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  الملخص

تقنيات  مباستخداهدفت الدراسة لتحليل المخاطر التي تواجه محطات الوقود والغاز بقطاع غزة 
على واقع التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود  التعرفنظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خالل 

نظومة إدارة مخاطر الوقود أهم مخاطرها بغية تقديم مقترح لم وٕابراز،والغاز في قطاع غزة
ولتحقيق األهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة المشكلة  .والغاز

والمنهج التاريخي الذي حدد البعد التاريخي للقوانين والتشريعات والمنظومة  ،تحليل كافة أبعادهاو 
اإلدارية، ومنهج الحاالت الدراسية لمخازن الوقود بجمهورية مصر، والمنهج االستنتاجي الذي 

 ،وذلك باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ،يساهم في الوصول إلى الحلول المناسبة
وورشة عمل لمناقشة  ،االختصاص الحظة المباشرة والمقابالت مع ذويوالزيارات الميدانية والم

محطة  214خبير مختص في هذا المجال، وقد شملت عينة الدراسة ) 12(بحضور  المخرجات
  .وقود وغاز

عة عن أهمها أنه ال يوجد نظام موحد لتحديد المخاطر المتوق ،توصلت الدراسة للعديد من النتائج
انتشار محطات الوقود والغاز وأنه يختلف نطاق التأثير الجغرافي لمخاطر االنفجار في محطات 

تؤثر العوامل الجوية ،الوقود والغاز عن مخاطر االشتعال ومخاطر التسريب للغاز والوقود
كما وأن عمليات توزيع محطات الوقود ، ودرجات الحرارة والكثافة العمرانية على انتشار المخاطر

توزيع كما أن ، الفلسطينية المحدثة بعد قدوم السلطة الوطنية ةالفلسطينيوالغاز تخضع للقوانين 
دون النظر لحاجة  المتاحةوالدفاع المدني يخضع لتوفير األراضي الحكومية  اإلسعافمراكز 

  .محليةالمجتمع أو التنمية العمرانية التي تحددها الهيئات ال

جراءات الوقاية والسالمة في المحطات التي تخرج عن نطاق بضرورة زيادة إأوصت الدراسة 
لتخطيط االخدمة لمراكز الدفاع المدني واإلسعاف، تحديث القوانين والتشريعات الوطنية الخاصة ب

قيف والغاز والشروط التنظيمية والمعايير التصميمية، تو  دختيار أماكن توزيع محطات الوقو ال
تاريخ انهاء  وم وه2020 عامإصدار تصاريح ورخص إنشاء محطات وقود جديدة حتى نهاية

أجندة السياسات الوطنية، إنشاء الدليل الوطني لمخاطر الوقود والغاز في قطاع غزة، ضرورة أن 
تكون البيانات مفتوحة لكافة الجهات الحكومية فيما يخص قطاع المحروقات والغاز، تنفيذ 

مشتركة إلدارة  تشكيل لجنةو المقترح المقدم من الباحث من قبل وزارة المالية الفلسطينية بغزة، 
  .السالمة في نقل المواد الخطرة وخاصة المحروقات
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Abstract 

The study aimed to analyze the risks facing the gas and petroleum stations in the 
Gaza Strip by using GIS techniques by identifying the geographical distribution of 
gas and petroleum stations in the Gaza Strip and highlighting the most important 
risks in order to present a proposal for fuel and gas risk management system. To 
achieve the objectives, the researcher used descriptive analytical method to describe 
the phenomenon of the problem and analyze all its dimensions, the historical 
approach that defined the historical dimension of the laws and regulations and the 
administrative system, the methodology of case studies of fuel stores in the Republic 
of Egypt and the deductive approach that contributes to reaching the appropriate 
solutions, Field visits, direct observation and interviews with specialists, and a 
workshop to discuss the outputs in the presence of (12) experts in this field. The 
sample included 214 gas and petroleum stations. 

The study found that there is no uniform system for determining the expected risks of 
the spread of gas and petroleum stations, and that the range of the geographical effect 
of the explosion risk in the gas and petroleum stations differs from the risk of 
ignition and the risk of diversion to gas and fuel. The weather, The distribution of gas 
and petroleum stations is subject to the updated Palestinian laws following the arrival 
of the Palestinian National Authority. The distribution of ambulances and civil 
defense centers is subject to the provision of available governmental land without 
regard to the needs of the community or development. Determined by its local 
bodies. 

The study recommended the necessity of increasing safety and prevention procedures 
in stations that are outside the service of the civil defense and ambulance centers, 
updating the national laws and regulations for planning the selection of gas and 
petroleum stations, regulatory conditions and design standards, stopping issuance of 
permits and permits to build new gas stations until the end of 2020. Ending the 
National Policy Agenda, Establishing the National Guide to Fuel and Gas Risks in 
the Gaza Strip, the data should be open to all government agencies in the 
hydrocarbons sector, implementation of the proposal submitted by the researcher by 
the Ministry of Finance And the formation of a joint committee to manage safety in 
the transport of hazardous materials, especially hydrocarbons 
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 ْاِإلهـــــــــــــــــَدْاءُ 

  إلى أبي الغالي الذي ضحى بحياته ووقته وصحته الجلنا

  الى امي  الحبيبة عنوان الحنان والعطف والتضحية

  الى عائلتي وربعي وعزوتي

  وابنائي ياسين ونادينزوجتي العزيزة 

  ، أنور، ناهض ، خالدانشراحالى اخواني واخواتي طلعت، 

  إلى الهيئة التدريسية ببرنامج ماجستير االزمات والكوارث

  الى جامعتي  العريقة الجامعة اإلسالمية

  إلى بلدي الغالية فلسطين الحبيبة
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  شكٌر وتقديرٌ 

  

/ نظام األشقر ، والدكتور المهندس / أتقدم بجزيل الشكر لمشرفي األستاذ الدكتور 
  .محمد المغير على على عطائهما العلمي وارشاداتهما وخبراتهما في انجاز البحث 

لمحطات والشكر موصول لالخوة في العمليات المركزية على مساعدتهم في رفع نقاط 
  الوقود وتقديم االستشارات النجاز هذا البحث

والشكر موصول لالخوة في الدفاع المدني على جهودهم في المتابعة والتوجيه واالخوة 
  .في الهالل األحمر على المساعدة في معرفة نقاط اإلسعاف في قطاع غزة 

مدير العام األستاذ كما ونتقدم بالشكر لالخوة في اإلدارة العامة للبترول وعلى راسها ال
خليل شقفة واالخوة الموظفين والمهندسين العاملين في اإلدارة وفريق نظم المعلومات 

  .سامر نعيم/ وعلى رأسهم المهندسالجغرافية في اإلدارة 

والشكر موصول الى اخوتي واخواني وزوجتي واهلي على مساعدتهم في انجاز هذه 
  الدراسة 
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  اإلطار النظري 1.1

  المقدمة  1.1.1

نهاية القرن العشرين بدراسة المخاطر والسعي إلدارتها والسيطرة  في الدوليةاهتمت المؤسسات 
ية التي تساعد الدول في معلى آثارها، وذلك من خالل توفير البروتوكوالت واألدلة واألطر العال

فهم المخاطر المحلية ودراستها والعمل على إنشاء الخطط القومية التي من شأنها أن تخفف من 
تحديد أولويات التعامل والتصدي للمخاطر بما يساهم في بهدف اكمة لتك المخاطر اآلثار المتر 

  .)م2015األمم المتحدة، (تلبية االحتياجات الوطنية للتنمية والتطور

حسب األنظمة بتساهم المنظومة التشريعية للتخطيط العمراني في توزيع محطات الوقود والغاز 
في تطوير وتوزيع اللجان التخطيطية والهيئات المحلية واللجنة المركزية و الصادرة من الجهات 

وذلك بما يحقق االكتفاء من تلك  ،استعماالت األراضي بما يخص محطات الوقود والغاز
في إطار الحد من المخاطر  و المحطات وال يتعارض مع االستخدامات العمرانية األخرى

وزراة التخطيط الفلسطينية، (المتوقعة في البيئات السكنية والتجارية واالقتصادية وغيرها
  .)م2015

إن العلوم الحديثة تتطلب من الجهات الحكومية وصانعي القرارات االهتمام في تطوير الدراسات 
والتي  ،)BIM(واالهتمام التكاملي ببرامج إدارة نظم المعلومات  االلكترونيةالتي تتعلق بالتقنيات 

ليل وتحديد نطاق التأثير تؤدي إلى فهم المخاطر ودراستها باستخدام التقنيات البرمجية في تح
ومن أهم تلك التقنيات تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تحليل المخاطر بما يساعد  .للمخاطر

إعادة تخص فعلى سبيل المثال اتخاذ قرارات . مية على اتخاذ القرارات المناسبةالجهات الحكو 
في تحديد المخاطر واختيار محطات الوقود والغاز في قطاع غزة، بما يمكن بالمساهمة انتشار 

  .)م2010أبوعمرة، (أفضل األماكن المخصصة لمحطات الوقود والغاز

من  القطاع عانيهيعن باقي مناطق العالم وذلك لما  انوالتنمية في قطاع غزة يختلفإن التخطيط 
والمتغيرات الميدانية والسياسية  اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي،عدم االستقرار في المنطقة نتيجة 

غالق المعابر والحصار االسرائيلي على قطاع غزة، واالستهداف المتعمد للبنية ، وإ المستمرة
وضعف التشريعات الخاصة بالتعامل مع  ،مة الوطنية للبيئة من قبل االحتاللو تية والمنظالتح

لي وبالتا .المتغيرات في المناطق غير المستقرة والتي تتعرض لألزمات والمخاطر بشكل متواصل
  .)2012المغير، (معدالت الخطر وٕامكانية حدوث المخاطر تكون مرتفعةفإن 
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والركائز التي تساعد على تجنب حدوث  األسبابهم أحد أالمخاطر بشكل جيد  إدارةتعتبر 
مضاعفات لها وصوال للكارثة، فالعمل على وضع أسس ومحددات إلدارة المخاطر في كل 

للحد  الصندوق العالمي(مجال من المجاالت المعرضة لها يساعد في جودة إدارتها وقت حدوثها
  .)م2013من الكوارث والتعافي من آثارها، 

هذه الدراسة على إدارة  خطورة لذلك ركزت وأكثر القطاعاتيعتبر قطاع المحروقات من أهم 
لتوقع الخطر في هذه المنشآت في أي  المخاطر في محطات الوقود والغاز في قطاع غزة، نظراً 

من جهة في العمل على إدارة  ولمشاركة أكثر ،البشري الخبير في العمل ولقلة العنصر وقت،
  .المخاطر في محطات الوقود

دراسة إدارة المخاطر في محطات الوقود والغاز في  تتطلب ،أي طارئصعوبة التواصل في إن 
قطاع غزة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، حيث ستكون المعلومات وآلية العمل وسبل 

و المنتفعة من إدارة المخاطر في هذه المنشآت، المشاركة أة متوفرة لدى كل الجهات الوقاي
صحاب المحطات والمؤسسات الحكومية مثل الصحة والداخلية أوستكون في متناول المواطنين و 

  .لية التواصل وتوحيد الفهم وآلية العمل وسرعة اإلنجازآواإلدارة العامة للبترول، مما سيسهل 

  -:المشكلة البحثية 1.1.2

المشكلة البحثية من حجم المخاطر المتوقع انتشارها في حال حدوث أي طارئ في نبعت 
 سياسياً وال سيما أن منطقة قطاع غزة تعتبر من المناطق غير المستقرة  محطات الوقود،

محطات  معظم أن باإلضافة إلى، بشكل مستمر اإلسرائيلينتيجة لتعرضها للعدوان قتصاديًا؛ او 
ن هناك ضرورة إحيث  مناطق قطاع غزة،تتوزع في كافة المناطق السكنية و  بينتنتشر الوقود 

االكتفاء في حالة الكوارث،  إلبراز مدىتوزيع محطات الوقود والغاز في قطاع غزة للتعرف على 
إضافة إلى  ،قطاعالومدى التأثير الفعلي لنطاق الخدمة لكل محطة من محطات الوقود في 

وبناًء على .لمخاطر المتوقعة من محطات الوقود والسيطرة عليهاإدارة اآلية ما الكشف عن 
  :تساؤالت عدةسؤال رئيسي يندرج تحته يمكن تحديد مشكلة الدراسة في ذلك

ومنه يتفرع عدة  ؟ما آلية إدارة المخاطر المتوقعة من محطات الوقود والغاز في قطاع غزة
  :تساؤالت وهي

هذا  وهل يتناسب ،الوقود والغاز في قطاع غزةما طبيعة التوزيع الجغرافي لمحطات  .1
 ؟من حيث الموقع والبيئة المحيطة التخطيطية المطلوبة المعايير التوزيع مع
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في محطات الوقود والغاز من أجل تحقيق السالمة  تحقق المعايير الدولية ما مدى .2
 ؟وتجنب المخاطر

 حدوثها من محطات الوقود والغاز؟ المخاطر المتوقع ما  .3
واضح في حدوث أثر لمحطات الوقود والغاز في قطاع غزة  قع الجغرافيةاللمو كان  هل .4

 أزمات ومخاطر، وهل يمكن أن تحدث مخاطر في المستقبل نتيجة للموقع الجغرافي؟ 
هل اإلجراءات الوقائيةالمتبعة في القطاع البترولي يمكن أن تساهم في الحد من  .5

 المخاطر و تحقيق الحماية الشاملة؟
المخاطر  في إدارةالعامة للبترول والدفاع المدني  اإلدارةمن  األدوار المطلوبةما هي  .6

 البترولية؟
ستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في إدارة المخاطر المتوقعة من اما دور  .7

 ؟محطات الوقود والسيطرة عليها
والغاز خالل المتعلقة بمحطات الوقود  الخدمات من المستقبلية االحتياجات هي ما .8

 ؟السنوات القادمة

  :فرضيات البحث 1.1.3

  .اواقع الحماية والوقاية من المخاطر في القطاع البترولي يرتقي ألن يكون مناسبً  .1
نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الوقاية من مخاطر األزمات تقنية  استخدامتؤثر  .2

  .والكوارث في القطاع البترولي
والغاز االكتفاء الذاتي لتوزيع التجمعات العمرانية مما يحقق يلبي توزيع محطات الوقود  .3

 .عدالة التوزيع
ال يلبي توزيع مخزون الطوارئ احتياجات السكان والتنمية العمرانية في الظروف غير  .4

  .االعتيادية

  -:أهمية البحث  1.1.4

زمات األومسئول لجنة  ،مدير عام اإلدارة العامة للبترولل اً نائب يعمل ن الباحثإحيث  .1
 زمات والطوارئ فيفي إدارة األ ساعدهيمكنه أن ين هذا البحث إف ،والطوارئ في اإلدارة

  .اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، البترول والغاز قطاع



 

4 

 

وتعكس الواقع  ،تعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة والحيوية التي تمس حياة السكان .2
الحالي لجودة الحياة في قطاع غزة، حيث إن المحروقات تصنف ضمن المواد الخطرة على 

  .السكان والبيئة
ستضيف هذه الدراسة إلى المكتبة العربية والدولية موضوعًا جديدًا يمكن االستفادة منه  .3

  .وتطبيق منهجيته على المناطق األخرى 
لنسبة للجهات المعنية في تطوير منظومة إدارة القطاع تعتبر الدراسة في غاية األهمية با .4

وستساهم في تحسين صناعة القرار والحد من  ،البترولي والمحروقات في قطاع غزة
  .المخاطر المتوقعة

استخدام نظم المعلومات الجغرافية سيسهم في توفير قاعدة بيانات مهمة يمكن تحديثها  .5
، ناهيك عن النتائج التي سوف تكون عنوانًا للمخططين وأصحاب وتعديلها وقت الحاجة

  .إدارة المخاطر والسيطرة عليها يالقرار ف

   -:أهداف البحث  1.1.5

ونطاق الخدمة التي  غزة قطاع في والغاز الوقود لمحطات الجغرافي التوزيعالتعرف على .1
  .تغطيها تلك المحطات

من حيث الموقع والبيئة  والغاز الوقود محطات في الدولية المعايير تحقق الكشف عن مدى.2
  .المخاطر والسالمة واإلجراءات الوقائية وتجنبالمحيطة 

ورصد األسباب التي تؤدي إلى  والغاز الوقود محطات من حدوثها المتوقع المخاطرإبراز .3
  .حدوث تلك المخاطر

 المخاطر في إدارة المدني والدفاع للبترول العامة اإلدارة من المطلوبة األدواراستعراض  .4
  .الجهاتومدى توفر البيانات لتلك ى األخر  البترولية والجهات

 والشرطة فيبناء نموذج لقاعدة بيانات لمحطات الوقود والغاز والدفاع المدني والمستشفيات.5
 لتطويرنظم المعلومات الجغرافية  مباستخدا متكامل الكتروني نظام لتطبيققطاع غزة 

في  ، والمساهمةالشاملة السالمة قيحقلتمنظومة إدارة مخاطر قطاع البترول والمحروقات و 
من خالل الرصد  أوالتقليل من األضرار الناجمة ،مخاطر قبل حدوثها ةالسيطرة على أي

  .والمتابعة

 السنوات خالل والغاز الوقود بمحطات المتعلقة الخدمات من المستقبلية االحتياجات تحديد.6
  .لتلك المحطاتتحديد المواقع األنسبو  )يمكن تحديد السنوات( القادمة
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   -:مبررات البحث 1.1.6

مستوى فلسطين عامة و  ىالمخاطر عليعتبر البحث من األبحاث المتخصصة في مجال إدارة 
مدن وبلديات قطاع غزة، وذلك ألن التحكم اإللكتروني بالمخاطر يساعد على كبتها وهناك عدة 

  -:مبررات

  .اهتمام الباحث في موضوع البحث حيث أنه يثير اهتمامه ويعمل في نفس المجال •
  .اكتسبها من إدارة لجنة األزمات في اإلدارة العامة للبترولخبرة الباحث والتى  •
  .توفر مصادر البحث األولية •
 .يعتبر قطاع غزة من المناطق غير المستقرة ويحتاج إلى مثل هذه الدراسات •

  -:البحثمنهجية  1.1.7

هذه ، حيث إن كل منهج يفي بمتطلبات مرحلة معينة في الدراسةمناهج فيتم استخدام عدة 
  : وتمثلت في ما يلي، الدراسة

 .في معالجة البعدين السياسي والتاريخي  تم استخدامه:المنهج التاريخي 1.1.7.1

الناجمة عن القطاع المخاطر  أنواعفي التعرف على تم استخدامه :الوصفيالمنهج  1.1.7.2
  .، بهدف تحديد المشاكل وٕايجاد العالقة بين الظواهر لتحديد االحتياجات المختلفةالبترولي

التشابه " لمنهج التحليلي بأقسامه المختلفة وهي تحليل التباين وا :التحليليالمنهج  1.1.7.3
محطات حليل التباين إلبراز مالمح ت تم استخدام الشمولي،، والتحليل السببي والتحليل "المكاني
، جاد مدى التشابه واالختالف بينهاوٕاي ،من غزة ومصر كما في الحاالت الدراسية الوقود

توزيع محطات من خالل التعرف على العوامل المؤثرة في " التأثيري" واستخدم المنهج السببي 
  .تاألزما وٕادارةعامل على السالمة واألمن ودرجة تأثير كل  الوقود 

استخدم هذا المنهج والذي يقوم على وضع الفروض ثم التحليل  :المنهج االستنتاجي 1.1.7.4
  .من أجل التوصل إلى المعرفة لوضع الحلول في أجزاء كثيرة من البحث

العاملين والسكان في التعامل مع استخدم هذا المنهج عند دراسة : المنهج السلوكي 1.1.7.5
المالحظة المباشرة إجراء أو ، مقابالتباستخدام أدوات من خالل ، وذلك محطات الوقود والغاز

  .صناعة القرار منهج تساعد في دروهابوالتي  والزيارات الميدانية

  .وذلك من خالل إدارة المخاطر البيئة: البيئي المنهج 1.1.7.6
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  :في تالباحث على مجموعة من األدوات تمثل اعتمدلتطبيق المناهج السابقة 

العامة للبترول والعمليات المركزية، والمديرية العامة للدفاع  اإلدارةمقابلة المسئولين في  •
 .مجلس إدارة جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز و المدني الفلسطيني،

تم عقد ورشة عمل لمناقشة النتائج والتوصيات التيى خرجت بها الدراسة وذلك بحضور  •
إدارة اإلطفاء واإلنقاذ، وٕادارة (العامة للدفاع المدني  مجموعة من الخبراء في المديرية

اإلدارة العامة للتفتيش (، ووزارة العمل )األمن والسالمة، ووحدة التخطيط والتطوير
، والمديرية العامة للعمليات المركزية، واإلدارة العامة للبترول والغاز )وحماية العمل

ات والكوارث بالجامعة اإلسالمية، ووزارة بطواقمها الفنية والمهنية، ومدير مركز األزم
خبير في قاعة االجتماعات الرئيسية في وزارة ) 12(الحكم المحلي، وذلك بحضور 

  ).2(المالية مرفق الملحق رقم 
عقد ورشة عمل مع مختصي نظم المعلومات الجغرافية لتحديد اإلطار العملي ومنهجية  •

  .الدراسة
رية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة عقد مجموعات بؤرية مركزة مع المدي •

 .للعمليات المركزية واإلدارة العامة للبترول
الزيارات الميدانية لكافة محطات الوقود، المالحظة المباشرة لعمليات توريد وتخزين  •

الوقود والمحرقات في المعابر، وزيارة مخازن الوقود في الشركات المصرية التي تورد 
 .الوقودلقطاع غزة 

  -:مصادر البحث 1.1.8

  .الكتب والمراجع الخاصة بإدارة المخاطر والمنشآت الخطرة •
الهيكلي  على المخطط اغزة وتوقيعهالزيارات الميدانية لمحطات الوقود والغاز في قطاع  •

  .للمدينة
  .ث العلمي ومؤسسات التعليم العاليمواقع االنترنت المعتمدة في البح •
  .المتخصصةمراكز اإلحصاء  •
  .الدراسات السابقة حول إدارة المخاطر والمنشآت الخطرة  •
 .علمية والمؤتمرات والندوات األوراق •
الخرائط اإلدارية لمنطقة الدراسة من وزارة التخطيط وتشمل حدود المحافظات والمراكز  •

 .الصحية ومحطات الدفاع المدني واإلسعاف ومحطات الوقود وشبكات الطرق
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  :طرق معالجة البيانات 1.1.9

في تحليل شبكات ) Arc GIS(في برنامج ) networkanalysis(استخدام ملحق  •
  .الطرق ونطاق الخدمة لمحطات الوقود ونطاق الخطر والنجدة والطوارئ

في بناء نظام إلدارة المخاطر باالعتماد على نظم ) ArcGISportal(استخدام  •
  المعلومات الجغرافية

في إدارة البيانات ضمن المنظومة التي ) RDBMS(ة قواعد البيانات استخدام نظم إدار  •
 بناها الباحث إلدارة نطاق الخطر الجغرافي في منطقة الدراسة

  حدود البحث  1.1.10

 ، فلسطين)المحافظات الجنوبية(قطاع غزة - :الحد المكاني 1.1.10.1

  .م2018تمت الدراسة خالل العام -:الحد الزماني 1.1.10.2

إدارة المخاطر في محطات الوقود والغاز باستخدام نظم  -:الحد الموضوعي 1.1.10.3
  .المعلومات الجغرافية

أصحاب محطات الوقود والغاز، العاملين في اإلدارة العامة للبترول،  :الحد البشري 1.1.10.4
الجغرافية في العاملين في إدارة األمن والسالمة في الدفاع المدني، مختصي نظم المعلومات 

  .العمليات المركزية بوزارة الداخلية

 الدراسات السابقة 1.2

  الدراسات العربية 1.2.1

قع إدارة المواد الخطرة في قطاع غزة حالة دراسية او " :)م2018أبوشرخ، ( دراسة1.2.1.1
  .)قطاع غزة" (القطاع الدوائي

إدارة المواد الخطرة في قطاع غزة وتحليل منظومة إدارة  واقعلبيان هدفت الدراسة البحثية 
ل والتخزين والتداول والتخلص، تشمل االستيراد والنق والتيالمراحل اإلدارية للقطاع الدوائي 

ولتحقيق الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي وصف ظاهرة المشكلة وحلل 
والعاملين وقد وزعت الباحثة استبانة شملت اإلدارة  نوالمهنيي البيانات المتعلقة بآراء الخبراء

العامة للصيدلة ومفتشي المديرية العامة للدفاع المدني وٕادارة العمل وحماية التفتيش بوزارة العمل 
  .الفلسطيني
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بدرجة متوسطة، نتائج الدراسة إلى وجود معرفة للعاملين في مراحل إدارةالمواد الخطرة  أشارت
 العاملين وتوافق آراء كل منأما معرفة العاملين مفتشي السالمة والصحة المهنية بدرجة قليلة، 

 المعرفة( المشتركة المجاالت في المهنية والصحة السالمة ومفتشي للصيدلة العامة اإلدارة في
 الخطرة الصيدالنية المواد بتخزين والمعرفة قليلة، الموافقة درجة وكانت والتشريعات بالقوانين
 الموافقة درجة وكانت الصيدالنية المواد تصنيع بإدارة والمعرفة متوسطة، الموافقة درجة وكانت
 الخطرة، الصيدالنية المواد بنقل المعرفة( المشتركة المجاالت في اآلراء اختلفت وقد ،)كبيرة

  ).والسالمةالعامة الحماية بإجراءات والمعرفة الخطرة، الصيدالنية المواد عن بمعلومات والمعرفة

وطنية قطاعية للتعامل اآلمن مع المواد الصيدالنية  إستراتيجيةأوصت الدراسة بضرورة أعداد 
وقدمت الباحثة مقترح بذلك وكذلك تقديم مقترح إلنشاء نظام إداري متكامل لمنظومة القطاع 

  .الثالثة اإلنتاجالدوائي وتنمية وتطوير المنظومة المحوسبة والربط بين أطراف 

  )م2014، وعباس سعد(دراسة  1.2.1.2

لمحطات التعبئة بالوقود في مدينة النجف األشرف باستخدام نظم المعلومات التحليل المكاني "
  .)العراق( "الجغرافية 

هدفت الدراسة إلى تحليل نمط توزيع المحطات داخل حدود مدينة النجف األشرف ومقارنة مواقع 
هذه المحطات مع المعايير والشروط التخطيطية الختيار الموقع، باإلضافة إلى ذلك بناء قاعدة 
معلومات جغرافية لمحطات التعبئة قابلة للتطوير تخدم الجهات المعنية في اتخاذ القرارات 

الوصفي والتحليلي  المنهج ولتحقيق األهداف اعتمد الباحثان .هذه المحطاتما يتعلق باصة الخ
وذلك بالرجوع للدراسات السابقة والذي يعتمد على جمع المعلومات من مجتمع الدراسة، وقد كان 

  .اً شخص 42الدراسة مجتمع 

نمط التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود داخل مدينة النجف هو نمط متفرق أظهرت الدراسة أن
درجة عن الشمال الجغرافي باتجاه  43التوزيع، و اتجاه توزيع محطات الوقود يميل بزاوية 

من المحطات هي منتشرة انتشارا مشتتا حول التوزيع االتجاهي  %50الغرب، وأن نسبة 
ا عن مترً  3470بمقدارحدود المسافة المعيارية للتوزيع الجغرافي كانت متساوية و للمحطات، 

  .مركز موقعها الجغرافي المعدل، ولكن هناك محطتين خارج هذه الحدود

  

  )م2013حمزة، (دراسة  1.2.1.3
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دراسة تطبيقية على الدفاع المدني  ،دور نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األزمات والكوارث"
  .)السودان " (ووزارة الشؤون اإلنسانية

التطبيق العلمي التقني في مواجهة األزمات والكوارث  اتآليفت الدراسة إلى التعرف على أحدثهد
زمة في كافة األ حتواءاباستخدام مزيج من نظم دعم القرار ونظم الخبرة تحت مظلة المبادرة في 

التعرف على العوامل الرئيسية التي تساعد على التعامل مع األزمات والكوارث، وتقديم و مراحلها، 
المنهج الوصفي وذلك استخدم الباحث  .الكارثة أوالدعم لمتخذي القرار في كافة مراحل األزمة 

بالرجوع للدراسات السابقة وأيضا على منهج البحث االجتماعي الذي يعتمد على جمع 
  . مع الدراسةالمعلومات من مجت

الدراسة أن دور نظم المعلومات الجغرافية يساعد على وجود نظام جيد للمعلومات أظهرت 
ووسائل االتصال أثناء مراحل األزمات والكوارث المختلفة، يلي ذلك توفير للوقت والجهد وسرعة 

وارث يساعد أداء األعمال في الوقت المناسب، وأيضا توفير وسائل لإلنذار المبكر باألزمات والك
في حماية وسالمة العاملين والحد من الخسائر البشرية، كذلك وجود قاعدة بيانات عن األزمات 
والكوارث السابقة، وأيضا تنمية قدرات ومهارات التعلم الذاتي للعاملين وتوفير طرق فعالة لتقييم 

  .وٕادارة المخاطر، والمساعدة في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب

برامج حديثة ، متخصصين وخبراء في :إيجاد نظام تقني متكامل يشمل صت الدراسة بأهمية أو 
األنظمة، تدريب مستمر على استخدام األنظمة والبرامج، اختيار الكوادر المؤهلة، إجراء دراسات 

  .في المجال، تحديث أجهزة الحاسوب بشكل دوري

 :الدراسات األجنبية 1.2.2

  )Tah, 2017(دراسة  1.2.2.1

لمحطات تعبئة البترول ) GIS(التحليل البيئي القائم على نظم المعلومات الجغرافية ": بعنوان
  .)KADUNA METROPOLIS("في كادونا ميتروبوليس

GIS-BASED LOCATIONAL ANALYSIS OF PETROL FILLING 
STATIONS IN KADUNA METROPOLIS. 

هدفت الدراسة إلى االسترشاد بمواقع األنشطة التجارية والخدماتية الحساسة بيئيًا في المناطق 
التي يتم التعبير عنها في أي من الخطط  بالسكان بمبادئ ومعايير التخطيطالحضرية المكتظة 

محطات تعبئة الوقود  تصاعد في عددالوذلك بعد .الهيكلية أو خطط تطوير استخدام األراضي
لتحقيق األهداف اتبع الباحث المنهج  .األسئلة حول مواقعها المعتمدة أثارمدينة كادونا مما  في
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حيث قام بالحصول على المعلومات من خرائط الشوارع والتي تم الحصول عليها الوصفي التحليلي
 عليها من الحصولمن وزارة والية كادونا لألراضي والمساحة والتخطيط القطري، أما الصور فتم 

قع محطات تعبئة الوقود في حللت الدراسة مو ، و )KGIS(نظام كادونا لنظم المعلومات الجغرافية 
للتخطيط )DPR(وفقا لمعايير التخطيط المادية التي وضعتها وزارة البترول والموارد  كادونا

 مباستخدامحطات الوقود بالمدينة  مواقعتحديد وتم ).KASUPDA(والتطوير الحضري 
)GPS ( تم استخدام خريطةGarmin78s اللتقاط مواقع محطات التعبئة.  

في منطقة الدراسة،  اً قطري 26محطة تعبئة تقع على طول  228توصلت الدراسة إلى أن هناك 
 ٪8و  MajorMarketersمملوكة لشركة  ٪18مملوكة لجهات تسويق مستقلة، و  ٪74منها 

إن . هناك عالقة ملحوظة بين عدد محطات التعبئة وتسلسل الطريق. NNPCمملوكة لشركة 
. متر من مرافق الرعاية الصحية 100من محطات التعبئة لم تستوف الحد األدنى لمسافة  86٪
متر إلى المحطات األخرى التي تقع على  400لم يستوفوا معايير الحد األدنى لمسافة  84٪

  .نفس جانب الطريق

تتخذ الهيئات التنظيمية التدابير المناسبة لضمان التزام مشغلي محطات الوقود أن أوصت الدراسة 
تكون تركيز محطات تعبئة الوقود داخل مدينة كادونا بالتساوي،يجب أن  توزيع إعادة.بالمعايير

لمشغلي محطات التعبئة عند تقديم تقرير تقييم التأثير البيئي ليشمل الموقع  إلزامية DPRمعايير
ا في تحديث قاعدة البيانات المكانية لمحطات التعبئة هذا يمكن أن يكون مفيدً و . الجغرافي للموقع

لوحظت اختالفات فيما يتعلق باالمتثال للمعايير، حيث يتعين على هذه الهيئات قد و . بنجاح
أن تضمن أن  تتخذ التدابير المناسبة، وينبغي في المستقبلن تنظر في المسألة، و التنظيمية أ

  .تلبي الحد األدنى من المعايير قد منحت اإلذن للقيام بالعمل التجاري التيالمواقع 

1.2.2.2(SEN, Onden&  Cgungor, 2010)   
 .)تركيا( اإلطفاءاستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد موقع محطات 

A GIS APPROACH TO FIRE STATION LOCATION 
SELECTION 

لالستجابة في عمليات اإلطفاء، أو زيادة توزيع  اإلجماليةهدفت الدراسة إلى تقليل التكاليف 
إن . هو تحديد مرافق الطوارئ أحدهاللموقع إلى عدة فئات فرعية؛ تصنيف عام و نقاط اإلطفاء، 

يث يعمل على تقليل للمتروبوليتانيين ح  تحديد مواقع محطات اإلطفاء هو قرار حاسم بالنسبة
ويعد تحقيق أقصى قدر من التغطية وتقليل التكلفة اإلجمالية أهم أهداف اختيار  .وقت االستجابة
ع بين تقنيات البحث التشغيلي الجمتم حيث . استخدم الباحث المنهج التطبيقي.الموقع المناسب
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ونظم المعلومات الجغرافية، فقد استخدم الباحث الجمع بين نظم المعلومات الجغرافية والنموذج 
الذي   الرياضي حيث تكون نتائج تطبيق نظم المعلومات الجغرافية مدخالت النموذج الرياضي 

  .يعطي الفرصة للجميع بينهما

، وهي النقاط 9اإلطفاء هي المنطقة التي تبلغ قيمتها توصلت الدراسة إلى أن أفضل مواقع 
التعليمية والمرافق الثقافية،  التي تتواجد بالقرب من الطرق الرئيسية والمستشفيات والمباني  
دقائق  5ن يتم تأسيس شبكة محطات اإلطفاء بحيث تكون سرعة االستجابة أيجب  وصت بأنهأو 

  .أقصىبحد 

  السابقةالتعقيب على الدراسات  1.2.3

وخاصة لتعدد الظروف يعتبر هذا الموضوع من المواضيع التي تقل بها الدراسات السابقة 
تعرضت الدراسات السابقة لبعض من أجزء مكونات ، ةفي كل منطقة على حد توالمتغيرا

الباحث في تقسيم التعامل مع إدارة المواد  أفادتوالتيا دراسة أبو شرخ همن أهمالدراسة الحالية و 
تتشابك  وبالتاليوخاصة وأن الدراسة حديثة وطبقت على قطاع غزة البترولية كمواد خطرة، 

تناولت شيئًا فأما دراسة سعدوعباس. بعض مراحل إدارة قطاع المحروقات من النقل واالستيراد
واقع محطات الوقود، ودراسة توزيعها على مهمًا وهو استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد م

 حمزةدراسة بينما . المخاطر التي قد تؤثر على هذه المحطات إدارةفي وقد أفادت الباحث، األماكن
موضوع استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة المخاطر بشكل عام، وخصوصا تناولت ف

نات ومنهجية التحليل المستخدم في اومما ساهم في استفادة الباحث من البي في الكوارث الطبيعية
  .نظم المعلومات الجغرافية

في كيفية تحديد مواقع محطات الوقود باستخدام نظم  Tah)(وقد استفاد الباحث من دراسة 
تساهم في معرفة  والتي،المكتظة بالسكان األماكنراسة توزيعها على دالمعلومات الجغرافية و 

وقربها من الدفاع المدني، أما ودرجات الخطر واالكتفاء  ،معايير التوزيع بقربها من المواصالت
غرافية في تحديد تناولت استخدام نظم المعلومات الجف )SEN, Onden&Cgungor( دراسة 
  .والخدماتية المحيطةية التحتية نوربطها بشبكات الطرق والب، وسرعة االستجابة اإلطفاءمواقع 

  ما تتميز به الدراسة الحالية 1.2.4

  .التطبيقي مع النظريالجانب أنها تراعي الترابط  •
التحليل التطبيقي باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية مع التحليل العلمي المبنى  •

  .على المقابالت
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  .ملموسةتعدد المناهج البحثية المستخدمة للوصول إلى نتائج علمية  •
  .تناقش النتائج والتوصيات مع الجهات الفنية المختصة والخبراء  •
الجهات الخدماتية ومواقع االستجابة العاجلة النتشار الربط بين محطات الوقود و  •

  .المخاطر
مقارنة التباعد بين محطات الوقود في منطقة الدراسة ألن لها عالقة بما تعتمد على   •

 –بيوت (المدنية  األنشطةتواجدها في أماكن  -3الخطر  درجة  - 2االكتفاء  -1 :يلي
  .قربها عن أقرب نقطة دفاع مدني - 4) مساجد مؤسسات -مدارس

  الفجوة البحثية 1.2.5

  .الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة )1.1(رقم جدول يوضح 

  .الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة .)1.1(جدول 

  الدراسة الحالية  الفجوة البحثية  الدراسات السابقة
إدارة المخاطر والمواد الخطرة 
واستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية في اختيار وتحديد 

  المواقع ونطاق التأثير الجغرافي

ضعف الربط والترابط بين مخاطر 
والتأثير الجغرافي لنطاق  المواد الخطرة

الخطر المتوقعة باستخدام نظم 
  المعلومات الجغرافية

المخاطر ت على الربط بين ركز 
الناتجة عن محطات الوقود وتأثير 
البيئة المحيطة من انتشار 
المخاطر وذلك باستخدام نظم 

  المعلومات الجغرافية
استهدفت الدراسات السابقة 

والعاملين في   نوالمهنييالخبراء 
مجال المواد الخطرة وفق 

  تصنيف المواد الخطرة

الشئون  فيعدم استهداف العاملين 
ة والدفاع المدني في بعض يالبيئ

اإلدارة العاملين في  وأالدراسات 
  العامة للبترول 

استهدفت أصحاب محطات الوقود 
والغاز، والخبراء في إدارة المخاطر 
ومختصي نظم المعلومات 

