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:الملخص
تٗا يف املٓػآتًٝ فاع٣َدٚ ،١َاملطتدد
.)ذدًاٛ منٛ أزاَه١ (غسن١ٝايٓفط
ّٖتُا٫ ا٠ادٜ إىل ش١خًؿت ايدزاضٚ
ف َعٝ يًتهٌٟ ايعٓؿس ايبػسٖٝبتأ
١ٜزٚ ايد١املتابعٚ ،ايتشهِ بٗاٚ زاتٛايتط
ات٤ل إدساٝ تطب١ًٝ فاع١يًتأند َٔ ؾش
.١ٝيٚرل ايدٜفل املعاٚ ١َ٬ايط
رلٜ َعا،١ٝ َٓػآت ْفط:١ٝنًُات َفتاس
.ٛ أزاَه١ غسن،إدازاتٚ ات٦ٖٝ ،١ُأْعٚ

Abstract:
The safety and security of oil
fields installations arised from the
significance of oil as strategic raw
material which having its danger.
In order to guarantee its security
and safety as well as continuity of
operations
of
the
these
installations, specific technical
departments and boards had been
founded for the purpose of
establishing scientific standards
and measures to identify safety in
the installations and to avoid
dangers.
The study has presented the
applied techniques used for
protecting oil installations from
dangers, international boards and

م2016 ) يونيو14( ) المجلذ6( العذد

 تطتُد١ٝ املٓػآت ايٓفط١َ٬ضٚ َٔإٕ أ
 هلا١ٝذٝ اضذلات١ ايٓفط نطًع١َُٖٝٔ أ
،َتٗا٬ضٚ يكُإ أَٓٗاٚ ،زتٗاٛخط
ت٦ عٌُ تًو املٓػآت; فكد أْػ١ٜضتُساز٫ٚ
رلٜقعت َعاٚ ١ َتدؿؿ١ٝٓات ف٦ٖٝٚ إدازات
 يف املٓػآت١َ٬ل ايطٝ يتشك١ًُٝأضظ عٚ
 إىل١تطسقت ايدزاضٚ ،اع املداطسَْٛٔ أ
 َٔ املداطس يف١ٜ يًشُا١َات املطتددٝٓايتك
١ٝيٚاإلدازات ايدٚ ات٦ٝ اهل،١ٝاملٓػآت ايٓفط
رلٜاملعاٚ ،١ٝٓٗ امل١ايؿشٚ ١َ٬يًط

departments for safety and
occupational health, and applied
standards as well as the extent of
their effectiveness in the oil
installations.
Conclusions of the study point
out to growing interest to
improvising skills of human
resources to be adapted with
developments and controlling
them, and regular follow up to
confirm the efficiency of applying
safety actions according to the
known international standards.
Key
words:
petroleum
establishments, standards and
measures, boards and departments,
Aramco Company.
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المقذمة:
أؾبح َٛقٛع ا٭َٔ ٚايط ١َ٬يف املٓػآت ايٓفط َٔ ١ٝاملٛاقٝع اؿْ ١ٜٛٝعسًا
٫ضتدداّ تكٓٝات سدٜج ١يف مجٝع ْٛاس ٞاؿٝاٜٗٚ ،٠تِ ا٭َٔ ٚايط ١َ٬باؿُأَ ١ٜ
اؿٛادخ ٚاملداطس املٗٓٚ ١ٝايؿشٚ ،١ٝزفع نفا ٠٤املٓػآت ايٓفطٚ ١ٝعٓاؾسٖا
اإلْتادٚ ،١ٝايتعسف عًَ ٢طببات اؿٛادخٚ ،إجياد ايطسم املٓاضب ١ملٓع سدٚثٗا أٚ
تكًًٗٝا ،سٝح اٖتُت ايد ٍٚمجٝعٗا بايط ١َ٬يف املٓػآت َٗٓٚا ايٓفطٚ ،١ٝذيو ؿُا١ٜ
ا٭زٚاح ٚاملُتًهاتٚ ،ذيو بإْػا ٤إدازات ٦ٖٝٚات فَٓ ١ٝتدؿؿٚ ١قعت َعاٜرل
ٚأضطًا عًُ ١ٝيتشكٝل ايط ١َ٬املٗٓٚ ،١ٝنريو َعاٜرل ايط ١َ٬يف ؾٝاْ ١املٓػآت،
ٖ َٔٚر ٙاإلدازات إداز ٠ايطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓٚ ،)OSHA( ١ٝاهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًشُا١ٜ
َٔ اؿسٜل (ٚ )NFPAغرلٖاٚ .٭ُٖ ١ٝا٭َٔ ٚايط ١َ٬يف املٓػآت ايٓفط ١ٝفإْ٘ َٔ
ايكسٚز ٟايتعسف عً ٢إدسا٤ات ايط ١َ٬يف املٓػأَٚ ،٠د ٣فاعً ١ٝتطبٝل ا٭ْعُ١
ايدٚي ١ٝيف ق ٤ٛاملعاٜرل احملدد ٠هلاٚ .منٛذز ايتطبٝل يًُعاٜرل ايعًُٚ ١ٝإدسا٤ات ايط١َ٬
ٚاملداطس يف املٓػآت ايبذلٚنُٝٝاٚ ،١ٜٚغسن ١أزاَه.ٛ
أهمية البحث :إٕ ايٛقا َٔ ١ٜاملداطس تعد َٔ ا٭َٛز اييت تٗتِ بٗا مجٝع اجملتُعات،
ٚ٭ٕ أغًب ايد ٍٚقد عًُت عً ٢إْفام زٚ٩ع أَٛاٍ نبرل ٠عً ٢غساَ ٤عدات ايط١َ٬
ٚايؿش ١املٗٓ ١ٝاي ٬شَ ١يدفع املداطس َٚا تطبب٘ ٖر ٙاملداطس عٓد سدٚثٗا َٔ خطا٥س
بػسٚ ١ٜاقتؿاد ;١ٜفُٔ ٖٓا أتت قسٚز ٠اٖ٫تُاّ مبتطًبات ٚاغذلاطات ايط ١َ٬املٗٓ١ٝ
يف املٓػآت اؿ ١ٜٛٝيػسض اؿد أ ٚايتكً َٔ ٌٝكاطسٖا يف أضسع ٚقت ممهٔ ٚبأقٌ
تهًفٚ ،١ؼدٜد املعٛقات اييت ؼد َٔ فاعً ١ٝإدسا٤ات ايط ١َ٬يف املٓػآت ايٓفط١ٝ
يػسن ١أزاَه.ٛ
منهج البحثٜ :هُٔ يف اعتُاد املٓٗر ايٛؾف ٞايرٜ ٟك ّٛعً ٢ؼدٜد املعاٜرل ايدٚي١ٝ
يٮَٔ ٚايط ١َ٬املٗٓ ١ٝيف املٓػآت ايٓفطٚ ١ٝاملعاٜرل ايعًُ ١ٝإلدسا٤ات ايطٚ ١َ٬املداطس
يف املٓػآت ايبذلٚنُٝاٚ ١ٜٚغسن ١أزاَه.ٛ
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الدراسات السابقة :اٖتُت ايهجرل َٔ ايدزاضات بٗرا املٛقٛع َٓٗا
دزاض (2007)McMhon. Mona. C.,.١سٝح اعتُدت عً ٢بسْاَر إداز ٠ايط١َ٬
ٚايؿش ١املٗٓٚ ١ٝإداز ٠عًُٝات ايط ١َ٬ايؿادز ٠يف أَسٜها َٚد ٣فعاي ١ٝاَ٫تجاٍ هلرٙ
ايدلاَر.
ٖدفت ايدزاض ١إىل تفعٚ ٌٝؼطني عًُٝات َسادع ١بساَر ايطٚ ١َ٬ايؿش١
املٗٓ ١ٝيف ايكطاعات ايؿٓاعٚ ،١ٝؼدٜد ْكاط ايكعف ٚأٚد٘ ايكؿٛز يف عًُٝات
املسادع ١يكُإ ض ١َ٬املٓػآت ايؿٓاعٚ ١ٝاملسافل احملٝط ١بٗآَٚ .اقػ٬َ ١سعات
ايباسجني يف إدسا ٤عًُٝات املسادع ١يف قطاعات ؾٓاعَ ١ٝجٌ قطاع ايهُٝاٜٚات
ٚايبذلٚنُٝاٜٚاتٚ ،دزاض ١ؼطني عًُ ١ٝاملسادعٚ ١شٜاد ٠ايفاعً ١ٝملا ٜكدَ٘ ايطسف
ايجايح (ا٫ضتػاز )ٟيف فاٍ املسادعٚ ،١ايتعسف عً ٢دٚز عًُ ١ٝاملسادعٚ ١أُٖٝتٗا
يعًُٝات ايط ١َ٬يف ايكطاعات ايؿٓاع.١ٝ
تٛؾًت ايدزاض ١إىل إٔ َجاي ١ٝاملسادعٚ ١املٓعُ ١تطاعد يف ؼطني نفاٚ ٠٤فاعً١ٝ
ب ساَر ايط ١َ٬يف املٓػآت ايؿٓاعٖٚ ،١ٝر ٙبدٚزٖا تطاِٖ يف َعاؾ ١أٚد٘ ايكؿٛز يف
ايطٝاضات ٚايتطبٝكات املتعًك ١بايطٚ ،١َ٬إ خطٛات املسادع ١ايفعاي( ١ايتدطٝط،
ا٭دا ،٤املتابع )١تطاعد عً ٢قُإ لاح بساَر عًُٝات ايط.١َ٬
ايعُسٖ )2002( ٟدفت ايدزاض ١إىل ايتعسف عً ٢ايع٬ق ١بني ا٫ػاٖات
ايطًٛن ١ٝيًعاًَني يف َؿاْع ايبذلٚنُٝاٜٚات ٚبني دزد ١ايتكٝد بتعًُٝات ايط ١َ٬يف
ٖر ٙاملؿاْعٚ ،تٛؾًت ايدزاض ١إىل ايٓتا٥ر اٯت:١ٝ
 اٖتُاّ َععِ ايعاًَني مبعسف ١تعًُٝات ايطٚ ١َ٬ا٭َٔ ايؿٓاعٚ ،ٞإدزاى أغًبايعاًَني ٭ُٖٚ ١ٝضا ٌ٥ايطٚ ١َ٬كازز ايطٛاز.٨
 يعب ايتدزٜب ٚايتٛع ١ٝدٚزًا ًَُٗا ٪َٚثسًا يف اػاٖات ايعاًَني م ٛتطبٝل تعًُٝاتايطٚ ،١َ٬ايرٜ ٟعد اضتجُازًا يًك ٣ٛايعاًَ ١يف َٝدإ ا٭َٔ ايؿٓاعٞ
ٚاْعهاضات٘ عً ٢ايعاًَني.
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دزاض ١ايعصٚ ،)1999( ٟقد ٖدفت إىل ؼدٜد ٚضا ٌ٥اإلْراز املبهس ا٭نجس
اضتدداَا يف ايٛقا َٔ ١ٜاؿسٜل يف املٓػآت ايؿٓاعٚ ،١ٝؼدٜد فعايٚ ١ٝضا ٌ٥اإلْراز
املبهس يف اؿد َٔ اـطا٥س.
ٚخًؿت ايدزاض ١إىل ْتا٥ر َٔ أُٖٗا :إٔ أنجس ٚضا ٌ٥اإلْراز املبهس اضتدداًَا يف
ايٛقا َٔ ١ٜاؿسٜل عطب ايذلتٝب ٖ :ٞأدٗص ٠نػف ايدخإٚ ،نػف اؿساز ،٠ثِ
ْعاّ اإلْراز ا٫يهذل.ْٞٚ
األمن والسالمة يف املنشآت النفطية :إٕ أَٔ ٚض ١َ٬املٓػآت ايٓفط َٔ ٖٛ ١ٝاٖ٫تُاَات
اييت تطتشل ايتطٜٛس ملا ٜػهً٘ ايٓفط; ن ْ٘ٛضًع ١اضذلاتٝذٚ ١ٝغسٜإ ايؿٓاعات; ٚيرا فإٕ
احملافع ١عًٖ ٢ر ٙايجسٚ ٠ٚتأَٗٓٝا َٔ املداطس ٖ ٞعد ذاتٗا ؼدٜات اضذلاتٝذ ١ٝأَٓ١ٝ
ٚاقتؿاد ١ٜيًدٚيٚ .١تعد املٓػآت ايٓفط ١ٝا٭نجس سطاض ١ٝبني َٓػآت ايطاق ١أَٓٗا ٚضَ٬تٗا
ي٘ تأثرل عًَ ٢ػازٜع ايبٓ ١ٝايتشت ;١ٝيرا فاملٓػأ ٠تعد ايٛض ١ًٝيًشؿ ٍٛعً ٢ايٓفط َٔ خٍ٬
اضتدساد٘ أ ٚتهسٜس ٙأ ٚتٛشٜع٘ٚ .تتُٝص املٓػأ ٠ايٓفط ١ٝبعد ٠زلات متٝصٖا عٔ غرلٖا َٔ
َٓػآت ايطاق َٔ ;١سٝح ْٛعٗا ٚٚظٝفتٗا ٚطبٝع ١عًُٗا ٚإْتادٗا ٚدزد ١فعايٝتٗا ].[12

