
POSOW II is a project co-funded by the European Union under the Union Civil Protection Mechanism in 
cooperation with REMPEC, ISPRA, DG-MARINWA, FEPORTS and AASTMT and coordinated by Cedre

إدارة مخلفات االنسكاب النفطي



أهداف التريب

:إلمداد المتطوعين باآلتي•

المعلومات األساسية–

الممارسات الجيدة–

ة إلدارفي الخطوات األولى لكى تتم مشاركتهم بفعالية 

.المخلفات أثناء االستجابة

(بوسو)ويمكن االطالع على المعلومات الواردة بالتفاصيل في دليل

»النفطيإدارة مخلفات االنسكاب دليل «



محتوى العرض

نظرة مختصرة على إدارة مخلفات اإلنسكاب النفطى1.
الهامة، التحدياتالخطوات والنقاط ، التعريف–

اإلعداد–

المخلفاتمصدر وفئة –

والتخلصإختيارات المعالجة –

خطوات إدارة المخلفات قبل المعالجة2.
جمع، تخزين، نقل–

وظائف للمتطوعين في الخطوات األولى إلدارة المخلفات–

تقليص حجم المخلفات–

التصنيف فى الموقع–

(طوارئ)التخزين األولى –

تحويل ونقل المخلفات النفطية–



إدارة مخلفات االنسكاب النفطيتعريف 

:تتضمن إدارة المخلفات النفطية الخطوات اآلتية

جمع الحطام الملوث بالنفط–

التخزين المؤقت والوسطى–

النقل–

المعالجة–

التخلص النهائى–

ية المخلفات النفط

مصنفة كمخلفات

!خطرة 



تحديات إدارة مخلفات اإلنسكاب النفطى

:خبرات الحوادث الماضية

تج عنها ما ين، عادة إن عمليات التنظيف وباألخص التى تتم على الشاطئ–

بالنفطوالحطام المخلوط من الرواسب جمع كمية ال يستهان بها 

ب أصالربما يصل حجم المخلفات الى ثالثين ضعف حجم النفط المنسك–

:ونتيجة لذلك

كبيرالعملية األطول واألكثر تكلفة بعد إنسكابعادة هى إدارة المخلفات –

تثبيط يعتبر عنق زجاجة فىأحد هذه الخطوات الفشل فى لوجستيات إن –

برمتهاكفاءة عملية اإلستجابة 



تحديات إدارة مخلفات اإلنسكاب النفطى

التسلسل الهرمى للمخلفات هو الخط اإلرشادي إلدارة 

المخلفات المستدامة

أمثلة

بالتنظيف فى الموقع لتجنب إزالة الرواس•

تجنب إنتشار الملوث•

إعطاء األولوية إلعادة إستخدام معدات الحماية بدال من التخلص منها•

فطيمكن إعادة تدوير المواد في مواد البناء، ومعالجة الن•

استعادة القيمة الحرارية للعالج الحراري•

انوي، خطر تلوث ث)التخلص النهائي في مدافن القمامة هو الخيار أقل مرغوب •

(واستهالك الحيز



اإلعداد إلدارة مخلفات اإلنسكاب النفطى

فىعتضأنالنفطىلإلنسكابللطوارئالوطنيةالخططعلىيتعين
تسربحدوثحالةفيجاهزةتكونالمخلفاتإدارةأناإلعتبار
:علىوالتعرف

منالممكنوالدعمالمخلفات،بإدارةالمنوطةالسلطاتومسئولياتأدوار–
الصناعةقبل

تناوليوالذىالخطرة،للمخلفاتالبالدفيبهالمعمولالتنظيمياإلطار–
التخلص،وأنظمةوالمعالجةالتخزين

األعمالووالمختبرات،المتخصصين،الخدماتبمقدمياالتصالتفاصيل–
واالحتواءالحمايةمعداتوموردىالمرخصة،النقلوشركاتالمدنية