ومختصي البرمج الجغرافية 
  االلكترونية

استخدمت كافة الدراسات السابقة 
أدوات التحليل التطبيقي من 

على البيانات خالل الحصول 
  من المصادر األولية

استخدام استمارة جمع المعلومات 
بالمنشآت التي تجرى عليها الخاصة 

الدراسات السابقة وفق منهجية واضحة 
وعدم تحليل المخاطر حسب احتمالية 

  والتأثيرالتكرار 

ثل مالتي استخدمت  األدواتتعدد 
ومناقشة  ،المقابالت الشخصية

 ،النتائج ومجموعات بؤرية مركزة
ل بيئة العمل وتحليوتحليل تطبيقي 

  لدى اإلدارة العامة
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  واألطراألدلة  1.3

  القوانين والتشريعات1.3.1

هم القطاعات المؤثرة في أي بلد بشكل عام وفي قطاع غزة يعتبر قطاع البترول والغاز من أ
 إنشاءلذلك وجب تنظيم  ،كتلة بشرية هائلة في بقعة جغرافية صغيرة يمثل بشكل خاص حيث

  .محطات الوقود والغاز في قطاع غزة وذلك بإصدار قوانين وأنظمة لضبط هذه العملية

  .)م2002وزارة الحكم المحلي، ( التشريعات والقوانين المحلية 1.3.1.1

لجنة التنظيم المركزية عن  محطات تعبئة الغاز المنزليلنظام ترخيص إنشاءات صدر  :أوالً 
بعد اإلطالع على المادة الرابعة من قانون تنظيم وذلك  ،غزةلألبنية وتنظيم المدن بمحافظات 

م بشأن معامل 1980لسنة  676وعلى األمر رقم  ،م وتعديالته1936لسنة  28المدن رقم 
بتاريخ  م10/2002جلستها رقم يهفي بعد موافقة اللجنة علالنظام  حيث أصدر ،الغاز

  .)يوضح التفاصيل 1.2نظر المرفق رقم أ( ،م10/7/2002

 -:تصنف محطات تعبئة الغاز المنزلي إلى الفئات التالية إذ ]12[مادة ومن ضمن مواد النظام  
الشروط  والتي تنص على  ]13[والمادة  ،)ج(محطة فئة ، )ب(محطة فئة ، )أ(محطة فئة 

 التنظيمية الخاصة بكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من هذا النظام
  .)1.2(جدول رقم مبين في  هو كما

  .)م2002وزارة الحكم المحلي، : (، المصدرتصنيف المحطات ومواصفات كل فئة  :)1.2(جدول 

 سعة الخزانات محطة فئة م.ر
الحد األدنى لمساحة 

 أرض المحطة

الحد األدنى لمساحة 
 واجهة القسيمة

الحد األدنى لعرض 
الطريق الواقع عليه 

 المشروع

 متر 16 ط. متر 50 2م5000 طن 141من أكبر  )أ(فئة  .1

 )ب(فئة  .2
طن إلى  50من 

 طن 141
 متر 16 ط. متر 50 2م 4000

  متر 12 ط. متر40 2م3000 طن 50لغاية  )ج(فئة  .3

التنظيمية الخاصة باالرتدادات عن المباني واإلنشاءات  طعلى الشرو نصت  ]14[مادة الن كما أ
والمشروعات المشابهة ومصانع المواد سريعة االشتعال أو تلك التي تستخدم  ،العامة والخاصة

  ).1.3(ما هو مبين في جدول رقم وذلك حسب  نارًا مكشوفة في أعمالها
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  .)م2002وزارة الحكم المحلي، : (، المصدريوضح االرتدادات بين محطة الغاز والمنشآت القريبة) 1.3(جدول 
البعد عن المباني 

لجميع العامة 
 الفئات

البعد عن المباني 
السكنية الزراعية 

 لجميع الفئات

البعد عن مرافق الخدمات 
لجميع ) فوقية وتحتية(العامة 

 الفئات

البعد عن محطات 
وقود السيارات 
 لجميع الفئات

البعد عن موقع 
 الصناعات الخطرة

ط بالخط . م70
 المستقيم

ط بالخط .م 10
 المستقيم

  .المستقيمط بالخط .م 10 -
ط بالخط المستقيم عن .م30  -

عمود أو برج كهرباء ضغط 
 كيلو فولت 110 >عالي 

بشروط وقائية 
خاصة من وزارة 
 العمل والدفاع المدني

ط بالخط .م 30
 المستقيم

يوضح  ، حيث1.3انظر المرفق رقم ( نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة :ثانيا
  )التفاصيل

   وتعديالته م1936لسنة  28لنص المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم استنادًا 

فإن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة قد  ومراعاة العتبارات المصلحة العامة،
بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة ومن المواد المذكورة في النظام  اً نظامأصدرت 

  -:تمحطات الوقود إلى ثالثة فئاتصنيف حيث تناولت  2المادة رقم 

محطة كبيرة مجهزة لتزويد كافة أنواع اآلليات بجميع أنواع  -):أ(محطة وقود فئة  .أ 
ات وٕاجراء الصيانة الكهربائية الطارئة المحروقات والزيوت وخدمات التشحيم وغسيل السيار 

 -: وصيانة اإلطارات وتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة، ويشترط في ترخيصها ما يلي

 .2م 2500أال تقل مساحة الموقع  - 1 

  .م60أال تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن  - 2 
 .المختصةإقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة  -3

إقامة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود بحيث ال يقل ارتفاع أقل نقطة إنشائية في  - 4 
 .سقف المظلة عن ستة أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد

من  ةأال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ •
 .متراً  30أي نوع عن 

سيارة بعيدًا عن موقع مضخات التزويد بالوقود  16توافر موقف لعدد ال يقل عن  •
 .متراً  15بمسافة أال تقل عن 

توافر مولد كهربائي احتياطي كاف لتزويد كافة مرافق المحطة بالكهرباء وبحيث يكون  •
مترًا وضمن غرفة معدة  15موقع المولد بعيدًا عن فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن 

 .ذه الغايةله
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 .للمياه الصالحة لالستعماالت المختلفة توافر مصدر •

 .توافر جهاز نفخ وقياس الهواء لإلطارات وصيانتها •

لغسيل وتشحيم وغيار زيوت السيارات وتقديم الصيانة الطارئة  توافر مكان معقول •
 .لألعطال الكهربائية

ة التجهيزات الصحية توافر وحدتي دورات مياه مخصصة للرجال ومثلها للسيدات مع كاف •
 .الالزمة لها

 .لتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة توافر مقصف مناسب •

بجميع اإلمكانيات واألدوات والمواد  مكان مناسب لتقديم اإلسعافات األولية مزودتوافر  •
 .الالزمة لتقديم مثل هذه اإلسعافات عند الضرورة

حة الحريق التي توافق عليها مديرية تزويد الموقع بنظام ومواد وأدوات وٕامكانيات مكاف •
 .الدفاع المدني أو الجهاز المسئول عن مكافحة الحريق

للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة وبصورة الئقة توافق  تخصيص مكان مناسب •
 .عليها وزارة الصحة

بالموقع عن  ةالخزانات األرضية واقرب منشأ لئقل المسافة الفاصلة بين فتحات مأال ت •
 متر طولي 15

تخضع المحطة في تحديد نقاط الدخول والخروج إلى أو من الموقع للمواصفات  •
 .الخاصة بوزارة المواصالت

توافر نظام اتصال هاتفي عام وخاص أو نظام اتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة  •
  .بالمحطة

محطة متوسطة مجهزة لتزويد جميع أنواع اآلليات بالمحروقات  -: محطة وقود فئة ب .ب 
  -:المختلفة ويشترط في ترخيصها ما يلي

 .2م 1200عن أال تقل مساحة الموقع •

 .م ط 40أال تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن  •

 .إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة المختصة •

موقع التزود بالوقود بحيث ال يقل ارتفاع أقل نقطة إنشائية في إقامة مظلة علوية فوق  •
 .سقف المظلة عن ستة أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد

من  ةأال تقـل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ •
 .م ط20أي نوع عـن 
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لعدد ست سيارات بعيدًا عن موقع التزود بالوقود بمسافة ال تقل عن عشرة  توافر موقف •
 .أمتار

توافر مولد كهربائي احتياطي لتزويد كافة مرافق المحطة بالكهرباء وبحيث يكون موقع  •
وضمن غرفة خاصة معدة . متراً  15المولد بعيدًا عن فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن 

 .لهذه الغاية

 .للمياه الصالحة لالستعماالت المختلفة يدامصدر جتوافر  •

 .لنفخ وقياس الهواء لإلطارات توافر جهاز •

 .فر دورة مياه للرجال وأخرى للسيدات مع كافة التجهيزات الصحية الالزمةتوا •

 .يجوز أن يشتمل الموقع على مقصف لتقديم المشروبات والخدمات الخفيفة للرواد •

ألولية يوضع بها كافة المواد الموصى بها من وجود خزانة خاصة بمواد اإلسعافات ا •
 .قبل وزارة الصحة

توافر كافة األجهزة واألدوات والمعدات واإلمكانيات الالزمة لمكافحة الحريق والموصى  •
 .عن مكافحة الحرائق المسئولبها من مديرية الدفاع المدني أو الجهاز 

بالموقع لتجميع وترحيل النفايات الصلبة والسائلة بصورة  يجب تخصيص مكان مناسب •
 .الئقة توافق عليها وزارة الصحة

 ةيجب أال يقـل البعد بين الفتحات المخصصة لملئ الخزانات األرضية وأقرب منشـأ •
 .م ط10بالموقـع عن 

 .توافر نظام لالتصال الهاتفي أو أي نظام بديل يؤمن الخدمات الطارئة للمحطة •

لمحطة في تحديد نظام الدخول والخروج إلى أو من الموقع للمواصفات تخضع ا •
 .الخاصة بوزارة المواصالت

محطة صغيرة مجهزة لتزويد جميع أنواع السيارات التي ال يزيد  -):ج ( محطة وقود فئة  . ج 
  -:طن بالوقود ويشترط لترخيصها ما يلي 15وزنها اإلجمالي عن 

 .2م 600أال تقل مساحة الموقع عن  •

 .م ط 20أال يقل عرض واجهة الموقع الرئيسية عن  •

 .إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة المختصة •

إقامة مظلة علوية فوق موقع المضخات بحيث ال يقل ارتفاع اقل نقطة في سقف  •
 .المظلة عن خمسة أمتار محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد
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منشأة أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي  •
 .م ط 15من أي نوع عن  ىأخر 

تزويد الموقع بمولد كهرباء احتياطي كاف لتزويد مرافق المحطة بالكهرباء ويجب أن  •
متر ضمن غرفة خاصة  15يكون المولد بعيد عن فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن 

 .هذه الغايةمعدة ل

 .توافر نظام اتصال هاتفي أو أي نظام آخر بديل لتوفير الخدمات الطارئة للمحطة •

 .توافر جهاز نفخ وقياس الهواء لإلطارات •

 .توافر خزانة طبية خاصة باإلسعافات األولية •

 .للمياه الالزمة الستخدامات المحطة توافر مصدر مناسب •

 .كافة التجهيزات الصحية الالزمة توافر دورة مياه للرجال وأخرى للسيدات مع •

توافر كافة المعدات واألدوات واإلمكانيات والمواد الالزمة لمكافحة الحريق والموصى بها  •
 .من قبل مديرية الدفاع المدني أو الجهاز المسئول عن مكافحة الحرائق

يجب تخصيص موقع مالئم لتجميع وترحيل النفايات الصلبة والسائلة بصورة الئقة  •
 .ق عليها وزارة الصحةتواف

 .أال يقل عرض مسرب الدخول أو الخروج إلى أو من الموقع عن خمسة أمتار •

 .أن ال يقل نصف قطر الدوران للمدخل والمخرج عن عشرة أمتار •

أال يقل البعد بين الفتحـات المخصصة لملئ الخزانات األرضية واقرب إنشـاء خاص  •
  .م ط10بالمحطة عن 

 :الطولية بين المحطات كالتالي اإلبعادعلى  ( 7 ) مادةكما ونصت ال

م  10000(عن ) أ(ين على شارع إقليمي من الفئة يجب أال يقل البعد بين موقع محطتين واقعت
  .عشرة آالف متر طولي) ط 

 : يجب أال يقل البعد بين محطتين واقعتين على طريق رئيسي عن التالي

 .م ط 5000البعد المطلوب يكون ) أ(إذا كانت المحطتين من الفئة  - أ 

يكون البعد ) ج(أو الفئة ) ب(ألخرى من الفئة وا) أ(ت المحطتين إحداهما من الفئة إذا كان -ب 
  .)م ط 2000(المطلوب 

  .)م ط 2000(يكون البعد المطلوب ) ب(إذا كانت المحطتين من الفئة  -ج 
يكون البعد المطلوب ) ج(الفئة واألخرى من ) ب(إذا كانت المحطتين إحداهما من الفئة  -د 
  ).م ط 1500(
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 .)م ط  1000(يكون البعد المطلوب ) ج(إذا كانت المحطتين من الفئة  -هـ 

  -:يجب أال يقل البعد بين محطتين واقعتين على شارع محلي عن التالي

 .)م ط  1000(يكون البعد المطلوب ) ب(إذا كانت المحطتين من الفئة  - أ 

يكون البعد المطلوب ) ج(والثانية من الفئة ) ب(المحطتين إحداهما من الفئة إذا كانت  -ب 
 .)م ط 500(

 .)م ط 500(يكون البعد المطلوب ) ج(إذا كانت المحطتين من الفئة  -ج 

الئحة شروط السالمة والوقاية من الحريق وسبل الحماية ومواصفات وسائل اإلطفاء  :ثالثا
الصادرة عن الدفاع المدني حيث ورد  حطات وسيارات نقل الوقودواإلنذار الواجب توافرها في م

مادة والمضخات الوقود مواصفات  )37(مادة والخزانات الوقود مواصفات  )36(ادة المفي 
انظر المرفق رقم ( ق ومكافحته الوقاية من الحريشروط  )39(مادة وال الترتيبات الكهربائية)38(

  .)يوضح التفاصيل  1.3

المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، (العامة للتداول والتعامل مع المحروقات اإلرشادات
  .)م2000

  : االحتياطات الوقائية ضد الحريق

 .وضع الفتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة •

 .أال يستخدم الوقود بتاتا في التنظيف •

 .الحالإزالة الوقود المتناثر في  •

يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة لالشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتا القيام  •
 .بأعمال القطع أو اللحام التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي

  : معدات إطفاء الحريق اليدوية

ا يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية المناسبة كمًا ونوع •
 .طبقا لما تحدده المديرية العامة للدفاع المدني

 .تأمين عدد كاف من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة •

توضع طفاية حريق بودرة كيميائية جافة بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد  •
 .الكهرباء

 .توفير جهاز إطفاء رغوي يتناسب مع حجم المحطة •

   



 

19 

 

  :الكهربائيةالتمديدات 

يجب أن يتم تجنب التالمس بين التمديدات والترتيبات الكهربائية وبين أية معدات أو  •
 .أنابيب تستخدم في نقل الوقود

أن يتم تركيب التمديدات الكهربائية في مواضع تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو تأثير  •
 .الحرارة والمواد والمذيبات

خل الماسورة خالل حائط أو أرضية أو فاصل أو عدم مرور الكابالت الموضوعة دا •
يلزم ملء الفتحة المخصصة لها لمرور الماسورة باإلسمنت أو أية مادة أخرى  ، وسقف

 .غير قابلة لالحتراق

 .أن يبين بوضوح على جميع المعدات والتوصيالت واألسالك ما يدل على وظيفتها •

 .ةأن يتولى جميع األعمال الكهربائية جهة فنية متخصص •

 .أن تكون الكابالت الكهربائية محكمة التغليف ومناسبة لألحمال الكهربائية •

أن تكون إجراءات الصيانة الدورية وكذلك التفتيش بصفة منتظمة على كافة التركيبات  •
 .والتمديدات واألجهزة الكهربائية بمعرفة فني مختص

الدفاع  – والوقاية من الحريقالئحة شروط السالمة ( أن تكون محكمة اإلضاءة والتهوية •
  .)المدني

نقل النفايات الخطرة  فيبشأن التحكم  اتفاقية بازل: الدوليةالتشريعات والقوانين  1.3.1.2
بروتوكول بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل ( بر الحدودوالتخلص منها ع

  )م1989منظمة األمم المتحدة للبيئة، (.)دالنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدو 

النامية،  البلدان الى نقلها منع، والدول نبي النفايات الخطرة لنق نم للحد ليةدة دو معاه هي
منها الزيوت و  ،ضمن العالقة بين الدول المنتجة للمواد الخطرةتن هذه المعاهدة إحيث 

 إالحيث انه ال يجوز نقل الزيوت المستعملة ومخلفات البترول من دولة الى دولة المستعملة 
كما يتطلب موافقة وزارة الصحة ووزارة البيئة في الدولة المستقبلة  .منتجةالبموافقة الدول غير 

لية التخلص من النفايات الخطرة ومخلفات البترول داخل البلد آللمواد الخطرة، كما وينظم 
لية تعويض الدول المتضررة من المواد الخطرة سواء الضرر بشكل آنه تحدد إ كما و ، المنتجة
وذلك بتحديد نسب وكميات النفايات في كل دولة وبالتالي تحديد الضرر  ،و غير مباشرأمباشر 

  .الناتج في كل دولة
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  :مصطلحات الدراسة 2.1

 مفاهيم محطات الوقود والغاز 2.1.1

والمؤهلــة لممارســة  المهيــأةهـي عبــارة عــن الفراغــات : المحروقــات وتوزيــع بيــع محطــات 2.1.1.1
ويمكـــن أن تكـــون هـــذه األمـــاكن مملوكـــة للقطـــاع نشــاط بيـــع وتوزيـــع المحروقـــات والمـــواد البتروليـــة 

  .)م2000العامة للدفاع المدني الفلسطيني، المديرية (الخاص أو الهيئات الحكومية

المكـان الـذي يكـون الغـرض منـه إنشـاء نظـام تسـتخدم فـي تشـغيله الطاقـة الكهربائيـة  :حطة وقودم
لتزويـد جميــع اآلليــات والمركبــات المتحركــة والثابتـة بجميــع أنواعهــا بالمحروقــات الرســمية المعتمــدة 

  .)2016اللجنة المركزية لبناء وتنظيم المدن، (العامة للبترول اإلدارةمن قبل 

كافــــة الماكينــــات لهــــو عبــــارة عــــن المــــواد الســــائلة القابلــــة لالشــــتعال والتشــــغيل  :الوقــــود 2.1.1.2
البنــــــزين، الســــــوالر، (المحروقــــــات  باســــــمواآلالتـــــوهي نتــــــاج عمليــــــات تكــــــرار البتــــــرول والمعروفــــــة 

ة، وكـــذلك ويتـــوفر لهــا إشـــارات دوليــة متعـــارف عليهـــا وتصــنف ضـــمن المــواد الخطـــر )  الكيروســين
المديريــة العامــة للــدفاع (شــحوم التــي تســاعد فــي حركــة المركبــات وآلالتمختلــف أنــواع الزيــوت وال

  .)م2000المدني الفلسطيني، 

ـــود 2.1.1.3 هـــي عبـــارة عـــن المركبـــات التـــي تعتبـــر وســـيلة لنقـــل المحروقـــات   :ســـيارة نقـــل الوق
بواســطتها وتكــون مرخصــة ومعتمــدة مــن المديريــة العامــة للــدفاع )  البنــزين، الســوالر، الكيروســين(

ــــــل والمواصــــــالت اإلدارةالمــــــدني و  ــــــرول ووزارة النق ــــــدفا(العامــــــة للبت ــــــة العامــــــة لل ع المــــــدني المديري
  .)م2000الفلسطيني، 

هـي الغـازات التـي لهـا خـواص طبيعيـة وكيميائيـة يـتم ضـغطها  :الغـاز البترولـي المسـال 2.1.1.4
ـــة الغازيـــة إلـــى الحالـــة الســـائلة وتســـتخدم وقـــود للعديـــد مـــن  داخـــل أوعيـــة مغلقـــة تحولهـــا مـــن الحال

  .)م2000المدني الفلسطيني، المديرية العامة للدفاع (النشاطات

والمؤهلـة لممارسـة نشـاط بيـع  المهيأةهي عبارة عن الفراغات :محطات تعبئة وبيع الغاز 2.1.1.5
ويمكـن أن تكـون هـذه األمـاكن مملوكـة للقطـاع الخـاص  وتعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسـال،

  .)م2000العامة للدفاع المدني الفلسطيني، المديرية (أو الهيئات الحكومية

الغـــاز البترولـــي هــي عبـــارة عـــن المركبـــات التـــي تعتبـــر وســـيلة لنقـــل :ســـيارات نقـــل الغـــاز2.1.1.6
معتمــدة مــن المســال بكميــات كبيــرة وتوضــع بصــهاريج ذات مواصــفات خاصــة، ويجــب أن تكــون 
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المديريــة العامــة ( العامــة للبتـرول ووزارة النقــل والمواصــالت اإلدارةالمديريـة العامــة للــدفاع المــدني و 
  .)م2000للدفاع المدني الفلسطيني، 

بحيـث يمكـن ووضح إشـارات واضـحة هي تحديد حجم الصهريج الناقل للوقود : المعايرة 2.1.1.7
اإلدارة العامــة (بــدون اســتخدام عــدادعــرف والتعبئــة والقيــاس والتــداول لكميــات الصــهريج يــدويا و الت

  .)م2014للبترول والغاز، 

  مفاهيم المخاطر وٕادارتها 2.1.2

تحتــوى علــى المــواد البتروليــة ومشــتقاتها  التــيهــي عبــارة عــن المواقــع  :طــرخمنطقــة ال 2.1.2.1
وزارة الشــئون (.التهويــة وفتحـات التعبئــة وأنابـتوالغـاز، وأبخرتهــا وتكمـن فــي الخزانـات والمضــخات 

  )م2014البلدية والقروية، 

هـــو عبـــارة عـــن التهديـــدات والمشـــكالت التـــي يتعـــرض لهـــا اإلنســـان وممتلكاتـــه  :الخطـــر 2.1.2.2
 المغيــر،(.لصـحته والبيئــة المحيطـة بــه سـواء البيئـة الطبيعــة أو المشـيدة وجـوديفـي تهديــد  وتنسـب
  )م2018

والممتلكــــات لألضــــرار الناتجــــة عــــن انتشــــار  اإلنســــانتعــــرض  احتماليــــةهــــي :المخــــاطر 2.1.2.3
ونســـبة األضـــرار التـــي  والممتلكـــاتلخطـــر، ويـــتم قيـــاس تأثيراتهـــا علـــى المـــوارد البشـــرية امصـــادر 

  .)م2018 المغير،(تضرب البيئة الطبيعية والمشيدة

هــــي القــــدرات التــــي يمكــــن أن تســــاهم فــــي الــــتحكم الفعــــال علــــى كافــــة  :إدارة المخــــاطر 2.1.2.4
المخـــاطر ومصـــادر الخطـــر والســـيطرة علـــى مخرجـــات انتشـــار المخـــاطر فـــي المنـــاطق المصـــدرة 

  .)United Nations, 2015(منطقة الخطر عليهاللخطرة والتي يطلق 

يعتبــر الوقــود مــن المــواد الخطــرة ســريعة االشــتعال فــي : مخــاطر محطــات الوقــود والغــاز 2.1.2.5
ـــة الغازيـــة والســـائلة، وهـــذا بـــدوره يســـاعد فـــي انتشـــار المخـــاطر التـــي يمكنهـــا أن ينشـــأ عنهـــا  الحال
مجموعة من األفعال التي تتعلـق بـالحرائق واإلنفجـارات ويمكـن للشـحنات الكهروسـتاتيكية الصـادرة 

ابلة لالشتعال أن تساهم فـي حـدوث حريـق كبيـر، إضـافة من الغاز في مناطق مشبعة بالغازات الق
إلــى تســريب الوقــود مـــن الخزانــات والمضــخات وٕامكانيــة التســـريب لبــاطن األرض ممــا يتســلل فـــي 

افة إلـــى المخـــاطر الصـــحية علـــى التحتيـــة فـــي مجـــال الميـــاه، إضـــالتلـــوث البيئـــي لمشـــاريع البنيـــة 
 ســــعد(بب فــــي التســـمم والتلـــف الرئـــوي اإلنســـان والتـــي تتعلـــق بتســـرب مــــادة الرصـــاص التـــي تتســـ

  .)م2014، وعباس
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  )IS(نظم المعلومات  2.1.3

هــــي العناصـــــر واألجــــزاء التـــــي يــــتم تنســـــيقها بشـــــكل متكامــــل ومتـــــداخل ليــــتم بواســـــطتها تشـــــكيل  
  .)م2014داوود، (التي تسعى لتحقيق األهداف  اإلجراءات

 وآليــاتهــي البيانــات التــي تعمــل علــى تكــوين األنظمــة  ):Information( المعلومــات 2.1.3.1
استخداماتها وهـي عبـارة عـن الحقـائق والقياسـات فهـي المعـاني المسـتنتجة مـن هـذه  وتنظيمأدارتها 

ـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي، (البيانـــات والتـــي تســـاهم فـــي تبـــادل المعلومـــات المؤسســـة العامـــة للتعل
  .)12م، ص 2008

ــــة  2.1.3.2 ــــة ): Geographic(الجغرافي ــــذي يحــــدد الصــــيغة المكاني هــــي العنصــــر المكــــاني ال
نظـــــم المعلومـــــات المكانيـــــة  حمصـــــطلر مـــــؤخرًا هـــــللمعلومـــــات المرتبطـــــة بســـــطح األرض، وقـــــد ظ

)Spatialinformationsystem (علــــى ســــطح الكــــرة األرضــــية أو القمــــر إذ أنــــه  نســــواء المكــــا
المكـان ومنـه ظهـر مصـطلح انظـم المعلومـات المكانيـة  بخصـائصيدلل على البيانات التي تتعلـق 

  .)م2014داوود، (.التي ترتبط بالمفاهيم األرضية) Geospatialinformation(األرضية 

  تعريفات نظم المعلومات الجغرافيةتصنيف  2.1.3.4

لة تســـتخدم لتحويـــل الخـــرائط الورقيـــة وربطهـــا بالبيانـــات يهـــو عبـــارة عـــن وســـ): Tool( كـــأداة: أوالً 
الوصــفية، وتســتخدم لحــل المشــكالت الجغرافيــة، كمــا أنهــا نظــام تكنولــوجي محوســب  يعمــل علــى 

ة لكافــــة األمــــاكن وقواعــــد تخــــزين البيانــــات وعــــرض كافــــة المعلومــــات المكانيــــة والوصــــفية المرافقــــ
  .)م2014داوود، (البيانات

وأدوات المعالجــة  تقنيــاتتتعلــق باســتخدام  التــيعلــم يهــتم فــي القضــايا ): Science(كعلــم : ثانيــاً 
المصــاحبة لهــا، إذ أنهــا تعمــل علــى تطــوير البرمجيــات الجغرافيــة والمعلومــات الوصــفية المالزمــة 
لهــا، وذلــك بغيــة حــل المشــكالت التقنيــة لمعالجتهــا باالعتمــاد علــى التخصصــات العليمــة والعلــوم 

 األقمــــــارلجيولوجيــــــا، ، الجغرافيــــــا، الخــــــرائط، المســــــاحة، االمســــــاحة، رالكمبيــــــوت(األساســــــية مثــــــل 
ـــــوم البرمجـــــة  الصـــــناعية واالستشـــــعار عـــــن بعـــــد، والمســـــح الليـــــزي وأنظمـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات، وعل

داوود، (وذلـــــك لضـــــبط التقنيـــــات واألدوات وفـــــق منهجيـــــة علميـــــة صـــــحيحة وواضـــــحة) والشـــــبكات
  .)م2014

هــي عبــارة عــن تطــور تكنولــوجي يعمــل علــى تحديــد المشــكالت ):Technology(كتقنيــة : ثالثــاَ 
المكـاني للتهديـدات فهـو رافي وتحديد نطـاق التـأثير غالمالئمة في مجال التوزيع الج لالحلو  ووضع

ـــة، نظـــام متناســـ ق يجمـــع التكوينـــات المحوســـبة والبـــرامج وقواعـــد البيانـــات والمـــوارد البشـــرية المؤهل
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يــة والوصــفية وتخزينهــا وتحــديثها ومعالجتهــا فــي إطــار التحليــل بحيــث يــتم معالجــة البيانــات المكان
شــــكل رقــــم  يوضــــح .)م2014داوود، ( لعرضــــها بصــــيغة خــــرائط وبيانــــات وصــــفية وكميــــة نهائيــــة

  .كتقنيةمفهوم نظم المعلومات الجغرافية  )2.1(

  
  .)م1998كبارة، (تعريف نظم الملعومات الجغرافية تقنيًا، اعداد الباحث باالستناد إلى   )2.1(شكل 

  نظم المعلومات الجغرافية 2.2

البيانـــات التــي تعتمـــد علــى التحليـــل المكــاني واألنشـــطة واألهــداف التـــي  قواعــدهــي مجموعــة مـــن 
تحددها في المحيط المكاني مثل النقاط والخطوط والمساحات والخـرائط ويـتم عمـل معالجـات لهـذه 
البيانـات ومـا يتعلــق بهـا مـن بيانــات مسـحية لتحليلهـا واالســتعالم علـى المكانـات مــن خـالل خــرائط 

  ).2007Eldrandaly ,( وصفية وكميةخرجة ترافقها بيانات م

يصــعب إيجــاد مفهــوم واضــح لــنظم المعلومــات الجغرافيــة وذلــك لتنــوع المفــاهيم وفــق منظومــة آليــة 
التعامــل معهــا، ويــرى الباحــث أن نظــم المعلومــات الجغرافيــة عبــارة عــن علــم مخــتص فــي دراســة 

تتطلــــب معالجــــة متعــــددة  البيانــــات الوصــــفية والتــــي إدخــــالالخــــرائط واآلثــــار المكانيــــة مــــن خــــالل 
ني للخـــدمات االتجاهـــات تســـاعد فـــي اتخـــاذ القـــرار المناســـب للخـــدمات التـــي تتعلـــق بـــالتوزيع المكـــا

  .والمؤسسات

ومـــن خـــالل التعريفـــات الســـابقة يمكـــن لـــنظم المعلومـــات الجغرافيـــة أن تســـاهم فـــي تحديـــد منهجيـــة 
النطـــاق الجغرافـــي للمخـــاطر المتوقعـــة لكافـــة األمـــاكن والفراغـــات وفـــق المعـــايير االنتشـــارية التـــي 

أنظمة 
المعلومات 
الجغرافية

أنظمة رسم 
وتصميم 
الخرائط
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المعلومات 
الملكيات

أنظمة 
المعلومات 

البيانية

أنظمة 
المعلومات 
التخطيطية

أنظمة 
االستشعار عن 

بعد



 

25 

 

تحددها المنظمات الحكومية للتخطيط وٕادارة المخـاطر للمنـاطق المصـدرة للخطـر والتـي تتـوفر بهـا 
  .يات من المواد الخطرةكم

  )م2014داوود، (:فوائد نظم المعلومات الجغرافية 2.2.1

  :تتعدد فوائد نظم المعلومات الجغرافية وتتلخص فيما يلي

كثيــرة قــد تصــل  اً فــي القــدم كانــت الخــرائط تحتــاج أيامــ: الخــرائط إعــدادتخفــيض فتــرات  2.2.1.1
والخطـــوط وتحديـــد  ،األرض والتضــاريس ةوجيولوجيـــ ،ورســـمها وتحديـــد النقــاط إعــدادهالشــهر فـــي 

الخريطـة  إعـدادعمليـات  اصـبحت خـل الخـرائط، وفـي الوقـت الحـاليتعريفات األمـاكن الموجـودة دا
  .ستغرق سوى ساعات معدودة حتى تكون جاهز لالستخدامتال 

الخــــرائط  إعــــدادفــــي األوقــــات الســــابقة كــــان  :الحــــد مــــن اســــتنزاف المــــوارد البشــــرية 2.2.1.2
دام نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة  ومـــع التقـــدم التكنولـــوجي واســـتخ ،كبيـــرة مـــن العـــاملين اً عـــداديتطلبأ
تـــم التخفيـــف مـــن ،و األلـــوانفـــي ســـرعة رســـم الخـــرائط وتجهيزهـــا إضـــافة إلـــى ســـهولة  ذلـــك ســـاهم

  .الخرائط وٕاخراجالعاملين في رسم وتلوين 

يـة فـي التقليـل مـن التكـاليف تساهم نظـم المعلومـات الجغراف: الحد من االستنزاف المالي 2.2.1.3
تكـاليف العمالـة تكـون و  ،المالية التي كانت تتفق على توفير ورق رسـم الخـرائط وأقـالم رسـم وألـوان

حتـــى التكـــاليف التشـــغيلية، ولكـــن نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة تـــنخفض فيهـــا و مرتفعـــة  األساســـية
  .مرة واحدة فقطالنفقات التشغيلية وذلك ألنها تعتمد على دفع الموارد المالية 

ــارات 2.2.1.4 ــدائل والخي تســاهم نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي تــوفير البــدائل العديــدة  :تعــدد الب
إضــافة إلــى  ،وتحديــد نطــاق الخدمــة الجغرافيــة ،والتــي يمكنهــا أن تســاهم فــي فهــم الواقــع الصــحيح
  .التخطيطيةالدولة والمؤسسات تعدد البدائل وفق مستويات المعايير التي تحددها 

يـــؤثر نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة علـــى الخبـــراء وصـــناع  :المســـاعدة فـــي اتخـــاذ القـــرار 2.2.1.5
ــــد أفضــــل األمــــاكنلالقــــرار فــــي اتخــــاذ القــــرارات المناســــبة  ــــأثير الجغرافــــي يوكــــذلك تح ،تحدي يــــد الت

  .المناسبةاإلخالءواإليواءوالتي تساعد في اتخاذ قرارات للمخاطر المتوقعة، 

  Gopi, 2007) (:مكونات نظم المعلومات الجغرافية 2.2.2

بـــالبرامج والتطبيقـــات  ين المكونـــات التـــي تتعلـــقتتعـــدد مكونـــات نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة مـــا بـــ
ــــين كافــــة  التــــيواإلجــــراءات والخطــــوات والشــــبكة  ،واألجهــــزة والبيانــــات واألفــــراد المــــؤهلين تــــربط ب

  :مكونات نظم المعلومات الجغرافية
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وتتمثــل فــي الحواســيب والطابعــات وكــل المعــدات وملحقــات األجهــزة المختلفــة  :األجهــزة 2.2.2.1
وعــادة مــا  ،نحوهــاو ووســائط متعـددة  ،والماسـحات الضــوئية الرئيســية ،مـن خــوادم ووحــدات تخــزين

وحـــدات المعالجـــة الرئيســـية وكافـــة أكـــواد التشـــغيل ووســـائل إدخـــال البيانـــات وكيفيـــة  شـــتمل علـــىت
وٕاصــدار أوامــر الطباعــة لهــا، وتــرتبط األجهــزة بمواصــفات خاصــة تســاعد فــي عمليــات  ،معالجتهــا
  .)م2006العمار، ( اإلخراج

التــــي تحــــدد فيهــــا األمــــاكن الوصــــفية  حــــداثياتاإلو البيانــــات هــــي :المعلومــــات المكانيــــة 2.2.2.2
ســـح الضـــوئي موأســـاليب ال المســـاحاتة، والتـــي يـــتم بهـــا توضـــيح المرتبطـــة بالمكـــان علـــى الخريطـــ

وتحتاج إلى العديد من المعدات التي تساعد في دراسـة وتحليـل المعلومـات للتأكـد مـن للجيولوجيا، 
 األساسـيةالبيانـات مـن خـالل المصـادر  ، وتتنـوع مصـادر جمـع)م2010أبوعمرة، (.دقتها وجودتها

والتي تعتمد على المسـح الميـداني والحصـول علـى المعلومـات الميدانيـة والرفـع الميـداني ومصـادر 
  .)م2007الزيدي، (الوثائق والمصادر الخارجية

هي عبارة عن العمليات البرمجية التي يتم االعتماد عليها في :البرامج والتطبيقات 2.2.2.3
تي يقوم بإدخالها األفراد بهدف والتحليل المكاني والمعلوماتي لكافة البيانات التطبيق المدخالت 

تحسين فعالية المخرجات بعد عمليات المعالجة وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات بصيغة 
ه التطبيقات في تشغيل الحواسيب ذة األبعاد والربط بأنظمة االستشعار عن بعد، وتساعد هيثالث

لكافة  المكتبيةوتحسين آليات تصفح الخرائط والخصائص  وااللكترونيةواألجهزة اللوحية 
  .الخدمات الموقعة على الخرائط االلكترونية عبر البرمجيات ومواقع الويب

الثالثة هي عبارة عن الموارد البشرية التي تتقن التعامل مع المكونات  :المستخدمون 2.2.2.4
ت وكيفية معالجتها والتفاعل معها، فكلما ارتفعت السابقة على الصعيد الميداني واإلداري والبيانا

اد درجة الدقة في الحصول دكفاءة العنصر البشري في استخدام الوسائل التقنية والتحليلية تز 
ارية والتطويرية أعلى بحيث ال بد أن تتوفر المهارات الحياتية واالبتك بجودةو على نتائج أفضل 

  )م2000صالح، (والخبرات لدى الموارد البشرية واإلبداعية
الرئيسية لنظم المعلومات الجغرافية  تالمكوناتعتبر األساليب من أهم : األساليب 2.2.2.5

الرتباطها بالخطط واألهداف والمسئوليات والمهام واللوائح وعمليات التشغيل التي تساعد في 
نجاح المنظومة المتكاملة، وبالتالي ال بد من توفر معلومات تتعلق بتحديد المسئوليات والمهام 

األجهزة والتطبيقات من خالل تحديد  لكافة الموارد البشرية وآليات التعامل مع والوظائف
  )م1998كبارة، ( اإلدارية والتنظيمية والفنية اإلجراءات
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  )Research Guide, 2018(: استخدامات نظم المعلومات الجغرافية 2.2.3

  :يمكن توظيف نظم المعلومات الجغرافية في العديد من االستخدامات، ومنها ما يأتي

يستطيع هذا النظام تعيين الموقع المكاني باستخدام معالم أو  :تحديد مواقع األماكن 2.2.3.1
  .تحديد العالقات المكانية بينهاو صفات واقعية، 

تعيين التركيز، أو الكمية الطبيعية، أو العدد الكلي يتطلب أحيانًا :رسم خرائط الكثافة 2.2.3.2
  .استخدام هذا النظام ملمعرفته، لذا يتأكثر ةأهميالعطاءمناطق معينة ل

معينة، وذلك  في منطقة جغرافية الحاصلالتغيير بحيث تظهر :رسم الخرائط الجغرافية 2.2.3.3
  . معينة، أو تحديد مسار العمل ، أو تقييم نتائج إجراء أو سياسةلتوقع الظروف المستقبلية

تحديد استخدام نظم المعلومات الجغرافية و من خالل :تحديد ماذا يحدث داخل المناطق 2.2.3.4
إنشاء معايير  بواسطةأو ما هي الميزات الموجودة داخل منطقة معينة، ويكون  ،ما الذي يحدث

  . محددة لتحديد مجال االهتمام أو البحث

األماكن كمفصل،  لكثير من الناس برسم الكميات بشكليقوم ا: رسم خرائط الكمية 2.2.3.5
تحديد العالقات لتحديد األماكن التي تلبي المعايير، و التي تزود بالكمية األكثر واألقل، وذلك 

  .هابين

رسم  عبرمن معلم أو حدث  قريبة تحدث ضمن مسافة معينة: تحديد النشاطات 2.2.3.6
 .(BUFFER)باستخدام أدوات المعالجة الجيولوجية، مثل الخرائط

  :الجغرافية للمعارف التقليديةنظم المعلومات  2.2.4

لتوثيق واستخدام المعارف المحلية في  التي يتم تصميمهاالبيانات واألساليب والتقنيات 
والمعارف التقليدية هي البيانات التي تشمل خبرات ثقافة محددة أو مجتمع ذو  .جتمعاتالم

مة من خريطة اإلدراك إن نظم المعلومات الجغرافية للمعارف التقليدية أكثر قي خواص محددة،
 ,Peat( العادية من حيث إنها تعبر عن العالقات البيئية والروحية بين الكيانات الواقعية والفكرية

الحماية الثقافية والحفظ ستخدم في النظم على مجموعة أدوات رائعة ت وتنطوي تلك. )1996
  .والتنمية االقتصادية ونزاعات ملكية األراضي وٕادارة الموارد الطبيعيةالعمراني التاريخي 

  :الجوانب الفنية 2.2.4.1

المعلومات والبيانات الجغرافية لعامة الناس ومنه يمكن الوصول للخرائط  إخراجتعتبر عمليات 
لحاكمة والمجتمعات التاريخية وهذا بدوره يمكن أن يساهم في تبادل المعلومات بين السلطات ا
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وهذا النوع يعتبر ضروري في مجال التخطيط  ،النظام المحلية لدعم المنفعة المتبادلة في تطوير
إذ يعتبر نظام المشاركة المجتمعية نظام فعال . )Tripathi, 2004( النامية المناطقالبيئي في 

في تنمية وتخطيط الموارد الطبيعية، ولكن يشكك الباحثون في مصداقية هذا النظام كأداة 
قانونية النعدام الخبرات بين األشخاص وضعف للحصول على معلومات الملكيات والنزاعات ال

  .),Lamb &Threlkeld,  Chapin 2005( في الوصول إلى التقنية اإلمكانيات

 والسعيبسبب التطور التكنولوجي في كافة مظاهر الحياة البشرية  :الحفظ الثقافي 2.2.4.2
والتاريخية وتوثيقها بواسطة نظم كان من الحكمة أن يتم جمع البيانات الثقافية التراث،ف الندثار

حفظ على المنظمات المهتمة بالتراث ل وتعم ،)Harmsworth,1998( المعلومات الجغرافية
المكانية التاريخية  معالمفة البيانات التي تتعلق بالكاوالمسموعة و  المقروءةالخرائط التاريخية 

 االهامة والتي تتطلب توضيح كافة التفاصيل في قواعد البيانات والصور والخرائط المرفقة له
)Cazden, 2002(.  