التقنيات احلديثة املساعدة يف أمن وسالمة املنشآت النفطية :مبا إٔ ايتكٓٝات اؿدٜج١
تعد ا٭دا ٠أ ٚا٭ضًٛب املبتهس اير ٟأفسش ٙايعكٌ ايبػسٚ ٟطٛز ٙايعًِ ٚاـدلٚ ٠املعسف;١
يتشكٝل أفكٌ ايٓتا٥ر َع تٛفرل ايٛقت ٚاؾٗد ٚايتهًف ٖٞٚ ،١مبجاب ١تًو ا٭دٗص٠
ٚاٯ٫ت ٚاملعدات ٚايٛضاٚ ٌ٥ايٓعِ اؿدٜج ١اييت تطِٗ يف تعصٜص عًُٝات أَٔ ٚض١َ٬
املٓػآت ايٓفط.١ٝ
َٝ َٔٚصات ايتكٓٝات اؿدٜج :١دقتٗا ايفا٥ك ١يف تٓفٝر أداٗ٥ا ،اضتُساز ١ٜعًُٗا ٚعدّ
ايتُٝٝص بني ايعاًَني يف عًُٝات ايسدع ٚايهػف ٚاملساقب .١إ ٫أْٗا  ٫ؽً َٔ ٛايعٛٝب،
اييت تػهٌ أسد َؿادز أخطازٖاَٗٓٚ ،ا:
اعتُاد ايتكٓ ١ٝيف تػػًٗٝا عً ٢ايتٝاز ايهٗسبا ;ٞ٥يرا ٜتطًب تأَني َؿدز بدٌٜ
يًطاق ١يف ساٍ اْكطاعٗا ،قعف عًُٝات ايؿٝاْ ،١عدّ ايتفسٜل بني اإلْطإ ٚغرلَٔ ٙ
ا٭دطاّ اؿساز ;١ٜفكد تعط ٞإْرازات خاطَٚ ١٦ا ٜتبع٘ َٔ إدسا٤ات; نايتعط ٌٝيًعٌُ
ٚإخ ٤٬املٓاطل اـطس ،٠تأثس ايتكٓ ١ٝاؿدٜج ١بايعٛاٌَ اؾ ١ٜٛنايسطٛبٚ ١اؿساز٠
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ايعاي ;١ٝا٭َس ايرٜ ٟكًٌ َٔ فعايٝتٗا ،أ ٚحيد َٔ َد ٣زٜ٩تٗا ،أٜ ٚطبب خً ً٬يف
اإلغازات ايٓاػ ١عٓٗا] .[2, 13
إٕ ايعٓؿس ايبػسٜ ٟعين ايعٓؿس املتشهِ يف ؼكٝل ايتهٝف َع ايتطٛز ايتكين
يف املٓػآت ايٓفط ،١ٝإ ٫إٔ ايتكٓ ١ٝاؿدٜج ١يعبت دٚزا قٛزٜا يف عًُٝات أَٔ ٚض١َ٬
املٓػآت ايٓفط َٔ ،١ٝخَٓ ٍ٬ح ايعٓؿس ايبػس ٟاإلَهاْات ٚايكدزات اي٬شَ١
٫نتػاف َؿادز ا٭خطاز َٛٚادٗتٗا يف ايٛقت املٓاضب.
من أهم أنظمة محاية املنشآت النفطية اليت جيب التطرق إليها هو نظم املعلومات
اجلغرافية ( :)GISإذ ٜعد ْعِ  GISدعاَ ١أضاض ١ٝيف احملافع ١عً ٢أَٔ ٚض ١َ٬املٓػآت
ٚاملٛاقع ايٓفط ;١ٝفٗ ٞتعد ا٭دا ٠ا٭نجس فعاي ١ٝيًتعاٌَ َع املعًَٛات ٚايبٝاْات املهاْ،١ٝ
ٜٚسبط بني املٛاقع يٝعطْ ٞتا٥ر َٔ ايُٓاذز ايسٜاقٚ ١ٝايتكازٜس ٚاـسا٥ط ٚايتشايٚ ٌٝايتكدٜسات
املطتكبًٚ ١ٝغرلٖاٜٚ .دعِ َٔ خ ٍ٬أزبع ١قاٚز:

