
 
 

 

 

 

 

 

 

ة بأي عمليات حفر، عليكم االتصال  قبل المباشر

كات المرافق MISS DIG 811بـ  . ستقوم شر

ي منظومتنا العامة األعضاء 
ة ف 

ّ
بوضع عالمات دال

تحت  اجدةوتلمرافقها الم ةــــبي  التقريقع اعىل المو

 .
ً
 األرض مجانا

 كتيّب

الحفّارينبرنامج تثقيف   

Excavator Education 

Program 

(EEP) Handbook 
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 العقوبات  و  الغرامات •  

 
com.  National Excavator Initiative 2017 

  

 
 
كات المرافق تقد ة م شر   العام 

 
كات المشغ ، والشر   MISS DIG 811 لة لخطوط أنابيب النقل و ــلتوزيــــع الغاز الطبيعي

ي 
ب لمقاولي الحفر كجزء من برامج التوعي   ميشيغانالعاملة ف 

ةة ـــهذا الكتي  لخطوط األنابيب  العام 

 
 
ي حماية الجمهور الخاصة بها. نريد أن نعمل معكم من أجل ات

باع ممارسات الحفر اآلمن للمساعدة ف 
 وموظفيكم والبيئة. 

 

صاب آالف المرافق  
ُ
ة ت بات   العام  عات جراء ض 

 
 بتصد

ً
ي ميشيغان سنويا

 
ارين تلحق    وخبطات   ف

 
دة من الحف غير متعم 

 شاملة مرافق الغاز وخطوط األنابيب. وتسب  
ً
ارا ض الجمهور والموظفير   أض  بات بانقطاع الخدمات، وتعر  ب هذه الض 

 
 
كات الحفر المسؤولة عن حدوثها دفع فواتير باهظة إلصال للخطر، وتؤد ل شر ي    حها. ي إل تحم 

 
المعلومات الواردة ف

بات  ي تخفيض احتمال حدوث مثل هذه الض 
 
ب قادرة عىل مساعدتكم ف   هذا الكتي 

ّ
 خالل  أو عدم حدوثها كل
ً
يا

 مشاريعكم القادمة. 

 

2 

 موثوقيتها ونزاهتها وتدابير وقايتهاالغرض من إنشاء خطوط األنابيب ومدى 

 لنقل:  والوسائل خطوط األنابيب هي أكير الطرق
ً
 أمانا

 الغاز الطبيعي •

وبان NGLسوائل الغاز الطبيعي )• ( مثل الير

(Propane( والبيوتان )Butane واإليثان )

(Ethane ) 

 (Crude Oilط الخام )فالن•

ول•  غاز البير

 رةر  المنتجات المك•

 

 لحماية خطوط األنابيب: 

كات القائمة بتشغيلها•  يتم  فحصها من قبل الشر

ي تآكلها•
م ف 

ّ
 يتم  صيانتها ألغراض التحك

 يتم  استقصاء التشيبات الصادرة عنها•

 يتم  استبدالها عند اللزوم•

ةڤهل تعلم أنه يتم  استخدام   Low) ةمنخفض ولطي 

Voltage لتخفيض احتمال وقوع التآكل أو منعه ) 
ّ
؟كل
ً
 يا

 
( لتجري داخل خطوط أنابيب النقل ألغراض تحديد نقاط Smart Pigsيتم  تشغيل أجهزة الفحص الذكية )

ق 
 
لة لخطوط األنابيب تدف

 
كات المشغ ي جدار األنابيب. يرصد موظفو الشر

الضعف أو االنبعاج والنقر المتواجدة ف 

ي خطوط األنابيب ليتنب  
ء غير الغاز ف  ي

تاح هوا إل حدوث أي شر
ُ
ي الضغط أو التدفق أو الحرارة أو الجودة وت

طبيعي ف 

 لهم الفرصة لالستجابة بشعة ألي حالة طارئة. 



 

VISIT MISSIDG811.ORG                                   3                                                     2020 

ة و 
ّ
تة بشكل دائم عالمات دال

ّ
 الفتات مثب

 الغاز وخطوط أنابيب  تواجد مواقع ُمنذرة ب
كات التوزيــــع والنقل استخدام   كات خطوط األنابيب وشر ة و ُيفرض عىل جميع شر

ّ
الفتات  عالمات دال

 ( دائم  بشكل  تة  إلPermanent Markerمثب  تشير  تواجد   (  المنطقة.    موقع  ي 
 
ف الغاز  خطوط 

ي يتم  
  الفتات خطوط األنابيب هي الفتات صفراء أو بيضاء وحمراء تحدد اسم المادة أو المواد التر

كة المسؤولة عن تشغيل   ي حاالت الطوارئ، واسم الشر
 
نقلها، ورقم الهاتف الذي يجب االتصال به ف

 خط األنابيب.  

ة عىل تواجد  تذكير هام:  
ّ
  األرضسطح مرافق تحت العالمات الدال

 ة فوق خط األنابيب.  ـال ت تة عادة مباشر
ّ
 كون مثب

  
ّ
 د عمق المرفق تحت األرضال تحد

  ن ة ال تشير إىل خط مستقيم بير
ّ
  واألخرى. العالمة الدال

  
ّ
ي منطقة ما.   رافق المتواجدةد عدد خطوط األنابيب أو المال تحد

ن
 ف

 يةتتواجد عند تقاطع خطوط األنابيب والمرافق مع شارع أو سكة حديد  . ي
 أو ممر مائ 

 
 

of the 

  

تتضمن الفتات 

 
ً
المرافق دائما

 المعلومات التالية: 

 تنبيهكلمة (Warning أو خطر ،)

(Danger أو ) ي
 الحذر توخ  

(Caution) 

 
 
د مدونة القوانير  هام: تحد

ا الفيدرالية أنه يجب أن يكون  إم 

"خط أنابيب الغاز )أو اسم الغاز 

ول  المنقول(" و "خط أنابيب البير

)أو اسم السائل الخطير المنقول(" 

 مكتوبير  عىل الفتة الخط. 

ي حاالت الطوارئ
 رقم الهاتف ف 

 كة المسؤولة عن تشغيل اسم الشر

 خط األنابيب
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ول ة التعّرف عىل تسّ يّ كيف   ب الغاز أو البير

الغاز  قد ترى
 الطبيعي 

سوائل  
الغاز 

 الطبيعي  

ولي 
 الغاز البير

 )أثقل من الهواء( 

  النفط الخام 
اق   )قابل لالحير

وقد يكون  
 )
ً
 ساما

المنتجات  
       المكررة

اق   ) قابلة لالحير
 امة( س وقد تكون  

 ُبقع
ً
ي الكساء  ا

ة اللون ظاهرة ف  بني 
ي أو بالقرب من

حق   ممر  النباتر
 ( Right-of-way) الطريق العام

X X X X X 

 
ً
ارا عىل   غير ظاهرةأو   ةظاهر  أض 

ي تم  ا
كشها أو سحبها    ألنابيب التر

 أو إزاحتها أو اقتالعها

X X X X X 

ي عىل السطوح المائية 
 X  X X  لمعان زيتر

 
ا
 X X  X X عىل األرض  سائل

ي  
بقبقة فقاعات باستمرار ف 

 منطقة رطبة 
X  X X X 

ظهور تيار بخار أبيض أو سحابة  
شبيهة بالضباب فوق خط  

 األنابيب 

  X X X 

 أوساخ 
ً
ي الهواء أو تبدو   ا

تتطاير ف 
ي الهواء  

يها ف   كأنه يتم  رم 
X  X X X 

 نار 
ً
قادمة من األرض أو مشتعلة   ا

 فوق األرض 
X X X X X 

 صقيع
ً
 أو جليد ا

ً
 غير متوقع ا

 عىل األرض  ظهوره
X  X X X 

 منطقة غير عادية 
ي فصل الشتاء

 من الثلج الذائب ف 
X X X X X 

 ُبقع
ً
ي أرض رطبة  ا

   X   جافة ف 

  قد تشّم 

ين   X X X X  رائحة مثل البي  
يت أو البيض الفاسد *   X  *  X X رائحة الكير

  قد تسمع 

 X X X X X هدير أو هبوب أو هسهسة أصوات 

 

 مما سبق. 
ً
ا  احرص عىل إشعار مالك مرفق الغاز/السائل إذا واجهت أي 

ي 
 *الغاز الطبيعي عديم الرائحة ف 

 
به أنه قد يكون له رائحة إضافية عند  حالته الطبيعية. إل ي الغالف   تش 

ف 

الجوي حيث تنبعث عنه رائحة حمضية أو كريــهة. تحتوي بعض خطوط أنابيب التجميع لنقل الغاز عىل مادة  

فة
 
ول." ومع ذلك ، فإن بعض خطوط أنابيب الغاز  (Condensate) مكث ، أو "رائحة شبيهة برائحة البير

ر. الطب
 
ي ميشيغان ال تحمل الغاز المعط

 يعي ف 
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 c  
ع النفط والغاز من مناطق إنتاجها.  (thering LinesGaخطوط التجميع )  أنابيب خطوط هي تجم 

ة، اوح صغير  اآلبار رؤوس من الغاز مخاليط أو الخام النفط تنقل بوصات، 8 إل 2 بير   عادة قطرها يير

 المعالجة.  منشآت إل اإلنتاج ومواقع الفردية

يعي إل منازل الناس تقوم بتوصيل الغاز الطب( Distribution Pipelinesخطوط أنابيب التوزيــــع )

ستخدم خطوط أنابيب التوزيــــع لنقل الغاز الطبيعي من منظومة النقل ومنشآت التخزين 
ُ
كات. ت أو الشر

 . ة إل المستهلكير  السكنيير  والصناعيير   مباشر

تنقل المواد من وإل منشآت التخزين ( Transmission Pipelinesالنقل ) أنابيب خطوط

ة أنابيب خطوط هي ومنشآت التكرير ومراكز التصنيع وأماكن التوزيــــع.  اوح البالد، عير  عابرة كبير  يير

 إل والمعالجة اإلنتاج منشآت من المنتج لنقل استخدامها ويتم   بوصة، 42 إل 02 من عادة قطرها

كات   الذي والعمالء التوزيــــع شر
ّ
ة كميات بونيتطل   كبير

ً
 المنتج.  من جدا

اوح قطرها عادة بير  ( Trunk Linesرئيسية ) خطوط
، يير ، بوصة 24و  8هي خطوط أنابيب أكير

 . ئ   تجلب النفط الخام من مراكز التجميع ومناطق إنتاج النفط ومحطات الضخ والموات 

 

أنواع خطوط األنابيب

 إذا شعرت بوقوع احتكاك بخط أنابيب

 لك. إن االتصال 
ً
 ظاهرا

ً
را كة المسؤولة عن المرفق، حتر ولو لم يكن هناك ض   بالشر

ً
ف عن الحفر واتصل فورا

 
توق

 بمالك المرفق يتيح 
 
كة خطوط أنابيب الغاز أو السائل إلجراء تحقيق باألمر وات خاذ التدابير الفرصة أمام شر

 الواجبة عند اللزوم لذلك. 

