألف (الطاقة والمعادن الصناعية 

 : تشمل المكونات األساسية للمنجم النموذجي ما يلي

 أو الحفريات تحت السطحية؛/حفرة المنجم و •

 تعدين؛مناطق تخزين النفايات ومرافق نفايات ال •

 أآوام الصخور والخام المعدني؛ •

 )مثل المصانع(وحدة التصنيع ومرافق المعالجة  •

مثل برك المعالجة، السدود، (البنية األساسية إلدارة المياه  •

 ؛)الخنادق، األنابيب

مثل، الطرق، خطوط الكهرباء، (بنية أساسية أخرى  •

 )مهابط طائرات

 

لخامات المعدنية أو تقع عمليات التعدين دائمًا في موقع آتلة ا

بالقرب منها لتقليل تكاليف العمليات والمعالجة األولية وآذلك 

تتنوع مواقع و .احتماالت اإلخالل الذي ال مبرر له لألراضي

المناجم، حيث تشمل تقريبًا جميع المناطق الجيومناخية 

مثل، المناطق المعتدلة، المدارية، القطبية، (البيولوجية 

عات العالية، الساحلية، السطحية وتحت الصحراوية، االرتفا

يتم نقل المنتجات المعالجة إلجراء مزيد من و). السطحية

المعالجة عليها، أو إلى األسواق حسبما تقضي االعتبارات 

االقتصادية واللوجستية باستخدام مجموعة من الشاحنات، 

الناقالت، عربات السكك الحديدية، وخطوط أنابيب 

ويتباين حجم عمليات . ب طرق أخرىالمستحلبات، إلى جان

النموذجية بين ما يقرب ) التعدين السطحي(المناجم السطحية 

 5000 هكتار، ولكنها قد تتجاوز 1000 هكتار إلى 100من 

 . هكتار في المشاريع آبيرة الحجم بشكل استثنائي

 االستكشاف
تتوالى أنشطة االستكشاف من خالل مستويات متزايدة من 

، أال وهي االستكشاف األولي، والتفصيلي، العمل بالموقع

ال يتضمن االستكشاف األولي في الغالب أعمال و. والمتقدم

بينما تتطلب مواقع االستكشاف التفصيلي . مكثفة بالموقع

والمتقدم إجراء أبحاث بالموقع تتضمن إحداث خلل بسطح 
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األرض إلنشاء طرق وصول، ومواقع تثقيب، وأنفاق 

 .استكشاف تحت سطحية

 اإلنشاء، وإيقاف التشغيلواإلعداد، 
يجب إجراء تخطيط استباقي الستراتيجية التعدين بغرض تقليل 

ويتراوح ذلك بين القضايا الكبرى التي تحدد . المخاطر البيئية

تخطيط المنجم، مثل تسلسل آبار المنجم واختيار استراتيجية 

مناولة المواد، وبين تحديد مواضع أآداس التربة والغطاء 

الترابي عكس اتجاه الريح من نفايات التعدين وغيرها من 

 . المصادر المحتملة للغبار

 مرحلة التشغيل
) وحدات(يتميز التشغيل ببدء العمل بآلة التفريز ووحدة 

ويمثل العمر التشغيلي للمنجم دالة لكمية الخام . المعالجة

النفايات الصخرة و. المعدني المتاح في الترسبات المعدنية

اتجة من حفريات المنجم والنفايات المعدنية الناتجة من الن

وحدات المعالجة تنتج يوميًا آلما تقدم العمل في المنجم، ويتم 

تكديس تلك المواد على األرض في مناطق تخزين النفايات إلى 

وقد تكتشف احتياطيات أخرى من . أن تتوقف أعمال التعدين

يؤدي إلى تغييرات آتلة الخام المعدني أثناء العمليات مما 

قد يكون و. ديناميكية في االستراتيجية العامة الستغالل المنجم

نظرًا (من الضروري إجراء إغالق مؤقت أثناء العمليات 

لالقتصاديات غير المؤاتية أو النزاعات العمالية، على سبيل 

، وخالل ذلك الوقت، ينبغي إجراء رعاية وصيانة له )المثال

 . والسالمة العامة والبيئة للمخاطرلضمان عدم تعرض الصحة

أثناء مرحلة التشغيل، يتطور المنجم فيزيائيًا وجيوآيميائيًا، و

مما يؤدي إلى الحاجة المحتملة إلى إجراء تقييم وإدارة لآلثار 

البيئية، واالجتماعية، والصحية، وقد تقع حاالت اضطراب 

مثل االنطالق العارض لمياه حوض نفايات التعدين، أو (

، ومثل تلك الحوادث، على الرغم )صدع سد نفايات التعدينت

من ندرتها، قد تستلزم أيضًا إجراء مزيد من التقييم واإلدارة 

 .لآلثار

 

 اإلغالق النهائي وإيقاف التشغيل
يتم عادة خالل السنوات الخمس األخيرة للعمليات المتوقعة، 