تٛفرل املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايتكازٜس ٚايتشاي ٌٝؿعًٝا أَ ٚباغس – ٠إدازٚ ٠تػػٌٝ
َٚساقب ١املٛاقع املػُٛي ١باؿُا ١ٜنُٛاقع املٛاد اـطسٚ ٠اؿطاضٚ ١املهاتب
ٚاـصاْات ٚقطات ايتذُٝع ٚايتشًٚ ٌٝايتفسٜؼ – دعِ أْعُ ١ايط ١َ٬بايبٝاْات
ٚاملعًَٛات اجملدٚي ١يطٗٛي ١اؽاذ ايكساز ٚؼدٜد املٛاقع اييت تعاْ َٔ ٞاْعداّ
اغذلاطات ايط ،١َ٬دعِ أْعُ ١ا٭َٔ ٚايط ١َ٬بفاعً ١ٝقؿ ٣ٛعٝح تؿٓف عطب
أُٖٝتٗا ٚسطاضٝتٗا َجٌ اـصاْات ٚاحملطات ٚاملٛاقع اـطسٚ ٠ا٫ضذلاتٝذٚ ١ٝتٛفرل
املٛاقع ايبد ١ًٜيف ساٍ سدٚخ اـطس.
تتعدد املداطس اييت تتعسض هلا املٓػآت ايٓفطٚ ١ٝميهٔ تؿٓٝفٗا عطب اٯت:ٞ
كااطس طبٝعٝاٜ : ١كؿاد بٗاا ا٭خطااز ايايت تكاع عًا ٢املٓػاآت بفعاٌ ايطبٝعا ١د ٕٚتاادخٌ
إلزاد ٠اإلْطإ; نايص٫شٍٚ ،ايفٝكاْاتٚ ،ايدلانني ٚغرلٖاٚ ،حيبر اؽااذ اإلداسا٤ات
ايٛقا ١ٝ٥سٝاٍ ذيو َٔ خ ٍ٬إقاَ ١املٓػآت بعٝدًا عٔ أَانٔ سدٚخ ٖر ٙايعٛاٖس.
املداطس ايبػس :١ٜتتعسض هلا املٓػأ ٠بفعٌ ٚإزاد ٠بػسَٗٓٚ ١ٜا :اؿسا٥ل اييت تعد َٔ
أندل ا٭خطاز ايػا٥ع ١اييت تٗدد املٓػآت مجٝعٗا; ملا ؼدث٘ َٔ خطا٥س دطَ ١ُٝاد١ٜ
ٚبػس ٖٞٚ ،١ٜقد تٓػأ ْتٝذ ١اؾٌٗ ٚايَ٬باٚ ،٠٫اإلُٖاٍ ٚايتدسٜبٚ ،ايتدصٜٔ
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ايط ٧ٝيًُٛاد ايكابً ١ي٬غتعاٍ ٚاْ٫فذاز ،أ ٚتػبع َهإ ايعٌُ با٭غسٚ ٠ايػاشات
ٚا٭تسب ١ايكابً ١ي٬غتعاٍ َع زدا ٠٤ايتٗ ،١ٜٛأْ ٚتٝذ ١سدٚخ غساز ،٠أ ٚازتفاع دزدات
اؿسازْ ٠تٝذ ١ا٫ستهاى يف ا٭دٗص ٠املٝهاْٝه ١ٝأ ٚعًُٝات ايًشاّ ،أ ٚغسز ْاتر
عٔ ا٭دٗص ٠ايهٗسبا ١ٝ٥أ ٚا٭ض٬ى املهػٛف ١يًتٛؾ٬ٝت ايهٗسبا ١ٝ٥اـاؾ١
بتػػ ٌٝاملعداتٚ ،نريو عٓد عدّ ا٫يتصاّ بتطبٝل قٛاعد ٚإزغادات ايطٚ ١َ٬قٛاْني
ٚأْعُ ١ايعٌُٚ ،يف سايٚ ١دٛد ْفاٜات ضاٚ ١ً٥شٜٛت قابً ١ي٬غتعاٍ عً ٢أزقٝات
َهإ ايعٌُ ٚغرلٖا.
ٚاؿسا٥ل أْٛاع عطب ايتؿٓٝف ايدٚيٚ ٞاير ٟاعتدلت سسا٥ل ايذلنٝبات
ٚايتذٗٝصات ايهٗسبا ١ٝ٥خازد ١عٔ ٖرا ايتؿٓٝف; ٭ْٗا ؼؿٌ ْتٝذ ١٭ضباب
نٗسباٚ .١ٝ٥عطب ايتؿٓٝف ايدٚي ٞتؿٓف اؿسا٥ل ;D,C,B,A :يرا ٜتٛدب عًٓٝا إٔ
ْتعاٌَ عرز َع املٛاد ايكابً ١ي٬غتعاٍ (ايؿًبٚ ،١ايطا ،١ً٥ايػاشٚ ،١ٜايػاذٚ ،)٠اختٝاز
ايٛضاٚ ٌ٥املعدات يإلطفا ٤اْط٬قا َٔ خؿا٥ـ اإلْتاز بايٓطب ١ـطس اؿسٜل،
ٚاختٝاز أفكٌ ٚأْطب ايٛضا ٌ٥يًطٝطس ٠عً ٢اؿسا٥ل َٔ خَ ٍ٬عسفْٛ ١ع ١ٝاملٛاد
املػتعًٚ ١ايٛض ١ًٝاملٓاضب ١إلطفاٗ٥ا (املا ،٤ايسغ ،٠ٛاملطاسٝل ايهُٝٝا ١ٝ٥اؾاف ،١ثاْٞ
أنطٝد ايهسب ،ٕٛاملا ٤اـفٝف)] .[6, 9فباضتطاعتٓا َهافش ١اؿسا٥ل يف املٓػآت
مبعدات خاؾَ ;١جٌ املعدات ايجابت ١ذات ايتؿسٜف املستفع َٔ ( )4000- 15داي/ ٕٛ
دقٝكَٛ َٔ ١اد اإلطفا ٤نايسغٛات ،أ ٚاملعدات املتشسنَ ١جٌ ضٝازات اؿسٜل
اؿٛق ١ٝاييت تٓكٌ (املا ٤أ ٚايسغ )٠ٛإىل سد  75نذِ َٔ َٛاد اإلطفاٚ .٤يهٔ ميهٔ
تفاد ٟخطس اؿسٜل باؽاذ عد ٠إدسا٤ات ٚقاَٗٓ ،١ٝ٥ا:
 ٚقع خطط َتهاًَ ١يًٛقا َٔ ١ٜاؿسٜل عٓد ايبد ٤يف عٌُ ايتؿاَ ِٝا٭ٚيٝا ١يبٓاا٤املٓػااأٚ ،٠ذيااو بتصٜٚاادٖا بااأدٗص ٠إْااراز أٚتَٛاااتٝه ،ٞإقاااف ١إىل أدٗااص ٠اإلطفااا٤
املتعددٚ ٠املتٓٛعٚ ،١ايهػف عٓٗا ٚؾٝاْتٗا ٚبؿف ١دٚز.١ٜ
 تٛعٝاا ١ايعاااًَني باملٓػاااأٚ ٠تاادزٜبِٗ عًااا ٢ايٛضااا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝاا ١اؿدٜجاا ١إلطفاااا٤اؿسٜل.
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 إجياد كازز أٚتَٛاتٝهٝا ١يًطاٛاز ٨يف ٚقاٛع اؿاادخ يتطاٗ ٌٝخاسٚز ايعااًَني َأاملٓػأ ٠ايٓفط.١ٝ
ٖٓاى كاطس داخً ١ٝتٓػأ بداخٌ املٓػأْ ٠تٝذ ١خًٌ يف اٯ٫ت ٚاملعدات ايٓفط١ٝ
ٚغرلٖا ،ناْ٫فذاز يف بعض املهاْ ٔ٥تٝذ ١ازتفاع ايكػط يف ا٭ْابٝب ،أ ٚسدٚخ
سسٜل ملاع نٗسبا ،ٞ٥أ ٚسدٚخ كاطس ْامج ١عٔ ض ٤ٛاختٝاز َٛقع املٓػأ ... ٠اخل،
سٝح إٕ تكؿرل ايعاًَني باملٓػأٜٓ ٠تر عٔ دٌٗ ايعاٌَ بعًُ٘ ،أ ٚيعدّ اؽاذ إدسا٤ات
ايط ١َ٬ايٛقا ١ٝ٥أ ٚغرل ذيو .نُا إٕ تأَني ا٭دٗصٚ ٠ا٭ْعُ ١اإليهذل ١ْٝٚاؿدٜج١
نإدساٚ ٤قا ٞ٥ؿُاٖ ١ٜر ٙاملٓػأ َٔ ٠املداطس َجٌ :أدٗص ٠ايتفتٝؼ ايداخً ١ٝعً٢
املسافل ٚاملعداتٚ ،أدٗص ٠قٝاع قػط ايػاشات ٚايطٛا ٌ٥يف ا٭ْابٝب ٚاـصاْات،
أدٗص ٠قٝاع دزدات س ساز ٠ايػٜ٬ات ٚٚسدات ايتطدنيٚ ،أدٗص ٠اإلْراز قد ايدخإ
ٚاؿسٜلٚ ،أدٗص ٠قٝاع ْطب ١ا٭نطذني ْٚطب ١تسنٝص ايػاشات ايطاَٚ ،١ايٓعاّ
اإليهذل ْٞٚاملتهاٌَ َع ايهُبٛٝتس يًُساقبٚ ١ايٛقا ٖٞٚ ١ٜتطٛز سدٜح يف أدٗص٠
ا٭َٔ ٚايط ١َ٬يف املٓػآت ايٓفط. [1, 3 ]١ٝ
اهليئات املسئولة وقوانني السالمة العاملية :إٕ قاْ ٕٛايطٚ ١َ٬ايؿش ١املٜٗٓ ١ٝػتٌُ
عً ٢ث٬خ ٖ٦ٝات سه:ٖٞٚ ،[10, 21 ] ١َٝٛ
 -إداز ٠ايطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓ١ٝ

