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  أنظمة توزيع الغازالخاصة ب بشأن البيئة والصحة والسالمةإرشادات 
  

 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.(1احدة أو أآثر من  وحين تشارك مؤسسة و

المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد 

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

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

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب 

ويمكن االطالع على القائمة .  المعنّيةقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع
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 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

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

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

  .الجدوى المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 . ، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة

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 

 ،لُمضيفالوضع في البلد ا: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

 آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية .الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

يف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المض

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

يحتاج األمر إلى  – في ضوء أوضاع المشروع المعني –

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

  .والبيئة
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 التطبيق
تشتمل إرشادات الصحة والسالمة البيئية الخاصة بأنظمة 

زيع الغاز على معلومات تتعلق بتوزيع الغاز منخفض تو

الضغط من بوابة المدينة إلى المستخدمين في المنازل 

مختصرا ) أ(ويقدم الملحق  .والمنشآت التجارية والصناعية

  .ألنشطة قطاع الصناعة

  :والوثيقة مرتبة حسب األقسام التالية

  .يد تأثير وإدارة ما يتعلق بالصناعة بالتحد-1.0القسم 
   مؤشرات األداء ورصده-2.0القسم 
 ضافيةاإلمصادر ال والمراجعثبت  -3.0القسم 

 الصناعيةعام لألنشطة وصف  –) أ(الملحق 

 تأثير وإدارة ما يتعلق بالصناعة بالتحديد 1.0
يعرض هذا القسم مختصرا لقضايا الصحة والسالمة البيئية 

راحل التشييد المرتبطة بأنظمة توزيع الغاز التي تحدث خالل م

ويمكن العثور . والتشغيل مقرونة بالتوصيات الخاصة بإدارتها

توصيات إدارة قضايا الصحة والسالمة البيئية الشائعة  على

لدى أغلب المنشآت الصناعية الكبرى خالل مراحل اإلغالق 

   . والسالمةبشأن البيئة والصحةاإلرشادات العامة في 

  البيئة1.1

نابيب التوزيع إلى حد آبير على الموقع تتوقف آثار بناء خط أ

وتختلف اآلثار البيئية بقدر آبير في  .المقترح لترآيب هذا الخط

المناطق الحضرية النامية بالفعل عنها في الضواحي أو 

وربما تتضمن اآلثار العامة اهتزازات . المناطق المختلطة

 والتنقيب ونقل الترابوضوضاء ناجمة عن تشغيل معدات نقل 

ليم المواد؛ وسحب الغبار التي يثيرها مزيج من التنقيب في وتس

، واالحتكاك بين معدات األتربة وما بها من موادالمواقع ونقل 

البناء والتربة العارية، وتعريض التربة العارية وأآوام األتربة 

للرياح؛ واالنبعاثات المتنقلة من عوادم محرآات الديزل إلى 

المواد الخطرة والمخلفات مثل ؛ ومعالجة نقل الترابمعدات 

بقع الزيت المصاحبة لتشغيل المعدات الثقيلة وأنشطة التموين 

، ربما تتضمن اآلثار العمرانية الجديدةوفي المناطق . بالوقود

. أيضا تآآل التربة الناجم عن تجريف المناطق قبل تخضيرها

وفي المناطق الحضرية ربما تشمل اآلثار الضوضاء، والزحام 

  .أثار تاريخية  الملوثة ووجوداألتربةري، والتخلص من المرو

ويتم استعراض توصيات منع البناء والحد منه واآلثار المترتبة 

  .بشأن البيئة والصحة والسالمةاإلرشادات العامة عليه في 

وتشمل القضايا البيئية التي ربما تحدث أثناء مشاريع توزيع 

  :يلي الغاز ما

 ل الطبيعيداث تغيير في الموئإح •

 إنبعاثات هوائية •

 الطبيعي الموئل في تغيير إحداث
 بالموضوع المطروحيعد تغيير الموئل أثر ذو صلة محتملة 

الريفية فقط أثناء إنشاء أنظمة خطوط توزيع الغاز في المناطق 

 .التوسع الحضري أو في مناطق ماقبل مرحلة المطورة حديثًا

 التراب  وأآوامهذا األثر ربما يصاحب عملية التنقيب،و

الناجمة عن الحفر، ومد األنابيب، والردم وإنشاء بعض البني 

 مثل محطات توزيع الغاز التي يمكن أن تسبب تغييرا األساسية

مؤقتا أو دائما في الموئل األرضي حسب مواصفات التربة 

رافية للمنطقة المرخص نباتية الموجودة والمالمح الطوبوغال

ماالت هذه اآلثار على مستوى التنمية وتتوقف احت. بالعمل فيها

التي شهدت القائمة، ويرجح أال تمثل معضلة في المناطق 

  .مايسمى حق الطريقممرات  أو على امتداد توسعًا حضريًا
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 القائم في المنطقة التوسع الحضريواعتمادا على مستوى 