وضع خطة لإلغالق النهائي بغرض ترك منطقة التعدين في 

، ومستقرة فيزيائيا )إلى أقصى حد ممكن(الة بيئية فعالة ح

من و. وآيميائيًا، مما يجعلها متاحة لالستعمال في المستقبل

المكونات األساسية لخطة اإلغالق االلتزام بإجراء إعادة تأهيل 

تدريجي لمنطقة المنجم، باالستفادة من المتاح من األفراد 

، وخفض تكاليف اإلغالق والمعدات، مع تقليل إمكانيات التلوث

تشمل و. النهائي أو تقليل الحاجة إلى ضمان مالي معقد أو آبير

 : ما يليعادًةأعمال إعادة التأهيل المتواصلة 

 هدم المباني والبنية األساسية المادية؛ •

 إغالق الحفر المكشوفة؛ •

تثبيت الحفريات والمهاوي تحت السطحية ومنع وصول  •

 الجمهور إليها؛

 يول؛استصالح الم •

ضمان عدم تشكيل المياه المنصرفة من موقع المنجم  •

 .ورسابة النفايات ألي خطر على صحة اإلنسان والبيئة

 رعاية ما بعد اإلغالق
ينقسم مدى الرعاية المطلوبة بعد إغالق أنشطة التعدين 

 :والمعالجة إلى مستويين أساسيين

تتطلب عمليات، وصيانة، ورصد على : الرعاية النشطة •

واصل لضمان عدم وجود سوى الحد األدنى نحو مت

 .من الخطر على الصحة العامة والبيئة) المقبول(
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تتطلب الحاجة المتواصلة إلى رصد : الرعاية غير النشطة •

عارض، وصيانة دورية، لضمان عدم وجود سوى الحد 

 .من الخطر على الصحة العامة والبيئة) المقبول(األدنى 

 وهو فكرة اللجوء إلى حل  ثالث من الرعاية،ويوجد مستوى

، والذي يدل على عدم الحاجة إلى أي رصد أو "االنسحاب"