البالدفىوالمتاحةالمرخصةوالتخلصالمعالجةمنشآت–

المناسبةالوسيطةالتخزينمواقع–

ستردادإلأوأوتعويضيةقانونيةألسبابالمطلوبةوالتقاريرالسجالت–
الصلةذاتالتكاليف



مصدر وفئة المخلفات

:لآلتىقا  طبمختلفةكثيرةمخلفاتالنفطيةاإلنسكاباتتنتجماعادة
والزمنوالطقسالبحرحالة،(...ثقيلأوخفيف)المنسكبالنفطخواص–

للظروفالزيتتعرضالمستحلب،تكَون)البحرفىالنفطقضاهالذى
(الجوية

أعشاب)العضوىوغيرالعضوىوالحطامالبحربأعشابإختالطه–
(بالستيكاتبحرية،

الشاطئبنيةنوعية–

المستخدمةوالتنظيفاإلستردادتقنية–

التخزينومدةحاالت–

لخصائصهاقاوفمختلفةأساليبباستخدامالزيتيةالمخلفاتمعالجةسيتم

منخلفاتالمفصللتحديدالهامةالبصريةالمعاييربواسطة.الموقعفى

الجمععمليةبدء



مصدر وفئة المخلفات

رمل ملوث بالنفط

نفط مع بعض الماء

حطام ملوث بالنفط

معلق نفطى مع بعض 

الرمال والماء

حصى ملوث بالنفط

مادة ماصة ملوثة بالنفط نباتات ملوثة بالنفط حيوانات ملوثة بالنفط



المخلفات غير الملوثة والتعامل معها

:ثةمصدر المخلفات غير الملو

ل الجمع الوقائي على الشاطئ قب–

التلوث النفطى

ملالمخلفات الناتجة من موقع الع–

مواد نباتية

زجاجات بالستيكية

حطام

عبوات فارغة وطعام 

متروك



إختيارات المعالجة والتخلص

نظرة عامة سريعة على إختيارات المعالجة والتخلص 

لى إلعطاء معلومات لبناء خلفية و لفت نظر المتطوعين ا

أهمية تقليص كمية النفايات
المعالجة فى الموقع•

المعالجة السابقة في الموقع أو في مرافق متخصصة•

المعالجات•



إختيارات المعالجة والتخلص

:معالجات فى الموقع

(لطاتإذا كان النفط منسكب حديثا ، وموافقة الس)الحرق فى البحر •

(الغطاء النباتى، الخشب)حرق الفضالت العضوية الزيتية •

(كرات القار/تعتمد على اللزوجة)تنظيف رواسب الشاطئ •

(يعتمد على نوع النفط)تعزيز التحلل البيولوجى •

الحرق فى الموقع

(بقايا لزجة/تلوث هواء)

منظف الشاطئ

نفط وقليل من الرمل



إختيارات المعالجة والتخلص
المعالجة المسبقة فى الموقع أو فى مرافق متخصصة

لفصل النفط من الماء، الرمل، النباتات، الحطام: الهدف–

:التقنيات–

(الترقيد، الترشيح، التقطير، الفرز بالطرد المركزى، النخل)ميكانيكية •

(التسخين لكسر معلق النفط)حرارية •

إستخدام المذيبات العضوية لكسر المعلق وفصل الماء والنفط)كيمائية -فيزيو•

أمثلة من المعالجة الميكانيكية المسبقة فى الموقع

نظام مؤقت لفصل النفط

من الحطام

©
 ITO

P
F

(نفط/ماء)الترقيد 

© ITOPF

فطنظام تقطير مؤقت لفصل فروع األشجار من الن



إختيارات المعالجة والتخلص
كيمائية-المعالجات الفيزيو–

(1)غسيل الرمل •

(2)تثبيت الرواسب الزيتية باستخدام الجير •

المعالجات الحرارية–
مصنع )إعادة معالجة النفط السائل في الفرن الصناعي •

...(االسمنت 

تطهير الرواسب الزيتية التي بواسطة االمتزاز الحراري•
(درجة560-90في )دون األكسجين  HCاستخراج  )

قاية تكسير الرمال الزيتية والحيوانات، والحطام، ومعدات الو•
ي الشخصية، والمواد الماصة بواسطة المعالجات الحرارية ف

٪، وبقايا ليتم 90الحد من النفايات )درجة حرارة عالية 
(التخلص منها في مكب المخلفات الصناعية