 . ي مكان بعيد عن موقع الحفر الفعىلي
 من المحتمل أن ُيصاب خط األنابيب المسحوب أو الُمصطدم بكش ف 
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ار الواقعة  إصالح األضن

ر بخط  ة إلجراء اإلصالحات. ال  م  أنابيب أو بطالء خط أنابيب، سيتعند وقوع ض  إرسال طاقم من ذوي الخير

كة المسؤولة عن المرفق الذين يستخدمون معدات ومواد السالمة المناسبة إصالح أو  ي الشر
 لموظف 

 
يجوز إل

ار.  ضت ألض  ي تعر 
 استبدال مرافق الغاز أو السوائل التر

 حريق. •

ار بالبيئة. •  أض 

 انفجار. •

 فقدان الخدمة. •

 غرامات وعقوبات. •

 اختناق. •
ي 
)يحل  الغاز الطبيعي محل األوكسجير  ف 

 قة(األماكن الضي  

 التوعّية بالمخاطر 

ي بناء خطوط 
تحتل السالمة والموثوقية األولويات الرئيسية ف 

د بالمبادئ التوجيهية أنابيب نقل السوائل والغاز  بينما يتم  التقي 

واللوائح النظامية والمواصفات السارية عىل الصعيدين الفيدرالي 

 . ي
 والوالتئ

بات والخبطات الواقعة  ي عليك أن تعلم أن الض 
ومع ذلك، ينبع 

 عىل المرافق الموجودة تحت األرض يمكن أن تؤ
 
ي إل هذه د

 : التالية العواقب المحتملة

 

ب عليك 
ّ
 بخط أنابيبماذا يتوج

ً
ارا  القيام به إذا ألحقت أضن

  أحرص
 
ر بحذر مت  بعكس اتجاه الريــــح )عىل مغادرة مكان وقوع الض 

ً
( أو بعكس اتجاه Upwindجها

 (. Upstream( أو بعكس اتجاه تدفق جدول )Uphillانحدار مرتفع/تلة )

ب أي غاز أو سائل. 911عىل االتصال بـ  أحرص ار بتش   ، إذا تسببت األض 

 عىل إخالء مكان الحادث وتنبيه اآلخرين المتواجدون بالقرب منه.  أحرص

 عىل االبتعاد عن مكان الحادث. أحرص 

 عىل االنتظار حتر صدور إشارة زوال الخطر للعودة إل مكان الحادث. أحرص 

كة الأحرص   مسؤولة عن المرفق. عىل االتصال بالشر

 

 لمس أي سائل أو بخار قد يكون قادمأحرص عىل عدم 
ً
 من خط األنابيب.  ا

وع بإشعال أي لهب مكشوف أو أي مصدر محتمل لالشتعال مثل مفتاح أحرص عىل عدم  الشر

يت.  ي أو مفتاح تشغيل المركبة أو إشعال عود كير
 كهرباتئ

. أحرص عىل عدم   التدخير 

ات الكهربائية. تشغيل المركأحرص عىل عدم 
 
 بات أو المعد

ب أحرص عىل عدم 
 
ب. أطرق األبواب بيدك لكي تتجن قرع أجراس األبواب إلشعار اآلخرين بالتش 

ارات ناجمة عن قرع أجراس األبواب الكهربائية.   احتمال صدور شر

ي بُ أحرص عىل عدم 
ي سحابة بخارية أثناء مغادرقع عليها مواد متش  قيادة مركبتك ف 

مكان  ةبة أو ف 

 الحادث. 

محاولة تشغيل أي صمام من صمامات خطوط األنابيب بنفسك. قد تقوم عن أحرص عىل عدم 

ي حادث ثانوي. ب أو التسب  غير قصد بتوجيه المزيد من المنتج إل التش  
 ب ف 

. انتظر وصول أحرص عىل عدم  ولي أو غاز طبيعي
 محاولة إطفاء حريق سببه منتج بير

ُ
رق اإلطفاء ف

ق نيير  المدر  دهم من المالمحلية وغير  بير  عىل التعامل مع مثل هذه الحاالت الطارئة. الغاز المحير

 ينفجر.  لن

ب. تغطية األنبوب المتض   أحرص عىل عدم  اب كوسيلة لوقف التش   ر بالير

ي أحرص عىل عدم 
 مرافق الغاز المصنوعة من البالستيك. ( Crimp)ثت 

 أحرص عىل عدم 
 
 رة. األنابيب المتض    محاولة سد
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 يمكن أن تحدث هذه المخاطر بسبب: 
ي خط األنابيب. تأو   (Nickingتحزيز )أو  تمزيق •

 
 ثقب ف

ب الغاز أو الوقود بشكل غير منضبط.  •  تش 

 أحداث طبيعية شديدة مثل الفيضانات واألعاصير والزالزل.  •

ادات خارجية أو  •
 
 أخرى.  مرافق جليد كثيف عىل عد

ة من داخل المرفق. حريق أو انفجار بالقرب من مرفق خط أنابيب أ •  و صادر مباشر

•  
 
ي وأشجار منهارة تؤد

ار بخطوط األنابيب أو كشها. مبات   ي إل إلحاق أض 

 اضطرابات مدنية مثل أعمال الشغب.  •

ار بخطوط األنابيب.  •  انكسار أنبوب ماء رئيسي يؤدي إل إضعاف متانة الطرق واألرصفة وإلحاق أض 

ي نظام خطوط األنابيب. انخفاض أو ارتفاع درجة الضغط عن  •
 
 اللزوم ف

•  
 
 ل المعدات. تعط

ي.  •  خطأ بشر

ول الُمسال )  (LPGحقائق عن الغاز الطبيعي وغاز البير

 بنسبة 
ً
ي  40الغاز الطبيعي أخف وزنا

 من الهواء. يرتفع الغاز الطبيعي وينتشر بشعة ف 
ً
ي المائة تقريبا

ف 

ي األماكن المغلقة، يحل  
ي سقوفها  الغاز الطبيعي محل  المناطق المكشوفة . ومع ذلك، ف 

 ف 
ا
الهواء أول

ل تجاه أرضيتها.   الداخلية ثم يي  
 

ول الُمسال ) وبان وLPGغاز البير ن من غاز الير  من الهواءغ( )المكو 
ً
حيث  ،از البيوتان( أثقل بكثير وزنا

ي داخل األماكن المغلقة كغرفة أو مبت  
ي المناطق المكشوفة. ومع ذلك، ف 

، يرسب وينتشر بشعة ف 

ول الُمسال محل الهواء عىل مستوى أرضيتها، ثم يتصاعد تجاه سقفها.   سيحل  غاز البير

 

. ومع ذلك، بوسع كل  منهما أن يحل  محل  
ً
وبان ليس ساما ي األماكن  الغاز الطبيعي وغاز الير

الهواء ف 

 المغلقة ويمكن أن يحدث االختناق آنذاك. 
 

وبان من مصادر مثل الشعلة اليمكن أن يشتعل الغاز الطبيعي وغاز   الير
ً
]إلشعال موقد غاز[ أو  مشتعلة دائما

ي من مفتاح إضاءة أو محر  عود ثقاب مُ 
 ك أو جرس باب أو هاتف. شتعل أو قوس كهرباتئ

 

ق. أحرص وبان، دعه يحير ي حال اشتعال الغاز الطبيعي أو غاز الير
  عىل وف 

 
تحاول إخماد اللهب، حتر يتم   أل

 القضاء عىل مصدر الغاز. 

 اإلجالء

 : ار القيام بالتالي
 
ب بها الغاز، يلزم عىل الحف ي يتش 

ي الحاالت الطارئة التر
 ف 

 إلبالغ مسؤولي الطوارئ.  1-1-9االتصال بـ 

 إجالء الركاب وترك األبواب مفتوحة. 

 العودة إل المبت  ألي سبب كان. إعالم الناس أنه يجب عليهم عدم 

ي  الحرص عىل عدم
تشغيل مفاتيح اإلضاءة، أو قرع أجراس األبواب، أو استخدام الهواتف ف 

 .  المبت 

ي المنطقة. ا حظر
 لتدخير  ف 

ب.   إبعاد الناس من منطقة التش 

 تشغيل اآلليات.  حظر

 إبالغ مالك المرافق العامة. 
ي إل إنقاذ أرواح الناس! الحرص الشديد عىل تنفيذ هذه 

 
 قد يؤد

ً
 التدابير فورا
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 :
ً
ر دائما

ّ
وع حفر االتصال بـ   تذك ب كل مشر

ّ
  MISS DIG 811، حتر لو قمت باالتصال بـ  MISS DIG 811يتطل

وع الذي ستقوم به.  وع مماثل للمشر  ألجل مشر
ً
 سابقا

 تقديم التذكرة. ( أيام عمل بعد 3ثالثة ): الحفر بصفة عاديةإشعار 

 ( ساعات عمل. 3ثالث ) طلب مساعدة إضافية: 

ة
ّ
 ساعة.  24 رة: دم  مُ  عالمات دال

ي تغلق فيها 
ي األطر الزمنية أيام السبت واألحد واألعياد التر

 أبوابها.  MISS DIG 811*تستثت 

 أوقات االستجابة

 MISS DIG 811متر يتطلب منك استخدام 

ميشيغان عىل أي شخص مسؤول عن تخطيط أو تنفيذ أي نوع من الحفريات، عىل يفرض قانون والية 

، أو التجويف  ،سبيل المثال؛ التسوية والتمهيد، أو الهدم، أو الحرث، أو إنشاء أساسات عميقة، أو التفجير

قبل بدء  MISS DIG 811ق لمدة ثالثة أيام عمل كاملة عىل األقل. يجب االتصال بـ تقديم إشعار مسب  

 الحفر. 

 

 ؟MISS DIG 811ما هي 

MISS DIG System  عرف باسم
ُ
ي ت
هي منظومة إشعار بمكالمة واحدة عىل  MISS DIG 811التر

ي عام  تم  صعيد الوالية، 
ي مقاطعة أوكالند ) 1970تأسيسها ف 

( من قبل أربــع Oakland Countyف 

ي ميشيغان. 
 
كات مرافق رئيسية ف ارين وعامة الناس  MISS DIG Systemإنشاء  تم  شر

 
ويد الحف لير 

بالقدرة عىل إبالغ العديد من مالكي المرافق المتواجدة تحت األرض بأعمال الحفر غير الطارئ والحفر 

ي يصممون القيام بها بإجراء مكالمة هاتفية واحدة. الطارئ ال
 تر

 
ل األعضاء المنتمون إل منظومة  مسؤولية صيانة المرافق العامة تحت األرض  MISS DIG 811يتحم 

الخاصة بهم، والحفاظ عىل جميع سجالت مواقع المرافق الخاصة بهم ووضع الفتات تنذر بوجود 

ي لخطوط األنابيب تحت ا . الموقع التقريتر
ً
 ألرض العامة الخاصة بهم، مجانا

 

ي اليوم،  24عىل مدار  MISS DIG 811ُيتاح الوصول إل منظومة 
ي األسبوع 7ساعة ف 

عن طريق  ،أيام ف 

  1-1-8االتصال بالرقم 
ً
ي مواقع عىل أساس طارئ أو غير طارئ. يمكن أيضا

لمعالجة طلبات الحفر ف 

نت لعنوان  أو، بعد حضور جلسة  elocate.missdig811  ٍ.orgعىل  واحدتقديم الطلبات عير اإلنير

(. Remote Ticket Entry - RTEتدريبية، يمكن إدخال التذاكر باستخدام إدخال التذاكر عن ُبعد )

ي 
وت  لوا بزيارة الموقع اإللكير

 
 المزيد من المعلومات. لمعرفة  MISSDIG811.ORGتفض

 
 بوضع عالمات دا MISS DIG 811ال تقوم منظومة 

ّ
ة عىل تواجد خطوط المرافق العامة تحت ل

 األرض. 