المقترحة للمشروع، ربما تتضمن نماذج التغيير في الموئل 

فقدان و هذه األنشطة تشويه للمناظر الطبيعية؛ الطبيعي نتيجة

موئل للحياة البرية بما في ذلك أعشاش الطيور؛ وجلب أنواع 

باإلضافة إلى ذلك، . دخيلة من النباتات لم تكن هناك من قبل

فإن إنشاء خطوط أنابيب التوزيع التي تمر عبر الموائل 

ألراضي المائية ربما يعطل الممرات المائية ويمزق ا الطبيعية

وربما  .الرطبة ويتطلب إزالة تجمعات نباتية نهرية متوطنة

تزيد المواد الرسوبية وتآآل التربة الناجم عن أنشطة اإلنشاء 

 الممرات المائية  صفووفيضان مياه العواصف من تكدير

  .السطحية

ومن أجل منع والحد من اآلثار الواقعة على الموائل الطبيعية 

مسار خطوط األنابيب ومواقع محطات األرضية، ينبغي تحديد 

توزيع الغاز بحيث تتفادى الموائل الطبيعية المهمة من خالل 

 .استخدام المرافق وممرات النقل القائمة فعليا آلما أمكن ذلك

ومن أجل المنع والحد من اآلثار الواقعة على الموائل الطبيعية 

زيع المائية، ينبغي أيضا أن يتم تحديد مسارات أنابيب التو

بحيث تتجنب الموائل المائية الهامة مثل الممرات المائية، 

واألراضي الرطبة والتجمعات النباتية النهرية وموائل فقس 

آما ينبغي النظر . لألسماك إذا أمكن األسماك، والموائل الشتوية

في استخدام معدات الحفر والضخ الموجهة أينما آان ذلك 

 آل من الموائل الطبيعية مجديا وذلك للحد من تبعات ذلك على

  .األرضية والمائية

   الهوائية نبعاثاتاال
ربما ينجم عن أنظمة توزيع الغاز تسريبات غازية نتيجة 

 وتهوية المعدات للصيانة، وتقادم هذه للعمليات العادية،

 آما قد تنجم التسريبات الغازية التي تتألف بشكل 2.المعدات

مسببة أحد العناصر الأساسي من غاز الميثان، الذي يمثل 

 وتدهور حالة األنابيب 3لالحتباس الحراري، عن تآآل

والمكونات المتصلة بها مع مرور الوقت وبسبب التسريبات 

  .التنظيمالهاربة من األنابيب ومحطات 

وتتضمن اإلجراءات التي يوصى بها لمنع االنبعاثات الغازية 

  :يلي والحد منه ما

ية للتكامل الهيكلي واألداء ضرورة توفر المعايير الدول •

التشغيلي في أنابيب الغاز ومكوناتها ومعها تقنيات إنشاء 

  4، مثل اللحام؛وتوصيلهاهذه األنابيب 

منع التآآل في األنابيب الحديدية المدفونة في األرض من  •

خالل استخدام الطالء أو تقنيات الوقاية الكاثودية 

التحت أرضية،  وبالنسبة للتطبيقات 5).الكهروآيماوية(

                                                 
 في المائة من 26 الميثان من قطاع توزيع الغاز  تشكل انبعاثات غاز2

. إجمالي انبعاثات الميثان في قطاع صناعة الغاز الطبيعي بالواليات المتحدة
  ).1999(الوآالة األمريكية لحماية البيئة 

 ربما تكون معادن الحديد والصلب المستخدمة في أنابيب الغاز عرضة 3
الداخلية لألنابيب من جهة وبين للتآآل والتفاعل بين األسطح الخارجية و

ويضعف . البيئة المحيطة في المواقع سواء آانت فوق أو تحت األرض
وتتضمن . التآآل من سالمة هيكل األنابيب وربما يفضي إلى حدوث تسرب

الخصائص المتعلقة بالبيئة الهيكلية ألنابيب الغاز درجة مقاومة التربة، 
من مكتب سالمة األنابيب .  التآآلوالرطوبة ووجود ملوثات مما يحفز نشاط

  ).2002(التابع لوزارة النقل األمريكية 
 من قانون الضوابط الفيدرالية األمريكي 192 على سبيل المثال، القسم 4

األجزاء أ، ب من :  نقل الغاز الطبيعي وغير الطبيعي عبر األنابيب-49
-EN 12007بية المعايير األورو"، و"المعايير الفيدرالية الدنيا للسالمة"

تتحمل األنابيب حدا أقصى من ضغط ". أنظمة إمدادات الغاز : 1:2000
  .توصيات عامة للتشغيل.  وحدة بار16تشغيل الغاز يصل إلى 

هي إجراء يتم بموجبه حماية أنابيب ) الكاثودية( الوقاية الكهروآيماوية 5
للوقاية وهناك طريقتان رئيسيتان . الصلب الممتدة تحت األرض من التآآل