  :إدارة حقوق األراضي والموارد الطبيعية 2.2.4.3

تساهم تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الموارد في المناطق الحساسة بيئيًا والتي 
نها أن تتعارض مع مصالح السكان في تلك المناطق مع مصالح العمال المهاجرين يمك

إن نظم . )Simmons, 2002( ترعى عمليات الحماية والتيوالوحدات التنظيمية التابعة للدولة 
المعلومات الجغرافية يمكنها أن تساهم في تحديد نطاق التأثير لقطع األشجار والتنقيب المحلي 

إضافة إلى تصوير النزاعات التي تنشأ حول حقوق األراضي  ،ديد االتجاهاتعن الموارد وتح
  .مواردالوٕادارة 

  : التنمية االقتصادية 2.2.4.4

يمكن أن تساهم نظم المعلومات الجغرافية في نشر المعارف التي تساهم في التنمية االقتصادية 
والحصول على التدريب المشترك والربط بين كافة مكونات االقتصاد المحلي للوصول للبيانات 

  )Bender, 2003( وغالبًا ما يكون الموقع خارج المدن والتجمعات الصناعية

  :المشكالت الحالية والكفاءة 2.2.4.5

إن كفاءة مخرجات نظم المعلومات الجغرافية يشكك فيه التقليديون وذلك ألنهم يروا أن هناك 
ألراضي، وٕادارة قواعد البيانات المحلية بينما نجاحات متحققة في الحصول على حقوق ملكيات ا

أنها تتطلب تكاليف عالية من التدريب والتأهيل وتتسبب في اختالف الثقافات  نرضون يرو االمع
تساهم نظم المعلومات الجغرافية و ، ),et.alChambers 2004(وعدم مناسبتها لالستخدامات
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يساهم في تحليل الصراعات السياسية  الذيفي تحديد المعارف التي تحدد التباين الجغرافي 
واالجتماعية والنزاع على الموارد إذ تعتبر أحد أدوات التوسط والتفاوض بين المجتمعات التي 

  )Robbins, 2003( .تتعايش مع بعضها البعض

  )Daum, 1959(، )م1979اسماعيل، (:التطور التاريخي للبترول 2.3

وكلمة أوليوم يقصد بها  ،التينة بيترا وهي الصخرالكلمة التخرجة من سالنفط كلمة مالبترول أو 
 لالشتعالقابل  ثقيلالزيت، ويسمى في بعض األحيان الزيت الخام، وهو عبارة عن سائل أسود 

وتتنوع  ،ويتوفر في الطبقة العليا من القشرة األرضية، إذ أنه خليط مكون من الهيدروكربونات
اعتمد البشر على البترول ومشتقاته  .ويعتبر من مصادر الطاقة األولية ته ومظهرهدرجات نقاو 

تلوث في حيثال منفي أنماط الحياة، مما رفع معدالت انتشار المخاطر على الحياة البشرية 
وفي نفس الوقت تتوسع مستويات التحديات التي قد  ،)الهواء، الماء، التربة(مصادر الحياة 

  .تؤدي إلى تراجع في االقتصاد العالمي مما يؤثر على جودة تطور الحياة البشرية

 :منشأ البترول 2.3.1

 :المنشأ الحيوي 2.3.1.1

يرى المختصون في علم الجيولوجيا أن البترول يشابه الفحم والغاز الطبيعي الناتج عن الضغط 
والحرارة على النباتات القديمة، إذ يعتبر البترول بقايا الحيوانات البحرية والنباتات ما قبل 

ت التاريخ، وبمرور القرون اختلطت المادة العضوية بالتربة وتم دفنها تحت طبقات رسوبية أد
كيروجين، وهيدروكربونات عليهاوالنباتات لمادة يطلق  الحيواناتالحرارة والضغط إلى تحول 

تحت الصخور  احتجزتحتى  ةسائلة وغازية، وانتقلت المادة من خالل طبقات الصخور المجاور 
السائل منها بالحفر ثم  الستخالصاً زيتي ستودعات مكونة حقالً مالمسامية التي أطلق عليها ال

  .الضخ

 :المنشأ غير الحيوي 2.3.1.2

أن المنشأ غير الحيوي للبترول هي عبارة عن كميات ضخمة  األوكرانيةتعتبر النظرية الروسية 
على شكل هيدرو كربونات تتسم بأنها أقل كثافة من  تالموجود على األرض تشكل الكربونمن 

المكون هي "ألكانات-ن"أن  ةالموائع المسامية لذا تتجه ألعلى، وقد أثبت الدراسات العلمي
وال ينتج بشكل تلقائي من الميثان في الضغوط المتواجدة في األحواض  ،الرئيس للبترول

  .للهيدروكربونات العميقالرسوبية وعليه فإن نظرية المنشأ غير الحيوي تفترض التكوين 
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  :استخالص البترول 2.3.2

األرض أولى مراحل استخالص تعتبر مرحلة حفر آبار الذي يمتد لمستودعات البترول تحت 
معدل استخراج  لىالبترول للحصول على مخرج اقتصادي، وفي بعض األحيان يتم الحصول ع

يجبر الزيت على الخروج للسطح  ًا فإنهفي مستودع الغازكافي طالضغكانفي حال .اقتصادي
من يكون الضغط كافيًا لوضع كمية كافية بحيث  المرافق لبخار الماء طالضغتحت تأثير 

الخاصة بمستودعات التخزين ويطلق  س البئر لتوصيله بشبكات األنابيبالصمامات على رأ
  .بهذه الطريقة% 20، إذ يبلغ نسبة الزيت المستخرج عليه االستخالص المبدأي للزيت

وطلمبة ) الطلمبات المستمرة(ط بالمضخات الضغط أو قلت الكميات يستخدم الضغفي حال نفذ 
زيت ألعلى، لرفع ال) Electrical Submersible Pumps ESPs( األعماق الكهربائية

ولرفح الغاز يتم الحقن بالهواء وثاني ، حقن الغاز الطبيعي وٕاعادةالماء  ولزيادة الضغط يتم حقن
ن معًا وهذا بدوره يعمل على ات أخرى للمستودعات، وتعمل بطريقتيأكسيد الكربون وغاز 

  .عدمن المستو % 35- 25ما يقارب  استخراج

وتبدأ عندما ال تلبي  اإلنتاجعلى تقليل كثافة الزيت لتعمل على زيادة  تعتمدالمرحلة الثالثة  
الطريقة المبدئية واإلضافية عمليات استخراج الزيت، ولكن يمكن أن يغطي الزيت تكاليف 

 واألرباح المتوقعة بحيث تعتمد على سعر البترول في هذا الوقت، حيث يتموالتشغيل  اإلنتاج
  .البترول اع أسعارارتف ةتشغيل اآلبار بالطريقة الثانية في حال

 Thermally -Enhanced Oil Recovery Methods(طريقة استخراج البترول المحسن حراريًا 

TEOR( هي الطريقة الثالثة في استخراج الزيت التي تعتمد على تسخين الزيت وجعله أسهل
، وفكرة العمل المزدوج هي )TEOR(وج دالتوليد المز وتتم بواسطة ، لالستخراج وحقن البخار

البخار  إنتاجالطاقة الكهربائية واستخدام الحرارة المفقودة في  إلنتاج) توربينة(استخدام تربينة 
ضع ويتم و وهي الحرق في الم) TEOR(والتي يتم حقنها للمستودع، وهناك طريقة أخرى تستخدم 

أحيانًا استخدام المنظفات لتقليل كثافة الزيت واستخراج ما بها تسخين الزيت المحيط به ويتم 
  .من الزيت في هذه المرحلة% 15-5يقارب 

وتتنوع طرق إنتاج الزيت فقد أصبحت محل اهتمام في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا، 
تهدف لتحويل الفحم لزيت خام ويطلق عليها  هليتآوأصلحها هو تحويل الفحم إلى زيت و 

وبالنظر لالرتفاع  .ل الطبيعينظرًا النخفاض أسعار البترو  ةدال، وقد توقفت هذه الطريقاالستب
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المستمر للبترول فإن هناك توجهات مستقبلية لتحويل رماد الفحم إلى زيت في عملية متعددة 
  .لتر زيت خام 200ونظريًا فإن طن من الفحم ينتج  ،المراحل

  : تاريخ البترول 2.3.3

الزيت  إحراقأول عملية حفر بئر بترول في الصين، وكان يتم  تالميالدي كان في القرن الرابع
الخيزران لتوصيل  أنابيبالملح، وفي القرن العاشر استخدمن  إلنتاجلتبخير الماء المالح 

ي رصفت الطرق الجديدة في بغداد ، وفي القرن الثامن الميالدلمنابع المياه المالحة األنابيب
وفي القرن التاسع عشر بدأت ، ستخرج من ترشيحات البترول في المنطقةالم باستخدام القار

ر الحقول حفالبترول بطرق اقتصادية، من خالل  بإنتاجأذربيجان بحقول البترول في باكو 
  .للحصول على النفط

تقطير البترول والحصول على  م باكتشاف1853الحديث للبترول في عام  بدأ التاريخ
وفي  .وتم إنشاء أول منجم زيت صخري) يزاجناسي لوكاسف(الكيروسين بواسطة عالم بولندي 

العام الذي يليه تم إنشاء معمل التكرير في يوالز وفايز، وبعدها بدأت اكتشافات سريعة لعمليات 
  .التقطير

 :لتأثيرات البيئية للبترولا 2.3.4

ول بسبب الحوادث والنشاطات الروتينية التي تصاحب ر اجتماعية وبيئية للبتتأثيرات توجد 
الناجمة عن الحفر والتي تولد النفايات الملوثة، إضافة للتأثير  واإلنفجاراتوالتشغيل  اإلنتاج

وقد تم العثور على العديد من الضار الستخراج البترول واستنزاف الموارد الطبيعية،  يالبيئ
استخراج البترول قرب الشواطئ يعمل على ،كما أن سبب التسريب الطبيعيحقول البترول ب

مما يقتل النباتات البحرية التي تعيش عليها  البحرتدمير البيئة البحرية ويساهم في تحريك قاع 
الكائنات البحرية، وترتفع مخلفات التقطير التي تنتشر مع ناقالت البترول وتساهم في التأثير 

جال اباجوس  وجزرإذ أنه في أالسكا  ،قات التبادلية بين الكائنات الحيةالسلبي على العال
  .بانيا والعديد من األماكن األخرى يتم موت أحد الكائنات الحيةلوأ

 طرق استكشاف النفط 2.3.5

نه يترسب لباطن األرض في العديد إحيث  التاريخللنفط والبترول من بداية  اإلنسانيعود معرفة 
ي البترول في الطه اإلنساناستخدم  وقدمن مناطق تواجده مكونًا مسطحات وبحيرات وآبار، 

وعمليات التنمية والتطوير المجتمعي، وقد اقترنت االستعماالت التجارية للنفط بالبئر  يديشوالت
المتحدة األمريكية والتي عرف  ياتم في والية بنسلفانيا في الوال1859األول الذي حفر عام 
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مليون برميل يوميًا، وتسعى طرق التنقيب إلى  90ويستهلك العالم حاليًا ما يقارب  .ببئر دريك
  :اكتشاف المناطق المؤهلة لتجميع وتخزين النفط وفيما يلي استعراض طرق البحث عن النفط

قمار األ أون بعد عطائرات االستشعار ترصد :المسح الجوي واالستشعار عن بعد 2.3.5.1
لمنطقة المراد البحث فيها عن المسح الجوي لطبقات الجيولوجيا لحيث يتم  ،ن وجدتإالصناعية 

كن من تمثم يتم دراسة هذه الصور التي  ،الت تصوير خاصةآلك عن طريق ذالنفط من الجو و 
ن و الجيولوجي ها يستطيعومن خالل ،وضع خرائط جيولوجية توضح مالمح السطح الجيولوجية

  .للبحث عن النفط األماكنهذه  أفضلتحديد  والخبراء المختصون

ماكن فضل األواختيار أعد عمل المسح الجوي ب: يالمسح الجيولوجي السطح 2.3.5.2
 خذُتؤْ ثم  ،هاظواهر الصخور في توضحيطة الجيولوجيون خر  يضع، النفط فيهاالمحتمل تواجد 

ومن المعلومات المستخلصة من ذلك يتمكن .عينات من الصخور لفحصها في المعامل
  .ماكن المالئمة لتجميع النفطلجيولوجيون من وضع خريطة تحدد األا

لى إتنقسم و عند الكشف عن النفط  شيوعاً كثر هذه الطريقة األ: المسح الجيوفيزيائي 2.3.5.3
  .تيعدة طرق كاآل

رضية حيث تتغير تفاوت البسيط في قوة الجاذبية األياس الباالعتماد على ق:طريقة الجاذبية.أ
  .في مكان البحث المتوفرةالصخور  نوعيةهذه الجاذبية حسب 

رضية التي تعكس قياس درجة واتجاه المغناطيسية األباالعتماد على :طريقة المغناطيسية.ب
خواص مغناطيسية تختلف عن غيرها وهذه الطريقة ال تكفي  طبقة لكل إذ أنهرضية الطبقات األ

  .لوحدها للكشف عن النفط

ات زلزالية حداث هز إالطريقة الزلزالية وتقوم على  عليهاويطلق :الطريقة السيسوغرافية .ت
، ثم العمل على رات كالديناميت مثالً جرضية باستخدام بعض المتفصناعية في الطبقات األ

جهزة االستقبال لصدى صوت هذه الهزات التي يحدثها الزلزال الصناعي استقبال وتسجيل أ
  .ائية المستخدمة في الكشف عن النفطدق الطرق الجيوفيزيأوتعتبر هذه الطريقة من 

  )م2018عالم النفط والغاز، (:حوادث التسريب النفطي في العالم 2.4

قطاع النفط والغاز في التاريخ  حدثت فيكوارث  =Anةأكبر)Oil & Gas & QQ(موقع اختار
مليون برميل وفقدان  40.8خسارة مواد هيدروكربونية تراكمية بلغت نتج عنها حول العالم، والتي 

 .شخصاً  53
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 2.4.1  @AدCDABT Samar Oil spill  
  . م28/9/1991:الحدث تاريخ

  .كيلومتر قبالة ساحل أنجوال 1300:مكان الحدث

  .أشخاص 5وفاة  :الخسائر البشرية

  .)مليون جالون 81إلى  51من (مليون برميل  1.21:المسربةالوقود كمية 

، وغطت بقعة طاقم السفينةأفراد من  5ُفقد " ABT Samar"انفجرت ناقلة النفط :التفاصيل
تسببت في حادثة التسريب  يالبارجة الت) 2.2(، ويبين شكل رقم ميًال مربعاً  80النفط مساحة 

  .النفطي في البحر

  
 )م2018عالم النفط والغاز، (: ، المصدرأنجوالحادثة التسريب النفطي قبالة شواطئ . )2.2(شكل 

2.2.4  @AدCDAmoco Cadiz  

  .م16/3/1978:الحدث تاريخ

 .فرنسا" بريتاني"كيلومترات من ساحل  5على بعد  :مكان الحدث

 .وفاياتال يوجد :الخسائر البشرية

  مليون برميل  1.64:المسربةالوقود كمية 

 Amoco"السفينة لااشتعانتج عنهفي عاصفة شتوية تسببت في أضرار بدفة السفينة :التفاصيل

Cadiz"227انسكبت الحمولة البالغة و " ، وجنحت ناقلة النفط العمالقة قبالة ساحل بورتسال 
، ويبين شكل رقم "بريتون"كيلومترًا من ساحل  30ألف طن كاملة في القناة اإلنجليزية لتلوث 

  .تسببت في حادثة التسريب النفطي في قبال سواحل بريتاني يالبارجة التصورة )2.3(



 

34 

 

  
  )م2018عالم النفط والغاز، (: ، المصدرفرنسا" بريتاني"سواحل حادثة التسريب النفطي قبالة  .)2.3(شكل 

 Castello de Belverحادثة 2.4.3

  .م6/8/1983:الحدث تاريخ

  .، جنوب افريقيا"تابل"كيلومترًا قبالة خليج  80: مكان الحدث

  .ضحايا ال يوجد :الخسائر البشرية

  .)مليون جالون 79حوالي (مليون برميل  1.88:المسربةالوقود كمية 

، في " كاستيلو دي بيلفر"ميًال من مدينة كيب تاوناشتعلت النيران في  70على بعد :التفاصيل
ألف طن من النفط الخام الخفيف، وسربت ما يقل قليًال عن نصف  250جنوب إفريقيا، حاملة 

في قبال  اشتعال النيرانالبارجة التي تسببت في حادثة  )2.4(شكل رقم يوضح .حمولتها
  ".تابل" قبالةخليج

  
  )م2018عالم النفط والغاز، (: المصدر،"تابل" خليجقبالة  النيران اشتعالحادثة . )2.4(شكل 

  



 

35 

 

2.4.4  @AدCDNowruz  

  .م24/1/1983:الحدث تاريخ
  .الخليج العربي، إيران :مكان الحدث

  .حالة وفاة 11 :الخسائر البشرية
 .)مليون برميل 1.9(مليون جالون  80:المسربةالوقود كمية 

خسارة أدتلنفط مع منصة مما تسبب في أضرار أحد فوهات اآلبار  اصطدمت ناقلة:التفاصيل 
أشهر  9استغرق األمر  بين إيران والعراقبرميل يوميًا، وبسبب عمليات القتال 1500نفط يقدر بـ 

مليون برميل من الخام في الخليج  2ذلك الوقت تسرب حوالي  وفيلوضع حد للبئر، 
  .الخليج العربي، إيرانالتسريب النفطي في منطقة  2.5(شكل رقم يوضح.العربي

  
  )م2018عالم النفط والغاز، (: المصدر ،"الخليج العربي، إيرانالتسريب النفطي في منطقة  .)2.5(شكل 

2.4.5 @AدCDKolva River 

  .م1994أيلول عام /سبتمبر 8:الحدث تاريخ

  .جمهورية كومي، االتحاد الروسي :مكان الحدث

  .وفياتال يوجد :الخسائر البشرية

  .مليون برميل  2:المسربةالوقود كمية 

 8لمدة "Usinsk"المدينة الروسيةخط أنابيب نفط متآكل حول في سرب حصل ت:التفاصيل 
السد، مما تسبب في تراكم  سوء األحوال الجوية انهارلو .سد حول موقع التسريببناء أشهر، وتم 

يوضح التسريب النفطي في جمهورية  )2.6(شكل رقم ماليين الجالونات من النفط المسرب،
  .كومي
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  )م2018النفط والغاز، عالم (: المصدر االتحاد السوفيتي، التسريب النفطي في جمهوريةكومي .)2.6(شكل 

  Atlantic Empres / Aegianحادثة 6.2.4

  .م19/7/1979:الحدث تاريخ

  .قبالة ساحل ترينيداد وتوباجو :مكان الحدث

  .حالة وفاة 26:الخسائر البشرية

@EFGHIد اKLKIا @MHN:2.14  مليون برميل.  

OMPCQRIأيجيان "و" نتيك إمبريسأتال"الناقلتان أثناء عاصفة استوائية في البحرالكاريبيتصادمت  :ا
حادثة )2.7( شكل رقم يوضح ، بحاراً  26، واشتعلت فيهما النيران مما أودى بحياة "كابيتال

  .ناشتعال الناقلتي

  
  )م2018والغاز، عالم النفط (: المصدر ،"أيجيانكابيتال"و" أتالنتيكإمبريس" حادثة اشتعال الناقلتان.)2.7(شكل 
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2.4.7  @AدCDEXCOK 1  
  .م1979/ 3/6:الحدث تاريخ

  .المكسيك :مكان الحدث

  .وفياتال يوجد :الخسائر البشرية

  .مليون برميل  3.33:المسربةالوقود كمية 

، "بيمكس"وانهيار منصة الحفر التي تمتلكها شركة  تدميرإلى  نفط أدى انفجار بئر :التفاصيل
ألف برميل  30آالف إلى  10بدأ النفط يخرج ويتدفق من البئر في خليج المكسيك بمعدل و 

 .المكسيكخليج تبينتسريبالنفطمنالبئرالمنفجرقبالةشواطئ) 2.8( شكلرقم.يومياً 

  
  )م2018النفط والغاز، عالم (: المصدرتسريب النفط من البئر المنفجر قبالة شواطئ خليج المكسيك،  .)2.8(شكل 

8.2.4 @AدCDDeepwater Horizon  

 .م22/4/2010:الحدث تاريخ

 .خليج المكسيك :مكان الحدث

 .حالة وفاة 11:الخسائر البشرية

  مليون برميل  4.9حوالي  :المسربةالوقود كمية 

أسوأ كارثة كوصنفت"Deepwater Horizon"حريق على متن منصة الحفر  لعدان:التفاصيل
ألف برميل من النفط يوميًا في  60نفطية في تاريخ خليج المكسيك، وهو ما أدى إلى تسرب 

  .حريق منصة الحفر بالمكسيك إلطفاءيوضح التدخل  )2.9( ، شكلشخص 11ووفاة الخليج، 
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  )م2018عالم النفط والغاز، (: المصدر،  "Deepwater Horizon"منصة الحريق المشتعل في  .)9.2(شكل 

2.4.9  @AدCDLakeview Jacher No. 1 
  .م14/10/1910:الحدث تاريخ 

  .، مقاطعة كيرن، والية كاليفورنيا"صنست - ميدواي"حقل نفط  :]CZن اWXIث

  .ضحايا ال يوجد :الخسائر البشرية

  .مليون برميل  9.4:المسربةالوقود كمية 

ر جانف حيثحادث تسرب نفطي في تاريخ البشرية،  حدث اكبرالواليات المتحدة  في :التفاصيل
انظر شهرًا،  18ألف برميل يوميًا من النفط على مدار  18وبدأ في تدفق  1بئر ليكفيو رقم 

الذي يبرز مظاهر الحريق الناجم عن االنفجار والتسريب النفطي في بئر ) 2.10(شكل رقم 
  .ليكفيو

  
 )م2018عالم النفط والغاز، (: المصدرحادث انفجار وتسريب النفط في بئرليكفيو بالواليات المتحدة، . )2.10(شكل 
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10.2.4 \M]^Iب اFDGulf War  

  .مCd:19/1/1991رab اWXIث

  .الخليج العربي والكويت :مكان الحدث

  .وافياتال يوجد :الخسائر البشرية

  .مليون برميل  12.4 – 9.05:المسربةالوقود كمية 

حرب الخليج األولى فتحت القوات العراقية صمامات آبار النفط الكويتية وخطوط  في :التفاصيل
، وغطى التسرب النفطي الخليج العربي اولة إبطاء زحف القوات األميركيةاألنابيب من أجل مح

الحريق الناتج  )2.11(شكل رقم  يوضح .ألف كيلومتر مربع 28مساحة بسنتيمترات  10بسمك 
 .عن فتح القوات العراقية ألبار النفط الكويتي وخطوط األنابيب

  
الحريق الناتج عن فتح القوات العراقية ألبار النفط الكويتي وخطوط األنابيبآبان الحرب الكويتية العراقية، .)2.11(شكل 

 )م2018عالم النفط والغاز، (: المصدر

  :الحاالت الدراسية2.5

ومن خالل طبيعة عمل الباحث في اإلدارة بيق منهج تحليل الحاالت الدراسية، قام بالباحث بتط
العامة للبترول وفي إطار التعاون مع جمهورية مصر العربية في تخفيف الحصار عن قطاع 

  .فقد تمكن من رصد مجموعة من الحاالت الدراسية غزة وتوريد المحروقات والغاز من مصر
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  مصر -التعاون للبترول والغاز بالسويسشركة : األولىدراسية الحالة ال 2.5.1

مقابلة مدير  تتمو م،23/10/2018زيارة مستودع التعاون للبترول والغاز بالسويس بتاريخ  تتم
على دارة المالحظة المباشرة إيق في منطقة القناة، وتم تطبعام شركة التعاون للبترول والغاز 

  )م2018عيد، (:سير العمل في المستودع وكانت النتائج كالتالي

حيث لم نجد شبكة  ،ا في المستودعبخصوص عوامل األمن والسالمة غير متوفرة نهائيً  •
ولوحظ  ،منتهية الصالحية أجهزة اإلطفاء اليدويةاإلطفاء أو أي أساس لها سوى بعض 

مستودعات المحروقات في ) 2.12(ل رقم وجود سوالر منسكب على األرض ويوضح شك
 .السويس

  
 .صورة لمستودع التعاون بالسويس، تصوير الباحث .)2.12(شكل 

وبتم االعتماد على سيخ العيار الخاص  ،تم التعبئة باستخدام مضخاتتبخصوص التعبئة  •
بالسيارة الناقلة للوقود وال يوجد عدادات كما هو متوفر لدى مخزن توريد المحروقات الذي تم 

طريقة التعبئة  )2.13(يوضح شكل رقم  .منطقة الحدود المصرية الفلسطينيةتصميمه في 
 .المستخدمة لدى شركة التعاون
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  زانات المستخدم في مخزن التعاون بمنطقة السويس، تصوير الباحثنظام تعبئة الخ .)2.13(شكل 

 .فصل بين منطقة البترول ومنطقة الغاز ومنطقة الزيوت ومنطقة مواد التنظيفاليتم  •

 .يتم تصنيع مواد التنظيف في المستودع وبجودة عالية وتشمل أكثر من نوع •

، وحسب المواصفات العالميةيتم تصنيع كل أنواع الزيوت المعدنية الخاصة بالمحركات  •
 .براميل الزيوت المعدنية )2.14(ويوضح شكل 
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  .براميل الزيوت المعدنية المصنعة في شركة التعاون، تصوير الباحث .)2.14(شكل 

هيل رية شاملة للمستودع حيث سيقوم بتأيقوم المهندس احمد عيد بوضع خطة تطوي •
 .والسالمة والتشغيلالمستودع ليتوفر فيه كل عوامل األمن 

 :شركة سوميد للبترول في السويس: الحالة الدراسية الثانية 2.5.2

العربية حيث تم مقابلة مدير السويس بجمهورية مصر  –تم زيارة مستودع سوميد للبترول  •
 )م2018عبدالحافظ، (:وتم االطالع على سير العمل وكانت كالتالياتالشركة، مستودععام 

تم تعبئة تو  ،معايرة حسب المواصفات المصريةلللكترونية إيعمل المستودع بمنظومة عدادات  •
صورة للتوصيالت المؤدية ) 2.15(، ويوضح شكل رقم السيارات باستخدام العدادات
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) 2.17(صورة للمعايرة والتعبئة لخزانات الوقود، وشكل رقم ) 2.16(للعدادات، وشكل رقم 
 . ادات اإللكترونية المستخدمة في المستودعتوضح العد

تم تو  لى بعض التطويرإمن وسالمة تناسب الموقع وتحتاج أيتوفر في المستودع منظومة  •
 .تعبئة البترول في المستودع فقط

  
  .صورة للتوصيالت المؤدية للعدادات، تصوير الباحث). 2.15(شكل 
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  .صورة للمعايرة والتعبئة لخزانات الوقود، تصوير الباحث .)2.16(شكل رقم 

  
  .العدادات اإللكترونية المستخدمة في المستودع، تصوير الباحث صورة. )2.17(شكل 
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  :لثالفصل الثا

  قطاع غزةواقع إدارة المحروقات ومخاطرها ب 
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  نبذة عن قطاع غزة 3.1

شكل  يوضحو ،2كم365يقع قطاع غزة في الجنوب الغربي من فلسطين، وتبلغ مساحته 
من إجمالي مساحة فلسطين، ومن % 1.3ل مساحة قطاع غزة دتعا.قطاع غزةرطة اخ) 3.1(

كم مقابل 6.5المالحظ أن اتساع المحافظات يختلف من منطقة إلى أخرى، فيبلغ أقل اتساع 
كم 12.6حيث يبلغالمصرية الفلسطينية  الحدود وأقصى اتساع عند ،محافظتي غزة ودير البلح

وزراة ( كم45أما من ناحية الغرب فيحد محافظات غزة البحر األبيض المتوسط بطول  .يباً تقر 
نسمة، والكثافة السكانية 1899291ويبلغ عدد السكان  .)م2015التخطيط الفلسطينية، 

الجهاز المركزي (كيلو متر مربع  وتعتبر من أعلى الكثافات السكانية في العالم/نسمة5203
  )م2018لإلحصاء الفلسطيني، 

  
  إعداد الباحثيوضح خارطة قطاع غزة األساسية،  )3.1(شكل 

  

  .غزة قطاع معابر 3.1.1

 بأحدها، المرور دون شيء منه يخرج وال القطاع يدخل ال معابر سبعة  غزة  بقطاع تحيط
 هو االحتالل سيطرة عن الخارج الوحيد والمعبر  ،يسرائيلاإل االحتالللسيطرة منها ستة وتخضع

 من معبر ولكل أوروبية، برقابةالفلسطينية السلطةو   مصر إشراف تحت يقع الذي رفح، معبر
ع من ويعاني القطا ،إسرائيليا متداولة والثانية عربية إحداهما تسميتان؛ األولى الستة المعابر
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ومن  ،حتى اليوم ويزداد بشكل تدريجيو  م2006منذ عام  حصار خانق منذ سنوات طويلة
والقوانين  اإلنساناألدوات الرئيسية للحصار هي المعابر حيث تم استخدامها بطرق تنافي حقوق 

 )3.2(شكل رقم كما هو مبين في  سبعة الغزة قطاع معابر  تتوزع، و .)م2018أبوشرخ، (الدولية
  .)2018مركز المعلومات الفلسطيني، ( :لتاليكا

  عداد الباحثمخطط يوضح المعابر الحدودية، ا. )3.2(شكل 
  

  

، وتسيطر شرق مدينة غزة في يقع :)كارني( باسم إسرائيليا ويعرف المنطار معبر 1.1.3.1
نه كان يعتبر من أهم م، حيث إ2006وهو مغلق منذ العام  اإلسرائيليةالمحتلةعليه السلطات 

  .التجارية للسلع بين قطاع غزة واألراضي المحتلة الحركةالمعابر وأكبرها من حيث 

بيت مدينة شرق مالي يقع ش :)إيريز( باسم إسرائيليا ويعرف حانون بيت معبر 3.1.1.2
الكاملة، وهو مخصص لحركة وعبور األفراد والحاالت  اإلسرائيليةحانون، ويخضع للسيطرة 

في فترات متفاوتة، ويعتبر نقطة االنتقال بين المناطق  والوفود الدولية وقد تم إغالقه اإلنسانية
الفلسطينية في الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المحتلة واالنتقال من الضفة لألردن، وكما 

  .وتمر منه الصحف والمطبوعات الورقية
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إذ يخضع  ،شرق مدينة رفح شمال يقع :)صوفا( باسم إسرائيليا ويعرف العودة معبر 3.3.1.1
، يعتبر من )م2007(الكاملة وهو مغلق منذ أحداث االنقسام الفلسطيني عام  اإلسرائيليةللسيطرة 

المعابر التجارية والتي خصصت للحركة التجارية المتعلقة بمواد البناء ويعمل باتجاه قطاع غزة 
وقديمًا كان يدخل منه العاملين في األراضي المحتلة ، إسرائيلفقط وال يصدر منه مواد باتجاه 

  ).م2002(حتى عام 

شرق  حي الشجاعية  ييقع ف: )عوز ناحال( باسم إسرائيليا ويعرف الشجاعية معبر 4.3.1.1
أوقفت قوات االحتالل  .وهو اآلن يعتبر مغلق المباشرة اإلسرائيلية، ويخضع للسيطرة غزة مدينة

، يعتبر هذا المعبر من ) م2007(االنقسام الفلسطيني  أحداثاالسرائيلي العمل على المعبر بعد 
وتدير المعبر .ك ألنه مخصص لدخول الوقود والغازعالية وذل بحساسيةتتميز  التيعابر مال

توفر به شبكة تتكان رإن المعبشركة إسرائيلية تعمل على توريد الوقود والغاز لقطاع غزة، حيث 
المخزنة  الصهاريجثم ينقل إلى  إسرائيلالكبيرة التي يفرغ بها الوقود القادم من  األنابيبمن 

م شرعت اإلدارة العامة للبترول بنقل الخزانات والصهاريج ألماكن أخري 2013بالمعبر، وفي عام
ود والغاز بقطاع قللو زن االمعبر واالستفادة منها في مناطق يمكن أن توفر مخ إغالقبسبب 

نقل صهاريج الغاز، وشكل رقم  3.3(شكل رقم  ويوضح، )م2014اإلدارة العامة للبترول، (غزة
  .يوضح نقل صهاريج الوقود )3.4(

  
  )م2014اإلدارة العامة للبترول، (: عمليات نقل صهاريج الغاز من منطقة معبر الشجاعية، المصدر. )3.3(شكل 
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اإلدارة العامة للبترول، (: يوضح عمليات نقل صهاريج الوقود من منطقة معبر الشجاعية، المصدر .)3.4(شكل 

  )م2014

 يقع على نقطة الحدود: )شالوم كيرم( باسم إسرائيليا ويعرف سالم أبو كرم معبر 5.3.1.1
بالتنسيق مع جمهورية  اإلسرائيلية، وتسيطر عليه السلطات ئيليةالمصرية الفلسطينية اإلسرا

في  والعالم الخارجيللحركة التجارية بين القطاع  هذا المعبر في األصلويخصص مصر، 
ويعتبر المعبر الوحيد  ،توفير متطلبات قطاع غزة من السلع التجارية واالحتياجات اليومية

لعبور  األحيانفي بعض  روقد استخدم هذا المعب ،واألساسي الذي يعمل على توريد البضائع
كان يمر منه بعض الفلسطينيين حين يتعذر عليهم استعمال معبر رفح و ،المساعدات إلى القطاع

وتصدير  ،اع غزةن المعبر الرئيسي لمرور البضائع والوقود والغاز لقطوأصبح اآل ،القريب منه
  .بعض الفواكه والخضروات والحديد لألراضي المحتلة

خان الواقعة ما بين منطقة اليقع بين : )كيسوفيم( باسم إسرائيليا ويعرف القرارة معبر 6.3.1.1
، ويعتبر هذا المعبر مخصص للتحرك اإلسرائيلية، ويخضع تحت السيطرة يونس ودير البلح

منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح العسكري اإلسرائيلي حيث تدخل 
    .جزئيين، ومنه يمكن تقسيم قطاع غزة إلى القطاع
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في المنطقة الفاصلة  جنوب القطاع على الحدود المصرية الفلسطينيةيقع : رفح معبر 3.1.1.7
وقد  ،المصريةشرف على عملية تشغيله السلطات تبين حدود مدينة رفح الشرقية وبلدة الشوكة، 

دارته أم، ومن ثم 2007حتى عام  ةالفلسطينيالجانب الفلسطيني السلطة الوطنية من هارتأد
ووفقًا  .إلدارة المعبر ىم والذي أعاد السلطة مرة أخر 2017 أكتوبرحكومة غزة حتى اتفاق 

، م2005تشرين الثاني /في نوفمبر  الفلسطينية والسلطة إسرائيل بين الموقعة المعابر التفاقية
فلسطيني يحمل هوية فلسطينية، ويستخدم المعبر لتصدير البضائع مواطن لعبور كل يسمح 