 إشعار صّمام التدفق الزائد

اير  كيب صم  1999ابتداءا من فير ي والية ميشيغان بير
 
الزائد امات التدفق ، بدأ مالكو مرافق توزيــــع الغاز ف

(Excess Flow Valve - EFVي الخدمات السكنية الجديدة والبديلة. ي
 
غلق صمام التدفق الزائد عندما ن( ف

صمم لها الصمام. قد يحدث هذا عندما يتم  قطع خط خدمة الغاز بسبب يتجاوز تدفق الغاز الحدود المُ 

ت به أو بسبب كارثة طبيعية. ويتم  عادة تثبيت هذه 
ّ
ار أحل الصمامات بالقرب من توصيل خدمة الغاز أض 

 .  بمصدر الغاز الرئيسي

 

http://www.missdig811.org/
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 MISS DIG 811التحضير لطلب تحديد موقع ]مرافق[ من 
 يتم  جمع المعلومات ذات الصلة.  •

ونية عن التداخل بير  موقع العمل المحدد ومكان المرفق المحدد   •
تبحث برامج المنظومة اإللكير

ل المرفقالخاص ب
 
 تذكرة.   تقوم بإنشاء ثم   مالك المرفق أو مشغ

•   
لو المرافق يتلفر 

 
ونية  مالكو المرافق أو مشغ ي مناطق موقع العمل تذكرة عير وسائل إلكير

الواقعة ف 
.   ويتم   بير 

 مراجعة التذكرة من قبل موظفير  مدر 

ي تطلبها 
:  MISS DIG 811ستشمل المعلومات التر  للحصول عىل تذكرة ما يىلي

 صل
 
  اسم ورقم هاتف المت

ً
 . هاتفيا

   ي تقوم
كة التر  بالعمل. اسم الشر

  يتم  إنجازه. سنوع العمل الذي 

  ي ميدان العملجهة االتصال
 . ف 

  .التاريــــخ والوقت الذي سيبدأ فيه المقاول العمل 

  ي
 لمنطقة العمل.  - المدينة أو القرية أو البلدة والمقاطعة  -الموقع الجغراف 

   المكان الذي سيتم ( فيه الحفر بالضبط؛ إحداثيات حسب نظام التمْوضع العالميGPS  العنوان، رقم ،)

، أرقام  . العواميد  القطعة، التقسيم الفرعي

ي تقوم منظومة 
 بمناولتها MISS DIG 811أنواع الطلبات التر

 متعددة من الطلبات MISS DIG 811تعالج 
ً
 أنواعا

 قبل الحفر.  14ساعة ولكن ليس أكير من  72 - بصفة عاديةإشعار •
ً
 تقويميا

ً
 يوما

ئ أو غير متوقع.  - بصفة طارئةإشعار •  وقوع حدث مفاخر

ةطلبات إعادة وضع •
ّ
ة – العالمات الدال

ّ
 تالفة أو تم  إزالتها.  العالمات الدال

ةمرافق بدون  -مساعدة إضافية •
ّ
ي موقع العمل أو  عالمات دال

 
محددة لتواجدها ف

م عدم القدرة
ّ
ة عليه عىل العثور عىل خط أنابيب معل

ّ
عند القيام  بعالمات دال

 (. Soft Excavating) بوسائل الحفر غير الباضع

.  21 -عادية أشغال بصفة 
ً
 يوما

.  180 -طويلة األجل  أشغال بصفة
ً
 يوما

ي غضون 
.  14يجب أن يبدأ الحفر ف 

ً
 تقويميا

ً
 يوما

 (TICKET LIFEمدة صالحية التذكرة )
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 ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟

ي  سيتم  
د الموقع الميدات 

 
ي منطقة الطلب. سيقوم محد

إشعار األعضاء إذا كانت مرافقهم متواجدة ف 

ةبتحديد موقع الحفر ووضع عال
ّ
عليه بالطالء و/أو األوتاد و/أو األعالم باستخدام رمز اللون  مات دال

د  .(Uniform Color Code) الموح 

 
 
ل المرفق الك المرفق أو مم ميجب أن يقد

 
( يشير إل حالة Positive Responsive) ةإيجابي استجابةشغ

ة العالمات
ّ
 . الدال

 ال يمكن إجراء أي أعمال حفر حتر يتم  وضع عالم
ّ
لو المرافق ات دال

 
ة عىل جميع المرافق أو يقوم مشغ

أنه ( أو استجابة صفراء و" 001 ال يوجد تعارض"" )No conflict 001تحت األرض بوضع عالمة "

 المرفق.  مع مالك ب مااالتفاق عىل ترتيل ص  تو

 
ً
ي رسم الخرائط أمر هام جدا

ن
ة ف

ّ
 الدق

. MISS DIG 811عند رسم الخرائط، من المهم للغاية تضمير  موقع العمل بالكامل عىل خريطة 

ونية الخاصة بمنظومة  امج اإللكير عمل عن التداخل بير  موقع ال MISS DIG 811تبحث الير

ل المرفقالمحدد ومكان المرفق المحدد الخاص 
 
تضمير  موقع  . إذا لم يتم  بمالك المرفق أو مشغ

ي نظام رسم الخرائط الخاص بـ 
 
 MISS DIG 811العمل بشكل كامل ف

 
يتم  إشعار  ، فمن الممكن أل

ل
 
ي المنظومة.  مالك المرفق أو مشغ

 
 المرفق العضو ف

ع 
ّ
 من التعليمات ( كPolygon)عند الرسم بدقة، يتم  استخدام المضل

ا
وصف لموقع الحفر بدل

ونية أو  (White Liningالتخطيط بخطوط بيضاء )المكتوبة. ويشار إل ذلك باسم  إلكير

اضية.      افير
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ي منطقة 
ار أن ل أي جانب بوصة عىل 48الحذر هي منطقة ال تقل مساحتها عن  توخنّ

ّ
ة عىل تواجد المرافق. يجب عىل الحف

ّ
ّ العالمات الدال ي جانت 

ي Soft Excavationيلج   إىل استخدام وسائل الحفر غير الباضع )
ن
ة عليها ف

ّ
( لتعرية )الكشف عن( جميع المرافق المحدد تواجدها بعالمات دال

ي منطقة 
 تعرية المرفق بشكل كامل بسبب الظروف، فيج توخنّ

ً
ار استشارة مالك المرفق أو  بالحذر. إذا لم يكن عمليا

ّ
ل اعىل الحف

ّ
لمرفق مشغ

 ة حماية المرفق. للتوّصل إىل اتفاق حول كيفيّ 

ي منطقة 
 (: CAUTION ZONEالحذر ) توخنّ

 

ة عىل تواجد المرفق. أي جانب من أقدام عىل  4المنطقة اآلمنة هي منطقة يزيد طولها عن 
ّ
ّ العالمات الدال ي ال يلزم اللجوء إىل الحفر اليدوي.  جانت 

ي هذه المنطقة. 
ن
ات الميكانيكية ف

ّ
ار استخدام المعد

ّ
 يمكن للحف

 (: SAFE ZONEمنطقة آمنة )

ي قطعة أرض ال يقّل عرضها عن ـــالموقع التقري
ي يعتن   36ت 

ّ
 من عرض المرفق المحدد تواجده بعالمات زائد  بوصة، إل

ً
 18أنها ليست أكي  عرضا

ة عىل المرفق.  أي جانب من بوصة عىل
ّ
ّ العالمات الدال ي  جانت 

ي )ـــــالموقع التقري  (APPROXIMATE LOCATIONت 

مة بخطوط 
ّ
ح إجراء الحفريات فيها[ معل ي تقير

ي تذكرة مكالمة واحدة، فيجب أن تكون المنطقة ]التر
ن
وعك بشكل كاٍف ف ر وصف مسر

ّ
إذا تعذ

 لتوضيح نطاق منطقة الحفر.  MISS DIG 811بيضاء اللون قبل االتصال بـ 

 (WHITE LININGالتخطيط بخطوط بيضاء )
 

ار 
ّ
 بشأن الطلبمسؤوليات الحف

نت أو عير الهاتف.  MISS DIG 811اتصل بـ .1  عير اإلنير

ة عىل مكان تواجد المرافق العامة.  3انتظر .2
ّ
 أيام عمل عىل األقل حتر يتم  وضع عالمات دال

3. 
 
 ق من حاتحق

ّ
نت للتأك ة  د من أن جميع المرافق العامة قد تم  تعليمهالة الطلب عىل اإلنير

ّ
 عليها. بعالمات دال

 عندما يكون الحفر  أحرص عىل الحفر.4
ً
 أقدام من تواجد عالمات الطالء أو األعالم.  4 ضمنيدويا

ي .5
  . أحرص عىل الحفر بكل عناية وتأت  

ن تاريــــخ ي للعمل أحرص عىل عدم القيام بأي حفر حتر يحير
ن
 المذكور عىل التذكرة.  البدء القانوئ
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هل تخطط القيام بأي نوع من الحفريات مثل التسوية والتمهيد، أو الهدم ، أو الحرث، أو إنشاء أساسات 

، أو التجويف؟ يجب عليك االتصال بـ   قانون لقبل بدء الحفر لالمتثال   MISS DIG 811عميقة، أو التفجير

يعي  الوالية  . التشر

ن السالمة ار وتأمير  تحالفات لتفادي وقوع األضن

 
 
ار من خالل اإلبالغ عن أي أنشطة مشبوهة قديمكن للحف ي الوقاية من األض 

 ارين دعم الجهود المبذولة ف 

ي حق 
الخاصة بالمرافق أو خطوط األنابيب واإلبالغ عن أي عالمات تدل عىل  الطريق العاميشهدونها ف 

ار بالمرافق أو أي حاالت يتم     أض 
 
د سالمة هذه المرافق. ومن األمثلة عىل ذلك مالحظتها من شأنها أن تهد

بة غير أو النباتات المي   الُحفر البالوعية
 المستقرة. تة أو الير

ي تكر  
ار بالمرافق هناك العديد من الجمعيات اإلقليمية التر س أنشطتها لتعزيز الوقاية من إلحاق األض 

ي 
وت  . MISSDIG811.orgوالنهوض بسالمتها. يمكن الحصول عىل مزيد من المعلومات عىل الموقع اإللكير

م االنتقال لألسفل إل ث Excavator Trainingوبعد ذلك اختيار  Excavation Prosثم اختيار 

Damage and Safety Alliance. 

ار وتعزيز السالمة ) ي الدعوة DSAتأسيس تحالف للوقاية من األض 
ي منطقتكم. إذا كان لديكم رغبة ف 

( ف 
ي إل  DSAالجتماع لتأسيس 

وت  يد اإللكير ددوا بإرسال رسالة عير الير
 تير
 
ي منطقتكم المحلية، فرجاءا أل

ف 
Education Department ثقيف( إل العنوان التالي ت)قسم شؤون الeducation@missdig811.org 

احات. سيشارك أحد أعضاء  ي عدد من  Education Teamللحصول عىل اقير
)فريق شؤون التثقيف( ف 

بكم عىل مدار العام لتوفير المعلومات التثقيفية والمستجدات والمواد المفيدة.  الخاصة DSAاجتماعات 
اتنا  ي نشر

ي وف 
وت  يد اإللكير ، من خالل رسائل الير ي

وت   بتعزيز جهودكم عىل موقعنا اإللكير
ً
سنقوم أيضا

 عمق المرافق

 بتقديم معلومات عن عمق المرافق بأنفسهم. 
ً
ي حير  لن يقوم أصحاب المرافق عموما

 
أنه ال ريب أن  ف

 أنهم ال 
 
نة عند تركيب خطوط األنابيب، إل وط أو مبادئ توجيهية معي  ون بشر

 
مالكي المرافق يتقيد

ي.  ل البشر
 
ي اختالفات العمق الناجمة عن التدخ

 
مون ف

ّ
يتحك

ل ا
 
ات الطقس )مثل التآكل والتغير  باإلضافة إل التدخ ي، يمكن أن تؤثر تأثير ي خط الصقيع وما لبشر

 
ات ف

إل ذلك( عىل عمق المرافق تحت األرض. المعلومات الناجمة عن استخدام المعدات الوتدية لمعرفة 

 يالعمق غير دقيقة بشكل واف  لالعتماد عليها. لذلك، لن 
 
م مالك المرفق معلومات عن عمق المرافق. قد

ن أصحاب المصلحة  تسوية المنازعات بير

ي ميشيغان ) اتيجب عىل الشخص الذي يسع إل تقديم شكوى إل لجنة الخدم
( االتصال MPSCالعامة ف 

ط   MISS DIG 811وتقديم معلومات أساسية ذات صلة عن طرف خصم لبدء عملية التسوية. وهذا شر

ي مرافق تحت األرض والسالمة،
ار ف  من القانون العام  MCL 460.731 (2)بموجب القسم  قانون منع األض 

ي عام  174
. 2003الصادر ف 

ي التسوية، ومع ذلك، فإن  MISS DIG 811ليس لـ 
ي  MISS DIG 811دور أو مسؤولية ف 

ار ف 
 
ستساعد الحف

الحصول عىل معلومات االتصال بمالك المرفق. 

mailto:education@missdig811.org
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One Call Notification Center in Michigan )ي ميشيغان
ن
 :)مركز اإلشعار بمكالمة واحدة ف

MISS DIG 811 (MISS DIG System, Inc.) Dial 811 or 1-800-482-7171 • www.missdig811.org  

:  • 1-800-482-7171أو بالرقم  811)االتصال بـ  ي
وت   (www.missdig811.orgالموقع اإللكير

 
Enforcement Agencies & Resources )وكاالت إنفاذ القانون والموارد(:  

Michigan Public Service Commission )ي ميشيغان
ن
   )لجنة الخدمات العامة ف

1-517-284-8100 • www.michigan.gov/mpsc  
 
Pipeline & Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA):  
 )مصلحة سالمة خطوط األنابيب والمواد الخطرة(

  https://www.npms.phmsa.dot.gov/ 

 موارد إضافية

ي الحاالت التالية:  MISS DIG 811يجب عليك االتصال بـ 
ن
 مرة أخرى ف

   ي غضون
 من تاريــــخ بدء الحفر   14إذا لم يبدأ الحفر ف 

ً
 المذكور عىل التذكرة. يوما

  استجابة إيجابيةإذا لم تتلق أي  . 