. أولها استخدام أنود غلفاني وأنظمة التيارات الكهربائية المسلطة: الكاثودية
وتعتمد هذه األنظمة الغلفانية على ما يسمى بالمعادن االفتدائية وهي معادن 

وفي حالة أنظمة التيار الكهربائي المسلط، يتم . مثل الزنك، لحماية األنابيب
ر المقوم ويتقلص التآآل مع تدفق التيار الدفع بالتيار المسلط باألنبوب عب

وينبغي إجراء اختبار للتيار الكهربائي من أجل الحماية . الكافي إلى األنبوب
وزارة النقل األمريكية، مكتب سالمة : المصدر. الكاثودية بشكل منتظم

  ).2002(األنابيب 
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 التي ال 6يجب النظر في استخدام أنابيب البولي إيثيلين

تتعرض للتآآل باعتبارها بديل عن األنابيب المصنوعة من 

 المعادن الحديدية؛

يتعين إخضاع األنابيب ومكوناتها الختبارات التحقق من  •

الضغوط ووجود تسريبات  مواصفات القدرة على تحمل

يجب أن يخضع النظام و .هاوذلك قبل التصريح باستخدام

الختبارات تتضمن مستويات ضغط غاز أعلى من الحد 

  األقصى لضغط الغاز خالل التشغيل العادي؛

ينبغي االضطالع ببرامج رصد التسرب والتآآل لألنابيب،  •

بما في ذلك استخدام التقنيات المناسبة لتقييم رصد 

 آما يجب إجراء برامج الصيانة واإلصالح 7.التسرب

وتشمل  .حالل البنية األساسية حسبما تشير نتائج الرصدوإ

 تخضع لالختبار في المناطق المواقع التي يجب أن

الحضرية أجواء األماآن المغلقة في البنية األساسية 

، )مثل أنابيب المجاري، وبالوعات الصرف(للمرافق 

وآذلك الفتحات في الرصف وفي الشوارع وأرصفة 

اء متابعة دورية لرصد أي وينبغي أيضا إجر .المشاة

تسريبات أو تشققات في مناطق البني األساسية للغاز 

المعرضة لضغوط قوية من الكثافة المرورية أو تزحزح 

  .القشرة األرضية

مقارنة دورية بين آميات الغاز المنتجة إجراء يتعين أيضا  •

والمباعة لرصد أي تفاوت أو آميات من الغاز لم يعرف 

                                                 
 ASTD D ومثال على مواصفات األداء ألنابيب البولي إيثيلين معيار 6

مقياس المواصفات ألنابيب ضغط الغاز المصنوعة من :  المسمى2513
 ألنظمة تصنيع EN 1555البالستيك الحراري، والمواسير أو معيار 

  .األنابيب البالستيكية
 يتم رصد التسريبات بشم رائحة الغاز المميزة وأصوات الهسيس في 7

نباتات، وتشمل إشارات التسرب األخرى مالحظة تغيرات على ال. األنابيب
وتشمل . ونشاط الحشرات، ونمو الفطريات التي تحيط باألنابيب ومكوناتها

األمثلة على تجهيزات رصد التسريب محاليل الصابون الخاصة ومؤشرات 
الغاز القابلة لالشتعال، ومجسات تأين شعلة الغاز، ومراصد الصوت التي 

 النقل وزارة: المصدر. تستخدم مستويات الصوت لتحديد موضع التسرب
  ).2002( مكتب سالمة األنابيب -األمريكية

ن أن يشير إلى حدوث تسريب شديد في أين ذهبت مما يمك

  .األجهزة

ربما تحتوي محطات تنظيم الغاز وأقبية التخزين، سواء  •

تلك الموجودة فوق سطح األرض أو تحته، على معدات 

قد يتسرب ) على سبيل المثال صمامات األمان والفالتر(

يجب صيانة األنابيب والصمامات و .منها انبعاثات غازية

 للبنية األساسية بشكل منتظم، آما يجب خرىوالمكونات األ

ترآيب أجهزة للتهوية ولرصد تسرب الغاز واإلنذار في 

  .مباني محطات التوزيع وغرف التخزين

 الصحة والسالمة المهنية 1.2

 الصحة والسالمة المهنية في مرحلة اإلنشاء قضاياتشمل 

التعرض المحتمل لألتربة والضوضاء واإلرهاق الجسماني 

ويتم التعرض بتفصيل أآثر للتوصيات  .رآام الحفرومخاطر 

بشأن اإلرشادات العامة المتعلقة بمخاطر مرحلة البناء في 
وربما تشمل مخاطر الصحة  . والسالمةالبيئة والصحة