وبعد اشتداد الحصار االسرائيلي  .الفلسطينية، خاصة المنتجات الزراعية رغم اعتراض إسرائيل
وظهور العديد من التحديات ساهمت  والسعي من االطراف الفلسطينية لعقد اتفاق المصالحة،

بتخفيف الحصار وتوريد الوقود والغاز والبضائع والسلع من معبر رفح وذلك في  مصر جمهورية
  .بجانب حركة األفراد والمواطنين اً تجاري اً إطار توسيع عمله ليكون معبر 

  الواقع القائم لمحطات الوقود والغاز 3.2

ران والنشاط التجاري واالقتصادي وحركة المركبات يتطلب إن عمليات التنمية والتطوير في العم
التوازن بين احتياجات المجتمع من محطات الوقود ضمن معايير تساهم في الحد من انتشار 
المخاطر على البيئة البشرية والطبيعية المحيطة، وبسبب الحصار االسرائيلي المفروض منذ 

 نالفلسطينييالمحروقات من قبل المواطنين  والتغيرات التي طرأت في تجارة) م2007(العام 
س و لجأ العديد من التجار وأصحاب رؤ  األنفاقبتوريد الوقود من الجانب المصري بواسطة 

محطات الوقود التي أنشأت  اً عدد) 3.1(محطات الوقود والغاز، ويوضح جدول  إلنشاءاألمول
اإلدارة العامة للبترول، (امحطات الغاز وتوزيعه) 3.2(جدول و يوضح ، )م2007(بعد العام 

  .)م2018اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن، (، )م2018

  م2018-م2007عدد محطات الوقود المنشاة بعد عام  )3.1(جدول 

  م2007عدد المحطات بعد   اإلنشاءمحطات قيد   م2018  م2007  المحافظة
  6  2  24  20  الشمال

  25  2  59  36  غـــزة

  12  0  31  19  الوسطى

  6  3  32  29  خانيونس

  12  2  27  16  رفــح

  61  9  173  120  المجموع

  )م2018اإلدارة العامة للبترول، (: المصدر



 

51 

 

وحتى اآلن ) م2007( أن عدد محطات الوقود التي أضيفت من العام )2.1(يبين جدول رقم 
إضافة إلى رفض العديد من المحطات بسبب  ،محطات قيد اإلنشاء) 9(جد تو و  ،محطة) 61(

اللجنة (بالتجمعات العمرانية  المحيطةعدم مطابقة الشروط التي تساهم في الحد من المخاطر 
وذلك  غير طبيعيةتعتبر يرى الباحث أن الزيادة و .)م2018للبناء وتنظيم المدن، المركزية 

، المتواجد في قطاع غزة واالقتصاديةزيادة السكان والمنشآت والحركة التجارية  بالمقارنة مع 
إضافة إلى الحاجة  ،)2018شقفة، (وهذا يتوافق مع رأي  مالئمةغير حيث تعتبر الزيادة كبيرة و 

  .عملية التوزيع المكاني للمحطات بما يساهم في الحد من استنزاف الموارد المادية وتحديد لفهم

  م2018- م2007عدد محطات الغاز المنشأة بعد عام  )3.2(جدول 

  م2007عدد المحطات بعد   اإلنشاءمحطات قيد   م2018  م2007  المحافظة
  2  0 7 5  الشمال

  5  0 13 8  غـــزة

  6  1 12 7  الوسطى

  3  0  7 4  خانيونس

  1  0 5 4  رفــح

  17  1 44 28  المجموع

  )م2018اإلدارة العامة للبترول، (: المصدر

وحتى اآلن ) م2007(التي أضيفت من العام  الغازعدد محطات أن ) 3.2(ويبن جدول رقم 
قيد اإلنشاء إضافة إلى رفض العديد من المحطات بسبب عدم  محطة) 1(محطة ويتواجد ) 17(

وأنظمة  ،المحلية التنظيميةلجنة الو  ،تحددها اللجنة المركزيةالتنظيمية التي مطابقة الشروط 
اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن، (السالمة والوقاية التي تضعها مديرية الدفاع المدني 

كما أن هناك مجموعة من محطات الغاز مقامة ولكنها غير حاصلة على التراخيص  ،)م2018
 يديشتالولم يرجع أصحاب هذه المحطات لإلدارة العامة للبترول عند  ،والتصاريح الالزمة

ن غاز الطهي يخضع للتوزيع وفق كميات إوبالتالي لم تأخذ حصتها حتى اآلن، حيث  ،واإلنشاء
من الجانب االسرائيلي أو الجانب المصري وبما يتناسب مع االستهالك اليومي الغاز الواردة 

  .)م2018اإلدارة العامة للبترول، ( للقطاع

خضع معدالت الزيادة لمحطات الوقود تحيث أنه يجب أن  غير طبيعيةيرى الباحث أن الزيادة 
 5على أن يتم تجديد معدالت االستهالك كل  ،الفلسطينيلمعدل االستهالك اليومي للمجتمع 

وذلك كخطط استراتجية متوسطة المدى بسبب الظروف غير المستقرة في  سنوات على األقل
ة، إضافة تضعها الجهات المختص إستراتيجيةضمن خطة  اً محدد االحتياجكون يبحيث  ،القطاع
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ع اختيار المحطة والمخاطر قان ومو أن زيادة انتشار محطات الوقود يجب أن يخضع لمك إلى
  .المتوقعة حدوثها ومستوى التأثير على البيئة المحيطة بها

  .)البعد اإلقتصادي( المترتبة على زيادة المحطات اآلثار 3.3

في عدد المحطات في  )2018اإلدارة العامة للبترول، (حسب تقارير  بناء على الزيادة الكبيرة
تكدس  ى الباحثفترة قصيرة وصغر مساحة قطاع غزة مقارنة بعدد المحطات فقد ظهر لد

حيث تشير تقارير اللجنة المركزية للتنظيم بأنه كلما زادت ،الغازواضح في محطات الوقود و 
 تنخفض الحركة الشرائية على المحطات وبالتالي يقل الدخل المحلي للمحطةمحطات الوقود 
ن سعر الوقود ثابت ومحدد من قبل اإلدارة حيث إو  .ى إلى مخاطر اقتصاديةوهذه بدوره يؤد

وبالتالي عمليات المنافسة تكون في الخدمات الملحقة التي  أيضاً  وهامش الربح محدد ،للبترول
اآلثار  وتتمحور. )م2018اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن، (،تقدمها المحطات للزبائن

  .)م2018شقفة، (:المترتبة على انتشار محطات الوقود ما يلي

 .ن سعر الوقود ال يمكن المنافسة عليهألالجدوى االقتصادية للمحطات  تدني •

ولوحات التحكم  ،ضعف تركيب محطات الوقود ألنظمة التحكم اإللكتروني المخاطر •
 .الرتفاع ثمنها اإلنذاربأنظمة 

 .تدخل عالية من قبل المديرية العامة للدفاع المدني إجراءاتعند وقوع الخطر تتطلب  •

 .س المال في أشياء غير ضروريةاستنفاذ رأ •

 .زيادة المساحة الجغرافية والسكانية المعرضة للخطر •

البيئي بأبخرة كثرة الشكاوي التي يقدمها المواطنون بسبب التخوفات الناجمة من التلوث  •
 .المواد البترولية المتطايرة، وخاصة المعادن الثقيلة والرصاص

  )األمن والسالمة: البعد األمني( مخاطر محطات الوقود في قطاع غزة 3.4

ولكن كلما زادت اإلجراءات  ،المصادر األساسية النتشار المخاطر ىحدتعتبر محطات الوقود إ
على  اإلجراءاتالوقائية التي تضعها لوائح السالمة والوقاية في محطات الوقود والغازتعمل تلك 

  :التخفيف بشكل واسع للمخاطر المتعددة ومن أهمها المخاطر التالية

  : االنفجار 3.4.1

فقد شهد  .السالمة والوقاية من المخاطر إجراءاتفحص عدمالمحيطة، و نتيجة اختالف العوامل 
 ةكهربائيوجود شحنات في ذلك  يعود السبب و،لمجموعة من صهاريج الوقود اً انفجار قطاع غزة 

بع األرض بالمواد البترولية شوارتفاع معدالت الرطوبة وت ،ساكنة مع ارتفاع في درجات الحرارة
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مجموعة من الحوادث أثناء  توقع) األنفاق(في منطقة الحدود المصرية الفلسطينية ف.السائلة
وقد تبين أن سبب الحريق ناتج عن تراكم الشحنات الساكنة  ،تعبئة خزانات وصهاريج الوقود

تداول و ستخدام تعمال مضخات بدائية غير مخصصة الوالماس الكهربائي الذي نتج عن اس
  .وقودريج نقل الاحرارة تسببت في انفجار صه هالمحروقات، مما نتج عن

  :الحرائق 3.4.2

وقد  ،بخرتها تساعد على االشتعال بشكل سريعإن أيعتبر الوقود من المواد الخطرة حيث 
نتيجة تسرب الغاز و ) م2010(ففي عام  .العديد من الحرائق الناتجة عن الوقود والغاز تحصل

بجورة العقاد على إثرها  خانونيسحريق في منطقة  حصل) طن 2(من خزان غاز منزلي بحجم 
 .ول والممتلكات في البيئة المحيطةفي األص دمارو  ،مواطن 15 وٕاصيبمواطنين  3توفى 

رب الوقود ست نتيجةالمواطنين  لممتلكاتكماوقع حريق في منطقة رفح تسبب في تدمير هائل 
الصهريج  إصابةمما ساعد على تسرب الوقود نتيجة  ،أثر قصف مخزن لألدوية في منطقة رفح

على قطاع غزة في العام  اإلسرائيليةبشظية وذلك في ثاني أيام االعتداءات العسكرية 
مات بين  وقد. عشرات الحرائق في منطقة ألنفاقخماد ، وتدخل الدفاع المدني إل)م2008(

إلى التعامل الخاطئ مع  سبب ذلكيرجع عدد من االشخاص و ) م2014- 2008(عامي 
  .حريق في معبر كرم أبو سالم ا وقد حدث المحروقات والغاز، وكم

الساعة السادسة والنصف صباحا في  :مدراسة حالة حادثة في معبر كرم أبو سال 3.4.2.1
حدث انفجار في صهريج نقل بترول تبعه حريق هائل أدى الى توقف  م11/11/2014بتاريخ 

اإلدارة العامة للبترول، (وذلك لما خلفه من دمار في الموقع  ،العمل في المعبر لمدة ثالثة أيام
  .)م2014

  .)م2014المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، ( :أسباب الحريق 3.4.2.2

  :أسباب الحريق هي أنبعد دراسة أسباب وحيثيات الحريق تبين 

ن الصهريج كان أبخرة لمادة سريعة االشتعال وهي البنزين داخل الصهريج علما بأوجود  •
  .يقوم بتحميل سوالر

نها غير مطابقة إحيث  ،المعبر غير صالحة للعملشبكة التفريغ الموجودة في  •
- 20من مقدارها  نأن تم فحص المقاومة للشبكة وتبين أوخصوصا بعد  ،للمواصفات

  .اوم فقط 1.5علما بان الحد األقصى المسموح به هو  ،اوم 40
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  .ساكنة داخل السيارة ناتجة عن تماس كهربائي في السيارةكهربائية وجود شحنة  •

آخرين  5 ثنينوٕاصابةاأدى الحريق الى وفاة شخصين : أثر الحريق على المعبر 3.4.2.3
حيث احترقت كافة  ،على األصول الثابتة في المعبر أثر الحريق تأثيرا مباشراً كما و  ،بحروق

شبكة تعبئة إضافة ل،التوصيالت والتمديدات الخاصة بشبكة المياه والكهرباء والتفريغ األرضي
) 3.6(صور العدادات االلكترونية بعد الحريق، وشكل رقم ) 3.5(ويوضح شكل رقم  ،الوقود

ى المركبات التي حدوضح إي ) 3.7(رقم  يبين صور السيارة التي تسببت في الحادثة، وشكل
  تأثرت بالحريق،

  
  )م2014اإلدارة العامة للبترول، (: عدادات الوقود اإللكترونية بعد الحادثة، المصدر).3.5(شكل 

للسيارات والمقتنيات  إتالفما خلفه الحريق من و   .باإلمكان العمل في المعبر نهائيالم يعد و 
  .إعادة التأهيل واإلصالحوقت من الصيانة والترميم مما زاد  مامأ اً جعلها عائق
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  )م2014اإلدارة العامة للبترول، (: صورة تبين السيارة المتسببة في الحريق، المصدر).3.6(شكل 

  
  )2014اإلدارة العامة للمعابر والحدود، (: صورة تظهر سيارة وقود متأثرة بالحريق، المصدر).3.7(شكل 

   :التسريب 3.4.3

من  اً مختلف اً وكل قسم يعطى نمط ،نه ينقسم إلى قسمينإحيث  ،د والغازو يتنوع التسريب للوق
  :كما هو موضح فيما يليالتسريب  الناتجة حسب نوع األخطارو األضرار 

يتسرب الوقود إلى باطن األرض وذلك بعد عمليات سكب : تسرب الى باطن األرض 3.4.2.1
أو  ،وخاصة في المناطق غير المرصوفةمن خالل عمليات التعبئة والتفريغ الوقود على األرض

يعود بالضرر المباشر  سبب في تسريب الوقود وهذا بدورهتمما ي ،تلف واهتراء في خزانات الوقود
  .)م2010حسين، (على الزراعة
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وقد ورد في تقرير المخاطر الذي أعدته اإلدارة العامة للبترول الخاص بكل قطاع المحروقات 
) ناحل عوز(أن دراسة الحوادث السابقة أظهرت أن تسريب الوقود في منطقة معبر الشجاعية 

قود و وبعد ارتفاع نسبة ال ،لمواقع العمل المجاورةامتد الناتج عن عمليات التفريغ والتعبئة 
اإلدارة العامة للبترول، (وب تأثرت الزراعة في المنطقة المحيطة ولم تنبت النباتاتالمسك

  . )م2018

تسريب للوقود الإن أكبر المخاطر المتوقعة في عمليات  :تسرب على سطح األرض 3.4.2.2
 إمكانيةفتسرب الوقود يؤدي إلى  ،على سطح األرض يمكن أن تؤثر على الوسط المحيط

ويساهم في انتشار الحرائق مستوى  .والشوارعفي الطرقات ، وحدوث الحريق وتمدده االشتعال
 ماماأ.والمتوفرة في المنطقة المتسرب اليها الوقودشتعال لاللمحيط والمواد القابلة اانحدار الطريق 

يخص الغاز فإنه يمكن أن يتسرب وينتشر في الهواء الجوي مما يرفع معدالت الخطر الواقع 
، وفي حال توفر مقومات االشتعال وتواجد شعله أو شحنات ساكنة أو برق تحت تأثير التسريب

. يساعد في انتشار خطر اشتعال الغازفإنه أو شرارة ناتجة عن األعمال الكهربائية  ،أو صواعق
راغ والوسط المحيط بمنطقة التسريب تعتبر ا ونسبة الغاز في الفهحركة الرياح واتجاه كما أن

، فالتسريب في المناطق المغلقة تزيد مخاطره عن التسريب في المناطق من العوامل المؤثرة
  .)م2010حسين، (المفتوحة

طن  2موزع غاز بسحب خزان غاز سعة مثال لذلك الحريق الذي حدث في خانيونس حيث قام 
في  من المحطة من محطة غاز الى بيته ليقوم بتعبئة الغاز في أسطوانات داخل منزله بدالً 

وضعتها كل من المديرية العامة للدفاع المدني  التييعتبر مخالف لكل المعايير واللوائح  إجراء
 ،من والسالمةعوامل األالنعدام ونظراً  ،العامة للبترول وسلطة البيئة والهيئات المحلية اإلدارةو 

اصطدام  ذلكنجم عن المخصصة لصهريج الغاز  المساحةوضيق ووسائل التشغيل في المكان 
ونظرا لطول فترة  ،لغازاتسرب الصهريج بالحائط مما تسبب في كسر محبس الصهريج و 

منطقة كبيرة بالحريق الناتج عن التسرب مما أدى الى وفاة  تأثرتالتسرب دون وجود شعلة فقد 
 )م2010المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، ( الموزع وبتر قدميه وٕاصابةشخصين 

حيث تسرب الغاز من  م،1/3/2007بتاريخحدث تسرب للغاز في محطة المشهراوي للغاز و 
تسرب الغاز ونتيجة الوقت الصباحي وضعف نتيجة عطل في أحد محابس  السيارة الناقلة للغاز

وقد  ،المحطةبحركة الهواء والتسرب في مكان شبه مفتوح تراكم الغاز في المنطقة المحيطة 
ساهم انتشار الغاز إلى حدوث ضبابة بيضاء منعت من الرؤية والوصول لمصدر الغاز مما 

ز، وقد تمت السيطرة على التسرب ساهم في صعوبة وصول طواقم الدفاع المدني لمصدر الغا
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الفلسطيني، المديرية العامة للدفاع المدني (غالق المحبس قبل وصول الغاز لمصدر اشتعالوإ 
  .)م2007

  :التلوث 3.4.4

إذ تتأثر المناطق والتجمعات  ،محطات الوقودبيتنوع التلوث ومستويات التأثير على ما يحيط 
وكلما زادت الكثافة العمرانية انتشرت المخاطر بشكل  ،العمرانية من بقايا األبخرة المتصاعدة

في ظل ) كيمو(والتأثيرات البيئية على برنامج نه عند قياس الباحث لتسريب الغاز إأكبر حيث 
التي أدخلها  اإلشغالوانخفاض الكثافة العمرانية بحيث تكون نسبة  ،استقرار العوامل الجوية

 أنمباني ومنشآت، توصل الباحث إلى من مساحة األرض  إجماليمن % 30الباحث للبرنامج 
في محيط المحطة، ) كم 1(إلى  أعلى نقطة تأثير للمخاطر البيئية في حال التسريب وصل

  ).طن 250(بـ ن الباحث حدد كمية الغاز المتوفرة في المحطة إحيث 

إذ تفيد الدراسات أن وقود السيارات يؤثر على العاملين في  :مخاطر على الصحة 3.4.4.1
انتشار مادة الرصاص الموجودة في البخار المتصاعد من  بسببالمحطات ومن يسكن حولها 

  .)م2014، وعباس سعد(سبب في تسمم وتلف رئويتفتحات التهوية، مما ي

حركة مرورية وبشرية داخل محطات الوقود تساهم في انتشار  توجد: الضوضاء 3.4.4.2
 ، فقد وصلالضجيج إصدارسطوانات الغاز في إتحميل وتفريغ تتسبب عملية وكلك  ،الضوضاء

 123معدل الضجيج في محطات الغاز حسب الفحوصات التي أجرتها اإلدارة العامة 
  .)م2018اإلدارة العامة للبترول، (ديسبل

  )م2016اإلدارة العامة للبترول، (المؤسسات التي تدير قطاع الوقود والغاز في قطاع غزة 3.5

ابتداء من  الغاز في كل مراحلهالوقود و و  تالمحروقاتشرف عدة مؤسسات على إدارة قطاع 
  :وهيلمستهلك ل وصولها حتى االستيراد

  : اإلدارة العامة للبترول 3.5.1

تتبع اإلدارة العامة للبترول لوزارة المالية وتتنوع فيها الدوائر العاملة في مجال إدارة المحروقات 
 )م2017اإلدارة العامة للبترول، (:والغاز داخل قطاع غزة من أهمها الدوائر التالية

تقوم دائرة الحسابات في اإلدارة العامة للبترول بطلب كمية الوقود  :دائرة الحسابات 3.5.1.1
وتحصيل رسالها للشركة الموردة للوقود والغاز ويتم إ ،يحتاجها قطاع غزة بشكل يوميوالغاز التي 

 .ها للشركة الموردةدالمبالغ المستحقة على الشركات المستلمة للوقود وتوري
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تقوم الدائرة الفنية في اإلدارة العامة للبترول بتحديد المواصفات : الدائرة الفنية 3.5.1.2
وفحص الوقود والغاز بشكل يومي حسب ما هو متوفر من أجهزة  ،المطلوبة من الوقود والغاز

وتشرف على  ،لمعابر لتجهيزها الستقبال الوقودلشراف والتنفيذ ، كما تقوم باإلوطرق للفحص
 .كما تقوم الدائرة الفنية بمتابعة تراخيص المحطات والسيارات ،صيانة المعدات فيها

تقوم دائرة المعابر في اإلدارة العامة للبترول بالتنسيق بين الجهة  :دائرة المعابر 3.5.1.3
حيث يتم استقبال الوقود وتفريغه  ،الموردة للوقود والجهة المستلمة للوقود في الجانب الفلسطيني

رساليات والمستندات الالزمة الستالم لفلسطينية عبر المعابر وتحرير اإلوتحميله في السيارات ا
  .الوقود والغاز

  :الدفاع المدني 3.5.2

متابعة عمليات تصميم المحطات وفق اللوائح التنفيذية لقانون رقم يشرف الدفاع المدني على 
السالمة في محطات الوقود  إجراءاتهناك الئحة تختص بتطبيق  أنإذ  ،)م2000(لعام ) 3(

ومركبات نقل الغاز  ،والئحة تختص بمحطات الغاز المنزلي المسال ،وسيارات نقل الوقود
سطوانات الغاز، كما يشرف العاملون في اونقاط بيع ، وآليات توزيع الغاز المنزلي في المركبات

 ،الدائرة الهندسية على تصميم مخططات السالمة والوقاية والحد من المخاطر للمحطات
ر مع ويساهم في متابعة أعمال تنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع بالتنسيق والتشاو 

يشرف الدفاع المدني على تدريب وتأهيل العاملين في محطات و ، كما األخرىالجهات الفنية 
جة عن إدارة محطات الوقود، ويعمل مفتشوا دائرة توالغاز للتعامل مع المخاطر النا دالوقو 

المديرية (المتابعة والتفتيش على التفتيش المستمر على متطلبات الوقاية في محطات الوقود
وتعتبر المديرية العامة من الجهات التي ساهمت في رفع  .)م2017العامة للدفاع المدني، 

السالمة للتعامل مع مهنة توزيع  إجراءاتكفاءة موزعي الغاز وذلك من خالل التدريب على 
عدد موزعي ) 3.3(جدول رقم ويوضح . اً متدرب) 1114(الغاز وقد خرجت المديرية العامة 

المديرية العامة للدفاع المدني، (، )م2018-2015(اجتازوا التدريب منذ العام  نالغاز الذي
أن التدريب ساهم في انخفاض معدل الحوادث ) 2019الدفاع المدني، (، وقد أشار )م2018

  م2018في المنشأت بقطاع غزة خالل عام 
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  م2018- م 2015من  لألعوامالغاز الذين اجتازوا دورة دفاع مدني  موزعو )3.3(جدول 

  
 )م2018المديرية العامة للدفاع المدني، (: المصدر

  :اإلدارة العامة للمعابر والحدود 3.5.3

والمخازن التي تنقل الوقود  حطاتتعمل اإلدارة العامة للمعابر على إدارة المحروقات داخل الم
ر بمن الجانب المصري أو اإلسرائيلي للجانب الفلسطيني، وتعمل على التنسيق الالزم لفتح المعا

 .وما يلزمها من توفير القوات األمنية لحماية الموارد المالية والموظفين اإلداريين والجمارك

  :النقل والمواصالت 3.5.4

ى دراسة كافة مسارات الحركة والمداخل والمخارج والمسافات تعمل وزارة النقل والمواصالت عل
وكذلك تحديد مواقف سيارات تفريغ الوقود للخزانات األرضية، وال يمكن  ،لوقوف السيارات اآلمنة

الدوائر الهندسية في وزارة النقل  اعتماداعتماد المحطة وتنفيذ األعمال بها إال من خالل 
  .والمواصالت ورفع االعتماد للجنة المركزية

 :الحكم المحلي 3.5.5

لى إنشاء المحطة إبدء  اإلشراف والتوجيه والمتابعة ألصحاب المحطات قبل :البلديات 3.5.5.1
ومن ثم المتابعة السنوية وٕاصدار رخصة سنوية في حال كانت  ،من عملها نتهاءاالحين 

 .المحطة مازالت مطابقة للمواصفات

ومدى  ،وم بتدقيق المخططات والتنفيذوالتي تق: وتنظيم المدن لألبنيةاللجنة المركزية  3.5.5.2
 .نشاء لحين االنتهاء منهامة األبنية لكل محطة من بداية اإلبقوانين وأنظ لتزاماال
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  :وزارة العمل 3.5.6

 ةبيئ، وتوفير متابعة العاملين في قطاع البترول والغاز ومدى مالئمة العمال لتلك المهنة 
 .السالمة والصحة المهنية للعاملين إجراءاتومتابعة  ،العمل

  :وزارة الصحة 3.5.7

الفحص الوقائي  إجراءات، ومتابعة شراف على وجود خدمات صحية في المحطاتاإل 
  .واالبتدائي للعاملين في المحطات

  :وزارة البيئة 3.5.8

شراف على وجود وسائل األمان الالزمة لمنع حدوث تسرب للوقود للخزانات الجوفية مثل اإل
  .وضع الخزانات في حوض من الخرسانة
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  :الفصل الرابع

تحليل مراحل إدارة المخاطر في قطاع  

  البترول والغاز
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  تحليل مراحل إدارة المخاطر في قطاع البترول والغاز: الفصل الرابع

  )م2017االدارة العامة للبترول، (مراحل إدارة الوقود والغاز في قطاع غزة 4.1

  .والغاز طلب الوقود: المرحلة األولي 4.1.1

كتب اإلدارة العامة للبترول بغزة، لها من مطلب الوقود والغاز الالزم تقدم شركات البترول والغاز 
ومن ثم يتم الطلب  ،وبدورها تقوم األخيرة بطلب الكمية من مكتب اإلدارة العامة للبترول برام اهللا

بتوريد الكمية المطلوبة عبر معبر كرم  ةالفلسطينيمن الشركة اإلسرائيلية المتعاقدة مع السلطة 
  .)2018رمضان، ( أبو سالم

  : تحديات المرحلة

ا، ويتم دفع ثمنها مقدم ،ن يكون طلب الكميات قبل يوم من توريدهاأيجب طلبات عند تقديمال
على  اً أي زيادة في الكمية تصبح عبئن ، ألن يكون الطلب حسب الحاجة بالضبطويجب أ

المطلوبة والتي تحدث أحيانا ما في حال نقص الكمية أ. المعبر لعدم وجود خزانات في المكان
جرة السيارة الناقلة التي تحضر أ ففي هذه الحالة تفقد بعض الشركات طلبها لهذا اليوم وتخسر

  .)م2017االدارة العامة للبترول، (فارغةللمكان وترجع 

اإلدارة العامة للبترول ن هو أأهم التحديات التي تواجه أصحاب الشركات يالحظ الباحث أن 
 ،برام اهللا يمكنها أن تعمل على وقف األرقام المالية الخاصة ببعض الشركات في قطاع غزة

وبالتالي يمكنها أن تنذر بوقف العديد من شركات البترول وهي من المخاطر المالية التي تغلبت 
  .م2017عام الفي  عليها اإلدارة العامة للبترول بغزة

 توريد الوقود: الثانيةالمرحلة 4.1.2

  :بطريقتين والغاز يتم استالم الوقود

سوالر، بنزين، غاز، سوالر لمحطة التوليد، (يتم توريد الوقود  :الطريقة األولى 4.1.2.1
حيث يتم التعاقد بين السلطة  ،اإلسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم حتاللاالن م) كيروسين

 ،جل توريد الوقود الالزم للضفة وقطاع غزةأكثر من أو أالوطنية الفلسطينية و شركة إسرائيلية 
وهذا المعبر مجهز بمضخات وتمديدات في  ،معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزةيقع و 
 نابيب يوجد غير بعض األي من المعبر فالما الجانب الفلسطين،ألجانب اإلسرائيلي من المعبرا

ن القدرة اإلنتاجية إحيث  ،دنى عوامل السالمة في المكانأوالمحابس والتمديدات بدون توفر 
يتم  و،طن غاز طهي 300لتر بنزين،  ألف400مليون لتر سوالر،  1.5: اليومية للمعبر هي
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انش مع مضخة  4وخط  ،للسوالر 2انش مع مضخة عدد  6توريد هذه الكمية بواسطة خط 
  .)م2018البيطار، (للغاز 1انش مع مضخة عدد  8للبنزين وخط  1عدد 

تواجه اإلدارة العامة للبترول أن  أهمهايرى الباحث أن الطريقة األولى تواجه تحديات  :التحديات
قليلة مقارنة بمسحوبات  ن القدرة اإلنتاجية للمعبرتحديًا كبيرًا في هذه المرحلة، حيث إ

، حيث إن فتحدث أزمات متواصلة في الوقود والغاز وخصوصا الغاز ،واحتياجات قطاع غزة
ن وتزداد في فصل مولحتى اآل2012زمة في غاز الطهي منذ نهاية عام قطاع غزة يعاني من أ

  .الشتاء من كل عام

من ) وليدغاز، سوالر لمحطة التسوالر، بنزين، (يتم توريد الوقود  :الطريقة الثانية 4.1.2.2
فقد تم التعاقد بين وزارة المالية بغزة مع شركة  ،جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح البري

و يتم توريد  ،و محطة التوليدأمصرية لتوريد الوقود الالزم لقطاع غزة سواء للقطاع التجاري 
تعبر معبر رفح البري وتفرغ حمولتها في  ،والكمية المطلوبة بواسطة صهاريج الوقود المصرية
مضخات بقدرة  10مكون من وهو  2018ممعبر رفح للبترول والذي تم تجهيزه في مارس 

والسالمة ويتم  األمنوفيه جميع عوامل  ،ومخزون مليون لتر ،لتر لكل ساعة ألف 500إنتاجية 
  )م2018العطار، (التعبئة باستخدام العدادات اإللكترونية 

اإلدارة العامة للبترول تواجه أن  أهمهاتواجه تحديات  الثانيةيرى الباحث أن الطريقة  :التحديات
 الفلسطينيون،يًا كبيرًا في هذه المرحلة، حيث التحديات المالية التي يعاني منها التجار تحد

وتجفيف منابع المال، إضافة إلى انخفاض هامش الربح  ،والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة
الوارد من توريد المحروقات والغاز المصري، وكذلك كفاءة سيارات نقل الوقود المصري والتي 

للمحروقات في الصهاريج، وهذا بدوره يزيد معدل العجز  بقايايمكن أن يرتفع معدل الفاقد لوجود 
، وهناك حلول ابداعية للمشكلة تحفظت اإلدارة العامة لدى اإلدارة العامة والشركات المحلية

  .عليها حتى ال يتم تجفيف منابع مال أخرى

  والغازتفريغ الوقود : المرحلة الثالثة 4.1.3

خاصة  يتم تفريغ الوقود بواسطة مضخات: في معبر كرم أبو سالم :الطريقة األولى4.1.3.1
نابيب مصنوعة من الحديد أخر من المعبر ويتم ضخ الوقود في بالوقود مثبته في الطرف اآل

  .)م2018الباحث، (.انش للبنزين 4و ،نش للوقودإ 6و ،نش للغازإ 8سعة 

يتم تفريغ الوقود من السيارات المصرية في : في معبر رفح للبترول :الطريقة الثانية 4.1.3.2
وتقف  ،% 8نابيب مصنوعة من الحديد مائلة أخزانات الوقود الموجودة تحت األرض بواسطة 
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ما الغاز فيكون بتفريغ السيارات المصرية مباشر أ،لتفريغ السيارة%  8السيارة على أرضية مائلة 
  .)م2018الباحث، (في المحطات العاملة في قطاع غزة

  والغاز تعبئة الوقود: المرحلة الرابعة 4.1.4

يتم تعبئة السيارات في معبر كرم أبو سالم : في معبر كرم أبو سالم: ولىالطريقة األ  4.1.4.1
لى الخطوط قبل الضخ ن تكون السيارات الفلسطينية موجودة عأحيث يجب  خرى،من سيارة أل

وفي هذه  ،وفي حال عدم وجود سيارات فلسطينية ال يمكن استالم الوقود .خرمن الجانب اآل
  .)م2018البيطار، (الحالة تعتبر السيارات الفلسطينية هي بمثابة مخازن للوقود

يتم تفريغ السيارات في خزانات تحت األرض : في معبر رفح للبترول :ةثانيالطريقة ال 4.1.4.2
في الخزانات  ومن ثم يتم سحب الوقود الموجود ،متر 5.5المسافة بين الخزان وفتحة التخزين 

مثبت عليها عدادات  لتر في الدقيقة 900قدرة كل مضخة ،و نشإ 3مضخات  10بواسطة 
يتم التحكم ، و )حسب قوة المضخة(لتر في الدقيقة  2500 -1درة من عمل بقتنش إ 4الكترونية 

ويتم تعبئة السيارات  ،بواسطة الحاسوب الموجود في غرفة التحكم في وسط المعبرلية السحب آب
ما الغاز فيكون التفريغ أ،للمكان دون تأثير على الوقود الوارد فيه الفلسطينية في أي وقت تحضر

وشكل ) 4.1(شكل رقم  يوضح .)م2018العطار، (والتعبئة في المحطات العاملة في قطاع غزة
  .الغاز المصري ومخزن رفح المصري) 4.2(

  
  الباحث: صور سيارات الغاز الواردة من الجانب المصري، المصدر). 4.1(شكل 
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  الباحث: صور سيارات الوقود الواردة من الجانب المصري إثناء التفريغ في معبر رفح للبترول، المصدر). 4.2(شكل 

  نقل المحروقات من المعبر للمحطات: الخامسةالمرحلة  4.1.5

 أولية التعبئة لصهاريج الوقود الفلسطينية سواء من معبر رفح للبترول آتم الحديث عن  أنبعد 
  .لية نقل الوقود والغاز في الصهاريجآفسيتم الحديث عن  ،معبر كرم أبو سالم للبترول

  :أنواع الخزانات 4.1.5.1

بئة الوقود فيها ونقله تم تعتعلى سيارات و  المثبتةوهي الخزانات : )ناقلة( خزانات محمولة  •
كل حجرة لها حجم محدد  ،)7-3من (لى عدة حجرات إخر وتكون مقسمة من مكان آل
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صورة خزانات صهاريج الوقود ) 4.3(شكل رقم  وضحوي ملم 4وتكون سماكة الحديد 
 .المحمولة

  
  شركة تصنيع خزانات: المصدر) الناقلة( صورة للخزانات المحمولة  .)4.3(شكل 

ين الوقود فيها سواء في المحطات أو المخازن أو هي الخزانات التي يتم تخز : ثابتةخزانات  •
ملم وغالبا تكون  6وتكون سماكة الحديد  ،و فوق األرضالمعابر وتكون إما تحت األرض أ

في مناطق نقل  متستخدصورة للخزانات الثابتة التي ) 4.4(شكل رقم ويوضح ة، غير مقسوم
 .الوقود من المعابر للجانب الفلسطيني

  
  الباحث: المصدر) المخازن( صورة خزانات ثابتة  .)4.4(شكل 
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تهتم المديرية العامة للدفاع المدني : )م2018أبو جلمبو، (:فحص الصهاريج الناقلة 4.1.5.2
بعمليات ودقالو وصهاريج نقل  الوقودالفلسطيني ووفق الئحة الوقاية والسالمة الخاصة بمحطات 

وذلك ضمن آلية تحددها  ،فحص كافة الصهاريج والمركبات التي تعمل في نقل الغاز والوقود
ص المديرية العامة صالت، إذ تختبالمشاركة مع اإلدارة العامة للبترول ووزارة النقل والموا

في الالئحة الخاصة بعوامل األمن  ي وردتريج وتوفير كافة المتطلبات التبسالمة الصه
تختص في فحوصات الحمولة وعوامل تصميم فوالسالمة العامة، أما وزارة النقل والمواصالت 

حجم والمعاير لكل تعمل على فحص الفالصهريج المتعلقة بسهولة التحرك، أما اإلدارة العامة 
عالمات وحجم كل غرفة والحجم  لهاغرف وتوضع ) 7-3(غرفة من الغرف والتي تتراوح من 

  . جهاز فحص معايرة الوقود في الخزانات الثابتة) 4.5(، ويوضح شكل رقم للصهريج اإلجمالي

 
  .الباحث: المعايرة، المصدر أثناءجرة المعايرة وسيارة وقود ح) 4.5(شكل 

ووفق الئحة الوقاية والسالمة الخاصة بمحطات الغاز وصهاريج نقل الغاز لغاز ل بالنسبة
بعمليات فحص كافة الصهاريج والمركبات التي تعمل في نقل الغاز وذلك يشرع وموزعي الغاز 
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اإلدارة العامة للبترول ووزارة النقل والمواصالت، إذ تختص المديرية  من لجان مشتركةضمن 
فحص للبترول باإلدارة العامة تقوم حيث ، السالمة العامة وٕاجراءاتريج هالعامة بسالمة الص

 ،لمحافظة على الضغط داخل الصهريجلتلزموالتي  ،على الخزانأصمامات األمان في 
كما يتم  ،في حال حدوث خلل في الصهريج ااتيتقفل ذالخزان والتي  أسفلوصمامات األمان 

،أما وزارة النقل والمواصالت فتقوم الصهريجفحص ساعة الضغط وساعة الحجم المثبتة على 
  .بفحص الحمولة وعوامل تصميم الصهريج المتعلقة بسهولة التحرك

يتم تعبئة كل صهريج بنوع : )م2017االدارة العامة للبترول، ( تعبئة الصهاريج الناقلة 4.1.5.3
وذلك  ،التوليد الخاص بمحطةسوالر الأو واحد من الوقود سواء سوالر، بنزين، كيروسين، غاز، 

  .من والسالمةإلجراءات األ على جودة المنتج و تنفيذاً  حفاظاً 

  .التخزين: سادسةالمرحلة ال 4.1.6

نين وأنظمة و المستقلة حسب قوا،أعداد مخازن الوقود سواء التابعة لمحطات الوقود والغازإيتم 
ويتم وضع  ،نشاءمن والسالمة واإلكل عوامل األ ةحيث يتم مراعا ،تآتنظيم األبنية والمنش

وتقوم الصهاريج الناقلة للوقود  ،تكون فوق األرضفما الغاز أتحت األرض  االوقود غالبخزانات 
جولة ميدانية ( زن منفصلكل نوع من الوقود في مخ ،والغاز بتفريغ حمولتها في المخازن

  .)م2018للباحث، 

  التوزيع والتداول: سابعةالمرحلة ال 4.1.7

فغالبية المخازن  ،لية العمل في المحطةآللوقود والغاز حسب نوع المخزن و  يتم التوزيع والتداول
 ،نابيب الغازأأو سواء في السيارات  ،ى المستهلكمثبت عليه معدات السحب مباشرة من الخزان ال