  
ّ
 ة عىل وجوده.  إذا كان هناك دليل عىل وجود مرفق بدون عالمات مرئية دال

  ل  استجابة إيجابيةإذا كان هناك
 
يشير إل وجود مرفق بدون   المرفق من مالك المرفق أو مشغ

ة عىل وجوده. 
ّ
 عالمات مرئية دال

 ة رفق محدد بعالمات ال يمكن تحديد موقع م
ّ
.  عليه دال ي  ضمن الموقع التقريتر

  ُة م
ّ
اة.  دم  العالمات الدال

 
 رة أو مغط

  اللم تكتمل أنشطة الحفر بحلول تاريــــخ ( صالحية المذكور عىل التذكرةTicket Life  .) 

 

التذكرة  رة عىل دم  ساعة لطلب بشأن عالمات ُم  24أيام عمل عىل األقل لتجديد التذكرة و   3انتظر   *
  الحالية. )ال يشمل أيام السبت واألحد والعطالت الرسمية(

ي لرسم خرائط خطوط األنابيب 
 النظام الوطتن

(NATIONAL PIPELINE MAPPING SYSTEM) 

ي لرسم خرائط خطوط األنابيب )الذي ُيعرف باسمه المختض 
( معلومات NPMSيوفر النظام الوطت 

   بشأن الموقع العام لخطوط أنابيب النقل. 

ي 1الخطوة األول )
وت     www.npms.phmsa.dot.gov(... قم بزيارة الموقع اإللكير

   )استخدام عارض الخرائط للجمهور( Use Public Map Viewerعىل:  (... أنقر2الخطوة الثانية )

 )البحث حسب الوالية والمقاطعة(.  Search by State and County(... 3الخطوة الثالثة )

)البحث حسب الوالية أو المقاطعة  Search by State, County, or Zip Code(... 4الخطوة الرابعة )

يدي(   أو الرمز الير

ي أي مشاريــــع تتضمن الحفر.  811ال يزال يتطلب منك االتصال بـ 
 قبل البدء ف 

http://www.missdig811.org/
http://www.missdig811.org/
http://www.michigan.gov/mpsc
https://www.npms.phmsa.dot.gov/
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 2013لعام    174ميشيغان العام  قانون 
 

ي   174قانون رقم 
 
  2013عام من القوانير  العامة الصادرة ف

ي 
هالتر ي  ا أقر 

 
 2013نوفمير   26حاكم الوالية ف

ي  م  ت
 
،   26إيداعه مع وزير خارجية الوالية ف  2013نوفمير

 2014أبريل   1تاريــــخ شيان المفعول:  

يعي الـدورة   ميشيغان لوالية  97المجلس التشر

 2013الدورة العادية لعام 

وع قانون مجلس الشيوخ رقم   الموافق عليه من مجلس الشيوخ ومجلس النواب دون أي تعديل   540مشر
مه السيناتور 

 
  Nofsقد

ْ
ف
َ
 (. ص)ن

 من  
 
قانون لتعزيز السالمة العامة وحماية البيئة ومنع تعطيل الخدمات العامة الحيوية عن طريق الحد

 بمرافق تحت األرض بسبب أعمال الحفر أو التفجير من خالل تقديم إشعارات  
ً
ارا ي تلحق أض 

الحوادث التر

؛ ولتوفير بعض اإلشعارات لألطراف   ىلي المرافق قبل أعمال الحفر أو التفجير
 
ألصحاب المرافق ومشغ

ار بمرافق تحت األرض؛ رة عند إلحاق أض  لتوفير صالحيات وواجبات لبعض المسؤولير   و   المتض 

لفرض العقوبات؛ وللسماح بفرض رسوم؛  و للسماح بإصدار القواعد؛ و الحكوميير  والكيانات الحكومية؛ 

؛ ولل  نير  ي ظروف  سماحولتوفير الحصانة ألفراد معي 
نة ف  بالمطالبات والتعويضات ضد كيانات حكومية معي 

نة وإلغاء القوانير  وأجز  . ء من الا معي   قوانير 

 شعب والية ميشيغان يسن  
 

 (. 1القسم األول ) 

 ويمكن االستشهاد به باسم "قانون  
ً
ي    MISS DIGيجب أن يكون هذا القانون معروفا

ار التر للوقاية من األض 

 تلحق بالمرافق تحت األرض وسالمتها". 

ي هذا القانون: 3القسم الثالث )
 (. كما هو مستخدم ف 

(a")Additional Assistance -   "ي   -مساعدة إضافية
ل المرفق    استجابة تعت 

 
مالك المرفق أو مشغ

ي تحديد موقع مرفق ما. 
ار خالل ساعات العمل، للمساعدة ف 

 
م من الحف

 
 عىل طلب مقد

(b" )Approximate Location  -  ي الموقع ي قطعة أرض ال يقل  عرضها عن التقريـــتر
بوصة،   36" تعت 

 
 
 من عرض المرفق المحدد تواجده بعالمات زائد  إل

ً
  من كل جانب منبوصة  18أنها ليست أكير عرضا

ة عىل المرفق. 
ّ
ي  العالمات الدال  جانتر

(c" )Blasting -   ي تغيير مستوى أو انحدار األرض أو تحويل أو تمزيق أو هدم أو تحريك أو
" تعت  تفجير

ها من الكتل أو المواد بواسطة التفجير الزلزالي أو   ي أو الهياكل أو غير
بة أو الصخور أو المبات  إزالة الير

 تفجير الديناميت أو أي مادة متفجرة أخرى. 

(d" )Business Day -  ي م
ي  يوم عمل" تعت 

ن االثنير  إل الجمعة، باستثناء العطالت الرسمية التر
 . ي
وت  ي تعلن عنها عىل موقعها اإللكير

ل فيها منظومة اإلشعار والتر
 
 تعط

(e" )Business Hours -   ي من الساعة
 حتر الساعة   7ساعات دوام العمل" تعت 

ً
،   5صباحا مساءا

ي أيام العمل. 
ق الواليات المتحدة، ف   بالتوقيت القياشي لشر

(f" )Caution Zone -    ي منطقة
ي المنطقة الواقعة ضمن   توخ  

كل جانب  بوصة من    48الحذر" تعت 
ل المرفق. من  

 
ي يقدمها مالك المرفق أو مشغ

ة عىل المرفق التر
ّ
ي  العالمات الدال  جانتر

(g" )Commission -  ي لجنة الخدم
ي ميشيغان ) اتلجنة" تعت 

 Michigan Publicالعامة ف 
Service Commission  ي تم  تأسيسها بموجب القسم

الصادر   PA 3, MCL 460.1من قانون   1( التر
ي عام 

 . 1939ف 

(h" )Damage -    بمرفق تحت األرض يتطلب إصالحه أو 
ً
را ض يلحق ض  ي أي تأثير أو تعر 

ر" يعت  ض 
، أو تد

ً
ه جزئيا  م استبداله بسبب إضعاف المرفق أو تدمير

ً
ا ه كلي  ي ذلك، عىل سبيير

ل المثال ال  ، بما ف 
، أو الدعائم الجانبية، أو الحماية الكاثودية، أو صندوق غالف المرفق.  ي

 الحض، الطالء الوافر
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(i" )Design Ticket -  ي
منظومة اإلشعار يتم  فيه تقديم طلب  تواصل مع تذكرة تصميم" تعت 

للتصميم، أو التصميم، أو  للحصول عىل معلومات بشأن مرافق تحت األرض ألغراض سابقة 
،  التخطيط المسب   ة عىل تواجد مرافق ألجل الحفر أو التفجير

ّ
ق، ولكن ليس ألغراض طلب عالمات دال

ي 
 
 . 6القسم  من   aالبند بموجب اإلجراءات الموضحة ف

(j " )Dig Notice  -   "ي تإشعار الحفر
ار تواصل عت 

 
ة مع    حف  بني 

ً
م فيه إشعارا

 
القيام منظومة اإلشعار يقد

 بأعمال حفر أو تفجير بموجب هذا القانون. 

(k" )Emergency -  
 
ئ أو غير متوق ي وقوع حدث مفاخر

ي ذلك حالة طوارئ  حالة طوارئ" تعت 
 
ع، بما ف

ُمعلنة من الحكومة، تنطوي عىل خطر واضح ووشيك عىل الحياة أو الصحة أو الممتلكات، أو خطر  
  
ً
 فوريا

ً
من أجل استعادة أو لمنع انقطاع الخدمات الحكومية  وشيك عىل البيئة، يتطلب تصحيحا

 األساسية،  أو خدمات المرافق، أو إعاقة النقل العام مما يتطلب القيام بحفر أو تفجير فوري. 