والسالمة المهنية المصاحبة لعمليات البناء والتشغيل ألنظمة 

 :توزيع الغاز ما يلي

 غازيةالتعرض المهني لتسريبات وانفجارات  •

 األماآن المغلقة •

 الصعق الكهربائي •

 
ويتم التطرق للتوصيات اإلضافية للمسائل المتعلقة بمرحلة 

التشغيل، التي تنطبق أيضا على أنشطة توزيع الغاز، في 

  . والسالمةبشأن البيئة والصحةاإلرشادات العامة 

 الغازية واالنفجارات للتسريبات المهني التعرض
ر واإلنشاءات وإصالح أنظمة توزيع ربما تسفر عمليات الحف

الغاز عن حدوث شروخ أو تسرب وبالتالي تعريض العمال 
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 .للغازات الضارة ولمناخ موات لحدوث انفجارات غازية

باإلضافة إلى ذلك، ربما ينجم عن أعمال الحفر، التي يقوم بها 

عمال من غير العاملين في مرفق الغاز، حدوث شرخ غير 

 .ال غير المدربين لمخاطر االنفجارمقصود أو تعريض العم

وتشمل التقنيات الموصى بها لمنع والحد من التعرض للغازات 
واألجواء المواتية لالنفجارات الناجمة عن تشققات غير 

  :يلي أو تسريبات ما/مقصودة بخطوط الغاز و

تدريب العاملين واألفراد المتعاقد معهم على إجراءات  •

  .التجهيزات المناسبةالسالمة مع توفير األدوات و

تحديد ورصد موقع أي مرافق غازية موجودة أو مرافق  •

 أساسية غازية مدفونة قبل القيام بأي أعمال حفر لمد بنية

ضع عالمات بصرية لتحديد وو .أو إصالح أنابيب الغاز

 عمليات اإلنشاء والتحديث عند في إطارموقع أنابيب الغاز 

 الضرورة بشكل مستمر؛

لقيام در لإلشعال قبل تفريغ الغاز من أجل اإزالة أي مصا •

 تفريغ األنابيب أو بإجراءات الصيانة واإلصالح، و

  .مكوناتها قبل إجراء أي أعمال قطع أو لحام

ترآيب أنابيب الغاز ومكوناتها مع ترك مسافات آافية  •

واستخدام طالءات مناسبة لحماية األنابيب لتقليل احتماالت 

افق أساسية أخرى ممتدة تحت رأي تداخل محتمل مع أي م

إبعاد األنابيب البالستيكية عن أي مصدر و األرض،

 .للحرارة

إضافة رائحة مميزة للغاز لتسهيل رصد أي تسريبات  •

  8.منه

                                                 
 يجب أن يحتوي الغاز القابل لالشتعال في خط التوزيع مميزا طبيعيا 8

للرائحة أو يتم إضافة رائحة مميزة إليه حتى يتسنى ألي شخص يتمتع 
بحاسة شم عادية، وبترآيز خمس في المائة من الحد األسفل لالنفجار في 

أنظر قانون الضوابط الفيدرالية . تسرب للغازالهواء، أن يرصد أي 
  .192 الجزء 49األمريكي 

تدريب عمال مرافق الغاز على إجراءات االستعداد  •

للطوارئ واالستجابة من قبل السلطات المختصة باإلضافة 

حالة الطوارئ وتخفيف إلى إجراءات فصل الغاز في 

ويجري التطرق للمزيد من  .الضغط في شبكة األنابيب

اإلرشادات التوصيات بشأن استعدادات الطوارئ والرد في 
  .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 المغلقة األماآن
قد و. مغلقة خطرا قاتال تجميع الغاز الطبيعي في أماآن يمثل

مغلقة وما يصاحبه من  أماآن  إلى العمالدخوليتباين 

احتماالت وقوع حوادث باختالف مراحل مشروع توزيع الغاز 

وربما يحيط بمناطق محددة ومميزة مخصصة . ومنشآته

للمداخل التي تقود إلى األماآن المغلقة رآام حفر ناجم عن 

 وغرف التنظيمأعمال اإلنشاءات باإلضافة إلى وجود محطات 

تها والتي يمكن أن تضم التخزين الموجودة فوق األرض وتح

منها على سبيل المثال صمامات األمان (أيضا معدات 

التي يمكن أن تسرب غازات وتتسبب في نقص ) والفالتر

يجب على و. محتمل لألوآسجين وتخلق جوا مواتيا لالنفجار

شرآات توزيع الغاز أن تضع وتطبق إجراءات الدخول إلى 

ت العامة بشأن البيئة اإلرشادااألماآن المغلقة حسبما ورد في 
  :التي تتضمن التاليوالصحة والسالمة 

 المطالبة بإذن للعمل في آل مداخل المناطق المغلقة؛ •

إنشاء نظام لتقييد وصول األشخاص غير المصرح لهم إلى  •

هذه األماآن بما في ذلك وضع الفتات لتنبيه العمال إلى 

  مخاطر األماآن المغلقة؛

 مستويات التهوية واألآسجين استخدام أجهزة إنذار لرصد •

  .وقابلية االنفجار قبل الوصول إلى األماآن المغلقة
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 الكهربائي الصعق
ربما تتسبب عمليات الحفر واإلنشاء وإصالح أنظمة توزيع 