حد ب)العالجات البيولوجية من الرواسب منخفضة التلوث •
(3)في ظروف محكومة ( ٪ من النفط5أقصى 

التخلص النهائى فى مكب المخلفات–
المخلفات النفطية المختلطة غير المعالجة•

(الكلنكر، والرماد)من البقايا النهائية من العالجات •

1

2



خطوات إدارة المخلفات قبل المعالجة
:اتالمواد النفطية بإستخدام أفضل الممارسجمع•

تقليص المخلفات–

(با  الجمع المنفصل إذا كان مناس)الفرز في المصدر –

الحاجة الى حتى ثالث مستويات:التخزين•

التخزين األولى–

منصة طوارئ قريبة من موقع التنظيف«

التخزين الوسطى–

موقع عازلة لتجنب تشبع تخزين الطوارئ«

موقع لجمع وفرز وإعادة حزم المخلفات قبل «
إرسالها إلى مرافق المعالجة

موقع وضع عادة لفترة أطول«

التخزين لمدى طويل–

إعداد مساحة تخزين مؤمنة فى حال تعدى «
(عدة سنوات)قدرات المعالجة حدها 

النقل•

اإلمتثال للوائح اليضائع الخطرة–

ق خيارات تخزين ونقل المخلفات بين الموقع ومراف

المعالجة



وظائف للمتطوعين فى الخطوات األولى إلدارة 

المخلفات

ية االستراتيجيات والخيارات التقن–

ن للحلول األكثر استدامة وفعالية م

اتحيث التكلفة تعتمد على السلط

ديد المتطوعين لديهم دور كامل في الع–

من المهام في الخطوات األولى من 

سلسلة إدارة المخلفات

تقليص حجم المخلفات

الفرز فى المصدر

أختيار، إنشاء، إدارة: التخزين األولى

تحويل ونقل المخلفات النفطية



تقليص حجم المخلفات

ى في التقليل من المخلفات يجب أن تبدأ مع عمليات االستجابة األول
!!!ويبقى جهد دائم ..... الموقع 

:يمكن تطبيق عدة إجرءات مختلفة
بالنفطإزالة الحطام النظيف الممتد والمواد النباتية المتراكمة قبل تلوثهم–

ى تم جمعهاإستخدم أحسن تقنية تنظيف لتقليل حجم المياه والرمال التى الت–

يفضل التنظيف في الموقع عندما يكون ذلك ممكنا–

تشجيع الجمع اإلنتقائي–

(انإعادة استخدام عند اإلمك)استخدام المعدات والمعدات الوقائية بإعتدال –

صول من خالل إدارة جيدة لطرق الو( نشر النفط)تجنب التلوث اإلضافى –
بين موقع العمل والتخزين

…إلخ–



تقليص حجم المخلفات
:الحد من كمية النفايات الناتجة عن التنظيف

تحديد المسارات وحماية األرض–

تجنب التلوث الثانوي بحدوث تسرب من المخازن والغسل بمياه األمطار–

إزالة التلوث من العمال لتجنب انتشار التلوث–

حماية الصخور غير ملوثة أثناء الغسل بالضغط المرتفع–



تقليص حجم المخلفات
عن طريق استخدام وإعادة استخدام المواد المستهلكة والمعدات

اد المواد الماصة، مو)استخدام المواد االستهالكية بإعتدال وبشكل فعال –

((الجيوتكستيل)التكسية األرضية

((PPEمسح وتنظيف المعدات الشخصية القابلة إلعادة االستخدام –

بدال ( ..المجرفة، والصناديق )تنظيف المعدات التي يمكن إعادة استخدامها –

من التخلص منها



تقليص حجم المخلفات

بالجمع اإلنتقائى•

بإستخدام منظف شواطئجيد انتقاء 

إنتقاء جيد للكاشطات

ضعيفانتقاء 

نةلشوكة جمع مع الرمال الخشجيد انتقاء 



تقليص حجم المخلفات
:بواسطة تقنيات الغسيل بالموقع•

(1)إستخدام مدفع المياه النفاثة فى إثارة الرواسب –

(2)الغسيل باألمواج –

(4& 3)غسيل الحصى بضغط المياه العالى فى الموقع –

(1)(2)