(l" )Emergency Notice -  ي تواصل مع منظومة اإلشعار ارئةط  بصفةإشعار
لتنبيه مالكي   " تعت 

ي المرافق ب
ّ

ة عىل موقع مرفق بسبب حالة طارئة.  حاجةوجود  المرافق أو مشغىل
ّ
ة لوضع عالمات دال  ملح 

(m" )Excavation -   بة أو الصخور أو أي مادة أخرى تحت ي نقل أو إزالة أو إزاحة الير
الحفر" تعت 

ي ذلك، عىل سبيل المثال  
مستوى سطح األرض الحالي باستخدام أدوات كهربائية أو معدات طاقة، بما ف 

لتمهيد، حفر خنادق، حراثة، حفر، تنقيب، تجويف، إنشاء أساسات عميقة، حفر  ال الحض، التسوية وا 

أنفاق، كشط، أو دفن الكابالت أو األنابيب، ودفع الركائز؛ وتحطيم أو تجريف أو تمزيق أو نقل أو إزالة  

 :  مما يىلي
ً
ا  هيكل أو كتلة من المواد. ال يشمل الحفر أي 

(i  أي )   ي يتم
ي سياق العمليات الزراعية:   من األنشطة التالية التر

 إجراؤها ف 

(Aأ )  ي ممر حق الطريق العام عىل عمق ال يزيد عن   ي
بوصة تحت   12عملية زراعية يتم  إجراؤها ف 

أقدام من أي هيكل فوق   6إجراء عملية الزراعة ضمن   مستوى سطح األرض الحالي إذا لم يتم  

 من مرفق. 
ً
 سطح األرض يكون جزءا

(B  أي )  ياردة من خط أنابيب    25عملية زراعية يتم  إجراؤها خارج ممر حق الطريق العام وضمن

بوصة تحت مستوى سطح األرض الحالي إذا لم    18نفط أو غاز طبيعي قائم عىل عمق ال يزيد عن  

 من مرفق.  6اء عملية الزراعة ضمن  إجر  يتم  
ً
 أقدام من أي هيكل فوق سطح األرض يكون جزءا

(C  أي )   ياردة من خط   25إجراؤها خارج ممر حق الطريق العام وليست ضمن  عملية زراعية يتم

أقدام من أي هيكل فوق    6إجراء عملية الزراعة ضمن   م  أنابيب نفط أو غاز طبيعي قائم إذا لم يت

 من مرفق. األرض يكو 
ً
 ن جزءا

(ii . ي موقعه الحالي
 ( استبدال عمود سياج أو الفتة أو درابزين ف 

(iii .ة ي موقع قير بمقير
 ( أي حفر يتم  إجراؤه ف 

 (iv  ي
من مدونة    R 299.4103( أي حفر يتم  إجراؤه داخل وحدة دفن النفايات عىل النحو المحدد ف 

ي  
خالل    أو   R 299.4101القوانير  اإلدارية لوالية ميشيغان خالل حياتها النشطة عىل النحو المحدد ف 

ة ما بعد اإلغالق عىل النحو   ي  فير
 .  R 299.4922إل  R 299.4101المنصوص عليه ف 

(v  أي )    ي السكك الحديدية أو مقاولي السكك   من األنشطة التالية إذا تم
إجراؤها من قبل موظف 

ي ممر حق الطريق العام الحديدية وتم  تنفيذها بعناية معقولة لحماية أي مرافق مثب  
تة موضوعة ف 

 للسكك الحديدية باالتفاق مع السكك الحديدية: 

(A  أي ) ي ممر حق الطريق العام
:  أعمال صيانة روتينية للسكك الحديدية تتم  ف   عىل النحو التالي
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(I  ا إل أسفل الصابورة أو إل عمق ال يزيد عن بوصة    12( داخل منطقة مسار السكة الحديدية، إم 

لم يتم  تنفيذ نشاط صيانة   إذا  أيهما كان األعمق،  الحديدية،  السكة  السفىلي من رابط  الجزء  تحت 

ي ضمن  
 من مر   6السكة الحديدية بشكل روتيت 

ً
فق ال  أقدام من أي ُبنية فوق سطح األرض يكون جزءا

 تملكه أو تديره تلك السكة الحديدية. 

(II  خارج منطقة مسار السكة الحديدية، بحيث ال يزيد عن )بوصة تحت سطح األرض، إذا لم    12

ي ضمن  
أقدام من أي ُبنية فوق سطح األرض    6يتم  تنفيذ نشاط صيانة السكة الحديدية بشكل روتيت 

 من مرفق ال تملكه أو تديره تلك ال
ً
 سكة الحديدية. يكون جزءا

(B أي أنشطة صيانة روتينية للسكك الحديدية يتم  إجراؤها عىل عمق ال يزيد عن )بوصة تحت    18

ي  
 
ف األرض  أو سطح  لخندق  التدفق  الطريق  ممر  خط  باستثناء حق  العام  حق  الحديدية،  للسكك 

ي ضمن  
أقدام من أي    6الطريق العام، إذا لم يتم  تنفيذ نشاط صيانة السكك الحديدية بشكل روتيت 

 من مرفق ال تملكه أو تديره تلك السكة الحديدية. 
ً
 ُبنية فوق سطح األرض يكون جزءا

(vi  القسم ي 
 
ف المصطلحات  تعريف هذه  يتم   الوقائية كما  الصيانة  أو  الروتينية  الصيانة   )10c    من

  الطريق وأي  بوصة تحت    12، إل عمق ال يزيد عن  MCL 247.660c،  1951لعام      PA 51قانون 

 كتف لشارع أو طريق مقاطعة أو طريق شيــــع. 

(n" )Excavator -  . ي أي شخص يقوم بأعمال حفر أو تفجير
ار" تعت 

 
 حف

(o" )Facility  -  " مرفق" أوUnderground Facility  -   ي موصل أو أنبوب أو
مرفق تحت األرض" تعت 

ي ذلك، عىل سبيل المثال  
ال الحض ، قناة أو مجرى أو خط أو أنبوب  هيكل تحت األرض أو مغمور ، بما ف 

أو سلك أو أي جهاز آخر وملحقاته المستخدمة إلنتاج أو تخزين أو نقل أو توزيــــع خدمة المرافق العامة،  

ي ذلك االتصاالت والبيانات والتلفزيون الك
ع والنفط  ا بما ف 

 
بىلي والكهرباء والحرارة والغاز الطبيعي أو المصن

ولية و  البير الصحي والفيديو والميا والمنتجات  ي ذلك   ه البخار والضف 
بما ف  المماثلة،  المواد  ها من  وغير

 ثات البيئية أو النفايات الخطرة. الملو  

(p" )Facility Operator -   
ّ
ي الشخص الذي يتحك

ل المرفق" تعت 
 
ي تشغيل المرفق. مشغ

 م ف 

(q" )Facility Owner -   .ي الشخص الذي يمتلك المرفق
 مالك المرفق" تعت 

(r" )Farm -    ي القسم
ي عىل النحو المحدد ف 

ي الزراعة،   2مزرعة" تعت 
من قانون ميشيغان للحق ف 

PA 93 ، MCL 286.472   1981لعام . 

(s) "Farming Operations -   ،ي الحرث، وتحضير األرض للزرع، والزرع
العمليات الزراعية" تعت 

ي تتم  
ي المزرعة. ال تشمل عمليات   والحصاد، والعمليات المماثلة الروتينية لمعظم المزارع والتر

ف 

 .  الزراعة تركيب شبكات الضف تحت األرض أو خطوط الري تحت األرض أو حفر بيئ

(t" )Government Agency - ي ذلك  وكالة ح
ي الوالية وأقسامها السياسية، بما ف 

كومية" تعت 

 المقاطعات أو البلدات أو المدن أو القرى أو أي كيان حكومي آخر. 

(u" )Mark  -  " ة" أو
ّ
ة" أو "   -  Marksعالمة دال

ّ
ي    -  Markingعالمات دال

ة " تعت 
ّ
وضع عالمة دال

ي القسم  
 . 7التحديد المؤقت عىل سطح األرض لمرفق ما استجابة لتذكرة كما هو موضح ف 

(v" )Notification System  -    ي
كة غير  .MISS DIG System, Incمنظومة إشعار" تعت  ، وهي شر

ل مرفق إلدارة منظومة
 
ي ميشيغان أنشأها ويديرها كل مالك مرفق ومشغ

المكالمة الواحدة    ربحية ف 

(1-Call System .كة كة تخلف هذه الشر  ( لموقع المرافق، أو أي شر

(w " )Person  -    اكة أو مؤسسة أو جمعية أو وكالة ك أو شر وع مشير كة أو مشر ي فرد أو شر
شخص" تعت 

ي ذلك أي وصي أو حارس  
حكومية أو وزارة أو وكالة أو تعاونية مرافق عامة أو جمعية مساهمة، بما ف 

 . ل إليه أو الممثل الشخصي
ّ
ي أو الموك

 قضاتئ
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(x " )Positive Response -   ي اإلجراء الذي تديره منظومة اإلشعار للسماح
استجابة إيجابية" تعت 

ىلي المرافق الذين تم  االتصال بهم بموجب  
 
ارين تحديد ما إذا كان جميع مالكي المرافق أو مشغ

 
للحف

 لهذا القانون. 
ً
 تذكرة قد استجابوا وفقا

(y " )Public Right-of-Way -    ي المنطقة الواقعة عىل أو أسفل أو فوق
حق الطريق العام" تعت 

 . ي
 طريق عام أو طريق شيــــع أو شارع أو زقاق أو ارتفاق أو ممر ماتئ

(z" )Railroad -   ي القسم
 
ف ف ي ذلك المصطلح كما هو معر 

من مدونة    109السكك الحديدية" تعت 
ي عام  PA 354القانون من   MCL 462.109 القسم السكك الحديدية 

 . 1993الصادر ف 

(aa" )Safe Zone -    ي مساحة
ي  العالمات    أي جانب من بوصة أو أكير من   48منطقة آمنة" تعت  جانتر

ي يق
ة عىل المرفق التر

ّ
ل المرفق. الدال

 
 دمها مالك المرفق أو مشغ

(bb" )Soft Excavation  –  ي طريقة وتقنية مصممة لمنع  الحفر غير الوسائل
باضع" يعت 

ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحض،
 
ر ناجم عن االحتكاك بمرافق تحت األرض، بما ف   إلحاق ض 
ي الحذر باستخدام أدوات غير 

الحفر بالتفريــــغ،   قميكانيكية، أو طر الحفر اليدوي، أو الحفر بتوخ  

 أو استخدام أدوات يدوية تعمل بالهواء المضغوط. 

(cc" )Start Date -    ي التاريــــخ الذي من المتوقع أن يبدأ فيه الحفر أو التفجير
تاريــــخ البدء" تعت 

ي التذكرة. 
ح كما هو موضح ف   المقير

(dd" )Ticket  -   ل المرفق
 
ي تواصل من منظومة اإلشعار إل مالك المرفق أو مشغ

التذكرة" تعت 
ار  ت

 
ة عىل مرافق تحت األرض، بناءا عىل معلومات قام الحف

ّ
طلب فيه وضع عالمات دال

ي إشعار الحفر. 
 بتقديمها ف 

(ee" )White Lining -   ار عىل
 
ة يضعها الحف

ّ
ي عالمة دال

التخطيط بخطوط بيضاء" تعت 
ح، بطالء أبيض أو أعالم بيضاء، أو كليهما، قبل إرسال إشعار إل  منط قة الحفر أو التفجير المقير

 منظومة اإلشعار. 

 (. 4القسم الرابع )

ي  1)
ي تشغيل مرافقهم وأن يكونوا أعضاء ف 

ىلي المرافق االستمرار ف 
 
( يجب عىل مالكي المرافق ومشغ

MISS DIG Systems, Inc. ي يجب أن تتحمل  ، وهي مؤسسة غير ربحية
ي ميشيغان التر

ف 

ي تاريــــخ شيان هذا القانون  
 مسؤوليات منظومة اإلشعار بموجب هذا القانون ف 

ّ
واجبات وتتول

ة  
ّ
وبعد ذلك التاريــــخ. ال تشمل مسؤوليات وواجبات منظومة اإلشعار وضع العالمات المادية الدال

ل المرف 
 
ي تقع عىل عاتق مالك المرفق أو مشغ

ق عند اإلشعار بموجب هذا  عىل المرافق التر

 القانون. 

 لمواد تأسيسها الحالي ولوائحها  2)
ً
( تخضع منظومة اإلشعار وإجراءاتها لمجلس إدارتها وفقا

 من تاريــــخ شيان هذا القانون، وتت
ً
  م  الداخلية اعتبارا

ً
ي المستقبل وفقا

ذ ف 
 
نف
ُ
ات ت للقسم  أي تغيير

MCL 450.2101  إلMCL 450.3192  كة غير الربحية قانون من ي   PA 162  رقم  الشر
الصادر ف 

، ومواد منظومة اإلشعار ولوائحها الداخلية وإجراءات مجلس إدارتها. يجب أن  1982عام 

ي  
 
ير  بها، بما ف تطلب منظومة اإلشعار ُمدخالت بشأن سياساتها من جميع األشخاص المهتم 

مي خدما 
 
ارين ومقد

 
ىلي المرافق والحف

 
الة  ذلك أصحاب المرافق ومشغ

 
ت وضع العالمات الد

 والوكاالت الحكومية. 