Occupational safety and Health

)Administration (OSHA
 ؾَٓ ١سادع ١ايطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓOccupational safety and Health ١ٝ)Review Commission (OSHA
 املعٗد ايٛطين يًطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓNational institute for occupational ١ٝ)safety and Health (NIOSH

تعٌُ  OSHAنإسد ٣إدازات ٚشاز ٠ايعٌُٚ ،تهُٔ َُٗتٗا يف ٚقع ٚإؾداز
املٛاؾفاتٚ ،ايكٝاّ بايتفتٝؼ ٚاملتابع ١يًتطبٝل بٛاضط ١ايعاًَني يدٜٗاٚ ،مبطاعد٠
ايٛشازات ٚاؾُعٝات ٚاهل٦ٝاتَ ،جٌ:
 -اجملًظ ا٭َسٜه ٞإلداش ١َٓٗ ٠ايط١َ٬

Board of certified safety

professional of America
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 -اؾُع ١ٝا٭َسٜه ١ٝيًؿشٚ ١ايؿٓاع١

American industry Hygiene

)Association (AIHA

 -اجملًظ ا٭َسٜه ٞيًؿش ١ايؿٓاع١ٝ

American Board of industry

)Hygiene (ABIH

مجعٝات َٗٓ ١ٝؽتـ بايعٌُ عً ٢تطٜٛس سك ٍٛاملَٗٓ ١جٌ :
 -اؾُع ١ٝا٭َسٜه ١ٝملٗٓدض ٞايط١َ٬

American Society of safety

)Engineers (ASSE
 -اجملًظ ايٛطين يًطNational Safety council (NSC) ١َ٬

ٜٚعٓ ٢بايط ١َ٬ظُٝع دٛاْبٗا٦ٖٝ ،ات املٛاؾفات ايكٝاضَ ١ٝجٌ :اهل١٦ٝ
ا٭َسٜه ١ٝايٛطٓ ١ٝيًُٛاؾفاتٚ ،اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝؿُا ١ٜاؿسا٥لٚ ،اؾُع١ٝ
ا٭َسٜه ١ٝيًُٗٓدضني املٝهاْٝهٝنيٚ ،اؾُع ١ٝا٭َسٜه ١ٝيًُٛاد ٚا٫ختباز.
ٖٓٚاى ٖ٦ٝات ؾٓاعَٗٓ ١ٝا :مجعَ ١ٝعدات ايط ١َ٬ايؿٓاعindustrial safety ١ٝ

).Equipment Association (ISEA
َٔ أِٖ املؿادز اييت اعتُدتٗا ا٭ٚغا إلعداد ٚإؾداز تعًُٝات ٚقٛاْني ايط١َ٬
ٚايؿش ١املٗٓ:١ٝ
 تعًُٝات َٛٚاؾفات (َعاٜرل) اؾُعٝات ايٛطٓ ١ٝا٭َسٜهَ ١ٝجٌ املعٗد ا٭َسٜهاٞيًُٛاؾفات )American national standards institute (ANSI
 اهل٦ٝاا ١ايٛطٓٝاا ١ا٭َسٜهٝاا ١يًشُاٜااَ ١اأ اؿسٜاال American national fire)protection Association(NFPI
 َٛاؾفات َعاٜرل ( Globally Harmonized System)GHSايتابع ملٓعُا ١ا٭َاِاملتشاادٚ ٠غرلٖااا َجااٌ  Compressed Gas Associationاياايت أعاادٖا اؼاااد

َؿٓع ٞعبٛات ايػاشات املكػٛطٚ ١اـاؾ ١بتٓاٚ ٍٚؽص ٜٔأضطٛاْات ايػاشات.

 َعااااٜرل اختباااااز اؿسٜااال ٚفاااال َعٝاااااز اهل٦ٝااا ١ايٛطٓٝاااا ١ا٭َسٜهٝااا ١يًشُاٜااااَ ١اااأاؿسا٥لAmerican national fire protection Association (ANFPA).
ٖٓاى أْعُ ١اإلْراز َٔ اؿسا٥ل ٚاييت ٜٛؾ [10, 14, 21] ٞبتؿُٚ ِٝتسنٝب
أدٗص ٠إْراز َٔ اؿسا٥ل ٚفكا يًُعاٜرل ايفٓ ١ٝايتاي:١ٝ
 NFPA72 ايٓعاّ ايٛطين يإلْراز َٔ اؿسٜل.
للعلوم التطبيقية
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NFPA70ايٓعاّ ايٛطين يًهٗسبا.٤
 NFPA14املعاٜرل ايكٝاض ١ٝيذلنٝب أْعُ ١ا٭ْابٝب ايسأضٚ ١ٝاـساط.ِٝ
َ NFPA31عاٜرل قٝاع تسنٝب َعدات سك ٍٛايٓفط.
 NFPA58قٛابط غاش ايبذل ٍٚاملطاٍ.
 NFPA80املعاٜرل ايكٝاض ١ٝيٮبٛاب املكا ١َٚيًشسا٥ل.
 NFPA5000قٛابط ايبٓاٚ ٤ض ١َ٬املٓػآت.

إٕ َبدأ تؿٓٝف املٛاد اـطسٜ ٠طتٓد عاد ٠إىل ٖر ٙا٭ْعَُٗٓٚ ١ا ْعاّ GHS

ايعامل ٞعطب ْٛع املداطس َٓٗا :كاطس ؾشٚ ١ٝكاطس فٝصٜاْ ١ٝ٥امج ١عٔ تداٍٚ
املٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥اـطسٚ ٠اييت ٜتٛدب ايتعسٜف عًٗٝا َٔ خٚ ٍ٬قع بطاقات label

عً ٢اؿاٜٚات ٚا٭ٚع ١ٝاييت ؼتٜٗٛا َجٌ (اضِ املادٚ ٠تسنٝبٗا ،ا٫ضِ ايتذاز ،ٟاضِ
عٓٛإ ايػسن ١املٓتذ ،١اـؿا٥ـ ايفٝصٜاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝا ١ٝ٥يًُاد ،٠دزد ١ايطُ،١ٝ
طسم ٚؾٛهلا إىل دطِ اإلْطإ ٚنٝف ١ٝايٛقا ١ٜايٛادب َساعاتٗا ،طسم َعاؾ١
املدًفات .سٝح إٕ ٖٓاى عد ٠طسم يذلَٝص املٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥اـطسٚ ٠قعت َٔ قبٌ
اؼاد املؿٓعني ٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝإلجياد ْعاّ ( )GHSايرٜ ٟبني ايعَ٬ات ٚايسَٛش
املتفل عًٗٝا دٚيٝا ]  ٖٞٚ [9, 10, 21بعض ايعَ٬ات املطتددَ ١يًد٫ي ١عً ٢اـطس
ايػهٌ (:) 1عَ٬ات تطتددّ يًد٫ي ١عًْٛ ٢ع اـطس اير ٟميهٔ إٔ تطبب٘ املاد٠
ايهُٝٝا ١ٝ٥اـطس ٠عً ٢اإلْطإ عٓد ْكًٗا أ ٚتداٚهلا.
شلل ()1
عالمات
ارشادية
ملخاطر
املواد
الليميائية
][16, 20
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ايسَٛش املطتددَ ١يًد٫ي ١عً ٢كاطس املٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥نُا يف ايػهٌ (:)2
زَٛش تٛقع عً ٢عبٛات املٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥تعطَ ٞعًَٛات َتهاًَ ١عٔ أخطاز املاد٠
املطتعًَُٛٚ ١اؾفاتٗا ٚطسم ايتعاٌَ َعٗا.