صهاريج الوقود مرة أخرى لنقلها  وجد بعض المحطات والمخازن المنفصلة تقوم بتعبئةتولكن 
  .)م2018جولة ميدانية للباحث، (و غاز أخرى وذلك ليتم تعبئتها للمستهلكألى محطة وقود إ

  ثارالتخلص من النفايات واآل: ثامنةالمرحلة ال 4.1.8

ما بخصوص الوقود ،ألية التخلص منهاآوجد نفايات تذكر ليتم الحديث عن تبخصوص الغاز ال 
 خزان سفل الخزان وبالتالي يبقى هذا الجزء منأسم من  15- 10الوقود على ارتفاع  فيتم سحب

في  الملوث وبالتالي يتم سحب هذا الجزء من الوقود ،والعوالق والمياه األوساخالوقود يترسب فيه 
شهر حسب كمية الوقود المخزنة في الخزان ويتم تصفيها في خزان  12- 6فترات تتراوح من 

  .)م2018جولة ميدانية للباحث، ( فرانا يبقى من رواسب يتم حرقها في األمخصوص وم
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  والغاز البترولالجهات العاملة في إدارة قطاع  4.2

  :كل من المؤسسات التاليةا القطاع في هذ تعمل 

 مكتب غزة –اإلدارة العامة للبترول  -1

 مكتب غزة –الدائرة المالية  -2

 اإلدارة العامة للبترول -دائرة المعابر -3

 اإلدارة العامة للمعابر والحدود -4

 اإلدارة العامة للبترول مكتب رام اهللا -5

 الدائرة المالية مكتب رام اهللا -6

 هيئة البترول المصرية  -7

  إدارة معبر رفح البري -8

  :ي الباحثأر  4.3

لية العمل في معبر كرم أبو آنه يوجد فارق كبير بين أالبترول والغاز  إدارة قطاعيرى الباحث في 
سيسه أبين معبر رفح للبترول والذي تم تو  م،2009عام  هسيسأقسم الوقود والذي تم ت –الم س

وفر فيه كل عوامل تت )ف الباحثشراإتصميم و (ن معبر رفح للبترول إحيث  م،2018عام 
كثر ألحصار المفروض على قطاع غزة منذ وسهولة التشغيل والصيانة رغم ا ،من والسالمةاأل

نشاء معبر بهذا الحجم والذي يؤثر على توفير القطع والتوصيالت والمعدات إل، عام 12من 
وذلك بشهادة الشركة المصرية المزودة للوقود مقارنة بالجولة التي أجراها الباحث على والتطور 

رغم ف) الباحث وٕاشرافتنفيذ (ما معبر كرم أبو سالم أ.ية مصر العربيةمخازن السوالر في جمهور 
من و األأو الصيانة أال يرتقي للعمل سواء التشغيل إال أنه لي كل التسهيالت والدعم الما

من حادثة بسبب عدم كثر أوقد حدثت  ،حتاللاالطرف  من منيةأوذلك يعود ألسباب  ،والسالمة
سبق وتم ( م2014منها حريق معبر كرم أبو سالم عام من والسالمة نذكر وجود عوامل األ

  ).ة في الفصل الثانيالحديث بالتفصيل عن الحادث
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 :الفصل الخامس

تحليل واقع محطات الوقود في قطاع غزة 
  )GIS(نظم المعلومات الجغرافية  باستخدام
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غزة باستخدام نظم تحليل واقع محطات الوقود في قطاع : الفصل الخامس
  )GIS(المعلومات الجغرافية 

  المعلومات الجغرافيةتحليل واقع محطات الوقود والغاز باستخدام نظم  مدخل إلى 5.1

  المفهوم اإلجرائي لنظم المعلومات الجغرافية  5.1.1

من خالل البيانات السابقة التي توصل لها الباحث وتحليل المحتوى النظري لربطه باألهداف 
للوصول لإلطار العملي الذي يحقق أهداف الدراسة فقد توصل الباحث إلى أن نظم المعلومات 

هي مجموعة من النظم تهدف  (Geographical Information Systems) الجغرافية 
وذلك بغية ربط هذه المعلومات  ،ومعالجتها باستخدام البرامج المحوسبةلتحليل البيانات 

 طبقاتمعينة وتنظيم المعلومات من خالل  إحداثياتبالتخطيط المكاني والمواقع الجغرافية وفق 

(Layers)  توضع على خرائط(Maps) تبرز كافة المعلومات والبيانات لتلك  لمنطقة جغرافية
ف دقيق لكافة البيانات التي تتعلق بالربط الباحث على عملية وص، وسوف يعتمد المنطقة
  .والوصف لكافة محطات الوقود والغاز المتواجدة في قطاع غزة ،المكاني

  .بيانات للمشروع الذي يعده الباحثوتحليل ال فوائد نظم المعلومات الجغرافية 5.1.2

  :فوائد كثيرة ومنهاللمشروع المقترح 

الفرصة لتحليل البيانات والمعلومات ومصادر الخطر ونطاق  إتاحةأنه سوف يعمل على  .1
الوقاية والسالمة العامة في  إهماإلجراءاتالناتجة عن تأثيراتها الجغرافية النتشار المخاطر 

  .محطات الوقود والغاز

ثالثية األبعاد إنشاء أنواع متعددة من المستخرجات الكارتوكرافية الموضوعية العادية، أو  .2
لخرائط واألشكال والجداول اإلحصائية والتي تتمثل أيضا في قوائم العناوين االتي تشمل 

  .في محطات الوقود في قطاع غزة وكذلك الملخصات اإلحصائية

والمؤسسات الفاعلة في  ،خاصة بمحطات الوقود والغاز يمكن دمج مجموعات وقواعد بيانات .3
المديرية العامة للدفاع المدني، العمليات المركزية، الشرطة (االستجابة السريعة للحوادث 

وكذلك مؤسسات إدارة مخاطر  ،)الفلسطينية، المستشفيات، محطات اإلسعاف، وغيرها
زارة النقل اإلدارة العامة للبترول، الدفاع المدني، و (محطات الوقود والتوزيع والتصاريح مثل 

يسهل بناء وذلك كي ). والمواصالت، وزارة الحكم المحلي، سلطة البيئة، وزارة العمل وغيرها
  .واقعي وحيوي يتميز بالفاعلية واستفادة المؤسسات منهذج و نم
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ودفاع مدني بناء على  إسعافيمكن فحص مدى انتشار المخاطر وتحديد أقرب محطة  .4
الوقاية والسالمة العامة التي  إجراءاتالمختصة وكذلك  المعلومات التي تحدثها المؤسسات

. تصنيف واقعي للمخاطر ونطاق التأثير إخراججهات المختصة، بحيث يمكن تحددها ال
  .وبالتالي تحليل البؤر المركزية النتشار الخطر ونطاق التأثير المكاني

الوقود والبيانات سوف يساهم التحليل في توفير خرائط مكانية حقيقية ألماكن محطات  .5
الحلول  وٕايجادالخاصة بكل محطة يمكنها أن تساعد في تشخيص المشكالت  الوصفية

  .إلعادة التوزيع واالنتشار المكاني لمحطات الوقود

فهم النمط الوطني إلدارة قطاع وسائل متقدمة تساعد على تحسين  سوف يقدم المشروع .6
  .الجغرافيةالعمليات المكانية للظاهرة المحروقات و 

إمكانية التعديل على التطبيقات والمخرجات وفق المتغيرات الميدانية التي تتم بعد عمليات  .7
فتكون هذه  ،تحديث المعلومات في الملفات وذلك عند حدوث تغير في هذه المعلومات

  .المعلومات حديثة وواقعية دائماً 

اق الخطر لكل محطة وقود أو غاز المكانية لكافة المحطات ونطتقليص وقت رسم الخرائط   .8
  .الطارئة للحوادث المفاجئة لالستجابةوذلك في إطار تقديم الخطط الوطنية 

  .ضمن محطات الوقود ئالطوار تحديد نطاق التوزيع المكاني لمخازن . 9

من  ، وصيانتها، والتحكم بها بسرعة كبيرةمحطات الوقود والغاز بياناتحفظ  إمكانية  .10
  .خالل البوابة الوطنية

  عدادهة الذي يسعى الباحث إلوظائف نظام المعلومات الجغرافي 5.1.3

  :لنظم المعلومات الجغرافية أربع وظائف رئيسة تتمثل بما يأتي

 وٕاجراءاتلكافة محطات الوقود والغاز وأهم المخاطر  إدخال البيانات اإلحصائية والجغرافية  . 1
  .وتحويلها وتدقيقها وتحريرها الوقاية والسالمة

  .أو أي وسيلة تخزين أخرىمن خالل سيرفرات الحاسوب الحكومي البيانات  تخزن  . 2

معالجة البيانات وتشمل الوظائف الكارتوجرافية التي تتضمن تعديالت المقياس وتحويل   . 3
لنهائية أي وتعديل المقاييس وٕانتاج الخرائط ا ،العكسو  (Vector to Raster) البيانات من

ية المطابقة عن إجراء عمل الفضغير ذلك، و ) المقياس والعنوان واإلطار إضافة(إخراجها 
وحساب المسافة وٕاجراء عمليات التحليل اإلحصائي ،  (Buffering) روتحديد منطقة التأثي
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لمحطات الوقود والغاز ومقدمي خدمات االستجابة الطارئة  لمختلف البيانات المدخلة
  .للحوادث الميدانية

يمكن أن  نصوص كتابيةو أشكال كارتوكرافيةو جداول و البيانات بصورة خرائط كافة عرض  .4
  .يستفيد منها صناع القرارات

  خدمة في إعداد المشروع والمنظومةاألدوات المست 5.2

  )مEsri( ،2018(موقع ازري (:)Portal for ArcGIS(برنامج  5.2.1

)Portal for ArcGIS ( هو أحد أهم مكونات شركة)ArcGIS Enterprise ( إنتاجومن 
الخرائط والتطبيقات والبيانات المختلفة مع األشخاص  إتاحةبحيث يعمل على  )Esri(شركة 

الخرائط والمؤسسات الوطنية عبر االنترنت، تم تصميم البرنامج للمستخدمين في نشر 
الجغرافية بشكل سريع يساهم في االعتماد على األدوات والصفات التي تصمم بشكل  توالتطبيقا

  .مسبق مع إمكانية التعديل عليها ونشرها بسهولة

، )م2018(الشركة في مارس  أطلقتهاوالتي  10.6.1نسخة ببرنامج تحت تحديث  آخردرت ص
حيث تضمن النسخة األخيرة تحسينات وٕاضافات في مجال التحليل النقطي وتجميع الصور 

لكتروني على صفحة إيعتبر البرنامج تطبيق ). Drones(الجوية والتعامل مع الطائرات المسيرة 
شركة  وتتيحأو عبر مواقع االنترنت،  ة،لخادم محلي عبر الشبكات المحليويب يتطلب استضافة 
يوم للتجربة، ثم يمكن االستضافة للخوادم ) 21(تكاليف لفترة محدودة  إزري استضافة بدون 

  .الخاصة بتكاليف حسب المدة التي يشملها العقد

  :األدوات5.2.2

وهي موضحة تم استخدام عدة أدوات و في معالجة البيانات )  (Arc Gis(استخدام برنامج  بعد
  .)5.1(في جدول 

  .األدوات المستخدمة في إعداد المنظومة، إعداد الباحث): 5.1(جدول 
  االستخدام  األداة

Buffer  النطاق المكاني  
Clip  االقتطاع  

Dissolve  الدمج  
Point Density  كثافة توزيع النقاط  
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  :البيانات والمعلومات والخرائط المكانية لمنطقة الدراسة تحديد 5.3

ن الباحث قام بالتواصل ، حيث إتحليل البياناتبالمتعلقة  المعلوماتسعى الباحث لتحليل كافة 
مع العمليات المركزية لوزارة الداخلية واألمن الوطني والمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، 

غزة ورفع كافة  قطاعالوقود والغاز في  محطاتكافة وقد تم زيارة  ،للبترولواإلدارة العامة 
خارطة أساسية لقطاع غزة  إعدادذلك  ، تلى)GPS(محطات الوقود باستخدام جهاز  إحداثيات

والتي تم استخدامها في توقيع البيانات الجغرافية والمكانية التي حددها الباحث بالتنسيق مع 
التنفيذية العمليات  تسلسل نظم المعلومات الجغرافية من الجهات الشريكة، وبدأت مختصي
  :كالتالي

، المؤسسات الحكومية( نو يستطيع المستخدم قاعدة بيانات مكانية محوسبة بحيث إنشاء •
بكل سهولة استخدامها ) ن، الباحثونأصحاب المحطات، المواطنو ، النقابات المختصة

وهذا ،في صياغة القرارات التي تتعلق في مخزون الطوارئ المتوفرةالبيانات واالستفادة من 
ات الفاعلة لمؤسساتطوير الخطط وٕادارة المحروقات يوميًا وشهريًا و ينعكس على  بدوره سوف

 .تقنية وتكنولوجيةبطريقة  في إدارة قطاع المحروقات والغاز

تيعاب معظم التغيرات المستقبلية، إمكانية اس استدامة تطوير التطبيقات والتي تساهم في •
  .التحديث والتعديل الالزم للنظام إجراءوذلك من خالل 

 ،تحليل واقع خدمات محطات الوقود والغاز من حيث الكفاءة ومعرفة نمط توزيع هذه المواقع •
  .ومدى تأثيرها ومعرفة مناطق التجمع والتمركز للمحطات

وذلك من خالل رفع كفاءتها وفتح مواقع خدمات التخطيط المكاني لمحطات الوقود والغاز  •
  .جديدة بما يتالءم مع حجم السكان وتوزيعهم

في دراسة وتحليل وتخطيط محطات  (Gis)قدرة تقنيات نظم المعلومات الجغرافية إبراز •
  .الوقود والغاز كعناصر من النظام المكاني

  .المنظومةمتطلبات  5.4

تعتمد المنظومة على تحليل الواقع الحالي لكافة محطات الوقود ونطاق الخدمة لكل محطة 
وتحديد نطاق الخطر وذلك وتحديد األماكن التي يوجد بها االستكفاء الكامل بتوزيع المحطات، 

وفق ما حدده الباحث في مخاطر محطات الوقود في الفصل الثالث، وسوف يتم توزيع مهام 
  إلدارة مخاطر قطاع المحروقات والغاز في قطاع غزة ةنيالوطالمنظومة 
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  تحديد االحتياجات 5.4.1

عقد مجموعات بؤرية مركزية مع الجهات المختصة والفاعلة في إدارة قطاع المحروقات تم 
والغاز الطبيعي في قطاع غزة وذلك لتحديد االحتياجات التي يتطلب وجودها في واجهة كل 

إلى عقد مجموعة بؤرية مركزة مع أصحاب محطات الوقود ومجموعة  جهة ذات عالقة، إضافة
جموعة بؤرية مركزة مع وزارة الحكم المحلي واإلدارة بؤرية مركزة مع أصحاب محطات الغاز وم

وذلك في إطار فهم كافة االحتياجات والمتطلبات الخاصة بإنشاء المنظومة  ،العامة للبترول
  .لمحروقات والغازاإللكترونية إلدارة مخاطر قطاع ا

جمعها الباحث الخاصة بتحليل واقع إدارة المخاطر في قطاع  التيمن خالل البيانات 
كافة البيانات  إضافةالتحليل الجغرافي بعد تم االعتماد على المحروقات والبترول في قطاع غزة 

  :والتي من خاللها توصل الباحث للطبقات التالية وهي

 خاصة بالحدود الجغرافية لمنطقة الدراسةهي طبقة  :الحدود الجغرافية )(layerطبقة  5.4.1.1
خارطة قطاع غزة والتقسيم الجغرافي واإلداري لمحافظات  )5.1(ويوضح شكل رقم  .)قطاع غزة(

  .قطاع غزة

  
  ية لمنطقة الدراسة، إعداد الباحثخريطة الحدود الجغراف). 5.1(شكل 
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  محطات الوقود والغاز ) (layerطبقة  5.4.1.2

اعتمد فيها الباحث على إدخال كافةالبيانات الخاصة بإحداثيات محطات  :أوال محطات الوقود
الوقود التي رفعها الباحث برفقة كل من المديرية العامة للعمليات المركزية والمديرية العامة 

الذييوضح التحديد ) 5.2(للدفاع المدني واإلدارة العامة للبترول والتي كان مخرجها شكل رقم 
  .طات الوقود في قطاع غزةالجغرافي لكافة مح

  
  ، إعداد الباحثمحطات الوقودالتوزيع الجغرافي ل). 5.2(شكل 

محطات الغاز وذلك وفق الجولة الميدانية  وٕاحداثياتبعد تجميع بيانات  :ثانيًا محطات الغاز
بمشاركة الجهات المختصة  والتي )GPS(بواسطة جهاز  اإلحداثياتالتي قام بها الباحث برفع 

  .لخريطة توضح التوزيع المكاني لمحطات الغاز) 5.3(مخرجها شكل رقم كان 
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  إعداد الباحثخريطة توضح التوزيع المكاني لمحطات الغاز، ). 5.3(شكل 

  :الخدمات المساندة ) (layersاتطبق 5.4.1.3

من خالل تحليل التقارير الصادرة من وحدة التخطيط والتطوير :أوًال محطات الدفاع المدني
والتوزيع المكاني لمحطات الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة توصل الباحث لشكل رقم 

  .جميع محطات الدفاع المدني في منطقة الدراسةوضح الذي ي) 5.4(

من خالل األهداف التي وضعها الباحث لتحليل الخدمات المساندة  :ثانيًا المستشفيات
شار المخاطر  وذلك من خالل تحديد مواقع لالستجابة العاجلة في حاالت األزمات وانت

المستشفيات والمراكز الطبية التي تتوفر بها سيارات إسعاف في منطقة الدراسة، ويوضح شكل 
  .المستشفيات والمراكز الطبية التي تتوفر بها إسعافات) 5.5(رقم 
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  التوزيع الجغرافي لمحطات الدفاع المدني، إعداد الباحث). 5.4(شكل 

  
  إعداد الباحثتوزيع المستشفيات والمراكز الطبية التي تتوفر بها إسعافات، ). 5.5(شكل 
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   ودمج الخرائط تنفيذالمراحل  5.5

  مرحلة جمع المعلومات 5.5.1

ال بد من جمع المعلومات والبيانات الالزمة، حيث تم جمع المعلومات بمساعدة كان في البداية 
جولة ميدانية للباحث، ( :المدني، والهالل األحمر وكانت كالتاليالعمليات المركزية، الدفاع 

والمديرية العامة للعمليات المركزية، واإلدارة العامة  ،برفقة المديرية العامة للدفاع المدني
  :، وتوصل الباحث للنتائج التالية)م2018للبترول، 

حافظات محطة موزعة على م 214بلغ عدد محطات الوقود والغاز في قطاع غزة  •
في  39و ،في الوسطى 38 ،في غزة 61و ،في محافظة الشمال 34 :القطاع كالتالي

  .في رفح 29و ،خانيونس

موزعة على محافظات القطاع  اً مركز  18بلغ عدد مراكز الدفاع المدني في قطاع غزة  •
وثالثة في  ،وثالثة في الوسطى ،وخمسة في غزة ،ثالثة مراكز في الشمال :كالتالي

  .وتقوم هذه المراكز بتغطية قطاع غزة بالكامل، وأربعة في رفح  ،خانيونس

 6: كالتالي مركز موزعة على محافظات قطاع غزة 27 اإلسعافبلغ عدد مراكز  •
محطات في خانيونس،  7محطات في الوسطى،  3في غرة،  6محطات في الشمال، و

 .للمحافظاتمحطات في رفح، وتعمل على تغطية كافة النطاق الجغرافي  4

كل مركز دفاع مدني يغطي منطقة دائرية مركزها مركز الدفاع المدني ونصف قطرها  •
أبرزت معايير  التي)م2016قسم المشاريع والدراسات، (، وذلك بناء على دراسة مك2-3

  .التخطيط والتوزيع لمحطات الدفاع المدني الفلسطيني

 4-2من  يغطى منطقة دائرية مركزها مركز اإلسعاف ونصف قطرها إسعافكل مركز  •
، وذلك بناء على التحليل الذي أجرته المديرية العامة للعمليات المركزية في وزارة كم

الداخلية واألمن الوطني، حيث يرجع االختالف لمستوى الكثافة السكانية وقرب المحطة 
 ،وهذا فقط بما يتعلق بالقطاع الحكوميمن المناطق الساخنة والحاجة لوجود مستشفى، 

أما القطاع األهلي لم يتمكن الباحث من الحصول عليه لصعوبة الوصول للمعلومات 
واإلحداثيات وأن عمليات االستجابة العاجلة تكون من المؤسسات الحكومية ويضاف لما 

لك تي و للدفاع المدني تتوفر في المراكز الرئيسية للدفاع المدن إسعافمحطات  5سبق 
 .تعمل على التحرك مع مركبات اإلطفاء واإلنقاذ بحكم تكامل الخدمات
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  : مرحلة تجهيز المعلومات 5.5.2

تم تصنيفها وترتيبها في ملف منسق وتحضيرها  ،جمع المعلومات والبيانات الالزمةبعد عملية 
  .للمرحلة التالية

  البيانات إدخالمرحلة  5.5.3

  .في قاعدة بيانات جغرافية مجمعة إدخالهابعد تجهيز البيانات تم 

  .مرحلة معالجة البيانات 5.5.4

 (GIS)بعدما تم تجهيز البيانات وٕادخالها تمت عملية المعالجة والتحليل باستخدام برامج ال

  :وكانت النتائج كالتالي

نطاق خدمة لكل  2كم2.5التأثير الجغرافي لمحطات الدفاع المدني بأخذ متوسط  5.5.4.1
  )2016وحدة التخطيط والتطوير،  -الدفاع المدني(وذلك حسب معاير  مركز

ن أساس أالدفاع المدني على  مراكزمن  مركزتغطيتها من كل  مكنيالمساحة التي  تأخذذا إ
 وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،كم 2.5بنصف قطر و  بشكل دائري يغطيمركز كل 

ومن خالل  ،2كم2.5يوضح نطاق الخدمة للمحطات التي تقع في نطاق )5.6(يوضح شكل رقم 
من مساحة % 61 تبلغ) طفاءاإل(ة تغطية خدمات الدفاع المدني ن نسبأنه يتضح إفالتحليل 

) 5.2(موضحة في جدول رقم  النطاق عدة محطات بترول وغاز احيث خرج من هذ ،قطاع غزة
  .لمحافظاتالتوزيع الجغرافي ل حسب وذلك

  ، إعداد الباحثالمحطات الخارجة عن نطاق تغطية مراكز الدفاع المدني): 5.2(جدول 
  الخارجة عن النطاق المحطات  المحافظة  م
  محطة المحيط الهادي   الشمال  1
جبه،  أبومحطة شحيبر للغاز، محطة ضبان للغاز، محطة أبو شعبان للغاز، محطة علي   غزة  2

  محطة حسام أبو الكاس 
  محطة األقصى للغاز، محطة أبو صبرة للغاز، محطة األقصى للغاز محطة البركة للبترول،  الوسطى  3
محطة المواصي للبترول، محطة األسطل للبترول،محطة خزاعة للبترول،محطة السامر   خانيونس  4

  محطة أبو مطلق للغاز للبترول،
محطة العمري  للبترول، 2محطة سالمة الجنوب للبترول،محطةتمراز للغاز، محطة األقصى   رفح  5

  )البحر(محطةالسطري للبترول، محطة بهلول  للبترول،
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  الباحث إعداد، لمراكز 2كم2.5نطاق الخدمة للمحطات التي تقع في نطاق .)5.6(شكل 

  

 اإلسعافأعلى نطاق خدمة لتعدد مركبات بأخذ  اإلسعافالتأثير الجغرافي لمحطات  5.6.4.2
  : محطةنطاق خدمة لكل  2كم4 بأخذفي نفس المحطة 

 ساسأاإلسعاف على  محطاتمن  محطةن يتم تغطيتها من كل أمكن يالمساحة التي  أخذنا إذا
، والهالل )م2016الدفاع المدني، (وذلك حسب  مك 4تغطي بشكل دائري بنصف قطر  هانأ

ن نسبة أنه يتضح لنا إتخدام نظم المعلومات الجغرافية فوباس ،)2018األحمر الفلسطيني، 
) 5.7(كما هو موضح في شكل رقم ،من مساحة قطاع غزة% 81تبلغ تغطية خدمات اإلسعاف 

حيث خرج ،اإلسعافالذي يبين نطاق الخدمة لمحطات الوقود التي تدخل ضمن نطاق خدمة 
جدول رقم  فيموزعة حسب المحافظات وهي لبترول والغاز لالنطاق عدة محطات  امن هذ

)5.3(.  
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  لمحطات اإلسعاف، إعداد الباحث 2كم4نطاق الخدمة للمحطات التي تقع في نطاق ). 5.7(شكل 

  .، إعداد الباحثاإلسعافاألوليالمحطات الخارجة عن نطاق تغطية مراكز ) : 5.3(جدول 

  المحطات  المحافظة  م
  ،محطة أبو جهل، محطة محمد العطارالساحل للغازمحطة   الشمال  1
،محطة شحيبر للغاز، محطة ضبان للغاز، محطة أبو )جحر الديك(جبة  أبوشركة علي   غزة  2

  شعبان للغاز،محطة شمس للغاز، محطة أبو الكاس للغاز 
،محطة األقصى، محطة الواصف للغاز، محطة أبو كميل للغاز، )الزهرة(محطة مدين  الوسطى  3

  مغصيب للغازو محطة أبمحطة أبو صبرة للغاز، 
  )قيزان النجار(، محطة األسطل، محطة السامر )المواصي(األسطلمحطة   خانيونس  4
  ال يوجد  رفح  5

 .مرحلة فحص المعلومات 5.5.5

  .في مرحلة الفحص يتم فحص البيانات وعرضها على المختص في اإلدارة العامة للبترول

  .وٕاخراجهامرحلة عرض المعلومات  5.5.6

  .العديد من الخرائط والتي توضح النتائج التي تم استخراجها من المراحل السابقة إخراجتم 
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  الشركاء 5.6

  الدفاع المدني •
  )العمليات المركزية(وزارة الداخلية  •
  اإلدارة العامة للبترول  •
  الهالل األحمر الفلسطيني •
 وزارة الصحة •

المرفقة في الفصل السادس وذلك سوف يقوم الباحث بعرض المنظومة المتكاملة في المقترحات 
  .بما يشمل نمط التصميم لكل بوابة الكترونية لكافة الشركاء

  لمخاطر المتوقعة في محطات الوقودإدارة ا 5.7

من خالل التحليل الذي أجراه الباحث وبناء على التجارب العملية وتحليل الحوادث السابقة 
واستنادًا للتقارير المتوفرة لدى اإلدارة  ،سابقةسنة  20النفجار وحرائق وتسريب الوقود على مدار 

ضح المخاطر المتوقعة تت )5.8(لشكل رقم بحسبا:توصل الباحث إلى ما يلي ،العامة للبترول
وقد افترض الباحث السيناريو التالي الذي نشأ نتيجة الجولة التي أجراها  .لمحطات الوقود

أسفل سطح األرض ما الواحد كمية الوقود المتوفرة في المحطة  متوسط أن حيث افترضالباحث 
لمزيد من التفاصيل .لتر) 35,000(لتر، ويتوفر صهريج لنقل الوقود بسعة ) 250,000(يقارب 

   ).3.1(في الملحق رقم انظر للخرائط التفصيلية للمخاطر المتوقعة في محطات الوقود 
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  إعداد الباحثالمخاطر المتوقعة لمحطات الوقود، . )5.8(شكل 

  مخاطر االنفجار 5.7.1

ساهم التحليل الذي أجراه الباحث في تحديد مخاطر االنفجار والتي يمكن أن تحدث في حال 
امل و ععدة لعب وت ،الوقود في قطاع غزة توفرت العوامل الدافعة لنشوء االنفجار في محطات

، فوق سطح األرض ةكمية الوقود المتوفرة وعدد الصهاريج المتواجدفي حدوث االنفجار مثل 
الوقاية المتوفرة في المحطة، وسالمة هيكل  إجراءاتونوعية التشطيب المحيطة، والتحكم في 

لتوليد وفتحات ومنافذ التعبئة، والمولد المتوفر  ،فتحات التهوية ، ومسافات األمان بيناإلنشاء
، وبالتالي يقع )م50(دائرة نصف قطرها  تغطي ج االنفجاراتن كان، الطاقة الكهربائية وغيرها

) 5.9(ويشير شكل رقم  .من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت تأثير خطر االنفجار% 1.4

  .لمحطات الوقود في قطاع غزةالتأثير الجغرافي لمخاطر االنفجار المتوقعة 

  مخاطر الحريق 5.7.2

من خالل التحليل الذي أجراه الباحث في تحديد مخاطر الحريقوٕامكانية حدوثها في حال توفرت 
العوامل المساعدة لنشوء الحريق في محطات الوقود، فإنه تلعب عدة عوامل النتشار مخاطر 
الحريق مثل كمية الوقود المتوفرة، وعدد الصهاريج المتواجدة فوق سطح األرض، ونوعية 

يطة، والتحكم في إجراءات الوقاية المتوفرة في المحطة، وسالمة هيكل اإلنشاء، التشطيب المح
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ومسافات األمان بين فتحات التهوية وفتحات ومنافذ التعبئة، والمولد المتوفر للطاقة الكهربائية، 
وبالتالي يقع )م100(والمناسيب المحيطة بالمحطة، كان ناتج الحريق يقع في دائرة نصف قطرها 

) 5.10(ويشير شكل رقم . من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت تأثير خطر الحريق% 5.2

  .للتأثير الجغرافي لمخاطر الحريق المتوقعة لمحطات الوقود في قطاع غزة

  
  إعداد الباحث التأثير الجغرافي لمخاطر االنفجار المتوقعة لمحطات الوقود في قطاع غزة، .)5.9(شكل 

  مخاطر التسريب 5.7.3

من خالل التحليل الذي أجراه الباحث في تحديد مخاطر التسريب وٕامكانية حدوثها في حال 
توفرت العوامل المساعدة للتسريب في محطات الوقود، فإنه تلعب عدة عوامل النتشار مخاطر 

في المحطة، التسريب مثل كمية الوقود المتوفرة فوق سطح األرض، وٕاجراءات الوقاية المتوفرة 
ومسافات األمان بين فتحات التهوية وفتحات ومنافذ التعبئة، والمناسيب المحيطة بالمحطة، كان 

من إجمالي مساحة قطاع % 11وبالتالي يقع ) م150(ناتج التسريب يقع في دائرة نصف قطرها 
التسريب للتأثير الجغرافي لمخاطر ) 5.11(ويشير شكل رقم . غزة تحت تأثير خطر التسريب

  .المتوقعة لمحطات الوقود في قطاع غزة
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  إعداد الباحثالتأثير الجغرافي لمخاطر الحريق المتوقعة لمحطات الوقود في قطاع غزة، .)5.10(شكل 

  
  إعداد الباحثالتأثير الجغرافي لمخاطر التسريب المتوقعة لمحطات الوقود في قطاع غزة، .)5.11(شكل 
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  البيئيالتلوث  مخاطر 5.7.3

في حال  انتشارهوٕامكانية  التلوث البيئيمن خالل التحليل الذي أجراه الباحث في تحديد مخاطر 
والضوضاء  ،من فتحات التهويةتطاير الو محطات الوقود وتشغيل انسكاب المحروقات والزيوت 

برك خرسانية توفر بها تلهواء والتربة والمياه وخاصة في المحطات القديمة التي ال اتلوث و 
دائرة نصف  يقع في ناتج التسريب في كانمن المواسير الحديدية،  توالتمديداحول الخزانات 

. من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت تأثير خطر التسريب% 25وبالتالي يقع  )م500(قطرها 
المتوقعة لمحطات الوقود في  التلوث البيئيتأثير الجغرافي لمخاطر لل) 5.12(ويشير شكل رقم 

  .قطاع غزة

  
  إعداد الباحثالتأثير الجغرافي لمخاطر التلوث البيئي المتوقعة لمحطات الوقود في قطاع غزة،  )5.12(شكل 

  الغازإدارة المخاطر المتوقعة في محطات  5.8

من خالل التحليل الذي أجراه الباحث وبناء على التجارب العملية وتحليل الحوادث السابقة 
سنة سابقة واستنادًا للتقارير المتوفرة لدى اإلدارة  20النفجار وحرائق وتسريب الغاز على مدار 
ضح المخاطر المتوقعة تت )5.13(شكل رقم  بحسب: العامة للبترول توصل الباحث إلى ما يلي

وقد افترض الباحث السيناريو التالي الذي نشأ نتيجة الجولة التي أجراها  .الغازلمحطات 
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سطح األرض ما  أعلىةالمتوفرة في المحطة الواحد الغازالباحث حيث افترض أن متوسط كمية 
  .طن) 20,000(، ويتوفر صهريج لنقل الوقود بسعة طن) 250(يقارب 

  
  إعداد الباحث المخاطر المتوقعة لمحطات الغاز )5.13(شكل 

  :مخاطر الحريق 5.8.1

من خالل التحليل الذي أجراه الباحث في تحديد مخاطر الحريق وٕامكانية حدوثها في حال 
توفرت العوامل المساعدة لنشوء الحريق في محطات الغاز، فإنه تلعب عدة عوامل النتشار 

تشطيب الصهاريج، الرياح وسرعتها، وجودة  وحركةة المتوفر مخاطر الحريق مثل كمية الغاز 
والتحكم في إجراءات الوقاية المتوفرة في المحطة، وسالمة التمديدات والتوصيالت، ومسافات 

في  يقع ناتج الحريق ، نظام الحماية من الصواعق ، كاناألمان بين الخزانات، ومولد الطاقة
من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت تأثير خطر % 1.4وبالتالي يقع )م100(دائرة نصف قطرها 

في  الغازلتأثير الجغرافي لمخاطر الحريق المتوقعة لمحطات ل) 5.14(ويشير شكل رقم . الحريق
  .قطاع غزة
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  إعداد الباحث.التأثير الجغرافي لمخاطر الحريق المتوقعة لمحطات الغاز في قطاع غزة.)5.14(شكل 

  : مخاطر التسريب 5.8.2

من خالل التحليل الذي أجراه الباحث في تحديد مخاطر التسريب وٕامكانية حدوثها في حال 
توفرت العوامل المساعدة للتسريب في محطات الغاز، فإنه تلعب عدة عوامل النتشار مخاطر 

 المحيطةالحريق مثل كمية الغاز المتوفرة في الصهاريج وحركة الرياح وسرعتها، وكثافة العمران 
تمكن أن تكون كمصدات، والتحكم في إجراءات الوقاية المتوفرة في المحطة، وسالمة والتي ي

ونظام الحماية من التمديدات والتوصيالت، ومسافات األمان بين الخزانات، ومولد الطاقة، 
من % 11.5وبالتالي يقع ،)م200(في دائرة نصف قطرها  يقع ناتج التسريب الصواعق ، كان

تأثير لل) 5.15(ويشير شكل رقم . ة تحت تأثير خطر التسريبإجمالي مساحة قطاع غز 
  .الجغرافي لمخاطر التسريب المتوقعة لمحطات الغاز في قطاع غزة
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  إعداد الباحثالتأثير الجغرافي لمخاطر التسريب المتوقعة لمحطات الغاز في قطاع غزة، ) 5.15(شكل 

  

  : مخاطر التلوث البيئي 5.7.3

في حال  انتشارهمن خالل التحليل الذي أجراه الباحث في تحديد مخاطر التلوث البيئي وٕامكانية 
وخاصة في  ،تلوث الهواء والتربة والمياهأو ،أو سكن زراعي ،رب الغاز في مناطق زراعيةتس

 يالتلوث البيئناتج  كان مديدات للشبكات من النظام القديم،بها الت توجدالمحطات القديمة التي 
من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت % 27.9وبالتالي يقع  )م1000(في دائرة نصف قطرها  يقع

التأثير الجغرافي لمخاطر التلوث البيئي ) 5.16(ويشير شكل رقم . التلوث البيئيتأثير خطر 
  .في قطاع غزة الغازالمتوقعة لمحطات 
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  إعداد الباحثالتأثير الجغرافي لمخاطر التلوث البيئي المتوقعة لمحطات الغاز في قطاع غزة، ) 5.16(شكل 



 

 

 

  

  

  
  
  

: الفصل السادس

  والتوصيات االستنتاجات
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  مقدمة 6.1

للمعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع الوقود والغاز ة للجزء النظري والجزء العملي يبدراسة تحليل
 ،وبعد المالحظة المباشرة والزيارة الميدانية للباحث برفقة الجهات المختصة ،في قطاع غزة

وعضو اللجنة الوطنية  ،وبحكم طبيعة عمل الباحث نائب المدير العام لإلدارة العامة للبترول
ن اجتماعات اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن للسالمة والصحة المهنية، وحضور العديد م

توصل ،ورئيس العديد من اللجان الفنية المختصة بتوزيع محطات الوقود والغاز في قطاع غزة
قطاع البترول والغاز  دارةبإج والتوصيات والمقترحات للنهوض الباحث الى جملة من النتائ

لوجية المختلفة التي تخدم و من الوسائل التكن وتحسين منظومة العمل ومواكبة التطور واالستفادة
  .والغاز بقطاع غزة إدارة المخاطر في محطات الوقود

  االستنتاجات 6.2

بتحليل واقع إدارة المخاطر في محطات الوقود والغاز في قطاع غزة وذلك من خالل الزيارات 
ومستودع تخزين ،وزيارة معبري رفح للبترول وكرم أبو سالم ،الميدانية لمحطات الوقود والغاز
وهما وزيارة مستودعي توزيع الوقود في جمهورية مصر العربية،الوقود لدى شركة التحريرفي رفح

، ومستودع شركة سوميد في محافظة السويس ،مستودع شركة التعاون في محافظة السويس
توصل اع غزة وفي جمهورية مصر العربية ومن خالل المقابالت الشخصية للمسئولين في قط

  :الباحث لالستنتاجات التالية

  الوقود والغاز في قطاع غزة محطات االستنتاجات الخاصة بنظام العمل في 6.2.1

محطات الوقود والغاز في قطاع غزة ويتم  إنشاءلية ولوائح تنظم آ توجد قوانين وأنظمة •
 لألبنيةة المركزية اللجن -وزارة الحكم المحلي(: العمل بموجبها في الجهات المسئولة مثل