ي تستند  3)
ي ذلك من خالل الرسوم التر

( تحدد منظومة اإلشعار التمويل الالزم لعملياتها، بما ف 

ىلي المرافق. ال يجوز لمالك  
 
 مالكي المرافق أو مشغ

إل تثمير  معقول لتكاليف التشغيل بير 

ا 
 
ل المرفق فرض رسوم عىل الحف

 
ة عىل المرافق بموجب  المرفق أو مشغ

ّ
رين لوضع عالمات دال

 هذا القانون. 
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ي منظومة اإلشعار ويشاركون فيها  4)
 
لو المرافق أعضاء ف

 
( يجب أن يكون مالكو المرفق ومشغ

ي تفرضها منظومة اإلشعار عليهم بموجب هذا  
القسم. ال ينطبق هذا ويدفعون الرسوم التر

ليها عىل األشخاص الذين يملكون  
 
ام ومقتضيات هذا القانون بشأن مالكي المرافق ومشغ

االلير 

تم   إذا  له 
 
يشغ أو  الشخص  يملكه   يقع عىل ممتلك عقاري 

ً
يديرون مرفقا المرفق    أو  تشغيل 

 لمصلحة ذلك الشخص فقط. 

ي تتواجد عل5)
ي القسم( يجوز لمالكي الممتلكات العقارية التر

 
  يها عملية مزرعة، كما هو محدد ف

ي الحق بالزراعة رقم   MCL 286.472  القسم من  2الفرعي 
 
  PA 93من قانون ميشيغان ف

ي عام 
 
ي منظومة اإلشعار، وُيعرف  1981الصادر ف

 
 ال يحق له التصويت ف

ً
، أن يصبحوا عضوا

بالمعلومات الالزمة إلرسال تذكرة لعضو    ، عند تزويد منظومة اإلشعار مزرعة باسم عضو 

. ال يخضع عضو المزرعة ألي رسوم  6القسم ( من 1البند ) ألغراض اإلشعار بموجب  مزرعة 

 . (3بند )مفروضة بموجب ال 

يبة األمالك العامة  6) لة بموجب قانون ض  ائب المحص  عف  منظومة اإلشعار من الض 
ُ
( ت

ي عام  PA 206من قانون    211.155إل  MCL 211.11بموجب األقسام 
 
 . 1893الصادر ف

 (. 5القسم الخامس )

ار تقديم إشعار حفر إل منظومة اإلشعار قبل  1)
 
ساعة عىل األقل، ولكن    72( يجب عىل الحف

، قبل بدء أي تفجير أو حفر. إذا تم  تقديم إشعار الحفر خالل    14س أكير من لي
ً
 تقويميا

ً
يوما

ة     ة ساعة من وقت إرسال إشعار الحفر إل منظوم 72لـ أ ساعات العمل، فيجب قياس فير

ة الـ  7اإلشعار. إذا تم  تقديم إشعار الحفر قبل الساعة   ي يوم من أيام العمل، فإن فير
 ف 
ً
  72صباحا

ي الساعة 
ي يوم ليس من أيام العمل    7ساعة تبدأ ف 

ي ذلك اليوم. إذا تم  تقديم إشعار حفر ف 
 ف 
ً
صباحا

ة الـ    5أو بعد الساعة   ي يوم من أيام العمل، تبدأ فير
ي ا  72مساءا ف 

ي يوم   7لساعة  ساعة ف 
 ف 
ً
صباحا

ة الـ   ي احتساب فير
. يتم  استبعاد جميع ساعات أيام غير العمل غير الرسمية ف    72العمل التالي

ارين  
 
ار من الحف

 
ي نفس الموقع، فيجب عىل كل حف

ارين ف 
 
 من الحف

ً
ساعة. إذا كان هناك عددا

 تقديم إشعار الحفر الخاص به. 

: م  عىل األقل عىل كل  ( يجب أن يحتوي إشعار الحفر  2)  ما يىلي

(a)  .ار
 
 اسم وعنوان ورقم هاتف الحف

(b)  ي يُ لمنطقة ال ا وصف
ي ذلك عنوان تر

ح إجراء التفجير أو الحفر فيها، بما ف 
قير

 الشارع ووصف العقار. 

(c)  .نوع العمل المحدد الذي يتعير   القيام به 
(d)  .تاريــــخ البدء ووقت التفجير أو الحفر 

(e)   ي غضون االنتهاء من التفجير أو الحفر المُ  ما إذا كان سيتم
ح ف   بعد    21قير

ً
يوما

 تاريــــخ البدء. 

 من تاريــــخ بدء الحفر أو التفجير المذكور عىل التذكرة كما    21( التذكرة صالحة لمدة 3)
ً
يوما

ار، باستثناء أن التذكرة صالحة لمدة  
 
 من تاريــــخ البدء إذا أشار إشعار    180حددها الحف

ً
يوما

ح لن يكتمل خالل  أن الحفر أو التفجير المُ الحفر إل   من تاريــــخ البدء.  21قير
ً
 يوما

ار إلجراءات منظومة اإلشعار وجميع متطلبات هذا القانون. 4)
 
 ( يجب أن يمتثل الحف
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ي أعمال 5)
 
، وقبل البدء ف ي هذا القسم الفرعي

 
 لذلك ف

ً
( باستثناء ما هو منصوص عليه خالفا

ي منطقة 
 
ي التفجير أو الحفر ف

ئ إل استخدام وسائل الحفر   توخ   ار أن يلحر
 
الحذر، يجب عىل الحف

ي منطقة  
 
ة عليها ف

ّ
غير الباضع لتعرية )الكشف عن( جميع المرافق المحدد تواجدها بعالمات دال

ي 
ار   توخ  

 
 تعرية المرفق بشكل كامل بسبب الظروف، فيجب عىل الحف

ً
الحذر. إذا لم يكن عمليا

ة حماية المرفق. بالنسبة   ل إل اتفاق حول كيفي  ل المرفق للتوص 
 
استشارة مالك المرفق أو مشغ

ي الحذر 
ي منطقة توخ  

 
ار إل استخدام وسائال للحفريات ف

 
ئ الحف ل  موازية لمرفق ما، يجب أن يلحر

 (  Soft Excavation)الحفر غير الباضع 
ّ
 بشكل معقول  عىل مراحل كل

ً
وريا ما كان ذلك ض 

ي منطقة  
 
ار استخدام األدوات اآللية والمعدات اآللية ف

 
لتحديد بدقة موقع المرفق. ال يجوز للحف

ي 
 بعد تعرية المرافق أو يتم  تحديد موقع المرافق بدقة.  توخ  

 
 الحذر إل

ار الدعم أو  6)
 
ر الحف

 
ة( يجب أن يوف ي منطقة الحفر أو التفجير  أو جدران الحف للمرافق  كتائف مقوي 

 
ر ف

ورية بشكل معقول لحماية  ي تكون ض 
 .  المرافقالتر

ار تقديم إشعار إل منظومة اإلشعار إذا تم  7)
 
ة عىل المرفق أو   ( يجب عىل الحف

ّ
تدمير العالمات الدال

ذا  تغطيتها بسبب أعمال الحفر أو التفجير أو إذا انتهت صالحية التذكرة قبل بدء أعمال الحفر. إ 
ار تقديم إشعار حفر جديد لمنظومة  

 
انتهت صالحية التذكرة قبل بدء الحفر، فيجب عىل الحف

 ( من هذا القسم. 1للبند ) اإلشعار، واالمتثال 

(8 
 
ار تقديم إشعار إل منظومة اإلشعار يطلب فيه مساعدة إضافية إذا تعذ

 
  عليه ر ( يجب عىل الحف

ة عليه 
ّ
ي داخل الموقع  تحديد موقع مرفق محدد بعالمة دال  . التقريـــتر

ي المنطقة  9)
ي فوري لمنظومة اإلشعار وإيقاف الحفر ف 

ار تقديم إشعار إضاف 
 
( يجب عىل الحف

ة عليه  
ّ
ي وجود مرفق غير محدد بعالمة دال

ار سبب لالشتباه ف 
 
ة إذا كان لدى الحف المجاورة مباشر

:  بسبب أي    مما يىلي

(a)  ي لمرفق بدون عالمات مرئية
ة إليه. دليل مرتئ

ّ
 دال

(b)  .عدم وجود استجابة إيجابية عىل التذكرة 
(c)   ل المرفق تشير إل وجود مرفق بدون عالمات

 
استجابة إيجابية من مالك المرفق أو مشغ

ة إليه. 
ّ
 مرئية دال

ار تقديم إشعار فوري إل  10)
 
ار به، فيجب عىل الحف ار بمرفق أو ألحق أض 

 
 الحف

 
( إذا احتك

ل المرفق. مالك المرفق أو 
 
 مشغ

(11 
 
 بمرفق مما أد

ً
ارا ار أض 

 
ب أي غاز أو سائل قابل لالشتعال أو سام أو  ( إذا ألحق الحف ى إل تش 

ار االتصال بالرقم 
 
ال أو مهدد للحياة أو الصحة أو الممتلكات للخطر، فيجب عىل الحف

ّ
  1-1-9آك

ل 
 
خاذ تدابير  . كما يجب  المرفقوتقديم إشعار فوري لمالك المرفق أو مشغ

 
 ات
ً
ار أيضا

 
عىل الحف

، والجمهور العام، والبيئة حتر وصول مالك   ضير  لخطر مباشر ار، والمعر 
 
معقولة لحماية الحف

ل المرفق، أو المستجيبير  األوائل للطوارئ ويسيطرون عىل الموقع. 
 
 المرفق أو مشغ

ار تقديم إشعار 12)
 
إلشعار ألي حفر أو  لمنظومة ا   بصفة طارئة وعىل الفور ( يجب عىل الحف

ي حالة الطوارئ، قد يتم  
ح يحل  به حالة طارئة. ف  إجراء عمليات التفجير أو التنقيب   تفجير مقير

 لما تقتضيه ظروف الطوارئ بشكل معقول، مع  
ً
المطلوبة للتعامل مع ظروف الطوارئ وفقا

ي هذا القانون إلشعار 
  وتحديد العالمات بصفة طارئة   مراعاة األحكام الواردة ف 

ّ
ة عىل المرافق  الدال

 . بصفة طارئةاستجابة إلشعار  
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ر و 13)
 
ل  ص( إذا تعذ

 
ح بطريقة كافية لتمكير  مالك المرفق أو مشغ

ف موقع الحفر أو التفجير المقير
ة بشكل دقيق،  د من قطعة أو حزمة األرض المعني 

ّ
ار توفير تخطيط  المرفق من التأك

 
فيجب عىل الحف

ل المرفق بناءا   طلب  بخطوط بيضاء قبل تقديم تذكرة أو 
 
مساعدة إضافية إل مالك المرفق أو مشغ

ح إجراء الحفر أو التفجير فيها. 
ي ُيقير

 عىل طلب معقول لتحديد المنطقة التر

جميع مالكي المرافق أو  ( ألغراض هذا القسم، يكون اإلشعار إل منظومة اإلشعار بمثابة إشعار ل 14)
ىلي المرافق فيما يتعلق بالمرافق الم

 
ح إجراء الحفر أو التفجير فيها.  تواجدةمشغ

ي ُيقير
ي المنطقة التر

 
 ف

ي منطقة آمنة  15)
 
ار إجراء أعمال حفر ف

 
ي هذا القانون، يجوز للحف

 
( باستثناء ما هو منصوص عليه ف

 ي مرافق. ة دون تحديد الموقع الدقيق ألباستخدام معدات آلي  

 (.  6القسم السادس ) 

 بالحفر ألنشطة الحفر والتفجير المُ 1)
ً
حة ويجب عليها  ( يجب أن تستلم منظومة اإلشعار إشعارا قير