شلل ( )2منوذج بطاقة توضع على العبوة ][17, 19

ٚفُٝا  ًٜٞغهٌ (َ )3جاٍ عً ٢ايسَٛش اييت تٛقع عً ٢املٛاد ايهُٝٝا ١ٜٚاـطس.٠
شلل ( )3منوذج
بطاقة

توضع

على عبوة املاد ة
الليميائية

اخلطرة [12,
].15
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عٓد عًُْ ١ٝكٌ ٚتدا ٍٚيًُٛاد اـطس ٠جيب ا٫يتصاّ بكٛاعد ايطٚ ١َ٬فل ا٭ْعُ١
ٚاملعاٜرل ايدٚي ١ٝاملتبع .١ايػهٌ (ٜٛ )4قح أِٖ ٖر ٙايسَٛش املطتددَ١

شلل ( )4اهم الرموز االرشادية ][12, 18
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اهم املعايري العملية إلجراءات السالمة واملخاطر يف املنشآت البرت وكيميائية:
إٕ املداطس ايؿٓاع ١ٝتػهٌ َػهً ١عامل ١ٝباعتبازٖا َٔ أِٖ املداطس اييت تٗدد
اإلْطإ ٚايب ١٦ٝيف ايعؿس اؿدٜح ،إ ٫إٕ د ٍٚايعامل ايؿٓاع ٞاعتُدت املعاٜرل ايدٚي١ٝ
يًطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓ ١ٝيف املٓػآت ايٓفطٚ .١ٝإٕ ب ١٦ٝايعٌُ ايؿٓاع ١ٝيف املٓػآت
ايبذلٚنُٝٝا ١ٝ٥ؼت ٟٛعً ٢ايعدٜد َٔ اٯ٫ت ٚاملعدات ايهٗسباٚ ١ٝ٥املٝهاْٝه١ٝ
ٚاهلٝدزٚيٝهٚ ١ٝاـصاْات ٚأٚع ١ٝايكػط ٚاملباد٫ت اؿسازٚ ١ٜا٭بساز ٚايػٜ٬ات
ٚا٭ْابٝب ٚغرلٖا َٔ ايٛضاٚ ٌ٥ايتذٗٝصات املدتًفٚ ١اييت تدخٌ قُٔ عًُٝات ايتدصٜٔ
أ ٚايتؿٓٝع ٚاإلْتاز ايبذلٚنُٝاٚ ٟٚيريو فإٕ َعاٜرل ايط ١َ٬اـاؾ ١بعًُٝات ايؿٝاْ١
يف املٓػآت ايبذل ٚنُٝٝا ٫ ١ٝ٥تٛدد يد٦ٖٝ ٣ات ايط ١َ٬عً ٢غهٌ َٛاؾفات
قٝاضَٛ ١ٝسد ٠عً ٢غساز ايهجرل َٔ َعاٜرل ايط ١َ٬ايؿٓاع ١ٝا٭خسَ ٣جٌ أْعُ١
اإلْراز أ ٚاإلطفا ٤أ ٚغرلٖا بٌ إْٗا تهَ ٕٛتفسق ١يف عدَ ٠عاٜرل أ ٚإدسا٤ات
] .[12, 14, 17
سٝح إٕ َعاٜرل ايط ١َ٬ايؿٓاع ١ٝتٓدزز بػهٌ أضاض ٞيف إداز ٠ايط١َ٬
ٚايؿش ١املٗٓ ١ٝا٭َسٜه ١ٝؼت يٛا٥ح ايؿٓاع ١ايعاَ(OSHA.29CFR1910.2009)١

ٜٚػتٌُ عًَ ٢عٝاز ايؿٓاع ١ايعاَ ١زقِ ) (CFR.1910.29ايرٜٓ ٟطبل عً ٢ايؿٓاعات
ايبذلٚنُٝٝا ١ٝ٥نأسد ايؿٓاعات ايعاَ ١اييت تتكُٔ ايعدٜد َٔ ايعًُٝات اييت تٓطٟٛ
عً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝاملداطسٖٚ .٠را املعٝاز ايفسع ٞخيـ إداز ٠ايعًُٝات يًُٛاد
ايهُٝا ١ٝ٥عاي ١ٝاـطٛزٚ ٠ايؿادز َٔ أداز ٠ايطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓ ١ٝا٭َسٜه١ٝ
ٚ OSHAتػٌُ إداز ٠ض ١َ٬ايعًُٝات يًُٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥عاي ١ٝاـطٛزProcess ٠

 safety management of highly hazardous chemicalsباملعٝاز ايفسع ٞايرٟ
حيٌُ ايسَص (ٜٚ )CFR.1910.119 29عتدل بسْاَر إلداز ٠ض ١َ٬ايعًُٝات املستبط١
باملٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥عاي ١ٝاـطٛزٚ ،٠ايرٜٗ ٟدف إىل َٓع ٚتكً ٌٝآثاز ايتطسٜبات
ايهازث ١ٝيًُٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥ايطاَٜٚ ،١تكُٔ ٖرا املعٝاز عدد َٔ احملاٚز ٚاملتُجً ١يف
َػازن ١ايعاًَني يف إدازٚ ٠ض ١َ٬ايعًُٝات يف املٓػآت ايبذل ٚنُٝٝا َٔ ١ٝ٥خٍ٬
تٓفٝر ٚتطٜٛس بسْاَر إداز ٠ض ١َ٬ايعًُٝاتٚ ، (OSHA.29CFR.1910.119c).ؼًٌٝ
كاطس ايعًُٝات ٚاير ٟحيدخ نٌ مخظ ضٓٛات ٚحي ٟٛسذِ كاطس ايعًُٝات ٚعدد
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املٛظفني احملتٌُ تأثسِٖ :ايعُس ايصَين يًعًُٚ ١ٝايتازٜذ ايتػػ ًٞٝيًعًُٝات
).(OSHA.29CFR.1910.119.e
 إدسا٤ات ايتػػٚ ٌٝممازضات ايعٌُ اٯَٓٚ ١تػط ٞايعٓاؾس اٯت :١ٝاـطٛاتايتػػ ١ًٝٝيهٌ َسسًٚ ،١سدٚد ايتػػ ،ٌٝاعتبازات ايطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓ،١ٝ
أْعُ ١ايطٚٚ ١َ٬ظا٥فٗا )(OSHA.29.CFR 1910.119. F

 -ايتدزٜب

ايتدزٜب

ٚتػٌُ

ا٭ٚيٞ

ٚايتٓػٝطٞ

ٚايتٛثٝل

ايتدزٜيب

)(OSHA.29CFR1910.119.g
 -املكاٚي ٕٛاير٪ٜ ٟد ٕٚايؿٝاْ ١أ ٚاإلؾ٬ح)(OSHA.29CFR 1910.119.h

 َسادع ١ايط ١َ٬قبٌ ايتػػٚ ٌٝايتأند َٔ :اإلْػا٤ات ٚاملعدات ٚفل ملٛاؾفاتايتؿُ ِٝإدسا٤ات ايط ،١َ٬ايتػػ ،ٌٝايؿٝاْٚ ١ايطٛاز ٨املعُ ٍٛبٗا (OSHA.
)29 CFR. 1910. 119. I