وزارة  ، وزارةالنقل والمواصالت،وتنظيم المدن، الدفاع المدني، اإلدارة العامة للبترول
 .)، وزارة الصحة الفلسطيني، وزارة االقتصاد الوطني، سلطة جودة البيئة، وغيرهاالعمل

 ،للبترول ن التابعين لإلدارة العامةيتم إدارة الوقود والغاز بطواقم من الموظفين المختصي •
موظفي الدائرة الفنية  ، موظفي المتابعة والتفتيش،حيث يشمل موظفي المعابر

 األزمات، موظفي إدارة والتراخيص

حيث يتم تدريب  ،يتم إدارة المخاطر الناتجة عن الوقود والغاز بطواقم الدفاع المدني •
وذلك بعقد دورات تدريبية لهم  ،غازالعاملين في محطات الوقود والغاز وموزعي ال

، ولكن من بالغ عن وجود خطر في محطات الوقود والغاز بأيمتابعة واالهتمام الزائد الو 
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خالل مخرجات ورشة العمل تبين أن عمليات التدريب التي تخص العاملين في المحطات 
 .ضعيفة جداً 

قل المحروقات والغاز نضعف االهتمام بتدريب وتأهيل السائقين من مخاطر التعامل مع  •
 .)برنامج تأهيل السائقين(في قطاع غزة 

إلى أن توصل الباحث  ،جمعها التيللمعلومات  االباحث وفق أجراهبناء على التحليل الذي  •
 -التسريب -االشتعال -االنفجار(تتنوع ما بين  تتواجد في قطاع غزة التيلمخاطر ا

 ).التلوث البيئي

االنفجار في المحروقات  إنه خطرحيث  ،خطر متوقع تختلف درجات التأثير على كل •
الوقاية والسالمة تقل احتمالية  إجراءاتم ولكن كلما زادت 50يقع تأثيره األعلى في نطاق 

 .الحدوث ويتم التحكم الفعال في إدارة المخاطر الناتجة

لى عدم وجود معايير محددة لتقييم المخاطر ونطاق التأثير الجغرافي لكل خطر متوقع ع •
 .وذلك وفق المتغيرات الطبيعية والديمغرافية والحضريةة، حدي

خضوع توزيعها  دونتوزيع كافة خدمات االستجابة للطوارئ تخضع إلى األراضي المتوفرة  •
 .ة األراضي الحكومية في قطاع غزةر للمعايير الدولية وذلك يرجع لند

بالمساحات والمسافات وكل معيار يتعلق  ،محلية يخضع توزيع محطات الوقود لمعايير •
 .لبعض واتجاهات السير في كل محورت مع بعضها ابين المحطا

نطاق التوزيع لكم 2.5 في دائرة نصف قطرها وضعت وحدة التخطيط للدفاع المدني •
% 61وبالتالي عند تطبيق هذا المعيار غطت مراكز الدفاع المدني  ،مراكزالجغرافي لل

عن تغطية مراكز الدفاع المدني محطات الوقود  تخرج ، وقدمن إجمالي المحطات
 2، محافظة الوسطى محطات 4محطات، محافظة غزة  3محافظة الشمال : (التالية

 ).محطات 4، محافظة رفح محطات 5محطات، محافظة خانيونس 

بالنسبة لتوزيع مراكز اإلسعاف فإن وزارة الحكم المحلي حددت نطاق الخدمة لكل مركز  •
كم، وعند تحديد تأثير التوزيع تبين للباحث أن سيارات  4طرها في دائرة نصف ق

من إجمالي مساحة قطاع غزة، وخرج نطاق الخدمة % 81اإلسعاف يمكنها أن تغطى 
محطات، محافظة  6محطات، محافظة غزة  3محافظة الشمال :  (المحطات التالية
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محطات محطات، أما محافظة رفحفكل ال 3محطات، محافظة خانيونس 6الوسطى 
 ).مغطاة

تعتبر التشريعات والقوانين جزُء مهمُا من منظومة إدارة المخاطر في قطاع المحروقات  •
 .والغاز وهي المنظم الوحيد في هذ المجال

قوانين توزيع محطات الوقود والغاز ال تراعي التجمعات العمرانية، إذ أنه يسمح بناء  •
 .متر فقط 2 محطات وقود بجوار العمائر السكنية بعد االرتداد

القوانين تمنع ترخيص محطات الوقود بجوار محطات الغاز، ويجب أن تتوفر مسافة ال  •
م بين محطة الوقود والغاز إذا كانت بنفس االتجاه وذلك بغية عدم انتشار 150تقل عن 

 .المخاطر وتوسيع دائرة الخطر

م، 2011سنة سابقة لم يحدث سوى حريق في محطة وقود برفح في العام  15خالل  •
وذلك بسبب استخدام معدات سحب البنزين من قاع الخزان بدون اتخاذ إجراءات 
السالمة الكهربائية، ولكن تمت السيطرة عليه بسبب سرعة استجابة الدفاع المدني، 

 .وخلو المحطة من المحروقات فكان االشتعال ببقايا البنزين المتطاير

ع المحروقات والغاز تتمثل في حوادث أغلب الحوادث التي تمت االستجابة لها في قطا •
التوزيع العشوائي للغاز والتعبئة بطرق غير نظامية، كالبيع العشوائي للوقود وتعبئة 

 .وتفريغ الغاز في أماكن غير مخصصة في ظل ظروف وقائية معدومة

أكثر الحوادث شدة في قطاع المحروقات والغاز كانت حادثي كرم أبو سالم وحوادث  •
 .د والغاز في عمليات التعبئة والتفريغ أثناء إدخاله من األنفاقاحتراق الوقو 

كافة األخطار الناتجة عن توزيع الوقود والغاز وانتشارها مرتبط في إهمال إجراءات  •
الوقاية والسالمة ومخالفة الشروط التصميمية للمحطة وتخزين المحروقات بطرق غير 

 .للمواصفاتنظامية فوق سطح األرض، وبخزانات غير مطابقة 

والغازحسب  من مشكلة سوء توزيع محطات البترول) قطاع غزة (تعاني منطقة الدراسة  •
في إطار تكدس التوزيع في بعض المناطق وفق  وذلك ،التوزيع الجغرافي والسكاني

النطاق الجغرافي ) 6.1(الشروط التنظيمية التي أقرتها اللجنة المركزية ويوضح شكل رقم 
خدمات الوقود والغاز في قطاع غزة، إذ يتبين أن منطقة وسط غزة من أكثر لتكدس 

إذ  يثم منطقة الوسط ،رك معها منطقة الشمالتوتش ،بالمحطات تكدساً مناطق القطاع 
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ويليها خانيونس ثم  تتركز كثافة المحطات على شارع صالح الدين ومنطقة دير البلح، 
وشارع جمال  ،في شارع صالح الدين تقع  محطات الوقودمن المالحظ أن أغلب و  ،رفح

 .عبد الناصر الرابط بين رفح وخانيونس

  
  الباحث إعدادالمناطق التي تتركز فيها محطات الوقود، .)6.1( شكل

 ،أن مخاطر االنفجارإلى بناء على الفرضيات التي وضعها الباحث توصل الباحث  •
 ،)م100(دائرة نصف قطرها تأثير في نطاق  يقع والغاز االشتعال لمحطات الوقود

في حال  من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت تأثير خطر الحريق% 6.8وبالتالي يقع 
التأثير ) 6.2(ويشير شكل رقم نشوب حريق في كافة المحطات بنفس التوقيت، 

 .الجغرافي لمخاطر الحريق في محطات الوقود والغاز بقطاع غزة
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  الباحث  إعدادالتأثير الجغرافي لمخاطر الحريق في محطات الوقود والغاز بقطاع غزة .)6.2(شكل 

 .تؤثر العوامل الجوية ودرجات الحرارة والكثافة العمرانية على انتشار المخاطر •

كافة اإلجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية تساهم في الحد من المخاطر  •
من إجمالي محطات الوقود % 70لكن ما يقارب الناتجة عن قطاع الوقود والغاز، و 

 .والغاز لم يتم تركيب جهاز إنذارأوتوماتكي مرتبط بالتشغيل التلقائي ألنظمة اإلطفاء

أن مخاطر تسريب الغاز إلى بناء على الفرضيات التي وضعها الباحث توصل الباحث  •
للغازوبالتالي ) م200(للوقود، و)م150(دائرة نصف قطرها تأثير في نطاق يقع  والوقود 

في حال  من إجمالي مساحة قطاع غزة تحت تأثير خطر التسريب، وذلك % 32.5يقع 
لتأثير إلى ا) 6.3(ويشير شكل رقم التسريب في كافة المحطات بنفس التوقيت، 

 .في محطات الوقود والغاز بقطاع غزة التسريبالجغرافي لمخاطر 
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  الباحث  إعدادفي محطات الوقود والغاز بقطاع غزة التسريبالتأثير الجغرافي لمخاطر  .)6.3(شكل 

  رة الوقود والغازادإاالستنتاجات الخاصة ب 6.2.2

  مرحلة طلب الوقود والغاز 6.2.2.1

حيث يتم  ،يوجد تنسيق كامل بين مكتب اإلدارة العامة للبترول بغزة ومكتبها برام اهللا •
الكميات المطلوبة في مكتب غزة وتحويلها لمكتب رام اهللا ثم للشركة الموردة  إعداد

  .اإلسرائيلية

بين السلطة الوطنية الفلسطينية والشركات اإلسرائيلية الموردة  إبرامهااالتفاقيات التي يتم  •
من العاملين  يشارك فيها المختصون في المجال أوغير واضحة وغير ملزمة وال يطلع 

 .ة العامة للبترول بقطاع غزةفي اإلدار 

يوجد تنسيق كامل بين مكتب اإلدارة العامة للبترول بغزة والشركة المصرية الموردة  •
  .وهناك وضوح لكافة آليات توريد الوقود والغاز ،للوقود المصري

  مرحلة توريد الوقود والغاز 6.2.2.2

ال تلتزم الشركة اإلسرائيلية الموردة للوقود والغاز بالكميات المطلوبة منها وذلك بوضع  •
نه في المنخفضات الجوية ال يمكن توريد الغاز الن الباخرة المحملة أتبريرات منها 
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ن الظروف األمنية في معبر كرم أبو سالم أن ترسو حسب قولها، أو أبالغاز ال تستطيع 
  .مية المطلوبةال تسمح بتوريد الك

يتم تعويض النقص من الوقود المورد من معبر كرم أبو سالم بوقود وغاز مورد من  •
كل الكمية التي يحتاجها قطاع غزة من الوقود توفير حيث يتم  ،الجانب المصري

 .والغاز

يتم توريد األموال للهيئة العامة للبترول قبل عملية التوريد ألصحاب شركات الوقود  •
لإلدارة العامة برام اهللا، أما  إسرائيلدفع قيمة الوقود المنوى توريده من  والغاز، ويتم

  .العامة للبترول في غزة اإلدارةالوقود والغاز المصري يوضع في حساب 

  مرحلة التفريغ  6.2.2.3

بينما في معبر رفح  ،من والسالمةكرم أبو سالم يفتقد لكل عوامل األالتفريغ في معبر  •
لكترونية لتشغيل أنظمة اإلطفاء إوهناك منظومة  والسالمة األمنللبترول تتوفر عوامل 

  .المبكر واإلنذار

بينما في معبر  ،متر 500لى طويلة تصل إ أنابيبسالم يتم عبر  التفريغ في كرم أبو •
  .مباشرة مما يقلل كميات الفاقد رفح للبترول يتم التفريغ في خزانات

من الجانب اإلسرائيلي تبقى في الجانب  الواردلسيارات المحملة بالوقود والغاز ا •
ويشرف على تفريغها الجانب اإلسرائيلي وبالتالي ال يمكن الحكم من طرفنا  ،اإلسرائيلي

از ما السيارات المحملة بالوقود والغأ،ال مالسيارة قامت بتفريغ كل حمولتها أذا كانت إ
لى داخل محطات صري تصل إلى داخل معبر رفح للبترول وإ الوارد من الجانب الم

جودة الوقود من كد لي يتم تفريغها في الخزانات والتأوبالتا ،الوقود والغاز في قطاع غزة
 .طة طواقم اإلدارة العامة للبترولكل حمولة سيارة بواسلقبل تفريغها 

للرقابة المستمرة من قبل عمليات نقل وتفريغ البترول في محطات الوقود والغاز تخضع  •
 .ومن قبل طواقم التفتيش المتجولين في كافة أرجاء المحافظات ،اإلدارة العامة للبترول

  مرحلة التعبئة  6.2.2.4

لك يزيد من وذ ،تم تعبئة الوقود في معبر كرم أبو سالم بنفس طريقة ووسائل التفريغت •
اشرة للتعبئة سواء من حيث أي خلل في التفريغ ينتقل مب إنحيث  ،احتمال حدوث خطر

  .و الشحنة الساكنة في الوقودأو من حيث زيادة الضغط في الغاز أجودة الوقود 
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والتي تعطي دقة  ،لكترونيةتم التعبئة في معبر رفح للبترول باستخدام العدادات اإلت •
عالية في تحديد الكميات وسحب الوقود من المخازن بعد التأكد من جودة الوقود 

 .تكون عملية التعبئة منفصلة عن عملية التفريغوبالتالي 

تم تعبئة الوقود بعد توصيل المركبات والشاحنات بخط التأريض لمنع تأثير الشحنات ت •
  .الساكنة في المعبر المصري وهذا يمنع الحوادث الناتجة عن الكهرباء الساكنة

  مرحلة النقل 6.2.2.5

المواصالت،  النقل فحصها من وزارةالصهاريج المستخدمة لنقل الوقود والغاز يتم  •
  .الدفاع المدني من حيث مالئمتها لنقل الوقودو 

حيث يتم تحديد حجم  ،تم معايرة الصهاريج الناقلة للوقود عبر اإلدارة العامة للبترولت •
كل حجرة من حجرات الصهريج وتعليم سيخ القياس بحيث يمكن تعبئة السيارة بدون 

  .عداد

اع غزة وهو الصهريج مع ود يمكن تصنيع جزء منها في قطالصهاريج الناقلة للوق •
ما الصهاريج الناقلة للغاز يتم أ،ما السيارة نفسها يتم توريدها من الخارجأ ،تمديداته

 .توريدها من الخارج وال يمكن تصنيعها في قطاع غزة

أثر الحصار االسرائيلي على عمليات تصنيع الصهاريج وذلك من خالل الحديد الذي  •
  .تورده شركات التصنيع في قطاع غزة

  تخزين الوقود 6.2.2.6

ومجهزة  ،مليون لتر 10س به في محطاتها يقدر ب مخزون ال بأتمتلك الشركات  •
  .حسب النظام واللوائح الخاصة بالمخازن

 2وجاري زيادة المخزون ب  ،تمتلك الحكومة مخزون مليون لتر في معبر رفح للبترول •
  .وبذلك فان قطاع غزة يمكنه الصمود لعدة أيام بدون دخول الوقود ،مليون لتر أخرى

 3ال يمتلك مخزون يكفيه للعمل  اآلخروالبعض  ،بعض المحطات تمتلك مخزون كبير •
 .أيام

تمتلك محطة التحرير مخزون للوقود كانت الحكومة قد استغلته في بداية توريد الوقود  •
  .مليون لتر 1.8 بحواليلغزة يقدر 
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  التوزيع والتداول  6.2.2.7

  .تعتبر اإلدارة العامة للبترول المورد الوحيد للوقود في قطاع غزة •

  .يتم تداول الوقود داخل القطاع بتعليمات وتوجيهات اإلدارة العامة للبترول •

يتم نقل الوقود من المحطات التي تمتلك مخزون كبير الى المحطات التي ال تمتلك  •
اإلدارة العامة للبترول مقابل ربح متفق عليه بما ال ال تتعامل مباشرة مع  أو،مخزون

 .يؤثر على السعر المعتمد للمواطن

تقوم  ،حيثال يوجد دور واضح لوزارة االقتصاد الوطني وخاصة إدارة حماية المستهلك •
سطوانة الغاز ، وسعر إاإلدارة العامة للبترول بتحديد الحد األعلى لسعر لتر المحروقات

لسعر الوقود والغاز  س لها عالقة في تحديد الحد األدنىالمختلفة، وليوحسب األحجام 
 .وهذا يساهم في تعويم السعر وبالتالي تزداد المنافسة بين الشركات

  التوصيات 6.3

  :فان الباحث يوصي بالتالي الستنتاجاتبعد البحث والمقابالت والوصول 

السالمة والوقاية في محطات الوقود والغاز التي تقع خارج نطاق الدفاع  إجراءاتزيادة  •
أنظمة رصد المخاطر باستخدام  وذلك من خالل زيادة ،المدني حسب التوزيع الجغرافي

 اإلطفاءالمبكر وربطه في منظومة  اإلنذارف الحرارة والدخان المرتبطة في نظام كواش
ضخة ومصدر مياه مستمر ال يقل عن مع م (Foam)لتر  500التلقائي، وتوفير 

 .لتر وهذا كله مرتبط في نظام المرشات التلقائية 5000

تحديث القوانين والتشريعات واألنظمة الخاصة في توزيع محطات الوقود، وظروف  •
 .وذلك حسب دور كل جهة من الجهات ذات العالقة إنشائها

طاق التأثير الجغرافي ر نظام تقسيم مستويات المخاطر لمحطات الوقود وفق ناصدإ •
 .ونطاق تأثير كل خطر على حداونوعية الخطر المتوقع، 

 .ضرورة توحيد كافة األنظمة الخاصة بإدارة محطات الوقود والغاز بين شطري الوطن •

أسوة  والغازعلى الدفاع المدني تقديم برامج تدريبية للعاملين في محطات الوقود  •
 .موزعي الغازب

خاص بمنح رخصة قيادة مركبة خاصة بالمواد الخطرة وذلك ال بد من اعتماد نظام  •
 .ضمن برنامج تأهيل سائقي مركبات وصهاريج نقل الوقود والغاز
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توزيع محطات الوقود والغاز ووقف منح تصاريح لمحطات الوقود  إلعادةقرار  إصدار •
 .في بداية الفصل السادس) 6.1(والغاز في المناطق المحددة في شكل رقم 

أن تخضع إلى الحاجة وفق المعايير يجب ع خدمات االستجابة للطوارئ عند توزي •
 .وليس لمستوى توفر األراضي ،التخطيطية

عادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بمسافات اآلمان بين محطات الوقود إ •
وبين المباني السكانية والعمائر ومحطات الوقود  ،نفسها وبين محطات الغاز والوقود

 .والغاز

 ،تفريغ وتداول الوقود والغاز في األماكن غير المخصصة عندتجريم التعامل العشوائي  •
 .صف بارتفاع مستوى المخاطرو والتي ت

الوقاية والسالمة في محطات الوقود والغاز  إجراءاتعلى من يخالف  العقوباتتشديد  •
 .تأثير كبير على حياة المواطنين في قطاع غزة من لما له

العوامل الجوية العامة في اختيار وتوزيع محطات الوقود قبل عمليه منح اخذ طبيعة  •
 .التصريحات الالزمة

سنوات  10ة والتمديدات الكهربائية في محطات الوقود كل كيانيتحديث التركيبات الميك •
 .وذلك لمنع تسرب الوقود لباطن األرض ،على األقل

وخاصة في مجال  ،الغازللعاملين في محطات الوقود و  الدوريتطوير التدريب  •
 .األولية لسد الفجوة في نطاق الخدمة لمراكز اإلسعاف اإلسعافات

دعم الدفاع المدني لتوفير سيارات حديثة تساهم في تحسين زمن االستجابة وجودة  •
 .الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني

رؤية الوطنية تقديم الحكومة امتيازات للشركات التي تنقل محطات الوقود والغاز وفق ال •
وخاصة  ،الحكومية الخاصة بمنع انتشار محطات الوقود والغاز بشكل عشوائي

الخاصة بالدفاع ) م2000(لعام ) 3(قانون رقم  إصدارأنشأت قبل  التيالمحطات 
 .المدني

ضرورة اطالع المديرية العامة للعمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية على أسماء  •
مساهمة في ضبط الحالة من د والغاز والعاملين فيها، لما له أصحاب محطات الوقو 

 .األمنية

على محطات الوقود التي لم تستخدم الكاميرات في رصد المخاطر والتغيرات اإلسراع  •
 .منظومة اإلنذار المبكر االلكتروني الكاميرات ضمنفي تركيب 
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 .عمل حمالت توعية بآليات التعامل مع الوقود والغاز للمواطنين  •

ز اتشكيل لجنة مشتركة لإلشراف على فحص مركبات وصهاريج نقل وتوزيع الوقود والغ •
 .وفحصها بشكل دوري ومستمر

تكثيف زيارات محطات الوقود والغاز من قبل الدفاع المدني بما ال يقل عن زيارتين  •
 .سنويًا على األقل

من مدة معتمنع عمل أي مواطن بمحطات الوقود والغاز بدون الحصول على دورة  •
ورخصة عمل من قبل اإلدارة العامة للبترول والمديرية العامة للدفاع  ،الدفاع المدني

 .المدني ووزارة العمل

عند  الشركاتاإلسرائيليةضرورة تفعيل العقوبات المتواجدة فياتفاقية نقل الوقود على  •
 .مخالفة شروط التوريد بحجة التبريرات األمنية أو العوامل الجوية

 .ظومة الوقاية والسالمة في مخزن الوقود الخاص بمعبر كرم أبو سالمتطوير من •

الوقاية من الشحنات الكهربائية الساكنة في كافة مناطق تداول الوقود  جراءاتبإاالهتمام  •
 .والغاز

 .زيادة مخزون الوقود والغاز ليكفي المجتمع في حال األزمات والكوارث •

ايجابيًا على المواطنين في  هوذلك النعكاسعدم تحديد سعر أدنى للمحروقات والغاز  •
 .قطاع غزة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة

تحتاج قوانين الدفاع المدني للتحديث وفق المتغيرات العلمية الحديثة والمتغيرات  •
  .الديموغرافية

  مقترح المنظومة الوطنية إلدارة مخاطر الوقود والغاز في قطاع غزة 6.4

بعد الدراسة العملية والنظرية وتحليل البيانات والمقابالت وتحديد المشاكل والصعوبات المحتملة 
والمخاطر في قطاع غزة باستخدام نظم  األزماتدارة مقترح إل تقديمإلى توصل الباحث 

  .المعلومات الجغرافية

  .فكرة المنظومة االلكترونية إلدارة المخاطر 6.4.1

اإللكترونية على تحديث كافة البيانات الخاصة بمحطات الوقود والغاز من قبل تعتمد المنظومة 
حيث سوف يعمل صاحب المحطة على تحديث بيانات الوقود المتوفر في  ،أصحاب المحطات

مساًء، وكذلك توفير البيانات والخاصة بالتصاريح والكثافة العمرانية  8المحطة كل يوم الساعة 
الوقاية والسالمة العامة من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة،  تإجراءاوالسكانية وكافة 
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قرب محطة يتوفر بها محروقات وغاز وخاصة في فترات األزمات ألوتوفير بيانات للمواطنين 
والكوارث التي يمر بها قطاع غزة، بحيث يتم إدخال كافة البيانات من خالل الدخول الموحد 

  .على الحاسوب الحكومي

  التعريف بالمنظومة اإللكترونية 6.4.2

على عمليات إدخال البيانات عبر الحاسوب الموحد  محوسبة تعتمدلكترونية إهي منظومة 
وتحويل هذه البيانات للصفحات المرتبطة بتحليل البيانات عبر نظم المعلومات الجغرافية، 

  .متوفرة في المحطةالوقود والغاز ال كمياتوبالتالي يمكن تحديد نطاق الخطر وتغيراته وفق 

  مبررات الحاجة للمنظومة اإللكترونية 6.4.3

خرائط التأثير الجغرافي لنطاق الخطر المتوقع لكل محطة من محطات  صدارالحاجة إل •
  .ةحد�لعكل الوقود 

  .الثالثة اإلنتاجنظام متكامل يربط بين أطراف  الحاجة إلى •
 .ٕادارة وتشارك البيانات بين الجهات المختصةتنظيم و  •

  .الحاجة لتوفير بيانات خاصة بالمواطنين للحصول على المحروقات أثناء األزمات •

المخاطر واألزمات في محطات الوقود والغاز في قطاع غزة  إلدارةنموذج مقترح  6.4.4
  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

والمخاطر في محطات الوقود  األزماتليتم معالجة كل ما ورد من إشكاليات وصعوبة في إدارة 
الباحث  لوجيا المتوفرة ونظم المعلومات الجغرافية فانو والغاز في قطاع غزة وباستخدام التكن

  :التالي للعمل به في قطاع غزة نموذجالترح يق

  بناء النموذج 6.4.4.1

كما توقيع كافة محطات البترول والغاز على خريطة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  - 1
 .)6.5(وشكل  )6.4( و موضح في شكل رقمه
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  .توقيع محطات الوقود والغاز في قطاع غزة، إعداد الباحث.)6.4( شكل

 

  
  .الباحث إعدادتوزيع محطات الوقود في قطاع غزة على صفحة الحاسوب الحكومي،  .)6.5(شكل 

من حساب الدخول الموحد التابع لوزارة  إليهاتصميم صفحة ويب يتم الدخول  - 2
الحاسوب الحكومي لكل المستفيدين من كافة  –لوجيا المعلومات و االتصاالت وتكن

المركزية، محطات الوقود  ، العملياتالدفاع المدني، اإلدارة العامة للبترول(الجهات 
والموضحة بالشكل  والدخول للتسجيلالخطوات التالية في  إتباعن يتم على أ ،)والغاز
 ).6.8(والشكل رقم ) 6.7(، والشكل رقم )6.6(رقم 
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  .الدخول الى موقع وزارة المالية بغزة، المصدر وزارة المالية دائرة إدارة العالقات العامة واإلعالم). 6.6(شكل 

 

  
  .المعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا : التسجيل في الدخول الموحد، المصدر). 6.7(شكل 
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  .الدخول الى صفحة اإلدارة العامة للبترول، اإلدارة العامة للبترول) 6.8( شكل

ى حساب الشركة ومعرفة لإلى صفحة اإلدارة العامة للبترول يتم الدخول بعد الدخول إ - 3
، وذلك وفق تطلبه اإلدارة العامة للبترول وطلب ما تحتاجه الشركة وتعبئة كل ما

ه من قبل اإلدارة العامة للبترول كما هو ي، والرد عل)6.9( المقترح في شكل رقمالنموذج 
 ).6.10(موضح في الشكل رقم 

  
  .نموذج الطلبية للبترول والغاز المقترح في المنظومة، اعداد الباحث .)6.9(شكل 
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  .نموذج إعتماد الطلبية للبترول والغاز المقترح في المنظومة، اعداد الباحث .)6.10(شكل 

 أويتم إضافة مخزون الشركة وتحديثه يوميا وذلك بإدخال الوارد والصادر لكل محطة  - 4
شاشة اعتماد الطلبية ودخول الكميات في ) 6.11(يضح شكل رقم و ، و ةشركة على حد

 .حساب الشركات

  
  ، من تصميم الباحثشاشة اعتماد الطلبية ودخول الكميات في حساب الشركات .)6.12(شكل 

من وسالمة وتاريخ االنتهاء وتاريخ أيتم إضافة بيانات المحطات من تراخيص ووسائل  - 5
 .من قبل المديرية العامة للدفاع المدني التجديد في صفحة المحطة

الويب بنظم المعلومات  يتم ربط البيانات الخاصة بالمحطات الموجودة على صفحة - 6
بحيث ينتج عنه تطبيق يمكن الحصول فيه عن كل البيانات المطلوبة عن  ،الجغرافية



 

109 

 

، كما هو موضح في شكل رقم غاز وفي أي وقت أومحطة وقود  أوأي شركة 
 .الذي يبين البيانات التى تخرج لصاحب المحطة) 6.14(، وشكل )6.13(

  
لصاحب محطة الدحدوح على سبيل المثال وهي بيانت خاصة بالمحطة ال يمكن خرجت  البيانات التى).6.13(شكل 

  .اطالع محطات أخرى عليها، إعداد الباحث

  
خرجت لصاحب محطة السالمة للبترول على سبيل المثال وهي بيانت خاصة بالمحطة ال  البيانات التى). 6.14(شكل 

  يمكن اطالع محطات أخرى عليها، إعداد الباحث
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تطبيق على الهواتف  ٕاصداراستكمال المشروع من خالل طبيعة عمل الباحث و  سيتم - 7
 وأي،ال معرفة إن كان فيها وقود أمقرب محطة و أمواطن معرفة  أليالنقالة يسمح 

وزارة  أوالدفاع المدني  أوتعليمات ترغب اإلدارة العامة للبترول  أومعلومات  أوبيانات 
 .حاب المحطاتأص أوللمواطنين  إبالغهاالمواصالت 

والذي توزعه اإلدارة العامة للبترول  ،العمل على إخراج مخزون الوقود الخاص بالطوارئ - 8
أثناء حاالت الطوارئ كما هو ا يكفي حاجة المجتمع في التوزيع وذلك بم ،في قطاع غزة

 .)6.15(موضح في شكل رقم 

  .عداد الباحثموزع على محافظات قطاع غزة، إ ارئالبيانات التي توضح مخزون الوقود الخاص بالطو  .)6.15(شكل 

  الفائدة من العمل بالنموذج  6.4.4.2

سنحصل على  فإننافي حال تم تطبيق هذا النموذج والعمل به وااللتزام بالتحديث أوال بأول 
  :النتائج التالية

 .تحديد المخزون لمحطات الوقود والغاز في أي وقت - 1

 .فترة زمنية أليالوقود والغاز من تحديد حركة الصادر  - 2

 .القدرة على إدارة أزمات الوقود والغاز وذلك بتوفر البيانات الالزمة عن كل محطة - 3

القرارات  والغاز باتخاذمساعدة المسئولين عن إدارة المخاطر في محطات الوقود  - 4
 .الكوارث أوالطوارئ  تالمناسبة في حاال

لوقود والغاز في اتخاذ القرار المناسب استنادا في ا األزماتمساعدة المسئولين عن إدارة  - 5
 .لمعرفة المخزون ومكان وجوده

توفر ،ومدى غاز أوقرب محطة وقود أتوفير التطبيق يساعد المواطنين في معرفة  - 6
 .بهاالغاز  أوالوقود 
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 .المساعدة في وضع نظام رقابة كامل ودقيق لعمل محطات الوقود والغاز - 7

أي  بإيصالوالمخاطر في الوقود والغاز  األزماتمساعدة الجهات المسئولة عن إدارة  - 8
 .إرشادات للمواطنين وأصحاب المحطات بسرعة ودقة عالية أوتعليمات  أورسالة 

  معيقات النموذج 6.4.4.3

  :حسب ما هو متوقع يجب توفير التاليمنه ليتم العمل بالنموذج المقترح واالستفادة 

 .ة ويب وتحديد كلمة مرور لكل صاحب محطةتصميم صفح - 1

 .تصميم تطبيق يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية - 2

 .ربط صفحة الويب بالتطبيق - 3

اإلدارة العامة (نترنت على مدار الساعة للمؤسسات التي تدير النظام شبكة إتوفير  - 4
بخصوص  أما،و للمواطنين المستخدمين للنظام) للبترول، الدفاع المدني، اإلسعاف

 .النهار لتحديث البيانات  خرآالشركات والمحطات فيكفي فقط ساعة واحدة 

 .النظامحجز موقع على شبكة االنترنت الستضافة  - 5

  المعيقات لتطبيق النظام 6.4.4.4

ل وجود حصار على قطاع غزة لذلك الحديثة في ظ التكنولوجيان هذا النظام يعتمد على نظرا أل
  :لتطبيق النظام في قطاع غزة وهين هناك بعض المعيقات فإ

انترنت على مدار الساعة نظرا النقطاع التيار الكهربائي شبكة عدم القدرة على توفير  - 1
 لفترات طويلة

بعض محطات الوقود ال تمتلك انترنت نظرا الن أصحابها ال يهتمون بذلك وال حاجة  - 2
 .لهم باالنترنت

جامعي وبالتالي عدم القدرة على تحديث  أوٕاداريبعض المحطات ال يوجد بها محاسب  - 3
 .البيانات المطلوبة بشكل يومي 

 .المحطة أسرارهذا النظام بمثابة اطالع على  أنبعض المحطات تعتقد  - 4

في  اً في عملها وتشديد اً بعض المحطات ال ترغب في تعبئة البيانات كونها تعتبره تقييد - 5
 .عليها الرقابة
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  قاتالحلول المقترحة للمعي 6.4.4.5

 أولذلك ال يمكن تجاهلها  ،تعتبر المعيقات سابقة الذكر من األسباب التي قد تهدم النظام بالكلية
قد عملنا على حل اإلشكاليات التي قد تعيق العمل  فإننالذلك  ،استخدام القوة في تنفيذ النظام

  :اإلمكان وذلك كالتالي رقد

ويتم تعبئة البيانات المطلوبة من  ،فقطتم تصميم النظام بحيث يحتاج لتحديثه مرة واحدة  - 1
وفي حال  ،أصحاب المحطات في أي وقت من اليوم بغض النظر عن وجود االنترنت

على  استخدامهفي أي وقت يتم تحديث البيانات وتم تصميم التطبيق بحيث يتم  هوجود
وال الهاتف المتنقل بكل سهولة وبالتالي يمكن تحديث التطبيق باستخدام حزم االنترنت 

 .تحتاج الى تكلفة عالية للتحديث

بخصوص المحطات التي ال تمتلك خدمة انترنت فقد بات من السهل تركيب خدمة  - 2
نترنت إتوفر به يمكن تحديث البيانات المطلوبة في أي مكان يومع ذلك  ،االنترنت

 .المحطةداخل وليس بالضرورة 

ن استخدامها وتعبئتها من تم تصميم صفحة الويب والبيانات المطلوبة فيها بحيث يمك - 3
 أويستطيع استخدام جواله الشخصي ،فيكون جامعي أنوليس بالضرورة  شخصأي 

 .حاسوبه بالحد األدنى من المعرفة

استفادة ومدى  ،طالع أصحاب محطات الوقود والغاز على فوائد النظام والتطبيقإيجب  - 4
محطات الوقود  حيث يعتبر دليل للمواطن لتعريفه على مكان تواجد المحطات منه

 .والغاز

توعية حول النظام ألصحاب محطات الوقود والغاز، البراز أهميته  يلزم عقد لقاءات - 5
 .وفوائده

  مقترح لتعبئة الصادر والوارد من الغاز الكترونيا  6.4.5

 أكثرعمل أخرى  آليةنقترح  فإننامن الغاز يدويا  الصادر والواردولتخطي مرحلة تعبئة حركة 
  :حداثة وهي كالتالي وأكثرتطوراً 

  :تعريف بالمقترح  6.4.5.1

مس كل شرائح وفئات المجتمع لذلك من السلع األساسية للمواطنين، وهوي يعتبر غاز الطهي
 األزماتفي كل األوقات بشكل عام وفي مستمرة كون الرقابة عليه وٕادارة هذا الملف تأنيجب 

  :كالتالين المقترح بخصوص الغاز يكون إبشكل خاص لذلك ف
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على كل أسطوانة من األسطوانات الموجودة في  RFID) (تركيب قطعة سالبة الشحنة  - 1
كجم  48كجم ،  24كجم ،  12( حجم األسطوانة  أوقطاع غزة بغض النظر عن سعة 

 ....)مواطن ، مصنع ، مخبز ، مزرعة دجاج ،( والجهة المستفيدة منها ..... ) ، 

ب األسطوانة وذلك بإدخال رقم الهوية ورقم الهاتف تعريف القطعة سالبة الشحنة بصاح - 2
بيانات أخرى وبالتالي فان القطعة سالبة الشحنة تصبح بمثابة بطاقة تعريفية  وأيوالفئة 

 .لصاحب األسطوانة

تركيب قارئ للقطعة السالبة الشحنة على كل منفذ تعبئة من منافذ التعبئة الموجودة في  - 3
 .محطات الغاز

مواطن ، مصنع ، (اعدة بيانات مركزية يتم فيها تحديد حصة كل يتم ربط القارئ بق - 4
يتم وضع الحصة على شكل رصيد للجهة المستفيدة ، و من غاز الطهي )....مخبز، 

 .ينقص مع كل عملية تعبئة

يسمح للمنفذ بالتعبئة في  القارئ إنال يمكن تعبئة أي أسطوانة بدون وجود رصيد حيث  - 5
 .حال وجود رصيد فقط

  النتائج المرجوة من هذه الطريقة 6.4.5.2

 .وجود قاعدة بيانات تشمل الصادر والوارد والمخزون من الغاز في أي وقت - 1

 .دراسة عن استهالك كل فئة من الفئات المستفيدة إعدادسهولة  - 2

الغاز وذلك بتوزيع الكمية المتوفرة نسبة وتنساب الستهالك كل  أزمةالمساعدة في إدارة  - 3
الغاز مثل الدواجن في فصل  أزمةمن  تأثيراً ة الفئات األكثر وٕامكانية مساعد ،فئة

 .الشتاء

 .تسهيل عملية الرقابة على توزيع الغاز من حيث السعر والوزن والجهة المستفيدة - 4

  المعيقات 6.4.5.3

هذه اللحظة هو عدم السماح  ولحتىالمقترح  أومن المعيقات التي تمنع تنفيذ هذا المشروع 
نوعة من الدخول لقطاع بإدخال القطع المستخدمة في هذا النظام باعتبارها قطع اتصاالت مم

  .من جانب سلطات االحتالل االسرائيليإتالفهان تم كول إلدخالهاغزة، وقد كانت هناك محاولة

  لكترونيا إمقترح لتعبئة الصادر والوارد من الوقود  6.4.6

 الباحث ترحيقمن الوقود أوال بأول ولضمان الدقة في العمل  الصادر والمخزونليكون تحديث 
  :التالي
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الماكينات الميكانيكية يتم تركيب قطع الكترونية في ماكينات التعبئة الخاصة  ةفي حال - 1
التعبئة الى الحاسوب ومن ثم على  ماكينةوبالتالي يتم نقل اإلشارة من داخل  ،بالوقود

 .البرنامج المعد لذلك

يتم توصيل الماكينة بالحاسوب ومن ثم الى الحاسوب  االلكترونيةالماكينات  ةفي حال - 2
 .والبرنامج المعد لذلك

  :المعيقات 6.4.6.1

  .طوال فترة العمل متاحة كون خدمة االنترنتتأنلتنفيذ هذا المقترح يجب 

  :الحلول 6.4.6.2

تعمل ماكينة التعبئة بدون وجود تيار كهربائي وبالتالي في حال توفر التيار الكهربائي يمكن ال 
للتعبئة فال داعي لوجود التيار  الماكينةوفي حال عدم تشغيل  ،توفر خدمة االنترنت بسهولة

  .خدمة االنترنت أوالكهربائي 

  :الدراسات المستقبلية 6.5

  .محطات الوقود والغاز في ضبط عدد ومعاييردور القوانين والتشريعات الفلسطينية  •
  .تحليل مستويات الخطورة لمحطات الغاز والبترول في ظل الكثافة السكانية العالية •
عالقة الكثافة السكانية بالخطر الناتج عن وجود محطات الوقود والغاز حول دراسة تحليلية  •

  .في قطاع غزة
  .توزيع مراكز الدفاع المدني في قطاع غزة لتناسب المهام المطلوبةإعادة  •
  .إعادة توزيع مراكز اإلسعاف في قطاع غزة لتناسب المهام المطلوبة •
  .والغازدراسة تحليلية لمستويات الخطورة لمحطات الوقود  •
  .ثر توزيع مراكز الدفاع المدني على زمن االستجابةأ •
 .والدفاع المدني لإلسعافاالزدحام السكاني على زمن االستجابة  ثرأ •
  .اثر شق الطرق الجديدة على المخاطر الناتجة عن محطات الوقود والغاز •
 .لوقود في المحطات على نسبة الخطرثر مخزون اأدراسة تحليلية حول  •
از بإستخدام دراسة تحليلة لتأثير النطاق الجغرافي لمخاطر االشتعال لمحطات الوقود والغ •

  .نظم المعلومات الجغرافية

    



 

115 

 

  المراجعالمصادر و 

  القران الكريم

  :المراجع العربية :أوال

  .رام = .>;ر,ر :803 ا93540ر ا0/.-ط,+,8). م2018. (4ر6ز ا540.و34ت ا0/.-ط,+*

دار ا60>3ب : ا0;3ھرة .، ط4;دB 84* +ظم ا540.و34ت اCD0راB,8). م03A) .2000@، أ:4د
  .ا0:د,ث

  .و:دة ا540.و34ت: Jزة .م2013ا0>;ر,ر ا0-+وي 35.0م ). م2014. (اIدارة ا84350 9.0>رول

اKدارة ا84350  - ا0داLرة اJ : 8,0340زة .ا0>;ر,ر ا0340*). م2017. (اKدارة ا84350 9.0>رول
  .9.0>رول

 .O.0,6ل ا0>+ظ,N0 *4دارة ا84350 9.0>رولا0>وA,ف ا0وظ,/* ). م2017. (اIدارة ا84350 9.0>رول
  .داLرة اLP0ون اIدار,J : 8زة

>;ر,ر >:.,ل 3R4طر Qط3ع ا40:رو3Qت وا3C0ز Q *Bط3ع ). م2018. (اIدارة ا84350 9.0>رول
  .و:دة ا540.و34ت: Jزة .Jزة

 .>;ر,ر :3د8S :ر,ق ا40:رو3Qت B* 954ر 6رم أ9و -03م). م2014. (اIدارة ا84350 9.0>رول
  .و:دة ا540.و34ت: Jزة

و:دة : Jزة .>;ر,ر Tدد ا40:ط3ت Q *Bط3ع Jزة). م2018. (اIدارة ا84350 9.0>رول
  .ا540.و34ت

اKدارة : Jزة .د0,ل اDKراءات B* اKدارة ا84350 9.0>رول). م2017. (اKدارة ا84350 9.0>رول
  .ا84350 9.0>رول

ا6:0وB 8,4* اPIراف Q V.Tط3ع  3O4م ا3OD0ت). م2016. (اIدارة ا84350 9.0>رول
  .و:دة ا540.و34ت: Jزة .ا40:رو3Qت

وزارة اJ : 8,0340زة .LK:8 354,رة ا90>رول وا3C0ز). م2014. (اIدارة ا84350 9.0>رول وا3C0ز
  .ا0/.-ط,+,8

ا0>;ر,ر اWX0 *+/0رار اT 8D<3+0ن :3د8S :ر,ق ). م2014. (اIدارة ا84350 9354.0ر وا0:دود
549 Y,رOAزة .9ر 6رم أ9و -03مJ :*4ZTIا640>ب ا.  