ح إجراء الحفر أو   ي ُيقير
ي المنطقة التر

 
ىلي المرافق ف

 
إرسال تذكرة عىل الفور إل مالكي المرافق أو مشغ

ر التفجير فيها. يجب أن  
 
.  واإلشعار إل المنظومةمنظومة اإلشعار وسائل بديلة لتيسير الوصول   توف

لحرب أو اإلرهاب، يجب أن تكون منظومة  باستثناء حاالت اإلغالق الناجمة عن أعمال الطبيعة أو ا 
ي اليوم،   24اإلشعار متاحة عىل مدار  

ي األسبوع.  7ساعة ف 
 أيام ف 

( يجب أن تعلن منظومة اإلشعار عن توافر واستخدام منظومة اإلشعار وتثقيف الجمهور  2)
ىلي المرافق فيم

 
ىلي المزارع ومالكي المرافق ومشغ

 
ارين ومشغ

 
ا يتعلق  والوكاالت الحكومية والحف

بممارسات وإجراءات منظومة اإلشعار، ومتطلبات هذا القانون، وممارسات لحماية المرافق تحت  
ار.   األرض من األض 

ارين بتحديد ما إذا كان  3)
 
( يجب أن تدير منظومة اإلشعار نظام االستجابة اإليجابية للسماح للحف

ي المنطقة قد 
ىلي المرافق ف 

 
استجابوا للتذكرة وما إذا كان مالك مرفق أو  جميع مالكي المرافق أو مشغ

ح إجراء الحفر أو التفجير فيها. 
ي ُيقير

ي المنطقة التر
ل مرفق معير   ليس لديه مرافق ف 

 
 مشغ

سنوات   6( يجب أن تحتفظ منظومة اإلشعار بسجالت كافية لنشاط اإلشعار الخاص بها لمدة 4)
ي ذلك التسجيالت الصوتية

ر للمكالمات الهاتفية. يجب أن  بعد تاريــــخ اإلشعار، بما ف 
 
منظومة    توف

ي ودفع رسوم معقولة   من هذه السجالت ألي شخص مهتم بناءا عىل طلب كتاتر
ً
سخا

ُ
لقاء  اإلشعار ن

 عىل النحو الذي تحدده منظومة اإلشعار. خدمات النسخ والمناولة  

ي معالجة أي إشعار طارئ تستلمه بموج5)
 ب هذا القانون. ( يجب عىل منظومة اإلشعار اإلشاع ف 

ي البند 6)
من   a( يجب أن تستلم منظومة اإلشعار تذاكر التصميم بموجب اإلجراءات الموضحة ف 

ىلي المرافق.   6القسم 
 
 وإرسالها إل مالكي المرافق أو مشغ

 a( البند 6القسم السادس ) 

ي ذلك تحديد أوقات 1)
االستجابة لطلب  ( يجب أن تضع منظومة اإلشعار إجراءات معقولة، بما ف 

ة عىل المرافق،
ّ
ىلي المرافق بشأن   العالمات الدال

 
إلشعار تذكرة التصميم لمالكي المرافق أو مشغ

وع أو خدمات التخطيط لتحديد نوع المرافق وحجمها وموقعها العام خالل   الطلبات لتصميم المشر
لو 

 
وع بناء أو هدم. قد يفرض مالكو أو مشغ المرافق عىل الشخص  مرحلة التخطيط والتصميم لمشر

 منفصلة لخدمات التصميم أو التخطيط. 
ً
وع أو خدمات التخطيط رسوما  الذي يطلب تصميم المشر

ارين بتقديم إشعار بالتفجير أو الحفر  2)
 
ام الحف ( ال تؤثر اإلجراءات بموجب هذا القسم أو تغير الير 

 . 5بموجب القسم 

تقديم معلومات عامة بشأن موقع المرافق تحت األرض، وليس    ( االستجابة لتذكرة تصميم هي 3)
ل المرفق رسومات أو  

 
ة عىل أي مرافق. ومع ذلك، إذا لم يكن لدى مالك أو مشغ

ّ
وضع عالمات دال

ة عىل ذلك  
ّ
ل المرفق وضع عالمات دال

 
سجالت توضح موقع المرفق، فيجب عىل مالك أو مشغ

ي الق
ي .  7سم المرفق بموجب اإلجراءات الموضحة ف 

مة معلومات    تذكرة تصميم أو ال تف 
 
 استجابة   مقد
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ة  بلتذكرة تصميم  
ّ
متطلبات بموجب هذا القانون إلشعار الحفر أو التفجير إل منظومة اإلشعار أو وضع عالمات دال

ي عىل الموقع   . للمرافق ألغراض التفجير أو الحفر  التقريـــتر

 (. 7القسم السابع ) 

ل المرفق أن يستجيب 1)
 
تذكرة بحلول تاريــــخ ووقت بدء الحفر أو  ل( يجب عىل مالك المرفق أو مشغ

ح إجراء    5( من القسم 1لبند )التفجير بموجب ا  ي ُيقير
ي المنطقة التر

 
ة عىل مرافق ف

ّ
بوضع عالمات دال

ار استخدام وسائل الحفر غير الباضع لتحديد موقع المرافق  
 
الحفر أو التفجير فيها بطريقة تسمح للحف

 بالضبط. 

ل المرفق تحديد موقع كل مرفق باستخدام الطالء أو األوتاد أو  2)
 
( يجب عىل مالك المرفق أو مشغ

د الصادر عن معهد المعايير الوطنية   األعالم
ها من الطرق المعتادة باستخدام رمز األلوان الموح  أو غير

: American National Standards Instituteاألمريكية )  ( عىل النحو التالي
(a)  ح الحفر أو التفجير فيها.   -أبيض

ة لمنطقة ُيقير
ّ
ارون لوضع عالمات دال

 
 يستخدمه الحف

(b)  ة مؤقتة ألغراض المسح. عالمات   - وردي
ّ
 دال

(c)  وكابالت اإلنارة.  مواسير التوصيلخطوط الطاقة الكهربائية والكابالت و  -أحمر 
(d)  ول أو المواد الغازية.  -أصفر  الغاز أو النفط أو البخار أو البير

(e)  أو خطوط اإلنذار أو اإلشارة أو الكابالت،   -برتقالي ، االتصاالت، أو التلفزيون الكابىلي
 توصيل. أو مواسير ال

(f)  ب. صالحة ل مياه  -األزرق  لشر

(g)  ي
 وخطوط نقل طير  التنقيب.  المياه الُمستصلحة والري   -أرجوات 

(h)   المجاري وخطوط الضف.  -األخض 

ل المرفق تقديم إشعار إل منظومة اإلشعار باستخدام االستجابة  3)
 
( يجب عىل مالك المرفق أو مشغ

 اإليجابية. 

ار 4)
 
ة   عير ( عند استالم إشعار خالل ساعات العمل من حف

ّ
منظومة اإلشعار بشأن عالمات دال

ة  
ّ
ل المرفق وضع عالمات دال

 
رة أو مغطاة، يجب عىل مالك المرفق أو مشغ  أصبحت مدم 

ً
موضوعة سابقا

ي غضون  
ي أيام   24عىل موقع المرفق ف 

م عمل  ال يكون دوا ساعة، باستثناء جميع الساعات الواقعة ف 
 . فيها 

 بموجب البند ) 5)
ً
ل المرفق طلبا

 
، فيجب عىل  5( من القسم  9( أو )8( إذا استلم مالك المرفق أو مشغ

ي غضون 
ار ف 

 
ل المرفق تقديم مساعدة إضافية للحف

 
م    3مالك المرفق أو مشغ

 
ساعات من الطلب المقد

ار ومالك المر 
 
ار خالل ساعات دوام العمل . قد يوافق الحف

 
ل المرفق عىل تمديد  من الحف

 
فق أو مشغ

ي وقت ال  
الوقت للحصول عىل مساعدة إضافية. إذا تم  تقديم طلب للحصول عىل مساعدة إضافية ف 

ي موقع  
يمكن فيه تقديم المساعدة اإلضافية خالل ساعات العمل العادية أو كانت المساعدة مطلوبة ف 

 
 
ي بعيد، فيجب أل

ساعات بعد بدء يوم العمل التالي أو وقت يستند عىل    3يتجاوز وقت االستجابة   ريف 
 اتفاق متبادل. 

ر، فيجب عىل مالك المرفق أو  6)  بأن المرفق قد تض 
ً
ل المرفق إشعارا

 
( إذا استلم مالك المرفق أو مشغ

ل المرفق إرسال موظفير  عىل الفور إل المنطقة. 
 
 مشغ

ي غضون ( يجب عىل مالك المرفق أ7)
ل المرفق االستجابة ف 

 
،  ر بصفة طارئة ساعات عىل إشعا   3و مشغ
ي 
ساعات    3إذا كان يوم ووقت البدء أكير من   اإلشعار بصفة طارئة أو قبل يوم ووقت البدء المذكورين ف 

ي وقت المن 
 اإلشعار. المذكور ف 

ي يتم  بناؤها بعد تاريــــخ نفاذ هذا القا 8)
نون بطريقة تسمح بالكشف  ( يجب إنشاء المرافق الجديدة التر

 ها عند استخدامها. تواجد  عن

ة عىل مجاري الضف  9)
ّ
( ال ينطبق هذا القسم عىل وزارة النقل التابعة للوالية أو عىل العالمات الدال

ي المقاطعات أو بير  المقاطعات من قبل مكتب المفوض لشؤون مجاري الضف أو مجلس  
المتواجدة ف 

ي المقاط
 عة. شؤون مجاري الضف ف 
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 (  8القسم الثامن ) 

ي والتعويض  
ي طلب االنتصاف القضاتئ

 
ل المرفق ف

 
ار أو مالك المرفق أو مشغ

 
ال يحد هذا القانون من حق الحف

ي دعوى مدنية ناشئة عن انتهاك متطلبات هذا القانون، أو 
 
ار الفعلية المتكبدة والتعويض العادل ف عن األض 

ار  ي أي دعوى مدنية من  إلنفاذ أحكام هذا القانون، وال يحدد هذا القانون مستوى األض 
 
أو االنتصاف الزجري ف

 من  
 
ر هذا القبيل. ال يؤثر هذا القسم أو يحد

 
ار أو مالك   توف

 
 للحف

ً
ي قد يكون متاحا

أي تعويض تعاقدي أو قانوت 
 فيه. 

ً
ل المرفق بموجب أي عقد قد يكون طرفا

 
 المرفق أو مشغ

 ( 9القسم التاسع )

ي ذلك  1)
 
ار، بما ف ( ال تكون منظومة اإلشعار ومسؤوليها أو وكالئها أو موظفيها مسؤولون عن أي أض 

ار الناجمة عن إصابات إصابة ا  ي تلحق بالممتلكات، بسبب  األض 
ار التر ألشخاص أو وفاتهم، أو األض 

ي تنفيذ أحكام هذا القانون. وال تكون منظومة اإلشعار مسؤولة عن ضمان أداء  
 
ها ف أفعالها أو تقصير

ي منظومة اإلشعار بموجب البند  
 
ي المشاركة ف

 
امه ف ل المرفق بشأن الير 

 
من    4مالك المرفق أو مشغ

 .  4القسم 

ي عمليات زراعية تمتثل  ( ال يكو 2)
 
ار أو المزارع الذي يعمل ف

 
ار  لن الحف  عن األض 

ا
هذا القانون مسؤول

ي تلحق بمرفق ما تم  
ة عليه بشكل غير صحيح أو لم يتم  وضعها، أو تحدد بأن    التر

ّ
وضع عالمات دال

 المرفق ضمن منطقة آمنة.  