 ايط ١َ٬املٝهاْٝه ١ٝملعدات ايعًُٝات َجٌ :أٚع ١ٝايكػط ٚؾٗازٜر ايتدص،ٜٔأْعُ ١ا٭ْابٝب َٚهْٛاتٗا ،أْعُٚ ١أدٗص ٠ايتشسٜس ٚايتفتٝؼ ،أْعُ ١إغ٬م
ايطٛاز ٨ايكٛابط اهلٓدضَ ١ٝجٌ أدٗص ٠ايسؾد ٚا٫ضتجُاز ،اإلْراز ٚاملكدات
)ٚ (OSHA.29.CFR.1910.119.jغرلٖا.
سٝح إٕ ايتشهِ يف كاطس ايطاقٚ (Tag out-lock out) ١اير ٟحيٌُ ايسَص
)ٜٗٚ (CFR.1910.14729دف إىل ٚقع ْعاّ عٌُ آَٔ يعصٍ َؿادز ايطاق ١عٔ
املعدات أ ٚاٯ٫ت يف ساي ١اـدَ ١أ ٚايؿٝاْ ١ملٓع أ ٟسٛادخ قد ؼدخ أثٓا ٤ايعٌُ عً٢
املعد ٠ا ٚاؾٗاش ًٜٚصّ ٖرا املطاز ايفسع ٞؾاسب ايعٌُ بٛقع بسْاَر ٚإدسا٤ات
اضتدداّ اي٬ؾل املٓاضب ٭دٗص ٠عصٍ ايطاق ١املتُجً ١يف أدٗص ٠ا٫غ٬م ٚايتأَني
)ٚٚ (Lockoutقع اي٬فتات)(Tagoutاملستبط ١بٗا.
يف ساي ١ايتعاٌَ َع اإلغعاعات فكد تعاًَت اٚ٫غا َع أغع :١أيفا ،بٝتا ،داَا،
ا٭غع ١ايط ١ٝٓٝيف كتًف اجملا٫ت ٚسٝح  ٫جيٛش اضتدداّ أْ ٚكٌ َؿادز اإلغعاع
ذيو

ـطٛزتٗا

إ٫

عٔ

طسٜل

ا٭غداف

املًٖ٪ني

يريو

)ٚ (OSHA.29CFR.1910.1096.b.1عٓد اضتدداّ تًو املؿادز اإلغعاع ١ٝجيب
تٛفس أدٗص ٠ايسؾد اي٬شََٚ ١عدات ايٛقا ١ٜايػدؿٚ ١ٝعَ٬ات ايتشرٜس اـاؾٚ ١فل
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ْعاّ ٚ ،GHSػدز اإلغاز ٠إىل إٔ املٓػآت ايبذلٚنُٝٝا ١ٝ٥يٝطت َٓاطل َعاؾ١
ايٓفاٜات اـطس ٠إ ٫إٔ بعض َٛادٖا تدخٌ قُٔ ذيو عٓد عًُٝات ايؿٝاْٚ ١ايتٓعٝف
ٚايتطٗرل يتًو املٓػآت َجٌ (َاد ٠ا٫ضبطتٛع) املطتددّ يف ايعٛاشٍ ٚغرلٖا [1, 11,