لمرافق القائمة للمخاطر المتأتية من االغاز في تعريض العمال 

الموجودة فوق األرض أو تحتها بما في ذلك خطوط النقل 

لذا ينبغي . كهربائي المدفونة في األرض أو المعلقة في الهواءال

رصد وتحديد موقع آافة المرافق األرضية ذات الصلة قبل 

   .القيام بأي أعمال حفر أو بناء

 صحة وسالمة المجتمع المحلي 1.3

تشمل المخاطر المصاحبة ألعمال إنشاء وتشغيل أنظمة توزيع 

مجتمع المحلي تعريض الغاز التي تواجهها صحة وسالمة ال

ويتم التعرض . تسريبات الغاز وانفجاراتهمخاطر  لالجمهور

لمزيد اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة  في 

من التوصيات الخاصة بالمسائل الشائعة فيما يتعلق بالحفاظ 

على صحة وسالمة المجتمع المحلي في معظم قطاعات هذه 

  .الصناعة

 الغاز وانفجارات سريباتالجمهور لت تعرض
ربما يتسبب وجود أنظمة توزيع الغاز في المناطق السكنية في 

. تعريض الناس للمخاطر الناجمة عن تسرب الغاز وانفجاراته

وربما ينجم تسرب الغاز عن التشقق العارض لألنابيب أثناء 

عملية مدها وإصالحها أو من احتكاك أثناء الحفر ألغراض 

وينبغي على مشغلي مرفق الغاز . ة الغازأخرى التتعلق بشبك

أن يخطروا وينصحوا المجتمعات المحلية المتأثرة به 

والمدارس ومنشآت األعمال والتجارة والسكان بالمخاطر 

وعلى مشغلي . المحتملة التي تشكلها البنية األساسية للغاز

أنظمة توزيع الغاز أن يضعوا خطة استعدادات للطوارئ 

 على هذه الخطة آلما الجمهورن يطلعوا والتحرك العاجل وأ

  .اقتضت الضرورة ذلك

 الخطة، يتعين على مشغلي شبكة الغاز أن وفي إطار هذه

ينشئوا نظام إخطار هاتفي لتلقي بالغات عن تسرب الغاز 

واإلجابة على أسئلة المجتمع المتأثر بالمشروع واألطراف 

غلي ويجب على مش. األخرى المهتمة حول السالمة العامة

شبكة الغاز أيضا أن يوفروا خدمة تحديد مواقع أنابيب الغاز 

 وجمهور العامة على تحديد موقع الخارجيينلمساعدة المقاولين 

  .هذه األنابيب قبل القيام بأعمال بناء بالقرب منها

وربما يؤدي التشغيل غير الصحيح لألجهزة والمعدات التي 

مين والجمهور تعمل بالغاز الطبيعي إلى تعريض المستخد

ولذا يجب على مشغلي  .لمخاطر تسرب الغاز أو انفجاره

أنظمة توزيع الغاز أن يجعلوا معلومات التشغيل اآلمن لألجهزة 

من خالل (والمعدات التي تعمل بالغاز الطبيعي متاحة للعمالء 

 )سبيل المثال منشورات ومعلومات تنشر على اإلنترنت، على

جهزة التي تعمل بالغاز، ويتعين بشأن التشغيل اآلمن لألوذلك 

أن تتناول هذه المعلومات الموضوعات التي تتعلق باالستخدام 

 في حالة ،اآلمن لألجهزة التي تعمل بالغاز، التي قد تتضمن

 : الموضوعات التالية،االستخدام السكني

اختيار المواقع المالئمة والترآيب الصحيح وصيانة  •

.  تعمل بالغاز الطبيعياألجهزة مثل وحدات التدفئة التي

على سبيل المثال يفضل إنشاء هذه التجهيزات في مناطق 

 تناثر بقايا أول أآسيد لضمانتتمتع بتهوية مالئمة 

آذلك ربما يتسبب عدم اآتمال عملية احتراق  .الكربون

الغاز الطبيعي في األجهزة التي تعمل به في تعريض 

ن، وخاصة  لغاز أول أآسيد الكربووالجمهورمستخدميها 

  ؛المغلقةفي األماآن 

على سبيل . إدراك المخاطر المحتملة أو مشاآل التشغيل •

إدراك مخاطر سوء التهوية أو التعرف على المخلفات 

السائلة للغاز مما يتطلب تحرآا فوريا من قبل مرفق الغاز 
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وهي أمور يمكن إدراآها حينما يكون لون شعلة الغاز في (