4ؤ>4ر : -+داي، ا393,0ن .إط3ر -+داي 0.:د 4ن 3R4طر ا60وارث). م2015. (ا]4م ا40>:دة
  .-+داي ا40350* 0.:د 4ن 3R4طر ا60وارث

  .Jزة .Dو80 4,دا+,R4 V.T 8زن ا0وQود B* 954ر رB@ و6رم أ9و -03م). م2018. (ا390:ث

R.4ص ا40-@ ا43P0ل 394.0+* واP+40^ت ). م2018. (ا0/.-ط,+* ا3OD0ز ا40ر6زي 3A:N0ء
  .4ر6ز ا3A:Kء: رام = .)م2017(وا0-36ن وا40-63ن

إدارة 3R4طر ا60وارث 4ن  (2013). اA0+دوق ا40350* 0.:د 4ن ا60وارث واB35<0* 4ن آ3Sرھ3
  ا0دو0*ا393,0+903+ك  --+دايأDل >5ز,ز ا0;درة 8O93D4 V.T ا60وارث B* ا40->;9ل



 

116 

 

وزارة : Jزة .+ظ3م >رR,ص 4:ط3ت ا0وQود). م2016. (اD.0+8 ا40ر6ز,8 90+3ء و>+ظ,م ا40دن
 .ا6:0م ا40:.*

: Jزة .أرP,ف ا3T34<Dت اD.0+8 ا40ر6ز,8). م2018. (اD.0+8 ا40ر6ز,8 9.0+3ء و>+ظ,م ا40دن
  .وزارة ا6:0م ا40:.*

: Jزة .ظ,/* ا40:دث 0.د3Bع ا40د+* ا0>وA,ف ا0و). م2017. (ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+*
  .و:دة ا0>+ظ,م واIدارة

ا0.واL@ ا0>+/,ذ,8 0;3+ون ا0د3Bع ا40د>* رQم ). م2000. (ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+* ا0/.-ط,+*
  .د,وان ا0/>وى واP<0ر,J :aزة .م01998-+8  3

:3د8S >-رب ا3C0ز ,4:ط8 >;ر,ر إدارة ). م2007. (ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+* ا0/.-ط,+*
  .إدارة ا450.,3ت: Jزة .اOP40راوي

>;ر,ر ا0>:;,ق اL3+D0* 0:ر,ق 954ر 6رم ). م2014. (ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+* ا0/.-ط,+*
  .و:دة اR<0ط,ط وا0>طو,ر: Jزة .أ9و -03م

ز B* >;ر,ر :3د8S :ر,ق 4وزع ا3C0). م2010. (ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+* ا0/.-ط,+*
  .و:دة اR<0ط,ط وا0>طو,ر: Jزة .4+ط;D 8ورة ا50;3د

P 8:LKروط ا84Z-0 وا0و8,3Q 4ن ). م2000. (ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+* ا0/.-ط,+*
  .د,وان ا0/>وى واP<0ر,J :aزة .4:ط3ت ا3C0ز ا40-3ل - ا0:ر,ق B* 4:ط3ت ا0وQود 

- 2014ا0>در,ب ا3R0ص 49وزT* ا3C0ز >;ر,ر ). م2018. (ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+*
  .و:دة اR<0ط,ط وا0>طو,ر: Jزة .م2018

*+O40د ا3,90+3ت). م2008. (ا40ؤ--8 ا84350 0.>5.,م ا0/+* وا0>در,ب اTواQ 4,مA<. ا0ر,3ض :
  .اIدارة ا4A<0 84350,م و>طو,ر ا40+3ھY ا86.440 ا50ر8,9 ا0-5ود,8

درا-C ( 8راB 8,B* إدارة ا]ز34ت وا60وارثدور +ظم ا540.و34ت اD0). م2013. (:4زة، :-ن
8,+3-+Iؤون اP03ع ا40د+* ووزارة اBا0د V.T 8,;,9ر (: أم در34ن، ا0-دان .>ط,<-D34 803-ر

  .8543D أم در34ن ا8,4Z-I. ، 6.,8 ا0درا-3ت اJ(3,.50,ر P+4ورة

40ر6ز,8 9.0+3ء WTو اD.0+8 ا -ا84350 9.0>رول اIدارة4د,ر 3Tم ). مR ،8/;P) .4 7 ،2018.,ل
  ),:,* ا50ط3ر، ا3:40ور. (و>+ظ,م ا40دن

  .دار دP3+ 8.Dرون و4وزTون: 34Tن .4و-و8T ا0>.وث اL,90*). م2010. (-:ر ا4,ن ،:-,ن

>ط9,;3ت +ظم ا540.و34ت اCD0راB 8,B* درا-8 ا->Rدا34ت ). م03A) .2010@ ،أ9و4Tرة
اD34(  8543D0->,ر J,ر P+4ورةر-B :) 803.-ط,ن - Jزة .ا]راW* 40د,+8 د,ر ا90.@

894Z-Iا.  

واaQ إدارة ا40واد اR0طرة Q *Bط3ع Jزة :803 درا-8 ا0;ط3ع ). م39A) .2018ح ،أ9وPرخ
*Lزة .ا0دواJ :)03-ورة 8رP+4 ر,J ر,<-D34( 8,4Z-K8543 اD0زة -اC9 -  34دة ا0درا-3تT

  .ا50.,3



 

117 

 

>م اK->رداد . -رب +/ط* B* ا0350م:وادث > 10أ96ر ). م03T) .30 10 ،2018م ا0+/ط وا3C0ز
: 4ن 03Tم ا0+/ط وا3C0ز

https://sites.google.com/site/sypeteng/research/oil-accident  

. اKدارة ا84350 9.0>رول -4د,ر داLرة ا0:-393ت ). م9T) .19 6 ،2018د ا0.ط,فر3W4ن، 
  )ا390:ث، ا3:40ور(

;+,8 و+ظم ا540.و34ت اCD0راB 8,B* إدارة دور >). م9T) .2006د = 9ن -.,34ن ،ا3450ر
ر-803 (: ا0ر,3ض .ا]ز34ت وا60وارث درا-8 >طV.T 8,;,9 ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+*

  .أ36د,8,4 +3,ف 5.0وم ا]D34( 8,+4->,ر J,ر P+4ورة

، 4;دB 84* +ظم ا540.و34ت اCD0راB,8 و>ط3O<3;,9 اW:0ر,8 واL,90,8). مB) .1998وزي ،396رة
  .دار ا6/0ر ا50ر9*: 90+3ن -9,روت  .1ط

 .354,,ر اR>,3ر 4را6ز ا0د3Bع ا40د+* Q *Bط3ع Jزة). مQ) .2016-م ا3P40ر,a وا0درا-3ت
  .ا40د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ا40د+* ا0/.-ط,+* -و:دة اR<0ط,ط وا0>طو,ر: Jزة

,:,* . (4د,ر 3Tم 4->ود3Tت Pر86 ا0>35ون 4+ط;8 ا0;+3ة). م2018، 10 23. (أ:4د. م ،T,د
  )ا50ط3ر، ا3:40ور

,:,* . (4د,ر 3Tم 4->ود3Tت Pر86 -و4,د 9.0>رول). م2018، 10 22. (4:4د. م ،9TداB3:0ظ
  )ا50ط3ر، ا3:40ور

4د,ر إدارة اIط/3ء واI+;3ذ 4039د,ر,8 ا84350 0.د3Bع ). م2018، 10 9. (4:4د ،أ9و D.94و
  )ا390:ث، ا3:40ور. (ا40د+*

  )ا390:ث، ا3:40ور. (4د,ر 954ر 6رم ا9و -03م 0.وQود). م2018، 8 5. (4:4د ،ا90,ط3ر

ا->را>,D,3ت >:;,ق ا]4ن واV.T 84Z-0 ا40->وى اQI.,4* :803 ). م2012. (4:4د ،اC40,ر
  .ر-D34 803->,ر J,ر P+4ورة ا8543D0 اJ : 8,4Z-Kزة، B.-ط,ن .درا-,Q 8ط3ع Jزة

 .ا3R40طر B* اP+40^ت اT3+A0,8 9;ط3ع Jزة4ؤPرات >;,,م وإدارة ). م2018. (4:4د ،اC40,ر
اD.0+8 / أو0و,3ت ا90:ث ا3D4 *B *.450ل ا84Z-0 واA0:8 اO40+,8: ا0,وم ا0درا-* : Jزة

8,+O408 ا:A084 واZ-.0 8,+ا0وط.  

: 864 ا640ر84 .1، ط394دئ T.م +ظم ا540.و34ت اCD0راB,8). م2014. (4:4د 854D ،داوود
  .ا86.440 ا50ر8,9 ا0-5ود,8

  .دار ا8WO+0 : ا0;3ھرة .2ط ا3A<Qد,3ت ا40وارد و ا8L,90). م1979. (4:4د 4:روس ،ا-T34,ل

 - رام =  .>;ر,ر 4ن ,:4ل 3/4>,@ 954ر رB@). م2009. (4ر6ز ا0د3Bع Tن :;وق ا0:ر,8
  .4-.ك: B.-ط,ن

8L,9.0 م1989. (4+ظ84 ا]4م ا40>:دة .(R0ل ا40واد ا;+ *B ن ا0>:6مfP9 8 39زل,Q3/<طرة ا
9ر>و6ول fP9ن اL-40و8,0 وا0>5و,ض Tن اW0رر اD3+0م Tن  - واR<0.ص 9T 3O+4ر ا0:دود

  .ا4Kم ا40>:دة .+;ل ا0+/3,3ت اR0طرة واR<0.ص 9T 3O+4ر ا0:دود

 :.esri، 4ن 2018، أ6>و9ر 12>3ر,g اK->رداد  .esri). مesri) .(2018(4وaQ ازري 

https://enterprise.arcgis.com/ar/portal/latest/use/what-is -  



 

118 

 

دار ا3,0زوري : 34Tن). اD40.د ا50ر8,9( +ظم ا5.40و34ت اCD0راB,8). مD+) .2007,ب ،ا0ز,دي
a,ر وا0>وزP+.0 8,4.50ا.  

ا0>:.,ل ا3640+* 40:ط3ت ا8L95<0 039وQود B* 4د,+8 اD+0ف ). مT) .2014.* ،-5د /ھدى ،39Tس
8,BراCD0دام +ظم ا540.و34ت اR<-39 رفP[8 ا50راق .اB8543 : ا60وD9 8 6.,8 ا]داب.D4

8Bر -ا60وPT a-3<0د ا]ول ا50دد ا.D40ا.  

: Jزة ).م2020-2005(اR40طط اQI.,4* ا40:دث ). م2015. (وزارة اR<0ط,ط ا0/.-ط,+,8
  .وزارة ا6:0م ا40:.*

  .ا0ر,3ض .LK:8 4:ط3ت ا0وQود و4را6ز اR0د84). م2014. (وزارة اLP0ون ا90.د,8 وا0;رو,8

 ).2020- 2005(اR40طط اQI.,4* ا40:دث 0;ط3ع Jزة ). 2015. (وزراة اR<0ط,ط ا0/.-ط,+,8
  .وزارة اR<0ط,ط : Jزة

 .>;ر,ر آ3,0ت ا0>435ل a4 ا40:رو3Qت ا0واردة 4ن ا3D0+ب اA40ري). م2018. (,:,* ،ا50ط3ر
@Bدارة ا84350 9.0>رول: رIا.  

  :المراجع األجنبية :ثانياً 
Bender, B. (2003). Subverting the Western Gaze: Mapping Alternative Worlds. 

In the Archaeology and Anthropology of Landscape (pp. 58-72). Routledge.  

Cazden, C. B. (2003). Sustaining Indigenous Languages in Cyberspace.  Paper 
presented at Annual Stabilizing Indigenous Languages Symposium June 9-11. 

Chambers, K., Corbett, J., Keller, C., & Wood, C. (2004). Indigenous knowledge, 
mapping, and GIS: a diffusion of innovation perspective. Cartographica: The 

International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 39(3), 
19-31.  

Chapin, M., Lamb, Z., &Threlkeld, B. (2005). Mapping indigenous lands. Annu. Rev. 

Anthropol., 34, 619-638.  

Daum, A. R., & Williamson, H. F. (1959). The American Petroleum Industry, Vol. I: 
The Age of Illumination 1859–1899.  

Eldrandaly, K. (2007). Expert systems, GIS, and spatial decision making: current 
practices and new trends. Expert systems: research trends, 8, 207-228.  

Encyclopeadia Britannica, GIS Computer System.  

https://www.britannica.com/search?query=GIS. "Retrieved" , 28-11-2018. 

Gopi, S. (2007). Advanced Surveying: Total station, GIS and remote sensing. 

Pearson Education India.  

Harmsworth. G .(1998), Indigenous Values and GIS: A Method and a Framework. 
Indigenous Knowledge and Development Monitor. Netherlands organisation for 

international cooperation in higher education (Nuffic)6(3) 1-7. 

Peat, F. David(1996).  I Have a Map in my Head. ReVision (18)3, 11-17. 



 

119 

 

Research Guide (2018). Mapping and Geographic Information Systems (GIS) : What 
is GIS? University of Wisconisin-Madison 
Libraries.https://researchguides.library.wisc.edu/GIS. "Retrived", 28-11-2018 

Robbins, P. (2003). Beyond ground truth: GIS and the Environmental Knowledge of 
Herders, Professional Foresters, and Other Traditional Communities. Human 

Ecology, 31(2), 233-253.  

Simmons, C. S. (2002). The Local Articulation of Policy Conflict: Land Use, 
Environment, and Amerindian Rights in Eastern Amazonia. The Professional 

Geographer, 54(2), 241-258.  

Tah, D. S. (2017). GIS-Based Locational Analysis of Petrol Filling Stations in 
Kaduna Metropolis. Science World Journal, 12(2).  

Tripathi, N., &Bhattarya, S. (2004). Integrating indigenous knowledge and GIS for 
participatory natural resource management: State‐of‐the‐practice. The electronic 

Journal of Information Systems in Developing Countries, 17(1), 1-13.  

United Nations (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-
2030.Sendai, Japan, The Third UN World Conference in Sendai, Japan, on 
March 18, 2015 - United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 

 

   



 

120 

 

 المالحق

  :  1مرفق رقم

 المنزلينظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز 
  لجنة التنظيم المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 676م وتعديالته وعلى األمر رقم 1936لسنة  28بعد اإلطالع على المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 
بتاريخ  10/2002م بشأن معامل الغاز، وبعد موافقة اللجنة على النظام بجلستها رقم 1980لسنة 

  :، أصدرت النظام التالي10/7/2002
  ]1[مادة 

  ).نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي(يطلق على هذا النظام اسم نظام 
  ]2[مادة 

  : يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لكل منها قرينه
ـــاز    . الوقود الغازي المستخدم كوقود لألغراض المنزلية: الغــ
  . اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية أو مجلس التنظيم األعلى:  اللجنــــة

  . محطة مخصصة لتعبئة الغاز المنزلي: المشــروع 
  . المشروع الهيكلي أو التفصيلي العمراني المصدق والموضوع موضع التنفيذ: المشروع التنظيمي 

  . وزارة العمل: الـــوزارة 
  ]3[مادة 

خيص اإلنشاءات الخاصة بمحطات تعبئة الغاز المخصص لألغراض المنزلية وليس يعمل بهذا النظام بشأن ترا
  . فيما عدا ذلك

  ]4[مادة 
  . يحدد هذا النظام الشروط واألوضاع التنظيمية الواجب توافرها في موقع المشروع واإلنشاءات التي يتكون منها

  ]5[مادة 
ال يعفى هذا النظام طالب الرخصة من تنفيذ أية شروط فنية أو شروط األمن والسالمة الخاصة بالدافع المدني 

أو بيئية أو صحية منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر، وعليه فإنه ال يجوز للجنة أن تمنح رخصة 
  . إلقامة إنشاءات المشروع ما لم يتم تنفيذ الواجب اآلخر

  ]6[مادة 
يجوز ألي شخص أن يشرع في إقامة أية إنشاءات خاصة بالمشروع إال بعد الحصول على رخصة بذلك من  ال

  . اللجنة
  ]7[مادة 

تصدر رخصة اإلنشاءات من اللجنة المحلية إذا كان موقع المشروع منطقة تنظيمية واقعة ضمن حدود هيئة 
محلية، وتصدر الرخصة من اللجنة المركزية فيما عدا ذلك من المناطق، وفي جميع األحوال ال تصدر اللجنة 

  . المحلية رخصة البناء إال بعد الحصول على مصادقة اللجنة المركزية
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  ]8[ة ماد
فقط أو  4ال يجوز للجنة أن تمنح رخصة لمنشآت المشروع إال في المناطق الزراعية الواقعة شرق الطريق رقم 

الصناعية ويشترط لذلك عدم تعارض الرخصة الممنوحة في المناطق الصناعية مع أية رخصة سابقة ألصناف 
مة الخاصة بالدفاع المدني التي يشترط الصناعات ذات المواصفات الصحية أو البيئية أو شروط األمن والسال

  .لمزاولتها شروطًا خاصة
  ]9[مادة 

م الصادر عن 1998لسنة ) 2(تستوفي اللجنة رسوم البناء المنصوص عليها في نظام رسوم رخص البناء رقم 
 اللجنة المركزية، مع عدم اإلخالل بحق اللجنة في استيفاء أية رسوم أو ضرائب أخرى منصوص عليها في أي

المحلية بتقديمها  اإلدارةنظام قانوني آخر صادر حسب األصول بشأن أي من الخدمات التي تختص اللجنة أو 
  . لمنطقة المشروع

  ]10[مادة 
إذا أدخلت اللجنة على المشروع التنظيمي تعديالت نجم عنها أن أصبح االستعمال الجديد ألرض المشروع 

ر في االستعمال القديم طبقًا لألوضاع المبينة ما لم يحدث تغييرًا في مخالفًا لالستعمال القديم فيجوز االستمرا
ملكية المشروع أو اسم المرخص له وتعتبر شخصية المرخص له محل االعتبار األساسي في منح الرخصة، 

فإذا كان المرخص له شخص اعتباري اعتبر انقضاؤه بالطرق المحددة في القانون أو في نظامه األساسي تغييرًا 
ي ملكية المشروع، ويجوز للجنة المحلية بموافقة اللجنة المركزية أن تمنح الخلف العام أو الخلف الخاصة ف

  . المهلة التي تراها مناسبة الستمرار االستعمال المخالف بحيث ال تزيد المدة على سنتين
  ]11[مادة 

بمقتضاه، وللجنة أن تكلف  تعتبر جميع الرخص السابقة على تاريخ العمل بهذا النظام كأنها قد صدرت
المرخص له بتوفيق أوضاعه التنظيمية وفقًا له خالل المدة التي تراها مناسبة ويشترط لذلك أال تزيد المدة عن 

  .خمس سنوات
  ]12[مادة 

   - :لغايات هذا النظام تصنف محطات تعبئة الغاز المنزلي إلى الفئات التالية
  ). أ(محطة فئة ] 1[
  ). ب(محطة فئة ] 2[
  ). ج(محطة فئة ] 3[

  ]13[مادة 
الشروط التنظيمية الخاصة بكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة ) 1(يوضح الجدول التالي رقم 
  .الثانية عشر من هذا النظام

 سعة الخزانات محطة فئة م.ر
الحد األدنى 

لمساحة أرض 
 المحطة

الحد األدنى لمساحة 
 واجهة القسيمة

الحد األدنى لعرض 
الطريق الواقع عليه 

 المشروع
 متر 16 ط. متر 50 2م5000 طن 141أكبر من  )أ(فئة  .1
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 )ب(فئة  .2
 141طن إلى  50من 
 طن

 متر 16 ط. متر 50 2م 4000

 متر 12 ط. متر40 2م3000 طن 50لغاية  )ج(فئة  .3

  ]14[مادة 
الشروط التنظيمية الخاصة باالرتدادات عن المباني واإلنشاءات العامة والخاصة ) 2(يوضح الجدول التالي رقم 

  . والمشروعات المشابهة ومصانع المواد سريعة االشتعال أو تلك التي تستخدم نارًا مكشوفة في أعمالها
البعد عن المباني 

العامة لجميع 
 الفئات

البعد عن المباني 
الزراعية السكنية 

 لجميع الفئات

البعد عن مرافق 
فوقية (الخدمات العامة 

 لجميع الفئات) وتحتية

البعد عن محطات 
وقود السيارات 
 لجميع الفئات

البعد عن موقع 
الصناعات 

 الخطرة

ط بالخط . م70
 المستقيم

ط بالخط .م 10
 المستقيم

ط بالخط .م 10
ط .م30. المستقيم

بالخط المستقيم عن 
كهرباء عمود أو برج 
 110 >ضغط عالي 

 كيلو فولت

بشروط وقائية 
خاصة من وزارة 

العمل والدفاع 
 المدني

ط بالخط .م 30
 .المستقيم

  ]15[مادة 
يشترط أن تكون مساحة أرض المشروع مفرزة إفرازًا مساحيًا رسميًا مجري بمعرفة دائرة المساحة العامة أو 
مصدقًا منها أما في األراضي الغير مشمولة بالتسوية أو تلك التي قيد إجراءات التسوية فيجب أن يكون الموقع 

  . العام والخاص للمشروع مصدقًا من دائرة تسوية األراضي بغزة
  ]16[مادة 

يجب إحاطة موقع المشروع بسورًا إسمنتي بارتفاع ال يقل عن مترين ويستثنى من ذلك الواجهة المطلة على 
  . الطريق حيث يجب االلتزام بتنفيذها بالشروط التي تحددها الوزارة

  ]17[مادة 
ع المشروع والخروج تخضع الشروط الفنية الخاصة بدخول الشاحنات والسيارات ووسائط النقل األخرى إلى موق

  . منه للمواصفات الفنية التي تحددها وزارة المواصالت
  ]18[مادة 

ال يجوز استخدام مادة االسبست في تغطية مسقفات إنشاءات المشروع أو في تمديدات المياه أو الصرف 
  . الصحي ويستخدم لهذه الغاية المواد التي تقررها الوزارة

  ]19[مادة 
   -:تحدد الوزارة الشروط واألوضاع الهندسية والفنية األخرى الخاصة بإنشاءات المشروع وعلى وجه الخصوص

  . ارتفاعات األسقف] 1[
  . اإلنشاءات األرضية الخاصة بكل فئة من فئات المشروع] 2[
  . اإلنشاءات التحتية الخاصة بكل فئة من فئات المشروع] 3[
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  . األبعاد الخاصة باإلنشاءات الداخلية لكل مشروع على حدة] 4[
  . أية شروط أو مواصفات فنية أو مهنية أو وقائية أخرى] 5[
  . مسارات وأبعاد خطوط الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار] 6[

  ]20[مادة 
  : يقدم طلب الحصول على رخصة البناء للجنة مرفقًا المستندات التالية

  .سند الملكية أو ما حكمه  .   أ     
  . خارطة الموقع العام.    ب    
  . خرائط هندسية معتمدة من مكتب هندسي مرخص ومصدق عليها من نقابة المهندسين.    ج    

  ]21[مادة 
تحيل اللجنة طلب الحصول على الرخصة موضحًا به الرأي التنظيمي للجنة وذلك إلى الوزارة التي يجب عليها 

افقتها المبدئية على المشروع كافة ما تراه من شروط ومواصفات فنية، وال تصدر اللجنة رخصة أن تضمن مو 
  . بناء للمشروع إال بعد استيفاء هذه الشروط

  ]22[مادة 
ال تصدر اللجنة المحلية في المناطق التنظيمية التابعة لنفوذ هيئة محلية رخصة للمشروع إال بعد اقتران 

  . بتصديق اللجنة المركزية
  ]23[مادة 

  : يجوز لمن رفضت اللجنة منحه رخصة للمشروع أن
  . يقدم طلبًا ثانيًا للجنة إذا زالت األسباب التي حالت دون منحه رخصة] 1[
أن يقدم طلبه إلى اللجنة التنظيمية األعلى مرتبة، ويعتبر القرار الذي تصدره هذه اللجنة بشأن الطلب ] 2[

  . نهائياً 
  ]24[مادة 

  . م وتعديالته1941صة وفقًا للشروط القانونية المنصوص عليها في نظام رخص تنظيم المدن لسنة تصدر الرخ
  ]25[مادة 

  .يعمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية
  أقترن بموافقتي        

  وزير الحكم المحلي باإلضافة
  لصفته رئيساً لمجلس التنظيم األعلى      

  صائب عريقات                . د

  حسام الدين الخزندار. م
  رئيس اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

  بمحافظات غزة           
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  : 2مرفق رقم

 نظام بشأن تنظيم وترخيص محطات الوقود بقطاع غزة
  وتعديالته 1936لسنة  28استنادًا لنص المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم  

 ومراعاة العتبارات المصلحة العامة،
 -: فإن اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن بقطاع غزة قد أصدرت النظام التالي 

 ( 1 ) المادة
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة لها أدناه إال إذا دلت القرينة على غير 

 .ذلك
المكان الذي يكون الغرض منه إنشاء نظام تستخدم في تشغيله الطاقة الكهربائية : عبارة محطة وقودتعني  

 اإلدارةلتزويد جميع اآلليات والمركبات المتحركة والثابتة بجميع أنواعها بالمحروقات الرسمية المعتمدة من قبل 
 .العامة للبترول

والتي توضح الكيفية التي سيصير عليها  -منوي إقامته ال -مجموعة مصورات اإلنشاء ومقاطعة  :المخططات 
تنفيذ المشروع من الناحية اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والصحية والتي جرى تصميمها بمعرفة 

 .شخص أو أشخاص مؤهلين لهذه الغاية بحيث يكون مرتكزًا على شروط الموقع العام
 .الطريق السريعة:  طريق إقليمي 
 .الطريق الذي يربط بين المحافظات:  طريق رئيسي 
 .الطرق التي تقع داخل مناطق نفوذ المدن والقرى:  طريقة محلي 
مجموع األعمال اإلنشائية التي تتكون منها مرافق المشروع سواء أكانت ظاهرة فوق سطح األرض : اإلنشاءات  

 .أم في باطنها
 .عبارة عن تقاطع طريقين أو أكثر من أي نوع :التقاطع 
اللجنة المركزية للبناء والتنظيم المشكلة بموجب نص المادة الثالثة من قانون تنظيم المدن : اللجنة المختصة 

أو أية لجنة أخرى يعهد إليها بمهمة تطبيق أحكام هذا النظام بصفة أساسية أو بأي صفة  1936لسنة  28رقم 
 .نفوذ البلديات كلها أو بعضها أو المناطق اإلقليميةأخرى ضمن مناطق 

مساحة األرض المفرزة أفرازًا رسميًا أو مساحيًا وواضحة المساحة والمعالم والحدود واالتجاه المراد إقامة  :الموقع 
 .المشروع عليها

 .الفتحة المخصصة لتفريغ الهواء أثناء تعبئة الخزانات وبالعكس: فتحات التهوية 
المالك الرسمي لألرض أو من يمثله قانونًا أو مشتري العقار بموجب عقد شراء صحيح وقابل  :لترخيصطالب ا 

للتنفيذ العيني أو المحكوم له بملكية العقار أو مشتري العقار بالمزاد العلني بقرار من الجهة المختصة أو الشريك 
بقرار من المحكمة المختصة أو أي شخص على الشيوع بشرط موافقة باقي الشركاء أو الممثل الشرعي للقصر 

آخر طبيعي أو اعتباري يمنحه القانون هذه الصفة أو مستأجر العقار بعقد إيجار رسمي أو المستثمر للعقار 
 .بموجب عقد استثمار صادر من ذي صفة

 ( 2 ) المادة
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 -: يجري تصنيف محطات الوقود إلى ثالثة فئات - :تصنيف محطات الوقود
محطة كبيرة مجهزة لتزويد كافة أنواع اآلليات بجميع أنواع المحروقات والزيوت  -) :أ ( وقود فئة محطة : أوالً  

وخدمات التشحيم وغسيل السيارات وٕاجراء الصيانة الكهربائية الطارئة وصيانة اإلطارات وتقديم الوجبات 
 -: والمشروبات الخفيفة، ويشترط في ترخيصها ما يلي

 .2م 2500قع أال تقل مساحة المو  -1 
 .م60أال تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن  -2 
 .إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة المختصة -3 
إقامة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود بحيث ال يقل ارتفاع أقل نقطة إنشائية في سقف المظلة عن -4 

 .ة بعد التعبيدستة أمتار محسوبة من أرضية المحط
 30أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ من أي نوع عن - 5

 .متراً 
 15سيارة بعيدًا عن موقع مضخات التزويد بالوقود بمسافة أال تقل عن  16توافر موقف لعدد ال يقل عن -6 

 .متراً 
يد كافة مرافق المحطة بالكهرباء وبحيث يكون موقع المولد بعيدًا توافر مولد كهربائي احتياطي كاف لتزو -7 

 .مترًا وضمن غرفة معدة لهذه الغاية 15عن فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن 
 .توافر مصدرًا للمياه الصالحة لالستعماالت المختلفة- 8
 .توافر جهاز نفخ وقياس الهواء لإلطارات وصيانتها-9 
 . لغسيل وتشحيم وغيار زيوت السيارات وتقديم الصيانة الطارئة لألعطال الكهربائيةتوافر مكانًا معقوالً - 10 
 .توافر وحدتي دورات مياه مخصصة للرجال ومثلها للسيدات مع كافة التجهيزات الصحية الالزمة لها- 11 
 .توافر مقصفًا مناسبًا لتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة - 12 
لتقديم اإلسعافات األولية مزودًا بجميع اإلمكانيات واألدوات والمواد الالزمة لتقديم مثل  توافر مكانًا مناسباً - 13 

 .هذه اإلسعافات عند الضرورة
تزويد الموقع بنظام ومواد وأدوات وٕامكانيات مكافحة الحريق التي توافق عليها مديرية الدفاع المدني أو  - 14 

 .الجهاز المسئول عن مكافحة الحريق
 .يص مكانًا مناسبًا للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة وبصورة الئقة توافق عليها وزارة الصحةتخص- 15 
 .مترًا طولياً  15أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملئ الخزانات األرضية واقرب منشأ بالموقع عن - 16 
صفات الخاصة بوزارة تخضع المحطة في تحديد نقاط الدخول والخروج إلى أو من الموقع للموا- 17 

 .المواصالت
 .توافر نظام اتصال هاتفي عام وخاص أو نظام اتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمحطة- 18 
محطة متوسطة مجهزة لتزويد جميع أنواع اآلليات بالمحروقات المختلفة  -: -ب  - محطة وقود فئة : ثانيًا  

 -: ويشترط في ترخيصها ما يلي
 .2م 1200حة الموقعأال تقل مسا-1 
 .م ط 40أال تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن -2 
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 .إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط التي تحددها اللجنة المختصة-3 
إقامة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود بحيث ال يقل ارتفاع أقل نقطة إنشائية في سقف المظلة عن -4 

 .أرضية المحطة بعد التعبيدستة أمتار محسوبة من 
م 20أال تقـل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ من أي نوع عـن  - 5
 .ط
 .توافر موقفًا لعدد ست سيارات بعيدًا عن موقع التزود بالوقود بمسافة ال تقل عن عشرة أمتار-6 
ة مرافق المحطة بالكهرباء وبحيث يكون موقع المولد بعيدًا عن توافر مولد كهربائي احتياطي لتزويد كاف-7 

 .وضمن غرفة خاصة معدة لهذه الغاية. متراً  15فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن 
 .توافر مصدرًا جيدًا للمياه الصالحة لالستعماالت المختلفة-8 
 .توافر جهازًا لنفخ وقياس الهواء لإلطارات-9 
 .لرجال وأخرى للسيدات مع كافة التجهيزات الصحية الالزمةتوافر دورة مياه ل- 10 
 .يجوز أن يشتمل الموقع على مقصف لتقديم المشروبات والخدمات الخفيفة للرواد - 11 
 .وجود خزانة خاصة بمواد اإلسعافات األولية يوضع بها كافة المواد الموصى بها من قبل وزارة الصحة- 12 
ات والمعدات واإلمكانيات الالزمة لمكافحة الحريق والموصى بها من مديرية توافر كافة األجهزة واألدو - 13 

 .الدفاع المدني أو الجهاز المسؤول عن مكافحة الحرائق
يجب تخصيص مكانًا مناسبًا بالموقع لتجميع وترحيل النفايات الصلبة والسائلة بصورة الئقة توافق عليها - 14 

 .وزارة الصحة
 .م ط10بين الفتحات المخصصة لملئ الخزانات األرضية وأقرب منشـأ بالموقـع عن يجب أال يقـل البعد - 15 
 .توافر نظام لالتصال الهاتفي أو أي نظام بديل يؤمن الخدمات الطارئة للمحطة- 16 
تخضع المحطة في تحديد نظام الدخول والخروج إلى أو من الموقع للمواصفات الخاصة بوزارة - 17 

 .المواصالت
محطة صغيرة مجهزة لتزويد جميع أنواع السيارات التي ال يزيد وزنها اإلجمالي  - ):ج ( حطة وقود فئة م: ثالثاً  

 -: طن بالوقود ويشترط لترخيصها ما يلي 15عن 
 .2م 600أال تقل مساحة الموقع عن -1 
 .م ط 20أال يقل عرض واجهة الموقع الرئيسية عن -2 
 .لشروط التي تحددها اللجنة المختصةإقامة سور حول الموقع بالمواصفات وا-3 
إقامة مظلة علوية فوق موقع المضخات بحيث ال يقل ارتفاع اقل نقطة في سقف المظلة عن خمسة أمتار -4 

 .محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد
عن أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ آخر من أي نوع -5 

 .م ط 15
تزويد الموقع بمولد كهرباء احتياطي كاف لتزويد مرافق المحطة بالكهرباء ويجب أن يكون المولد بعيد عن -6 

 .متر ضمن غرفة خاصة معدة لهذه الغاية 15فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن 
 .توافر نظام اتصال هاتفي أو أي نظام آخر بديل لتوفير الخدمات الطارئة للمحطة-7 
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 .توافر جهاز نفخ وقياس الهواء لإلطارات-8 
 .توافر خزانة طبية خاصة باإلسعافات األولية-9 
 .توافر مصدرًا مناسبًا للمياه الالزمة الستخدامات المحطة- 10 
 .توافر دورة مياه للرجال وأخرى للسيدات مع كافة التجهيزات الصحية الالزمة- 11 
مكانيات والمواد الالزمة لمكافحة الحريق والموصى بها من قبل مديرية توافر كافة المعدات واألدوات واإل- 12 

 .الدفاع المدني أو الجهاز المسئول عن مكافحة الحرائق
يجب تخصيص موقع مالئم لتجميع وترحيل النفايات الصلبة والسائلة بصورة الئقة توافق عليها وزارة - 13 