] ;12يرا فإٕ يدٜٗا قُٔ ايٓعاّ اإلداز ٟيًطٚ ١َ٬ايؿشٚ ١ايبَ ١٦ٝعاٜرل تتعًل
مبتطًبات ايطٚ ١َ٬ايؿشٚ ١ايب ١٦ٝيف ايتعاٌَ َع تًو ايٓفاٜات اـطسٚ ،٠نٝف١ٝ
ايتدًـ َٓٗا ٚفكا يًُعاٜرل احملددٚ ٠عطب دزد ١اـطٛز ٠يف عًُٝات ؾٝاْ ١املٓػآت
ايبذلٚنُٝٝا ،١ٝ٥فإٕ ايدزاضات ] [8, 9, 14تػرل إىل إٔ املداطس ايهُٝٝا ١ٝ٥تأت ٞيف
املستب ١ا٭ٚىل ،إذ إٕ ايػاشات ايطاَ ١ايٓاػ ١عٔ ايتفاع٬ت ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايطٛاٌ٥
ايهُٝٝاٚ ، ١ٝ٥ايهُٝاٜٚات ايؿًب ،١تًٗٝا يف املستب ١ايجاْ ١ٝكاطس اؿسا٥ل ٚتكِ
اؿسا٥ل ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥اؿسا٥ل ايهٗسباٚ ،١ٝ٥تأت ٞيف املستب ١ايجايج ١املداطس
ايهٗسباٚ ،١ٝ٥تػٌُ (ايتعسض يًتٝاز ايهٗسباْ ٞ٥ػ ٤ٛايهٗسبا ٤ا٫ضتاتٝه ١ٝيف ب١٦ٝ
ايعٌُٚ ،ايتعسض يًُٛدات ايهٗسَٚػٓاطٝط ١ٝايهٗسبا ٤ذات اؾٗد ايعاي ،)ٞأَا
كاطس اْ٫فذازات اييت تأت ٞيف املستب ١ايسابع ١فتكِ (اْ٫فذازات ايهُٝٝا،١ٝ٥
اْ٫فذازات ايهٗسبا ،١ٝ٥اْ٫فذازات املٝهاْٝهٚ ،)١ٝتأت ٞاملداطس املٝهاْٝه ١ٝيف
املستب ١اـاَط َٔ ١املداطسٚ ،تػٌُ (ايطكٛط َٔ َهإ َستفع ،اْ٫ص٫م أ ٚا٫زتطاّ
با٭زض أ ٚبإسدَ ٣هْٛات ب ١٦ٝايعٌُ ،اؾطداّ ا٭دطاّ املتشسن ١ببعكٗا أٚ
بأدطاّ ثابت ،١نايسافعات ٚاملعدات أ ٚأدصا ٤املٓػأ ،٠دخ ٍٛأسد أطساف اؾطِ بني
ا٭دصا ٤املتشسن ،١تعًل امل٬بظ باملعدات ٚاٯ٫ت ،اْٝٗ٫ازات اإلْػا ١ٝ٥يًُباْٞ
ٚاٯ٫ت ٚاملعدات)ٚ ،يف ا٭خرل تأت ٞاملداطس ايطبٝع( ١ٝايفٝصٜا )١ٝ٥يف عًُٝات ايؿٝاْ١
باملٓػآت ايبذلٚنُٝٝاٚ ،١ٝ٥تكِ (تًٛخ اهلٛا )٤ايكٛقا ،٤ايذلبٚ ،١تػرل دزدات
اؿسازٚ ٠ايسطٛب ،١اإلغعاعات ،اٖ٫تصاشات ٚغرلٖا).
تطبيقات أنظمة السالمة في شركة أرامكو:
تعد غسن ١أزاَه َٔ ٛأندل ايػسنات يف فاٍ اضتدساز ايٓفط َٚػتكات٘،
سٝح تتُٝص بتشؿٝـ إدازَ ٠طتكً ١يٮَٔ ٚايطٚ ،١َ٬بٓػاط َتُٝصٚ ،ؼافغ عً٢
بسْاَر أُ ٚض ١َ٬ق ،ٟٛبد٤ا َٔ ايتدطٝط ٚايتؿُ ِٝإىل املكاٜٝظ ٚاملعدات ،فكد
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سكل ٖرا ايدلْاَر خطٛات أضاض ١ٝيف أَٔ ٚض ١َ٬املٓػأَٓٚ ،٠ع اؿٛادخ اييت تطبب
اإلؾابات ٚفكدإ املُتًهات .فبريت دٗٛد يف ؼدٜح إدسا٤ات ايطَ ،١َ٬جَٔ ٬
خ ٍ٬اضتبداٍ أْعُ ١اإلْراز ايتكًٝد ١ٜبأْعُ ١اإلْراز ٚاملساقب ١اٯي ١ٝايػاًَٚ ،١تطٜٛس
ْعاّ ا٫تؿا٫تٚ ،اضتدداّ بٛابات ايهػف عٔ املعادٕ ملٓع دخ ٍٛاملٛاد املعدْ١ٝ
احملعٛزٚ ،٠ا٫ضتعاْ ١بايهٛادز ايبػس ١ٜامل ،١ًٖ٪اعتُاد ْعاّ اؿٛافص املادٚ ١ٜاملعٓ١ٜٛ
يًُتُٝص .ٜٔسٝح ٜتِ اضتدداّ أْعُ ١اؿُا ١ٜاملطابك ١ملٛاؾفات اؾٛد ٠ايعاملٚ ١ٝتطبٝل
ْعاّ تكٓٝات ايكٝاع اؿ( ١ٜٛٝبؿُ ١اإلؾبع ،ايكصس ،١ٝايؿٛت).
اإلجراءات اليت تتبعها أراملو لتطبيق قوانني السالمة العاملية:
إٕ تطبٝل ايعدٜد َٔ إدسا٤ات ايط ١َ٬يف غسن ١أزاَه ٛتتطًب ممازض٘ ايعٌُ
ا َٔ َٔ٫خ ٍ٬فشـ املعدات ٚا٭دٗصٚ ٠ا٭دٚات ٚاٯيٝات ٚاملسنبات اـاؾ ،١تٓعِٝ
ٚتسنٝب املٛاد ايبػسٚ ١ٜاملاد ١ٜيًطٚ ١َ٬ايؿشٚ ١ايبٚ ،١٦ٝقع اهلٝهٌ ايتٓعُٞٝ
ي٬تؿا٫ت اإلداز ١ٜبني فسٜل ايطٚ ١َ٬ايؿشٚ ١ايب ١٦ٝيد ٣ايػسن ،١إعداد بسْاَر
يًشٛافص يتػذٝع ممازضات ايعٌُ اٯَٓ ١يف ب ١٦ٝعٌُ ايػسن ١ايفشـ ٚايتشكل يف
عًُٝات ايتأزٜض ايهٗسبا ٞ٥يًُعدات ٚا٭دٗصٚ ٠اٯيٝات املطتددَ ،١ايتشكل َٔ
اضتدداّ َعدات ايٛقا ١ٜايػدؿ ١ٝؾُٝع ايعاًَني اثٓا تٓفٝر ايعٌُ ٚايكٝاّ بأعداد
ٚتٛشٜع إزغادات ايط ١َ٬عً ٢ناف ١ايعاًَني .تًتصّ غسن ١أزاَه ٛبايتدزٜب سٝح
تكدّ دٚزات تدزٜب ١ٝدٚز ١ٜيهٌ َٛظفٗٝا يكُإ ايفِٗ ٚا٫يتصاّ بإدسا٤ات ايتػػ،ٌٝ
ٚتك ّٛايػسن ١بأعداد ضذ٬ت تتكُٔ َٖٛ ١ٜٛظفٗٝا ٚتازٜذ ايتدزٜب ٚايٛضاٌ٥
املطتددَ ١يًتشكل َٔ إٔ املٛظف قد فِٗ ايتدزٜب ٚفل َعاٜرل ايط١َ٬
(ٚ ،CFR.19100119g )OSHS.29يكُإ ضَٛ ١َ٬ظف ٞغسن ١أزاَه ٛفإٕ
يد ِٜٗايتعًُٝات مبداطس اؿسٜل احملتًُٚ ١اْ٫فذازات ٚايتطسبات ايطاَ ١يًُٛاد
ايهُٝٝا ٞ٥املستبط ١بأعُاهلِٚ ،تكدّ ايػسنٚ ١ثٝك ١تجبت أِْٗ قد تًكٛا ايتدزٜب
املطًٛبٚ ،ت٪ند إٔ نٌ َٛظفٗٝا ٜتبع ٕٛقٛاعد ايط ١َ٬يًُٓػأٚ ٠تكُٔ ممازضات
ايعٌُ اٯَٓٚ ١فل (ٚ ،)19CFR.1910.119.h OSHA.تعٌُ أزاَه ٛعًَ ٢سادع١
إدسا٤ات ايط ١َ٬قبٌ بد ٤ايتػػ ٌٝيًُسافل اؾدٜدٚ ،٠ذيو قبٌ إدخاٍ املٛاد
ايهُٝٝا ١ٝ٥عاي ١ٝاـطٛز ٠إىل املٓػآت ٚاملعداتٚ ،فكا ملٛاؾفات ايتؿُٚ ِٝإدسا٤ات
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ايطٚ ١َ٬ايتػػٚ ٌٝايؿٝاْٚ ١غرلٖا ،سٝح ٜتِ تدزٜب َٛظفٗٝا يف ايعًُٝات ٚفل
(ٚ .)OSHA.19CFR.1910.119.iميهٔ تطبٝل إدسا٤ات ايط ١َ٬املستبط ١بايتشكل
َٔ ض ١َ٬تػػ ٌٝاملعدات أ ٚاٯ٫ت أ ٚاملٓاطل اييت ٜتِ اْ٫تٗا َٔ ٤ؾٝاْتٗا ٚفل
َعٝاز(.) OSHA.29.1910.119j
تعٌُ أزاَه ٛعً ٢تطبٝل املعٝاز ايفسع )CFR.1910.109629( ٞملتطًبات
ايط ١َ٬يف ايتعاٌَ َع اإلغعاعات امل َ٘ٓ ،١ٜٓ٪أغع ١ايفا ،بٝتا ،داَا ،ا٭غع ١ايط١ٝٓٝ
يف كتًف اجملا٫ت ،سٝح حيرز ايتعاٌَ عٓد اضتدداّ أْ ٚكٌ ٖر ٙاملٛاد إ ٫عٔ طسٜل
ا٭غداف املًٖ٪ني يريو ،نُا تًتصّ أزاَه ٛبتطبٝل املعٝاز ايفسعٞ
(ٚ )CFR.1910.145 29اـاف بايعَ٬ات ملٓع ٚقٛع اؿٛادخ َٔ خ ٍ٬تٛقٝح
عَ٬ات اـطسٚ ،عَ٬ات تعًُٝات ايط ١َ٬مبٛدب ْعاّ . GHS
املخاطر اليت تتعرض هلا املنشآت النفطية يف شركة أراملو وأساليب محايتها:
َٔ املػانٌ اييت تتعسض هلا املٓػآت ايٓفطَ ١ٝػهً ١ايتًٛخ ايٓفط ٞايرٟ
ٜؿعب ايطٝطس ٠عً ،٘ٝضٛا ٤ناْت يف ايبشاز أ ٚاحملٝطاتَ ،طبب ١قسزا نبرلا; يرا
اٖتِ املدتؿ ٕٛبٗر ٙاملػهًٚ ١أبسَت ا٫تفاقٝات ايدٚي ١ٝيًشد َٔ املداطس اييت
تتعسض هلا املٓػآت ايٓفط ،١ٝسٝح ٚقعت خطط اؿُا َٔ ١ٜاملداطس ،إ ٫إٔ ٖرٙ
اـطط ؽكع يعٛاٌَ عدَٗٓ ،٠ا ْٛع ايٓفط َٛٚقع ايتطسب ٚا٫عتبازات ايطٝاض.١ٝ
َٔ أِٖ املداطس اييت تتعسض هلا غسن ١أزاَه ٖٞ ٛتطسبات ايٓفط ايٓاتر عٔ
اإلخفاقات أ ٚاـًٌ اير ٟحيدخ أثٓا ٤عًُ ١ٝايتشُٚ ٌٝايتفسٜؼٚ( ،ؾً ١ايفًٓذات،
ٚؾُاَات ايتشهِ ،ايسبط ،ثكٛب يف ايؿٗازٜر غرلٖا)ٚ ،نريو ايتآن٬ت اييت
ؼدخ يف خطٛط ا٭ْابٝب ٚايتُدد اؿساز ٟيًطٛاٚ ،ٌ٥اْطدادات يف ْعاّ ايؿسف يف
غبه ١ا٭ْابٝب ٚايكػط ايعاي ٞيف ا٭ْابٝبٖٓٚ ،اى كاطس أخس ٣ؼدخ ْتٝذ ١شٜاد٠
تدفل ايٓفط أ ٚأخطا ٤عٓد تسنٝب ايؿُاَات يف خطٛط ايتفسٜؼ يًؿٗازٜر ٚغرلٖا.
َٔ ا٭ضايٝب ايعاَ ١اييت تتبعٗا غسن ١أزاَه ٛيًشُا َٔ ١ٜكاطس ايتطسٜبات
ايٓفط ٖٞٚ ،١ٝايتدزٜب ايطٓ ٟٛيهٌ ايعاًَني يف فاٍ ايتعاٌَ َع ايٓفط ،أٚ ٚدٛد
غكٛم أ ٚثكٛب يف املٓػآتٚ ،إعداد ٚتٓفٝر ايكٛاْني اـاؾ ١عا٫ت اْطهاب ايصٜت
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ٚفل قٛاعد َٓعُات ٚتطبٝل ايفشٛؾات ايدٚز ١ٜيًؿٗازٜر ٚايكٓٛاتٚ ،أْعُ ١ايتدصٜٔ
ملعسف ١ثكٛب أ ٚتػككات أ ٚعَ٬ات عً ٢ايتآنٌ.
اضتددَت ايطسم ايهُٝٝا ١ٝ٥ملهافش ١كاطس ايتطسب ايٓفط ٞنايسغٛات
اييت ٜٛؾ ،ANSIٚ NFPA ٞنُا اضتددَت املػتتات ا٫ضتش٬بٚ ،١ٝذيو بسؽ
بعض أْٛاع املرٜبات ٚاملٓعفات ايؿٓاع ١ٝأ ٚاملطاسٝل عاي ١ٝايهجافٚ ،١نريو
اضتددَت أزاَه ٛايطسم ايفٝصٜا ١ٝ٥تطبٝكا (.)NFPA
يرا فإٕ سسف غسن ١أزاَه ٛعً ٢ايتُٝص يف أداَٗ ٤اَٗا ٚا٫يتصاّ بتطبٝل
ا٭ْعُ ١ايدٚي ١ٝ٭َٔ ٚض ١َ٬غسنتٗا جيعًٗا تًتصّ بإدسا ٤ايؿٝاْ ١ايدٚز ١ٜ٭دٗص٠
ٚتكٓٝات اإلْراز ٚاإلطفاٚ ٤اؿُا ١ٜا٫يهذلٚ ١ْٝٚداٖصٜتٗا باإلَهاْٝات املادٚ ١ٜايفٓ١ٝ
ٚايهٛادز ايبػس ١ٜاملَ ،١ًٖ٪ع اإلعداد ٚٚقع اـطط يف إداز ٠ا٭َٔ ٚايط١َ٬
يًتدًـ اٯَٔ َٔ ْٛاتر ايعًُٝات ايؿٓاعٚ ،١ٝايكٝاّ بعًُٝات ْػس إسؿاٝ٥ات تٛقح
اؿٛادخ ٚأضايٝب َٛادٗتٗاٚ ،اؿسف عً ٢اضتدداّ ايدلاَر ايػاًَ ١يٓكٌ املٛاد
اـطسَ ٠ع ايفشـ ايدٚز ٟيًعاًَني املعٓٝنيٚ ،اعتُاد َعاٜرل دقٝك ١يتك ِٜٛا٭دا٤
يًعاًَني يتشدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜبٚ ١ٝإعداد ايدلاَر ،تدزٜب عُاٍ ايػسن ١عً٢
ايتُٝٝص بني أْٛاع ؾفازات اإلْراز يتُه َٔ ِٗٓٝفابٗ ١ا٭خطاز.
االستنتاج والخاتمة:
 عاادّ اٖ٫تُاااّ بايٛضااا ٌ٥اإلزغااادٚ ١ٜايتشرٜسٜاا ١املتعًكاا ١بايطاا ١َ٬ضااٝه ٕٛياا٘ أثااسضًيب عً ٢ض ١َ٬املٓػآت ٚاٯ٫ت ٚاملعدات ٚايعاًَني.
-