.) تقاليا أو أصفرا وليس أزرقااألجهزة التي تعمل به بر

آذلك معرفة آيفية التصرف إزاء تراآم أبخرة الغاز، التي 

يمكن رصدها من خالل الرائحة المميزة، بموجب 

وربما  .التعليمات الخاصة بإجراءات االستجابة المناسبة

مثل مفاتيح (تشمل هذه اإلجراءات تجنب مصادر اإلشعال 

ماآن تجمع الغاز، ، وتهوية أ)الكهرباء، والوالعات

واالتصال من مكان آمن برقم الطوارئ الخاص بالمرفق 

  .المحلي للغاز

 

 مؤشرات األداء والمتابعة 2.0

  البيئة2.1

 
   اإلرشادات الخاصة باالنبعاثات ومخلفات الغاز السائلة

 الغاز أو مصدرعلى الرغم من عدم وجود انبعاثات آبيرة من 

ز، فإن تسرب االنبعاثات مخلفات سائلة لقطاع توزيع الغا

، التنظيممن صمام التحكم الرئيسي للمدينة ومحطات (الهاربة 

من ) التلف الذي يحدثه الغيرواألنابيب المدفونة في األرض، و

شكل جزءا آبيرا من الفاقد الكلي لصناعة شبكات توزيع الغاز ي

ويتعين أن يطبق مشغلو شبكات  .نقل وتوزيع الغاز الطبيعي

ز برامج مواءمة لحجم الغاز آمؤشر على التسرب توزيع الغا

من خالل مقارنة آميات الغاز المستخرجة بالكميات المباعة 

 آما يجب على المشغلين أن ينفذوا برامج التفتيش 9.للعمالء

والصيانة للحفاظ على وتحديث البنية األساسية وتقليص 

  .انبعاثات الغاز الهاربة

                                                                                                 
وسيلة مفيدة أخرى " التحكم واإلشراف وجمع البيانات" ربما تكون أنظمة 9

  .لرصد حجم التدفق في نظام الغاز، وخاصة في المنشآت الجديدة للشبكة

 الرصد البيئي
ج الرصد البيئي لهذا القطاع للتعامل مع آافة ينبغي تنفيذ برام

 على البيئة أثناء  محتمًالًا آبيرًااألنشطة التي تبين أن لها تأثير

آما يجب  .التشغيل العادي وأيضا في ظل الظروف المزعجة

أن تقوم أنشطة الرصد البيئي على المؤشرات المباشرة وغير 

فات، واالستخدام المطبق على المباشرة لالنبعاثات، والمخل

  .مشروع معين

 دقيقة لما  آافيا لتقديم بياناتيكون عدد مرات الرصديجب أن و

ينبغي أن يتولى عمليات الرصد أفراد مدربون   و.هيتم رصد

يراعون إجراءات الرصد وحفظ السجالت ويستخدمون معدات 

 يجب تحليلآما  .تتم صيانتها ومعايرتها بصورة سليمةمناسبة 

ومراجعة بيانات الرصد على فترات منتظمة ومقارنتها 

بمستويات التشغيل حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

خاصة يمكن االطالع على مزيد من التوجيهات الو .الضرورية

 تحليل االنبعاثات والمخلفات السائلة وأساليببالعينات التطبيقية 

  .والسالمةاإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة في 

 الصحة والسالمة المهنية 2.2

 المهنية والسالمة إرشادات الصحة
 على المهنية والسالمة الصحة صعيد على األداء تقييم يجب

 بمستويات الخاصة المنشورة الدولية التوجيهية المبادئ أساس

 تتضمن والتي المجال، هذا في المهنية لألخطار التعرض

 للتعرض المقبول قصىاأل الحد بشأن توجيهات أمثلتها

 األمريكي المؤتمر عن الصادرة البيولوجي التعرض ومؤشرات

 الجيب ودليل 10الحكوميين، المهنية الصحة لخبراء

 األمريكي القومي المعهد عن الصادر الكيمائية لألخطار

 
 الموقع  وTLV/org.acgih.www://http/: الموقع متاحة على10 
/store/org.acgih.www://http

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
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 األقصى الحد ومستويات 11المهنية، والسالمة للصحة