  .الصحة
 .إلى أو من الموقع عن خمسة أمتار أال يقل عرض مسرب الدخول أو الخروج - 14 
 .أن ال يقل نصف قطر الدوران للمدخل والمخرج عن عشرة أمتار- 15 
م 10أال يقل البعد بين الفتحـات المخصصة لملئ الخزانات األرضية واقرب إنشـاء خاص بالمحطة عن - 16 
 .ط

 ( 3 ) مادة
عليها في المادة الثالثة من هذا النظام يجب مع عدم اإلخالل بالشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المنصوص 

 -: االلتزام بما يلي
على طالب الترخيص أن يحصل من اللجنة المختصة على موافقة بتقديم المخططات التفصيلية التي  - 1

 .سيجري تنفيذها بعد الترخيص
 :ت يودع بهابعد الحصول على اإلذن االبتدائي بتقديم المخططات يقدم طالب الترخيص حافظة مستندا- 2
 .سند الملكية - أ 
 .الموقع العام والخاص للموقع -ب 
 .1/100خمس صور للمخططات اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والصحية والميكانيكية بمقياس رسم  -ج 
 -: أن تكون المخططات المذكورة معتمدة ومصادق عليها من -د 

 .نقابة المهندسين - 
 .وزارة المواصالت - 
 .رة األشغال العامةوزا - 
 .وزارة الصحة - 
 .مديرية الدفاع المدني - 

 .النموذج المعد -هـ 
تعهد عدلي يلتزم بموجبه طالب الترخيص بعدم الشروع في تنفيذ اإلنشاءات اال بعد الحصول على  - و 

 .الترخيص القانوني من اللجنة المختصة
راف على تنفيذ منشآت المشروع واإلبالغ عن أية تعهد خطي من المهندس المشرف يتضمن التزامه باإلش -ع 

مخالفة للشروط التنظيمية التي منح الترخيص بموجبها واإلبالغ عن تحلله من اإلشراف إذا حدث ذلك مع بيان 
 .أسباب ذلك
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 .تعهد خطي من المقاول المنفذ بااللتزام بتنفيذ المخططات المجازة دون تعديل -ط 
ورة لموقع المشروع أيا كان نوعها موضحًا عليه األبعاد والمسافات ونوع اإلنشاء رفع مساحي لألبنية المجا -ي 

 .الموجود
يقدم الملف المشتمل على كافة المستندات المنوه عنها في البند الثاني من هذه المادة للجنة المحلية للتنظيم - 3

المركزية مباشرة إذا كان الموقع  والبناء إذا كان الموقع ضمن منطقة نفوذ بلدية أو مجلس قروي ويقدم للجنة
 .ضمن المنطقة اإلقليمية

تتولى اللجنة المحلية مهمة دراسة الطلب إذا كان الموقع ضمن منطقة نفوذها واحالته للجنة المركزية -4 
 .مشفوعًا بتوصياتها

للمدة التي تراها  يتم إيداع القرار االبتدائي الصادر عن اللجنة المركزية بالموافقة على المشروع لالعتراض-5 
 .?اللجنة مناسب

 ( 4 ) مادة
 .م14يجب أال يقل عرض الطريق أو أيًا من الطرق الواقعة عليها المحطة عن - 1
من مجموع المساحة الكلية % 15يجب أال تزيد النسبة المئوية لمجموع مساحات اإلنشاءات الظاهرة عن -2 

 .لموقع المضخات والجزر المقامة بالموقع لتحديد المساربللموقع ويستثنى من ذلك مساحتي المظلة العلوية 
 .يجب أال تقل اإلرتدادات الجانبية والخلفية ألي منشأ من منشآت المشروع عن مترين عن حدود الموقع- 3
أن يكون الموقع أرضًا فضاء ومفرزة إفرازًا رسميًا أو مساحيًا وال يتعارض إقامته مع ظروف المنطقة -4 

 .التنظيمية
ال يجوز لطالب الترخيص أن يجري بالموقع أية أشغال أو إنشاءات غير مرخصة أال بموافقة رسمية سابقة - 5

 .من اللجنة المختصة
تخضع المحطة في تحديد عدد المضخات وكذلك تحديد األبعاد بينها وكذلك مواصفات المعدات وسعة - 6

ر فتحات التهوية للشروط المعتمدة من وزارة الخزانات ومواصفاتها والتي سيجري تركيبها بالموقع وكذلك قط
 .المواصالت والدفاع المدني أو أية جهة أخرى ذات اختصاص

 ( 5 ) مادة

 -: يجري ترخيص العمل بالمشروع على النحو التالي
يمنح طالب الترخيص إذنًا خطيًا بالشروع في إقامة المنشآت وتكون صالحية هذا اإلذن حتى االنتهاء من تنفيذ  

 .مال اإلنشائية واألعمال األخرى الواقعة تحت مستوى سطح األرضاألع
يمنح طالب الترخيص إذنًا ثانيًا الستكمال األعمال في ضوء المعاينة الفنية للمرحلة األولى من اللجنة  

 .المختصة وتشمل هذه المرحلة استكمال باقي األعمال في المشروع
اللجنة المختصة بعد استكمال أعمال المرحلة الثانية وتعتبر شهادة يمنح طالب الترخيص شهادة إتمام بناء من  

انيكية التي جرى تنفيذها إتمام البناء إجازة قانونية لكافة األعمال اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والصحية والميك
باب يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد للجنة المختصة إذا زالت كل أو بعض أس وع بالمشر 
يحق للجنة المختصة عدم منح الترخيص أو إلغاء الترخيص الصادر لطالب الترخيص إذا خالف طالب  الرفض
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الترخيص الشروط الواردة في هذا النظام، مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون أو 
 .نظام آخر

 ( 6 ) مادة
 -: يجري تزويد الموقع بالخدمات على النحو التالي

يمنح طالب الترخيص اشتراكي كهرباء ومياه مؤقتين وذلك بعد منح اإلذن الخطي المنوه عنه بالفقرة األولى - 1
من المادة السادسة الستخدامها في األعمال اإلنشائية وذلك بعد سداد الرسوم القانونية الخاصة باإلنشاءات 

 .ة المختصةوكذلك سداد قيمة اشتراكي الكهرباء والمياه للسلطة المحلي
يجري منح اشتراكي الكهرباء والمياه الصفة النهائية بعد حصول طالب الترخيص على شهادة إتمام البناء - 2

 .ورخصة مزاولة الحرفة من الجهات المختصة
يحق للجنة المختصة اإليعاز بفصل وٕالغاء اشتراكي الكهرباء والمياه إذا تبين أن طالب الترخيص قد خالف - 3

 .وط الترخيصأي شرط من شر 
 ( 7 ) مادة

) م ط  10000( عن ) أ ( يجب أال يقل البعد بين موقع محطتين واقعتين على شارع إقليمي من الفئة - 1
 .عشرة آالف مترًا طولياً 

 : يجب أال يقل البعد بين محطتين واقعتين على طريق رئيسي عن التالي - 2
 .م ط 5000المطلوب يكون البعد ) أ ( إذا كانت المحطتين من الفئة  - أ 
يكون البعد ) ج ( أو الفئة ) ب ( واألخرى من الفئة ) أ ( إذا كانت المحطتين إحداهما من الفئة  -ب 

 .)م ط 2000(المطلوب 
 .)م ط  2000( يكون البعد المطلوب ) ب ( إذا كانت المحطتين من الفئة  -ج 
م  1500(يكون البعد المطلوب ) ج ( ن الفئة واألخرى م) ب ( إذا كانت المحطتين إحداهما من الفئة  -د 
 .)م ط  1000(يكون البعد المطلوب ) ج ( إذا كانت المحطتين من الفئة  -هـ). ط
 -: يجب أال يقل البعد بين محطتين واقعتين على شارع محلي عن التالي- 3
 .)م ط  1000(يكون البعد المطلوب ) ب ( إذا كانت المحطتين من الفئة  - أ 
 .)م ط 500(يكون البعد المطلوب ) ج ( والثانية من الفئة ) ب ( كانت المحطتين إحداهما من الفئة  إذا -ب 
 .)م ط 500(يكون البعد المطلوب ) ج ( إذا كانت المحطتين من الفئة  -ج 

 ( 8 ) مادة
ة على نفس خط تسري أحكام األبعاد المشارة إليها في المادة السابعة على طلبات ترخيص محطات الوقود الواقع

التنظيم للطريق الواحد وعلى الجانب الواحد وتطبق أحكام هذا النظام على طلبات الترخيص المقدمة على 
 .الجانب المقابل بنفس القدر

 ( 9 ) مادة
ال يعمل باألحكام التالية المنصوص عليها في هذه المادة أال على طلبات ترخيص المحطات الواقعة ضمن 

 .تقاطعات الطرق
 -: في حالة تقاطع طريق رئيسي مع طريق محلي: الً أو  
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إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من الطريق الرئيسي وموقع المحطة يقع قبل التقاطع فإن البعد بين  - 
 .متراً  70منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب أال يقل عن 

وموقع المحطة يقع بعد التقاطع فإن البعد بين إذا كان الخروج من موقع المحطة من الطريق الرئيسي  - 
 .متر 120منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب أال يقل عن 

وٕاذا كان الخروج من موقع المحطة من الطريق المحلي فإن البعد بين منتصف المخرج إلى محور التقاطع  - 
 .متراً  60يجب أال يقل عن 

من الطريق المحلي فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور إذا كان الدخول إلى موقع المحطة  - 
 .م 50التقاطع يجب أال يقل عن 

وٕاذا كان الخروج من الطريق الرئيسي فإن البعد بين منتصف المخرج إلى محور التقاطع يجب أال يقل عن  - 
 .متراً  120
اطع مع شارع رئيسي فتعتبر المحطة متر ويتق 8إذا كان أحد الشوارع الواقع عليها المحطة عرضه دون  - 

 .كأنها واقعة على شارع رئيسي فقط
 -: في حالة تقاطع طريق محلي مع طريق محلي: ثانياً  

إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من طريق محلي فإن البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى محور  - 
 .متراً  40التقاطع يجب أال يقل عن 

لمحطة إلى طريق محلي فإن البعد بين منتصف المخرج إلى محور التقاطع يجب أال إذا كان الخروج من ا - 
 .متراً  50يقل عن 

 .متراً  43في حالة تقاطع طريق رئيسي مع مدخل مدينة أو قرية عرضه ال يقل عن : ثالثاً  
لبعد بين إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من الطريق الرئيسي وموقع المحطة يقع قبل التقاطع فإن ا - 

 .متراً  70منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب أال يقل عن 
إذا كان الدخول إلى موقع المحطة من الطريق الرئيسي وموقع المحطة يقع بعد التقاطع فإن البعد بين  - 

 .متراً  120منتصف مدخل المحطة إلى محور التقاطع يجب أال يقل عن 
الطريق الرئيسي فيجب أال يقل البعد بين منتصف مخرج المحطة إلى  إذا كان الخروج من المحطة إلى - 

 .متراً  120محور التقاطع عن 
إذا كان الدخول من مدخل المدينة أو القرية إلى موقع المحطة فان البعد بين منتصف مدخل المحطة إلى  - 

 .متراً  60محور التقاطع يجب أال يقل عن 
أو القرية فإن البعد بين منتصف مخرج المحطة إلى محور التقاطع يجب إذا كان الخروج من مدخل المدينة  - 

 .متراً  80أال يقل عن 
 ( 10 ) مادة

يمنح طالب الترخيص مدة شهرين الستكمال المستندات واإلجراءات الالزمة لعرض الموضوع على اللجنة - 1
ارة الحكم المحلي بانقضاء المدة المذكورة المركزية، وٕاال اعتبر عاجزًا عن ذلك، ويحق لدائرة الهندسة والتنظيم بوز 

 .إلغاء طلبه ومن ثم يجوز لها قبول أي طلب آخر يليه مباشرة
تكون األولوية في حق العرض على اللجنة المركزية لطلبين ُقدما للجنة المحلية أو اللجنة المركزية طبقًا - 2
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 .للموقع
الستقبال الطلبات سواء أمام اللجنة المحلية أو المركزية، للطلب األسبق في التسجيل في سجل الوارد المعد  - أ 

 .وفي هذه الحالة يتوقف التعامل مع الطلب الثاني لحين البت في الطلب األول
 .الطلب المستوفي لكافة مسوغات العرض -ب 
اللجنة  تكون األولوية في حق العرض على اللجنة المركزية لطلبين قدما في نفس التاريخ للجنة المحلية أو- 3

المركزية طبقًا للموقع للطلب السابق التسجيل في سجل الوارد وحتى ولو جرى تسجيلهما في نفس اليوم وتكون 
 .العبرة في هذه الحالة برقم التسجيل التسلسلي

يجوز للجنة رفض بحث أيًا من الطلبين المتزامنين في ساعة وتاريخ تقديم الطلب للجنة المركزية أو المحلية -4 
 .كان يشكل مخالفة تنظيمية لآلخرإذا 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة وردت في قانون العقوبات أو قانون تنظيم المدن أو أي قانون أو نظام آخر، -5 
يكون للجنة المركزية صالحية الغلق اإلداري للمحطة إذا ما تبين لها حدوث إخالل بالشروط وااللتزامات 

 .المفروضة بموجب هذا النظام
 ( 11 ) مادة

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويعمل به منذ تاريخ صدوره وينشر في الجريدة 
 .الرسمية

 حسام الدين الخزندار. م 
 رئيس اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن 
 قطاع غزة 
 أقترن بموافقتي 
 صائب عريقات. د 
  الفلسطينيةوزير الحكم المحلي بالسلطة الوطنية  
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  :  3مرفق

الئحة شروط السالمة والوقاية من الحريق وسبل الحماية ومواصفات وسائل اإلطفاء واإلنذار الواجب توافرها في 
 محطات وسيارات نقل الوقود

  )1(مادة 
  تعاريف وأحكام عامة 

  : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي 
األماكن المخصصة والمرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المحروقات :  محطات بيع وتوزيع المحروقات] 1[

 .سواء أكانت مملوكة ملكية خاصة أم تابعة إلحدى المصالح أو الهيئات أو المرافق الحكومية

هي المواد المشتعلة الناتجة من عمليات تكرير البترول والمتعارف عليها بالوقود كالبنزين :  المحروقات ]2[
 .الكيروسين، وكذلك مختلف أنواع الزيوت والشحوم لتسيير المركبات واآلليات المختلفةوالسوالر و 

  . ]كيروسين  -سوالر  - بنزين [هي الوسيلة المخصصة لنقل الوقود : سيارة نقل الوقود  ]3[

هي الالئحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس المجلس : الئحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات] 4[
األعلى للدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال 

 .الدفاع المدني والجزاءات والغرامات المقررة عليها
هو الشخص أو األشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو :  مندوب الدفاع المدني] 5[

قيام بالتفتيش على المنشآت والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع أحد مراكزها لل
المدني وفقًا لإلجراءات المحددة بالالئحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سالمة المنشأة ومعدات وأدوات 

 .السالمة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات والغرامات المحددة لكل منها
وزارة الحكم المحلي والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات األخرى ذات العالقة :  هات المختصةالج] 6[

 .بترخيص المنشأة ونشاطها
هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئوال عن جميع ما يتعلق بأعمال :  المسؤول عن السالمة] 7[

تراخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئوال عن السالمة واألمن في المحطات، كما يعتبر الشخص الصادرة ال

 .السالمة فيها في جميع األحوال
  :المواصفات ويقصد بها ] 8[
 .المواصفات القياسية الفلسطينية -  أ

ويقصد بها المواصفات األمريكية واألوروبية تكون هي الواجبة للمراعاة أما إذا كانت : المواصفات العالمية  - ب

د استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها المتعلقة بالسالمة يجب أن تكون المادة أو اآللة المرا
معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، كما يجب في جميع األحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد 

  .]لسطينية وذلك في حالة عدم وجود المواصفات الف [واشتراطات السالمة في المادة أو اآللة محل البحث 
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  )2(مادة 
يلزم توفير متطلبات السالمة والوقاية من الحريق في تصميم وٕانشاء محطات الوقود وفقًا لالشتراطات الواردة في 

  .الالئحة
  )3(مادة 

  .ال يجوز مباشرة األعمال اإلنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني
  )4(مادة 

الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية يقدم طلب 
العامة للدفاع المدني موقعا عليه صاحب التصريح ومرفقًا معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد 

  .الحصول على موافقة الجهة المختصة بمنح الترخيص
  )5(مادة 

 .النموذج المعد لذلك موقعًا من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً يصدر التصريح على 
 .وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا -

ويتم إصدار التصريح لمدة سنة الستيفاء متطلبات السالمة والوقاية الموضحة بالالئحة ولمدير عام الدفاع  -
  .أكثر ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديدالمدني التجديد لمدة مماثلة أو 

  (6) مادة
تحقيقًا للسالمة العامة ال يجوز ممارسة أي نشاط لغير الغرض المخصص إلقامته إال بعد موافقة المديرية 

 .العامة للدفاع المدني
  )7(مادة 

  .المة العامة وفقًا لالئحةيجب تجهيز المحطة بكافة الوسائل المتعلقة بشروط الوقاية والس
  )8(مادة 

يجب على صاحب المحطة أو من يمثله صيانة وسائل السالمة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة 
  .وصالحة لالستعمال عند اللزوم، وال يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها

  )9(مادة 
اإلطفاء إلى المحطة التي تستدعى إليها فرق يلزم توفير الطرق والوسائل الكفيلة لتسهيل وصول مركبات 

اإلطفاء أو اإلنقاذ وذلك وفقًا للشروط المبنية بالالئحة،ويحظر قطعيًا تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع 
  .عوائق تحول دون استمرار صالحيتها في كل األوقات

  )10(مادة 
الوقاية من الحريق باللغتين العربية يلتزم صاحب المحطة بوضع العالمات اإلرشادية الخاصة بالسالمة و 

  .واإلنجليزية، ويحظر إزالة أو تغيير مكانها ويحظر التدخين داخل المحطة
  )11(مادة 
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يجب أن يكون األفراد العاملون بالمحطة حاصلين على شهادة في الوقاية والسالمة العامة معتمدة من المديرية 

  .العامة للدفاع المدني
  )12(مادة 

ن في األماكن القريبة من خزانات الوقود ومضخات التعبئة ويتم التخزين في األماكن المخصصة يحظر التخزي
  .لها مع مراعاة شروط الوقاية والسالمة العامة للتخزين وفقًا لالئحة الخاصة بذلك

  )13(مادة 
الزمنية  تمنح محطات الوقود القائمة قبل صدور القانون والحاصلة على تراخيص الجهات المختصة المهلة
  .المحددة بالالئحة الستكمال متطلبات الوقاية والسالمة ما لم يتعارض ذلك مع خطورة الموقع المقامة عليه

  )14(مادة 
يجب أن تكون سيارة نقل الوقود حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات اإلطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني، 

  .باإلضافة إلى ترخيصها من الجهات المختصة
  )15(مادة 

يجب تجديد التصريح بشأن ترتيبات اإلطفاء الخاص بسيارات نقل الوقود من قبل المديرية العامة للدفاع المدني 
  .سنويا

  )16(مادة 
  يجب أن كون سيارة نقل الوقود مزودة بوسائل اإلطفاء التي تخص الوقاية والسالمة العامة 

  )17(مادة 
العالمات اإلرشادية التي تبين نوع الوقود المحمول كميته ومدى يجب أن توضع على سيارة نقل الوقود 

  .خطورته
  )18(مادة 

  .يجب أن تكون سيارة نقل الوقود مزودة بوسائل تفريغ الشحنة الكهربائية الساكنة
  )19(مادة 

العامة  يجب أن يكون سائق سيارة نقل الوقود حاصال على دورة في الوقاية والسالمة العامة معتمدة من المديرية

  .للدفاع المدني
  )20(مادة 

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المحطة أو المدير المسئول كتابة بالتعديالت أو الترتيبات 
 .الالزم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره

المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديالت أو  ويتم اإلخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع

الترتيبات المطلوبة، ويجب على من وجه إليه اإلخطار ممن ورد ذكرهم بالفقرة األولى تنفيذ المطلوب في خالل 
  .المدة المحددة في اإلخطار
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  )21(مادة 
يتمكن مندوب يجب على صاحب العالقة وضع التصريح الخاص بترتيبات اإلطفاء في مكان بارز من المحطة ل

  .الدفاع لمدني من اإلطالع عليه عند التفتيش
  )22(مادة 

ال يجوز الترخيص بإقامة أية محطة أو توسيعها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل 
مدى  أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السالمة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح

االلتزام بالمواصفات واالشتراطات والقواعد الواردة وتمنح المحطات القائمة قبل صدور القانون مهلة زمنية ال 
تزيد على سنة يمكن تمديدها من ستة أشهر إلى سنة أخرى بأمر من المدير العام وفقًا لما يحدده الدفاع المدني 

والتعليمات الواردة بهذه الالئحة، وعلى الجهات المختصة وطبيعة العمل المراد تنفيذه الستكمال االشتراطات 
بالبلديات مراعاة التنفيذ بأن يكون منح الترخيص وفقًا لما ورد بهذه الالئحة من قواعد واشتراطات وفي حال عدم 

مالءمة الموقع الستمرار إقامة المحطة للخطورة التي تشكلها يجوز لمدير عام الدفاع المدني رفض إصدار 
  .ريح الخاص بذلكالتص

  )23(مادة 
يكون المكتب الذي أعد الدراسة بالمادة السابقة مسئوًال أمام المديرية العامة للدفاع المدني ويلتزم بتقديم شهادة 

  نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات واالشتراطات الواردة بهذه الالئحة 
  )24(مادة 

إال بعد الحصول على موافقة نهائية من المديرية العامة للدفاع  ال يجوز لصاحب المحطة مباشرة العمل بها -  أ
 .المدني

يتم تجديد صالحية التصريح الممنوح سنويا لغرض التحقق من توافر وصالحيات معدات اإلطفاء ووسائل  - ب
  .مكافحة الحريق

  )25(مادة 
ختبارات الشهرية كل ثالثة يعتبر المسئول عن السالمة في المحطة مسئوال مباشرا عن عمل الفحوصات واال

أشهر وذلك بالتنبيه للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل 
  .السالمة ومعدات اإلطفاء

  )26(مادة 
يلتزم المسئول عن السالمة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد 

ألرواح والممتلكات أن يقوم فورا بإغالق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك سالمة ا
ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع األمر فورًا إلى صاحب االختصاص الذي بدورة يقوم باتخاذ اإلجراءات 

  .الالزمة ويجب على صاحب المحطة أن يقوم فورا بإبالغ أقرب مركز للدفاع المدني
  )27(مادة 
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  .يجب على صاحب المحطة إبالغ الدفاع المدني عند تغيير مسئول السالمة والوقاية بالمحطة

  )28(مادة 
يجوز للمسئول عن السالمة في المحطة التنسيق مع الدفاع المدني المختص لتحديد موعد االختبارات الدورية 

السالمة من األشخاص المؤهلين وأن يكون بحضور مندوب الدفاع المدني، ويجب أن يكون المسئول عن 
حاصال على التدريب الالزم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافق على تعيينه من قبل المدير العام للدفاع المدني بعد 

  .التأكد من مؤهالته
  )29(مادة 

السالمة تمنع يجب وضع لوحات إرشادية وتحذيرية وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني توضح أن تعليمات 
  .منعا باتا التدخين أو إحداث شرر أو نيران داخل المحطة
  )30(مادة 

في المحطات المجمعة التي تشمل بجانب بيع أو توزيع المحروقات بعض األنشطة األخرى كإصالح السيارات 
  : ما يلي أو اإلطارات أو الغسيل والتشحيم وغيار الزيوت وغيرها من النشاطات المماثلة فإنه يجب إتباع 

أن تكون األماكن المخصصة لممارسة تلك األنشطة داخل المحطة بعيدة بدرجة كافية على األقل عن ] 1[
 .خزانات الوقود الرئيسة وكذلك عن مضخات البيع والتوزيع

أن تتوافر في تلك األماكن جميع قواعد واشتراطات السالمة ومكافحة الحريق الواردة بالئحة كل نشاط على ] 2[
  .ةحد

  )31(مادة 
يجوز للجان الدفاع المدني المحلية في حدود اختصاصها اإلقليمي وبعد دراسة كل حالة بصورة مستقلة اإلعفاء 

من شرط أو أكثر من االشتراطات الواردة بهذه الالئحة فيما يخص المحطات الواقعة في المناطق النائية وعلى 
  .ى اإلخالل بقواعد السالمة أو أي تهديد لألرواح والمكانالطرق خارج المدن بشرط أال يؤدي هذا اإلعفاء إل

  )32(مادة 
  : اشتراطات السالمة والوقاية ومكافحة الحريق 

تتولى البلدية المختصة والجهات المعنية إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات وفقًا لما تراه ] 1[
ستيفاء متطلبات السالمة والوقاية الصادرة عن محققا ألغراض تخطيط المدن وحاجة المواطنين وذلك بعد ا

 .المديرية العامة للدفاع المدني بموجب هذه الالئحة
تضع البلدية والجهات المعنية كافة الشروط اإلنشائية والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية وسواها وفقًا ] 2[

  .للمواصفات الفلسطينية
  )33(مادة 

  : اتتنقسم محطات الوقود إلى ثالث فئ
 (1)فئة  - 1
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محطة كبيرة مجهزه لتزويد كافة أنواع اآلليات بجميع أنواع المحروقات والزيوت وخدمات التشحيم وغسيل 

السيارات وٕاجراء الصيانة الكهربائية الطارئة وصيانة اإلطارات وتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة ويجب أن 
   :يتوافر فيها متطلبات الوقاية والسالمة اآلتية 

 .2م ]2500[أال تقل مساحة الموقع عن ] 1[
  . ]متر طولي  [ط .م ]60[إال تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن ] 2[
 .إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط المطلوبة] 3[
أال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية عن أقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ من أي نوع عن ] 4[

 .ثالثين متراً 
أن يتوافر بالموقع مولد كهربائي احتياطي كاف لتزويد كافة مرافق المحطة بالكهرباء بحيث يكون بعيدًا عن ] 5[

 .مترًا وضمن غرفة خاصة ]15[فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن 
 .أن يتوافر بالموقع مصدر للمياه الصالحة لالستعالمات المختلفة] 6[
 .وقع جهاز اتصال هاتفي أو نظام اتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمحطةأن يتوافر بالم] 7[
  مترًا طوليًا  15أن ال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملء الخزانات األرضية وأقرب منشأ بالموقع عن ] 8[

  )34(مادة 
  :  ]ب[فئة  - 2
محطة متوسطة مجهزة لتزويد جميع أنواع اآلليات بالمحروقات المختلفة ويشترط أن يتوافر فيها متطلبات  - 3

  : الوقاية والسالمة التالية 

 .2م ]1200[المساحة ال تقل عن ] 1[ 
 .م طولياً ]40[الواجهة الرئيسة ال تقل عن ] 2[
 .إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط المطلوبة] 3[
أن ال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ آخر من أي نوع عن ] 4[
 .متراً  ]15[
 .م عن فتحات التهوية]15[أن يتم تزويد الموقع بمولد كهربائي احتياطي في غرفة خاصة ال يقل بعدها ] 5[

 .صال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمرفقأن يتوافر بالموقع جهاز اتصال هاتفي أو نظام ات] 6[
 .أن يتوافر قرب الموقع مصدر مياه مناسب الستخدام المحطة] 7[
 ]10[أن ال يقل البعد بين الفتحات المخصصة لملء الخزانات األرضية وأقرب إنشاء خاص بالمحطة عن ] 8[

  .م طولي
  ]35[مادة 

  :  ]جـ[فئة - 3
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ويشترط فيها متطلبات  ]طنًا  15[واع السيارات التي ال يزيد وزنها على محطة صغيرة مجهزة لتزويد جميع أن

  : الوقاية والسالمة التالية 
 .2م]600[أن ال تقل مساحة الموقع عن ] 1[
 .مترًا طولياً  ]20[أن ال يقل عرض واجهة الموقع عن ] 2[
 .إقامة سور حول الموقع على المواصفات والشروط المطلوبة] 3[
أن ال تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام وخاص أو أية منشأة أخرى من أي نوع عن ] 4[
 .متراً  ]15[

أن يتم تزويد الموقع بمولد كهربائي احتياطي في غرفة خاصة بعيدًا عن فتحات التهوية بمسافة ال تقل عن ] 5[
 .متراً  ]15[
 .هاتفي أو نظام اتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمرفقأن يتوافر بالموقع نظام اتصال ] 6[
 .وأن يتوافر قرب الموقع مصدر مياه مناسب الستخدام المحطة] 7[
 ]10[وأن ال يقل البعد بين الفتحات المخصصة لملء الخزانات األرضية وأقرب منشأة خاصة بالموقع عن ] 8[

 .م طولي

  )36(مادة 
  : خزانات الوقود 

ن تكون خزانات الوقود مصنعة بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخصة لذلك، وأن تكون مصنوعاتها يجب أ] 1[
 .معتمدة من الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس

يتم تركيب الخزانات تحت سطح األرض فوق قاعدة من الخرسانة المسلحة وفق المواصفات الهندسية الفنية ] 2[
 .بالخرسانة أو الرمل أو بأي مادة أخرى ضد التآكلوتحاط جوانب الخزان في الحفرة 

 .يتم تركيب الخزان داخل حدود المحطة حسب فئة المحطة] 3[
 .يجوز تعدد خزانات الوقود في المحطة الواحدة] 4[
أن تكون المواقع المختارة للخزانات جيدة التهوية في الهواء الطلق وال يسمح بمرور السيارات واآلليات فوق ] 5[

 .منطقة الخزانات

 .أن يكون طول ماسورة التهوية للخزان أعلى من أي مبنى مجاور] 6[
 .يتم دهان الخزانات بطالء مانع للتأكل وضد الماء قبل التركيب] 7[
 .أن تكون أنبوبة الدخول إلى مضخة البنزين بعيدة عن أي مولد كهربائي] 8[
 .التعرض للحريق وأن تتم حمايتها بطرق مناسبةأن تتحمل األنابيب درجات الحرارة أثناء ] 9[
  .أن يزود خط األنابيب بالعدد الكافي من الصمامات الالزمة لالرتداد والتشغيل والغلق بكفاءة وأمان] 10[

  )37(مادة 
  : مضخات الوقود 
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في  لترا ]91[يجب أن تكون مضخة الوقود مصممة فنيا بحيث تمنع التدفق المستمر للوقود بأكثر من ] 1[

 .العملية الواحدة
أن تزود بالة تحكم لتشغيل أو إيقاف المضخة عند رفع الفوهة أو أعادتها إلى وضعها المعتاد مع تشغيل ] 2[

 .المفتاح الموجود على المضخة يدويا
 .أن يكون هناك تيار هواء مناسب للتهوية عبر المضخة] 3[
 .نتيجة الرتداد أو نتيجة زيادة التعبئة تزويد الفوهة بقاطع أتوماتيكي يمنع تناثر الوقود] 4[
يتم تركيب مضخات الوقود بمعرفة جهة فنية بما يضمن التثبيت السليم ومنع تجمع أي أبخرة للوقود بين ] 5[

 .الفراغات الموجودة بها
يجب عمل مجاري مناسبة ألرضية منطقة العمل مع اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع تسرب الوقود في ] 6[

  .ر الصرف بالمحطةمواسي
  )38(مادة 

  : الترتيبات الكهربائية
  يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الفلسطينية ] 1[
يجب أن يتم تجنب التالمس بين التمديدات والترتيبات الكهربائية وبين أية معدات أو أنابيب تستخدم في نقل ] 2[

 .الوقود
اضع تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو تأثير الحرارة والمواد أن يتم تركيب التمديدات الكهربائية في مو ] 3[

 .والمذيبات

عدم مرور الكابالت الموضوعة داخل الماسورة خالل حائط أو أرضية أو فاصل أو سقف يلزم ملء الفتحة ] 4[
 .المخصصة لها لمرور الماسورة باإلسمنت أو أية مادة أخرى غير قابلة لالحتراق

 .لى جميع المعدات والتوصيالت واألسالك ما يدل على وظيفتهاأن يبين بوضوح ع] 5[
 .أن يتولى جميع األعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة] 6[
 .أن تكون الكابالت الكهربائية محكمة التغليف ومناسبة لألحمال الكهربائية] 7[
التركيبات والتمديدات واألجهزة أن تكون إجراءات الصيانة الدورية وكذلك التفتيش بصفة منتظمة على كافة ] 8[

 .الكهربائية بمعرفة فني مختص
  .أن تكون محكمة اإلضاءة والتهوية] 9[

  )39(مادة 
  : الوقاية من الحريق ومكافحته 

  : االحتياطات الوقائية ضد الحريق 
 .وضع الفتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة] 1[
 .أال يستخدم الوقود بتاتا في التنظيف] 2[



 

140 

 

 .إزالة الوقود المتناثر في الحال] 3[

يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة لالشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتا القيام بأعمال القطع أو اللحام ] 4[
 .التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي

  : معدات إطفاء الحريق اليدوية  -ب 
بطفايات الحريق اليدوية المناسبة كمًا ونوعا طبقا لما تحدده المديرية  يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة] 1[

 .العامة للدفاع المدني
 .تأمين عدد كاف من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة] 2[

 .توضع طفاية حريق بودرة كيميائية جافة بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء] 3[
 .جهاز إطفاء رغوي يتناسب مع حجم المحطةتوفير ] 4[

  : مصادر مياه اإلطفاء وحنفيات الحريق  -جـ
يجب أخذ االحتياطات الالزمة لتأمين مياه اإلطفاء والضغط الالزم من خزان علوي أو شبكة اإلطفاء في ] 1[

 .المدينة
 .أن يكون حجم خزان المياه كافيا متناسبا مع حجم المحطة] 2[

 .حنفيات حريق يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقا لحجم المحطة وتعدد أنشطتها يلزم تركيب] 3[
تأمين خراطيم المياه بحيث تكون أطوالها كافية لمساحة المحطة وتزود بالقواذف الالزمة على أن يتم وضع ] 4[

 .الخراطيم في صناديق تعد لهذا الغرض
  ]بوصات 3[مع حجم المحطة وذات قطر يجب توفير عدد من وقافات الحريق المناسبة ] 5[
  : وسائل اإلنذار  -د

يراعى تزويد المحطة بجهاز إنذار آلي مرتبط بأجهزة كواشف خاصة وذلك في األماكن التي يتم تحديدها ] 1[
  .من قبل المديرية العامة للدفاع المدني

  )40(مادة 
  : متطلبات عامة 

 .يجب توافر طرق لسيارات إطفاء الحريق -

وأن يحاط حقل الخزانات على امتداد السور من الداخل بطريق لسير سيارات الحريق وممرات وصول وعبور  -
  : أخرى بحيث 

 .أمتار 3أال يقل عرضها عن ] 1[
 .تكون متانتها مناسبة لجميع مواسم السنة] 2[
 .ثالثين مترًا من جانب خزان الوقود 30تمكن السيارة من اقتراب مسافة ] 3[

  متر 100ون فيها خلجان لمجاورة السيارات الواقفه لكل تك] 4[
  )41(مادة 
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  : وسائل نقل الوقود 

 .يجب نقل الوقود في سيارات تنطبق عليها المواصفات الفلسطينية للوقاية والسالمة] 1[
 .يجب أن تكون السيارات مزودة بوسائل تفريغ الكهرباء الساكنة منعا ألخطار االنفجار] 2[
كون مجهزة بوسائل إطفاء حسب ما يقرره أخصائي الدفاع المدني بذلك ويعتمد أساسا المادة يجب أن ت] 3[

 .الخاصة إلطفاء المواد البترولية والبودرة الجافة ]السنتانيك[الرغوية 
يجب أن تكون مميزة بخطوط تشير إلى خطورة المواد المحمولة وعدم االقتراب منها أثناء السير مسافة ال ] 4[

 .متر 100تقل عن 

 .يجب أن تكون السيارات مزودة بخط واضح يسهل قراءته عن بعد بأرقام تلفونات الدفاع المدني] 5[
 .يجب أن يكون السائق قد أتم دورة في الوقاية والسالمة العامة ولديه ما يثبت ذلك] 6[
س تجنبا لتولد /كم  80آلف لتر وال تزيد السرعة على  30أن ال يتم النقل بخزانات تزيد حمولتها على ] 7[

 .الكهرباء الساكنة وخطر االنفجار
  .يجب أن تكون السيارة والمقطورة حاصلة على ترخيص من وزارة المواصالت تؤهلها لذلك] 8[

  



 

142 

 

  )2(الملحق رقم 

ملحق خاص بأسماء المشاركين في ورشة العمل لمناقشة النتائج والتوصيات التي عقدت في 
  .صباحاً  11الساعة  8/11/2018يوم الخميس الموافق  المالية بغزةقاعة اجتماعات وزارة 

  الجهة  االســـــم  م

  اإلدارة العامة للبترول  اشرف ياسر الشوا. د  1

  الدفاع المدني  محمد محمد المغير. د  2

  الدفاع مدني  مدحت عبد الحميد سالمة. م  3

  اإلدارة العامة للبترول  خليل إبراهيم شقفة  4

  العمليات المركزية  رائد محمد حسين/ عقيد  5

  وزارة العمل  دارين احمد أبو شاويش. م  6

  الدفاع المدني  محمد زهدي أبو جلمبو. م  7

  الجامعة االسالمية  زياد حسن أبو هين. د  8

  وزارة المالية  محمد هشام العمصي  9

  الجامعة اإلسالمية  نظام محمود األشقر. د.أ  10

  اإلدارة العامة للبترول  سامر عمر نعيم.م  11

  اإلدارة العامة للبترول  طارق محمد صالح الخضري  12
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  )3(الملحق رقم 

  
  المخاطر المتوقعة لمحطات الوقود بمحافظة الشمال غزة، اعداد الباحث) 3.1م (شكل 

  

  
  المخاطر المتوقعة لمحطات الوقود بمحافظة غزة، اعداد الباحث) 3.2م (شكل 
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  ، اعداد الباحث الوسطىالمخاطر المتوقعة لمحطات الوقود بمحافظة ) 3.3 م(شكل 

  

  
  ، اعداد الباحثخانيونسالمخاطر المتوقعة لمحطات الوقود بمحافظة ) 3.4م (شكل 
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  ، اعداد الباحث رفحالمخاطر المتوقعة لمحطات الوقود بمحافظة ) 3.5م (شكل 

 