مبا إٕ ايعٓؿس ايبػسٜ ٟبك ٢ايعٓؿس املاتشهِ يف ؼكٝال ايتهٝاف َاع ايتطاٛزات
ايتكٓٝاا ١فإْااا٘ ٜتطًاااب شٜااااد ٠اٖ٫تُااااّ بتأٖٝاااٌ ايعااااًَني يف فااااٍ ا٭َااأ ايؿااآاعٞ
ٚايط ١َ٬املٗٓ ١ٝمبا ٜتٓاضب َع تًو ايتطٛزات.

 مبااا إٔ َعاااٜرل ايطااٚ ١َ٬ايؿااش ١املٗٓٝااٖ ١اا ٞاملعاااٜرل ا٭نجااس اْتػااازا ٚتطبٝاال يفاؾاْب ايٓفط ٞفٝذب إٔ تتابع دٚزًٜا يًتأند َٔ ؾاش ١فعايٝاٚ ١تطبٝال اإلداسا٤ات
ايط.١َ٬
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إٕ تطبٝااال بسْااااَر ايؿاااٝاْ ١ايػااااٌَ يًُٓػاااآت ايٓفطٝااا ١يااا٘ دٚز يف تفاااادٚ ٟقاااٛع
اؿٛادخ أ ٚايتكً َٔ ٌٝاملداطس اييت قد تٓذِ عٓٗا.

 جيااب إٔ تتداار اإلدااسا٤ات ٚايتاادابرل اياا٬شّ يتهجٝااف َٚسادعااٚ ١ؼاادٜح قااٛابطٚاغذلاطات ايط ١َ٬اإلدازٚ ١ٜاهلٓدض ١ٝبٗدف ايٛقا َٔ ١ٜاملداطس بأْٛاعٗا.
 قااااسٚز ٠اضااااتدداّ ايٛضااااا ٌ٥اإلزغااااادٚ ١ٜايتشرٜسٜاااا ١املتعًكاااا ١بايطاااا( ١َ٬إيؿااااامايعَ٬ات ،ايؿٛز ،ايبٛضذلات) يف مجٝع َٛاقع ايعٌُ باملٓػأ.٠
 اٖ٫تُاّ بايتكٓٝات اؿدٜج ١٭َٔ ٚض ١َ٬املٓػآت ايٓفط.١ٝ ا٫ط٬ع عً ٢ايتذازب ايعامل ١ٝيف فاٍ إدسا٤ات ايطٚ ّ٬ا٭خر مبا ٜطتذد َٓٗا. ايتأند َٔ َطابك ١إدسا٤ات ايطٚ ّ٬فكا يًُعاٜرل ٚا٭ضظ ايعامل.١ٝ ايسقابااٚ ١املتابعاا ١يًطاا ١َ٬املٗٓٝاا ١يف عًُٝااات ايؿااٝاْ ١ايدٚز ٜاٚ ١دٚزٖااا يف ؼكٝاالايط ١َ٬يًُٓػآت ايؿٓاع.١ٝ
المراجع:
 )1أباا ٛايً ٝاف عبداحملطاأ ،اادٖٓ ،دضاا ١ايطاآَٚ ١َ٬ااع اـطااا٥س ،ايطبعاا ١ا٭ٚىل،
ايسٜاض .2005
 )2أبٛبهس عبد ايفتاحْٚ ،ص ٜ٘أب ٛؾاحل :ا٭َٔ ايؿٓاعٚ ٞايطاٚ ١َ٬ايؿاش ١املٗٓٝا.١
دَػل َطبٛعات اؾاَع.2007١
 )3أ،د شن ٞسًُ ،ٞعبد املٓعِ قُد :ايطٚ ١َ٬ايؿش ١املٗٓ.١ٝ
 )4ايتُُٝاا ٞعبااد ايعص ٜاص قُااد ،أضااايٝب ايطااٚ ١َ٬تطبٝكاتٗااا داَعاا ١املًااو ضااعٛد،
ايسٜاض ّ1983
 )5ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيػسن ١أزاَه2014 ٛ
 )6ايسٚضإ ْاؾسٚ ،أب ٛؾاحل زشإ :ا٭َٔ ايؿآاعٚ ٞايطا ١َ٬املٗٓٝا ١ايطبعا ١ا٭ٚىل
َهتب ١اجملتُع ايعسب.2008 ٞ
 )7ايعصٚ ،ٟضا ٌ٥اإلْراز املبهس ٚأثسٖا يف ايٛقا َٔ ١ٜاؿسا٥ل يف املٓػآت ايؿٓاع١ٝ
ّ1999

للعلوم التطبيقية

26

العذد ( )6المجلذ ( )14يونيو 2016م

األمن والسالمة يف املوشآت الوفطية وفاعلية تطبيق املعايير واألهظمة الدولية
)

 ليبيا عبود صالح باحويرث،| سالم مبارك صالح بن قديم

،

ISSN : 2410-7727

(

ُااتًٝل تعٝ تطبٛمٚ ١ُٜٚاٝنٚ اػاٖات ايعاًَني يف املؿاْع ايبذل،دٝ ضعٟ) ايعُس8
ّ2002 ١َ٬ايط
.1998 ٞ داز ايفهس ايعسب٠ ايكاٖس،١ٜٛٝ املٓػآت اؿ١َ٬ضٚ َٔ ا:د، أٞ) ايكاق9
 عاح َتكادّ إىل١ٝ املٓػاآت ايؿآاع١اٜا،  يفٙزٚدٚ اٌ املدااطسًٝ ؼ،ٔ سطٙ) باْد10
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