 والسالمة الصحة إدارة عن الصادرة به المسموح للتعرض

 للحد التوضيحية والقيم 12 المتحدة، الواليات في المهنية

 في األعضاء البلدان عن الصادرة للتعرض المقبول األقصى

  .المماثلة األخرى المصادر أو 13األوروبي، االتحاد

 معدل الحوادث والضحايا
ينبغي أن تسعى المشروعات إلى الحد من عدد الحوادث التي 

سواء آانوا تابعين بشكل مباشر (وع يتعرض لها عمال المشر

لتصل إلى صفر، ) للمشروع أو متعاقدين معه من الباطن

 وخاصة الحوادث التي يمكن أن تسفر عن تبديد وقت العمل

 وعن مستويات مختلفة من العجز أو )عدم القدرة على العمل(

ويمكن أن تقاس معدالت أداء المنشأة مقابل أداء  .حتى الوفيات

املة في هذا القطاع في البلدان المتقدمة من خالل المنشآت الع

على سبيل المثال المكتب (التشاور مع المصادر المنشورة 

األمريكي إلحصائيات العمل، والمكتب التنفيذي البريطاني 

14).للصحة والسالمة

 المهنية والسالمة رصد الصحة
يجب رصد بيئة العمل لمتابعة المخاطر المهنية ذات الصلة 

ويتعين تصميم الرصد وتنفيذه من قبل .  محددبمشروع

                                                 
 : الموقع  متاحة على 11

/npg/niosh/gov.cdc.www://http
 

: الموقع متاحة على12 

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

 
: الموقع متاحة على13 
/oel/ds/risks/practice_good/int.eu.osha.opeeur://http  

 
الموقع  و iif/gov.bls.www://http/: الموقع  متاحة على14

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http   

 برنامج مراقبة الصحة في إطار 15محترفين معتمدين

آما يجب أن يكون لدى المنشآت سجل  . المهنيةةوالسالم

للحوادث واألمراض المهنية باإلضافة إلى الحوادث واألحداث 

ويمكن االطالع على مزيد من التوجيهات الخاصة . الخطرة

اإلرشادات العامة حة والسالمة المهنية في ببرامج رصد الص
  .بشأن البيئة والصحة والسالمة

 

                                                 
مهنيون المعتمدون متخصصين مرخصين في الصحة  قد يضم ال15

الصناعية، ومتخصصين مهنيين مسجلين، أو خبراء مرخصين في السالمة 
  .أو من يشابههم

http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
http://www.bls.gov/iif/
http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
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وصف عام لألنشطة الصناعية :ملحق أ
  

تقوم أنظمة توزيع الغاز بضخ الغاز الطبيعي للعمالء من 

لصناعيين الستخدامها في األجهزة، السكان والتجاريين وا

ويبدأ نظام توزيع الغاز  .وأنظمة التدفئة والمعدات الصناعية

حيث يتم تخفيض ضغط الغاز " بوابة المدينة"بالتحديد عند 

التي يتراوح ضغط الغاز (المنقول في أنابيب الضغط العالي 

ويتم أيضا قياسه ) 16 وحدة بار70 إلى 50فيها بين 

وبوابات  .)حتى يسهل رصد التسرب(ميزة له ة موإضافة رائح

المدينة آمنة وقائمة على سطح أألرض وتقل مساحتها بالتحديد 

. عن هكتار وتضم معدات تخص شرآات نقل وتوزيع الغاز

وبمجرد قياسه وإضافة الرائحة المميزة إليه يتم دفع الغاز إلى 

أنبوب التوزيع الرئيسي وخطوط الخدمة ليتم توصيل الغاز 

 عبر شبكات  النهائيينمنخفض الضغط إلى المستخدمينال

أنابيب من الصلب أو البالستيك صغيرة القطر تمر تحت 

تم زيادة خفض ضغط الغاز على مراحل في الغالب وت .األرض

   .ليتم توصيله إلى المستهلكين

ويشار عادة إلى الغاز الذي يتم ضخه في أنظمة التوزيع 

، تمت معالجته لتنقيته "اتغاز طبيعي عالي المواصف"بوصف 

من بخار الماء وشوائب أخرى ويتمتع بمواصفات احتراق 

ويحتوي الغاز المعالج  .ومحتويات تسخين يمكن التنبؤ بها

 في المائة أو أآثر من غاز 90 إلى 75بالتحديد على مابين 

 في 2 في المائة من النيتروجين، و4 إلى 3الميثان، ومابين 

آسيد الكربون إال أن هذه النسب يمكن أن المائة من غاز ثاني أ

وفي حاالت استثنائية، قد تحتاج أنظمة . تتباين من بلد آلخر

                                                 
 رطل في البوصة 14.5أو ( بار واحد يساوي تقريبا واحد أتموسفير 16

وتعادل ضغط الهواء (، وهو وحدة قياس ضغط الهواء ) المربعة الواحدة
  ).لبحرعند مستوى سطح ا