" االنسحاب"ومن واقع الخبرة والتجربة، يمكن . صيانة إضافية

إال أنه من . من بعض أجزاء موقع المنجم أو بعض مكوناته

 .منه" االنسحاب"النادر ترك موقع المنجم بأآمله و

 طرق وأعمال التعدين
 )التعدين بالحفرة المكشوفة( السطحي التعدين

يتم حفر آتل الخامات المعدنية الكبيرة القريبة من السطح عن 

يتم حفر مواد الخامات المعدنية و. طريق عمل حفرة مكشوفة

التي تشمل التربية السطحية، الغطاء الترابي، (وغير المعدنية 

باستخدام معدات التعدين السطحي، التي تشمل في ) والصخور

فريدة من تعد آل حفرة مكشوفة . العادة الشاحنات والمجارف

على درجة الخام المعدني ذلك وحجمها ويتوقف حيث أبعادها 

وهندسته، وترآيبه الجيولوجي، وقساوة الصخور، 

صمم ميول الحفرة عادة على هيئة نظام من وُت. والطبوغرافيا

، بين  مترًا30الميول شديدة االنحدار، تصل عادة إلى ارتفاع 

ويتوقف ارتفاع آل ميل بصفة أساسية على . مصاطب أفقية

 .حجم معدات الحفر، والتكوينات الجيولوجية، وقساوة الصخر

يتم حفر العديد من الحفر المكشوفة تحت مستوى الماء و

الباطني مما يتسبب في تغييرات في نمط تدفق المياه الجوفية 

 ما بعد إغالق أثناء التشغيل وفي بعض األحيان أثناء فترة

. وقد يؤدي أيضًا إلى خلل في أنماط الصرف السطحي. المناجم

يتم في الغالب تطوير المنجم تحت السطحي تحت الحفرة و

المكشوفة، وربما وجدت توصيالت بين حفريات المنجم تحت 

يتم ملء الحفر المكشوفة جزئيًا بالماء السطحي و. السطحي

 . تعدينوالجوفي بعد االنتهاء من عمليات ال

 التعدين تحت السطحي
يتطلب التعدين تحت السطحي بصفة عامة نظامًا معقدًا من 

أعمال الحفر للوصول، والخدمة، والتعدين المتدرج الستخراج 

وقد تكون آتل الخام المعدني متواصلة أو . الخام المعدني

متقطعة، موزعة على أحجام صغيرة بينها مساحات آبيرة 

وتحاول المناجم بصفة عامة ). ام معدنيال يوجد بها خ(قاحلة 

استخراج أآبر قدر ممكن من مادة الخام المعدني االقتصادي، 

. مما قد يتسبب في عمل حفريات تحت سطحية آبيرة للغاية

ومن الممكن ردم . وتتفاوت تلك الحفريات في مستويات ثباتها

تقع معظم طرق التعدين و. الحفريات الكبيرة أو ترآها تنهار

 :سطحي ضمن الفئات العامة التاليةتحت 

 يستخرج الخام المعدني وتترك الحفريات :االنهيار المتزامن

تحت السطحية تنهار، ومن ثم يجب على الصخور الفوقية أن 

ويترتب . بالتزامن مع استخراج الخام المعدني) تتداعى(تنهار 

على ذلك حدوث اختالالت سطحية بشكل سريع، تبعًا لعمق 

 .نجمحفريات الم

 يتم استخراج الخام المعدني دون ردم على أن :االنهيار الالحق

. يحدث االنهيار في وقت الحق بعد استخراج الخام المعدني

 .ومن المرجح أن تحدث اختالالت سطحية في المستقبل

تترك األعمدة للحفاظ  :التعدين المتدرج المفتوح المدعم بأعمدة

ومن المرجح أن . عدنيعلى الثبات أثناء استخراج الخام الم

 .يحدث انهيار واختالالت سطحية في المستقبل

يتم ردم الفتحات التي يخلفها استخراج الخام : التعدين بالردم

المعدني بمواد، تشمل النفايات الصخرية، أو نفايات التعدين، أو 
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يقلل التعدين بالردم من احتماالت و. معجون نفايات التعدين

 .االختالالت السطحية

 واع وطرق أخرى للمناجمأن
 تعدين المعادن الصناعية

آثيرًا في اإلشارة إلى ‘‘ المعدن الصناعي’’يستخدم تعبير 

المعادن غير الوقودية، غير الفلزية مثل أحجار البناء المنحوتة 

؛ )مثل، الحجر الكلسي، الجرانيت، االردواز، إلى غير ذلك(

ل، الخزف، الحجر المكسور أو المهشم؛ الرمل والحصى؛ الطف

مثل، الكاولين، بنتونيت، الطفل (والمعادن المقاومة للصهر 

مثل (؛ ومواد آيميائية ومواد التسميد أو المخصبات )الصفحي

يمكن تعدين هذا النطاق العريض من ). البوتاس والفوسفات

 .المواد باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات

 والنض الموضعي) الحقني( التعدين المحلولي
في بعض األحيان بالنض شار إلى التعدين المحلولي ي

الموضعي نظرًا لوجود سمات مشترآة تتمثل في إذابة وجمع 

مثل الملح، البوتاس، الكبريت، اليورانيوم، (المعدن الثمين 

يرآز التعدين المحلولي . ل محلولفي شك) النحاس، والذهب

جاد على إذابة األمالح من خالل حقن الماء في الرسابة وإي

تجويف تحت سطحي مضغوط من محلول ملحي يتم إعادته 

يتضمن النض الموضعي إضافة عدد من و. إلى السطح

الكواشف إلى الماء وشبكة من آبار الحقن لحقن المحلول في 

رسابة معدنية تحت سطحية من أجل إحداث إذابة، يتبعها ضخ 

بار عبر شبكة من آ) المحلول المثقل(السترداد المعادن المذابة 

يعد االستخراج بنض الرآام شكًال آخر من أشكال و. التجميع

استراتيجيات اإلذابة، حيث يتم إذابة المعادن المطلوبة من الخام 

المعدني الذي تم استخراجه بالفعل إلى السطح بواسطة الوسائل 

 ). مثل التعدين السطحي أو تحت السطحي(التقليدية 

 التعدين بالكراآة البحرية
استخراج ) الجرف البحري(تعدين بالكراآة البحرية يتضمن ال

تؤدي هذه و. المعادن من قاع المحيط عن طريق التكريك

الطريقة إلى حدوث اختالل في قاع البحر وفقدان للموائل 

آما ينتج عن ذلك تعلق . والكائنات الحية المرتبطة بها

مستويات مرتفعة من الرسابة في عمود الماء نتيجة لألنشطة 

صلة باسترداد المواد، ورفعها إلى السطح، ونقلها، المت

يمكن إجراء و. ووضعها أو تخزينها من أجل معالجتها الحقًا

التكريك باستخدام أساليب ثابتة، أو ذات دفع ذاتي، أو برية، 

وعادة ما تتضمن استخدام آالت ميكانيكية، أو هيدروليكية، أو 

 . تقنية مؤتلفة

 التعدين في البحار العميقة
يتضمن التعدين في البحار العميقة استخدام معدات حفر 

ميكانيكية إلى جانب مضخات آبيرة، وتعدين الرواسب 

تقوم المضخات بدفع المادة و. السطحية الموجودة في قاع البحر

تؤدي هذه و. المتمعدنة إلى سفينة على السطح، باستخدام رافعة

حر، وتغير الطريقة في التعدين إلى حدوث اختالل في قاع الب

 . في درجات حرارة المياه، وتكون أعمدة متصاعدة من الرسابة