(3)(4)



الفرز فى المصدر

ت الفصل على منسقي االستجابة وقائدى الشاطئ ضبط متطلبا•
:في الموقع، اعتمادا على

حة فى المعالجة المعرفة مسبقا  وإختيارات التخلص النهائى المتا–
البالد

كمية المخلفات وتصنيفها–

خزين يجب أن يبدأ فرز النفايات أثناء مرحلة الجمع وإدارة الت•
األولى

مكن عن طريق جمع منفصل لكل نوع مختلف من المخلفات حتى ي–
توجيهها نحو أفضل خيارات العالج والتخلص النهائي

حفر، وخزانات، حاويات: مناسبالفصل يتطلب تخزين محكم•



الفرز فى المصدر
:اختيار حاويات كافية ومناسبة لآلتى

حجم ووزن المنتج–

(يجب أن يكون مادة النفط ومقاومة أشعة الشمس)مدة التخزين –

(يجب أن يكون حاويات مانعة للتسرب)اللزوجة –

(من السهل التعامل معها)احتياجات النقل –

..(الحنفية، وغطاء من البالستيك )يمكنها الحماية من المطر –
حفر، وخزانات، وحاويات، والبراميل: مثال على تنوع األوعية محكمة اإلغالق

ةبراميل للسواءل النفطي

طىحفرة للكميات الكبيرة من المعجون النف

ائلحاويات متوسطة للنفط الس

وضع مؤقت على تكسية أرضية

جيوتكستيل

خزانات مرنة

حاويات مع غطاء بالستيك



التخزين األولى
هو منصة طوارئ على مقربة من موقع العمل•

مصممة للتخزين لفترة قصيرة•

:يجب أن تكون متناسبة مع•

حجم التداول اليومي المتوقع من المخلفات–

خيارات العزل–

ين ، ولتخز(االستقرار، تقطير)المساحة المطلوبة لمرحلة ما قبل العالج، إن وجدت –

اآلالت

(بما في ذلك اآلالت والشاحنات)يمكن الوصول إليها من شبكة الطرق –

.وفرةمن تلك الطبيعية إذا كانت مت( وقوف السيارات،)تفضل المناطق اإلصطناعية –



إدارة التخزين األولى

ة تخزين يجب أن يتم تعيين عدة أشخاص لتكونوا مسئولين عن إدار•

:لآلتى

اتتنظيم الفرز ووضع العالمات الواضحة لكل فئة من فئات المخلف–

شرح تنظيم عمليات الفصل إلى المستجيبين اآلخرين–

تحديد حجم المخلفات حسب الفئة–

تجنب السيطرة على تسرب الحاويات المتوقع وعلى جريان مياه األمطار ل–

نشر التلوث

أو التجاريةتأمين الموقع لتجنب الدفن الغير مصرح به للمخلفات المنزلية–

مقطع عرضى لمنصة مضادة للماء مع الحافة الخارجية مصنوعة من 

الردمأو الخرسانة أو الكتل الخرسانية الحتواء مياه األمطار



إدارة التخزين األولى

امل من المهم جدا بالنسبة للسلطات أن يكون هناك تقدير ش

لحجم المخلفات المستردة
.فاتفى نهاية كل يوم يتم إستكمال النموذج المخصص لمتابعة المخل•



تحويل ونقل المخلفات النفطية

سائلسيتطلب نقل المخلفات من الشاطئ الى التخزين األولى عدة و•

عض سلسلة من األشخاص فى ب)الوسائل اليدوية يمكن اإلستعانة بها –
(األماكن التى يصعب الوصول إليها

النقل الميكانيكى–

:ينبغي إعتبار اآلتى•

منع إنتشار التلوث بتحديد وحماية طرق الوصول–

تكييف اآلالت الميكانيكية لنوعية األرض–

لى نقل المخلفات النفطية، عن طريق البر، من تخزين الطوارئ إ•
مرافق المعالجة والتخلص

(ت الخطرةالمخلفا)االمتثال للوائح الوطنية أو الدولية الخاصة بالبضائع –

توفير وثائق مكتوبة للمخلفات التي تم جمعها لضمان التتبع–



شكًرا جزيلً 
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