توزيع الغاز إلى مزيد من المعالجة إذا لم تكن إمدادات الغاز 

لها نفس مواصفات غاز األنابيب مثل الغاز المنتج محليا من 

  .روث الحيوانات والكتلة األحيائية أوأمدافن القمامة 

تكون أنظمة توزيع الغاز خليطا من المنشآت الجديدة  وغالبا ما

والبنية األساسية القديمة التي ربما تضم أشياء عتيقة مثل 

ة التي تحتوي على الزئبق، ومنشآت عدادات الغاز القديم

، ومحطات آانت تستخدم لتصنيع الغاز ازلمعالجة الغمتقادمة 

تسرب الغاز اهتماما ويجب أن تولى مسألة إدارة  .الصناعي

 يكون هناك بنية أساسية قديمة وبنية أساسية جديدةخاصا حينما 

  .أو حينما يتم تغيير مصدر الغاز

وتنطوي عملية إنشاء وترآيب شبكات توزيع الغاز الطبيعي 

الطريق، ويتضمن ذلك استخدام  على تخطيط وتصميم حق

اسير  مواالشتراك في مواقعمثل (ممرات المرافق الموجودة 

 )، والكهرباء واالتصاالتالصرف والمياه، وآابالت الهواتف

وقد يستدعي ترسيخ حق الطريق إزالة أي  .إن آان ذلك ممكنًا

ويتم مد األنابيب بعد انتهاء . زراعات وتسوية سطح التربة

 باستخدام الحفر ، تيسروإنأعمال الحفر باستخدام الجرافات، 

وقد يكون الحفر . ةالموجه للحد من االهتزازات األرضي

الموجه مفيدا بشكل خاص حينما يتم تمرير األنابيب تحت 

الطرق والممرات المائية أو عبر الموائل الطبيعية في المناطق 

ثم يتم بعد ذلك ردم الحفر واستعادة حق الطريق . الرطبة

تكون أنابيب  وعادة ما .باستخدام النباتات الموجودة في المكان

ويتم توظيف . د حديدية أو بالستيكيةتوزيع الغاز من موا

) يةالكهروآيميائ(الكاثودية  الطالء والوقاية مختلف تقنيات

 .لحماية أنابيب الصلب من التآآل سواء فوق أو تحت األرض
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وتشتمل أنظمة توزيع الغاز عادة على استخدام محطات تنظيم 

هذه و .الغاز لضبط ضغط الغاز من خالل شبكات التوزيع

ام عادة فوق األرض وتحتل مساحة قد تصل إلى المنشآت تق

بوابة "وتقام محطات تنظيم تدفق الغاز بعد  .ًا مربعًا متر20

وربما تعمل في شكل تسلسلي للحد من ضغط الغاز " المدينة

ويتم ضبط الضغط . النهائيأثناء توزيعه على المستخدم 

 0.1ليصل إلى ( في عداد المستخدم السكني بصورة نهائية

ليصل (اعي ، وفي عداد المستهلك التجاري أو الصن)باروحدة 

 ). وحدة بار15 إلى 1من 

 لنظام توزيع الغاز التشغيل العام المستمرةوتتضمن األنشطة 

لألنظمة، ومراقبة مكونات البنية األساسية مثل الصمامات، 

ومحطات تنظيم الغاز واألنابيب وحتى تحليل بيانات عدادات 

ويقوم المشغلون بانتظام بعمليات  .نيالتدفق والفحص الميدا

. تفتيش على تسريبات الغاز، والتآآل والسالمة الكلية للنظام

توصيل الغاز للمشترآين الجدد في سوق التوزيع نشاطا يمثل و

تشغيليا معتادا ويتم االضطالع به عادة بعد زيادة الضغط في 

 .رينأنابيب التوزيع حتى اليتم تعطيل الخدمة للمستهلكين اآلخ

وتغطي أنشطة اإلصالح آافة أجزاء نظام التوزيع وتتضمن 

المهام المتصلة بذلك إصالح وإحالل األنابيب والصمامات 

وخاصة بعد تلفها العارض بسبب أعمال الحفر بالقرب من 

   .البنية األساسية لألنابيب

آما أن مشغلي أنظمة توزيع الغاز مسؤولون عن تدريب 

المقاولين مدربون على اإلجراءات موظفيهم، والتأآد من أن 

والتحرآات الضرورية لالستجابة الفعالة في حال حدوث 

طوارئ متعلقة بتسرب الغاز، وحدوث تشققات وحوادث أخرى 

 أو قد تكون ناجمة عن الغيرقد يتسبب فيها المشغلون أنفسهم أو 

ويتطلب الرد الفعال في حالة الطوارئ أن  .مخاطر طبيعية

وزيع الغاز مع الحكومة المحلية والسلطات يتضامن مشغلو ت

البلدية وأيضا مع الشرآاء من السكان والمستهلكين التجاريين 

  .والصناعيين للتأآد من تنسيق العمل في حالة الطوارئ

وينطوي إخراج خطوط توزيع الغاز من الخدمة بالتحديد على 

إغالق وتأمين الصمامات لوقف تدفق الغاز إلى المستهلك 

وإغالق األنابيب الرئيسية وشبكة الخدمة بعد تفريغ وفصل 

 إزالة المنشآت القائمة فوق تتموربما . األنابيب من الغاز الباقي

 أيضا إزالة األنابيب تتموقد . األرض مثل محطات تنظيم الغاز

والصمامات والمكونات األخرى الممتدة تحت األرض أو ترآها 

  .وقعفي مكانها حسب االعتبارات الخاصة للم