 ع3)
ا
م بهذا القانون مسؤول ار تلحق بمرفق ما إذا حدث  ( ال يكون مالك مزرعة الذي يلير  ن أي أض 

ي الواقعة ضمن 
ر أثناء عمليات الزراعة، باستثناء تلك األراص  د  ممر  الض  حق الطريق العام، ما لم يتعم 

ر بالمرفق تحت األرض أو تض   ار بالمرفق. كما  ف باستهتار أو تهو  المالك إلحاق الض  ي إلحاق إض 
ر ف 

ي هذا البند من
يشمل مصطلح "المالك" أحد أفراد عائلته أو موظفيه أو   القسم،  هذا   هو مستخدم ف 

 المستأجرين عنده.  

 ( 10القسم العاشر )

ها من أحكام القانون ل هذا القانون المراسيم المحلية أو المواثيق أو غير ر عليها أو يضع  ال يخو 
 
ي   ضعها أو يؤث

التر
ي  
ي شارع عام أو طريق شيــــع أو إلنشاء أو هدم المبات 

تتطلب الحصول عىل تصاريــــح قبل الحفر أو حفر األنفاق ف 
ي الشخص من مسؤولية  

ي الممتلكات الخاصة. التضيــــح الصادر عن وكالة حكومية ال يعف 
ي ف 
ها من المبات  أو غير

لهذا القانون. وال يفرض عدم امتثال أي شخص حصل عىل تضيــــح لهذا القانون أي مسؤولية عىل   متثالاال 
ي أصدرت التضيــــح.  

 الوكالة الحكومية التر

 ( 11القسم الحادي عشر )

 بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالسجن  ( أي شخص يتور  1)
ً
ي أي من السلوكيات التالية يكون مذنبا

ط ف 
 دوالر ، أو كليهما:  5,000.00واحدة أو بغرامة ال تزيد عن  لمدة ال تزيد عن سنة  

(a)   ل
 
ار بمرفق تحت األرض عن عمد وعدم إشعار مالك المرفق أو مشغ إلحاق أض 

 المرفق عىل الفور. 

(b)   ار بمرفق تحت األرض عن عمد ثم ردمه أو يتض ف بطريقة أخرى  إلحاق أض 

ر.   إلخفاء الض 

(c)   ها من العالمات المادية  بأي شكل من األشكال األوتاد أو غير
ً
إزالة أو تدمير عمدا

ة المستخدمة لتحديد الموقع 
ّ
ي الدال لمرافق تحت األرض ما لم يحدث هذا   التقريـــتر

التدمير أو اإلزالة بعد اكتمال الحفر أو التفجير أو كنتيجة متوقعة ألعمال الحفر أو  
 .  التفجير
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مة ( بناءا عىل شكوى  2)
 
اح من اللجنة نفسها، وبعد اإلشعار واالستماع،   مقد إل اللجنة أو بناءا عىل اقير

يجوز أن ُيطلب من أي شخص، غير الوكالة الحكومية، ينتهك أًيا من أحكام هذا القانون، دفع غرامة  
دوالر عن كل انتهاك. باإلضافة إل أي غرامة أو كبديل لها، قد   5,000.00مدنية ال تزيد عن من  

ي المستقبل لهذا القانون.  تطلب 
 
اللجنة من الشخص الحصول عىل تدريب معقول لضمان االمتثال ف

اع مع   قبل تقديم شكوى بموجب هذا البند من القسم، يجب عىل الشخص أن يحاول تسوية الي  
ة.    الطرف أو األطراف الخصم باستخدام أي وسيلة لمحاولة الوصول إل حل   مقبول لألطراف المعني 

: عند تحدي  د مبلغ أي غرامة، تراعي اللجنة كل ما يىلي
(a)  .ي العمل

 
هم عىل الدفع أو االستمرار ف

 
 قدرة الشخص المت

(b)  .طبيعة االنتهاك وظروفه وخطورته 

(c)  .ة لالمتثال لهذا القانون هم بحسن ني 
 
ي بذلها الشخص المت

 الجهود التر

(d)  . هم والمشتكي
 
 مدى استحقاق درجة اللوم عىل الشخص المت

(e)  هم. سوابق
 
ي ارتكبها الشخص المت

 االنتهاكات التر

ي أي دعوى  2( ال يجوز استخدام قرار اللجنة بموجب البند ) 3)
 
( من هذا القسم ضد أحد األطراف ف

مة بموجب البند )
 
د الشكوى المقد ي  2أو إجراء أمام أي محكمة. ال تقي 

( من هذا القسم حق الشخص ف 
ار  داد األض  ي تكبدها ذلك الشخص نتيجة انتهاك متطلبات هذا القانون. رفع دعوى مدنية السير

 التر

( تضع اللجنة نماذج )استمارات( مشفوعة بتعليمات ويجوز لها إصدار قواعد إدارية لمعالجة  4)
 بقانون اإلجراءات اإلدارية لعام 

ا
  MCL 24.201األقسام و  1969الشكاوى بموجب هذا القانون، عمل

ي عام  PA 306ن  من القانو  MCL 24.328إل 
 . 1969الصادر ف 

ي موعد أقصاه 5)
ي تنطوي عىل  2014أكتوبر   1( ف 

، تضع اللجنة متطلبات اإلبالغ عن الحوادث التر
ار إلحاق   بالمرافق الموجودة تحت األرض.  األض 

 من  6)
ً
ي يتم  2015أبريل   1( اعتبارا

رة التر   ، يجب أن تحتفظ اللجنة بمعلومات عن المرافق المتض 
ر  5عنها بموجب البند )  التبليغ ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحض، أي ض 

( من هذا القسم، بما ف 
( من  mيحدث أثناء الحفر أو النبش أو التفجير الذي تم  استبعاده من تعريف الحفر بموجب البند ) 

ُمتاحة  . يجب أن تجعل اللجنة أي معلومات محفوظة بموجب هذا البند من هذا القسم  3القسم 
نت.  ي عىل اإلنير

وت   للجمهور عىل موقعها اإللكير

ي عشر ) 
 ( 12القسم الثات 

ي هذا القسم، ال يؤثر هذا القانون عىل مسؤولية الوكالة الحكومية  1)
( باستثناء ما هو منصوص عليه ف 

ار الناجمة عن أفعال ضارة أو تطبيق من   MCL 691.1419إل  MCL 691.1401لألقسام   عن األض 
ي عام  PA 170القانون  

 . 1964الصادر ف 

ل المرفق تقديم شكوى إل اللجنة يسع فيها الحصول عىل غرامة  2)
 
( يجوز لمالك المرفق أو مشغ

 مدنية، وإن أمكن، تعويضات من وكالة حكومية بموجب هذا القسم عن أي انتهاك لهذا القانون. 

( من هذا القسم، يجوز للجنة أن تأمر  2( بعد اإلشعار وجلسة استماع بشأن شكوى بموجب البند ) 3)
، حسب ما يشي عليه األمر:    بما يىلي

(a  ي عشر
ي غضون االثت 

 ضد الوكالة الحكومية بموجب هذا البند ف 
ً
( إذا لم تصدر اللجنة أمرا

 السابقة، فغرامة مدنية ال تزيد عن  12)
ً
دوالر. عند تحديد مبلغ الغرامة،    5,000.00( شهرا

ي البند  
 . 11من القسم    2يجب عىل اللجنة مراعاة العوامل الواردة ف 
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(b بموجب 
ً
ضد الوكالة الحكومية خالل  من هذا القسم ( a) الفقرة( إذا أصدرت اللجنة أمرا

ي عشر ) 
: ( 12االثت   السابقة، فيكون كال األمرين التاليير 

ً
 شهرا

(i  غرامة مدنية ال تزيد عن )دوالر. عند تحديد مقدار الغرامة، تأخذ اللجنة بعير    10,000.00

ي البند  االعتبار 
 
 . 11من القسم   (2)  العوامل المذكورة ف

(ii عىل سالمة المرافق تحت األر 
ً
ض لجميع  ( أن تقدم الوكالة الحكومية عىل نفقتها تدريبا

ي أعمال المرافق تحت األرض أو أعمال الحفر. 
 
 موظفيها المشاركير  ف

(c( بموجب الفقرة 
ً
ضد الوكالة الحكومية خالل    من هذا القسم  (b( إذا أصدرت اللجنة أمرا

ي  عشر ) 
: 12االثت   السابقة، فيكون كال األمرين التاليير 

ً
 ( شهرا

(i  غرامة مدنية ال تزيد عن )دوالر. عند تحديد مبلغ الغرامة، يجب عىل اللجنة   15,000.00

ي البند 
 
 . 11من القسم   ( 2)  مراعاة العوامل الواردة ف

(iiإذا تسبب انتهاك هذا القانون من قب )  ر بمرافق مالك المرفق أو ي إلحاق ض 
 
ل وكالة حكومية ف

ل المرفق، ف 
 
ب عىل مشغ ل تكلفة إصالح المرافق.   أن الوكالة الحكومية  يتوج 

 
 تدفع للمالك أو المشغ

ي شكوى 4)
 
مة( يجوز ألي طرف ف

 
تقديم استئناف ألمر لجنة    11بموجب هذا القسم أو القسم   مقد
ي محكمة دائرة مقاطعة إنغام ) 11صدر بموجب هذا القسم أو القسم 

 Ingham County Circuitف 
Court .) 

 اتخاذه استجابة لحالة طارئة.  ( ال يشي هذا القسم إذا كان انتهاك هذا القانون نتيجة إجراء تم  5)

 ( 13القسم الثالث عشر ) 

 من  
ً
ي مزرعة االمتثال لهذا القانون اعتبارا

ي عملية زراعية ف 
 . 2014مايو   1يجب عىل الفرد الذي يعمل ف 

ع( 1تم إلغاء القسم األول ) الصادر   PA 53من قانون    MCL 460.718إل  MCL 460.701  الُمشير

ي عام 
 . 1974ف 

ي )القسم المُ 
ع الثات  ي  2شير

 . 2014أبريل   1(. يشي هذا القانون ف 

ع الثالث )القسم المُ  وع قانون مجلس الشيوخ رقم    سن    م  (. ال يشي هذا القانون ما لم يت3شير مشر

يعية رقم   539 .  97للدورة التشر
ً
 ليصبح قانونا

.  م  ت
ً
 إصدار أمر ألن يشي مفعول هذا القانون فورا
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DEPARTMENT OF LABOR CONSTRUCTION SAFETY STANDARDS COMMISSION 

 )لجنة معايير سالمة البناء التابعة لوزارة العمل لوالية ميشيغان( 

 
ي  تم  

 1979أغسطس،  17إيداعه مع وزير خارجية الوالية ف 

ي 
لة ف 

 
ي 1987نوفمير   23)بصيغته المعد

لة ف 
 
 (1988يناير   11( )بصيغته المعد

ي 
لة ف 

 
ي 1993يوليو  8)بصيغته المعد

لة ف 
 
 ( 1996سبتمير  3( )بصيغته المعد

 
 ( الحفر وحفر الخنادق والتدعيم9الجزء التاسع )
 ع خطوط المرافق العامة تحديد مواق 408.40931

 . 931القاعدة 

 
ي شارع أو طريق شيــــع أو مكان عام أو ارتفاق خاص لمرفق عام أو بالقرب من 

ال يجوز لصاحب العمل الحفر ف 
ي مقر  

ت ف    موقع منشأة مرفق عام مملوك أو ُمصان أو مثب 
ّ
 من موقع جميع مرافق تحت  العميل، دون التأك

ا
د أول

ح إجراء الحفر فيها. األرض للمرافق  ي ُيقير
ي المنطقة التر

 العامة ف 
 

كة المرافق العامة عند استالم المعلومات من ، يجب عىل صاحب العمل ممارسة العناية بشكل معقول عند  شر

  العمل بالقرب من مرافق تحت األرض ألي مرفق عام. إذا كان من المقرر تعرية المرافق، أو من المحتمل أن يتم  

ي مثل هذه الظروف، ويجب توفير الدعم الذي قد يكون تعريتها، في
جب اللجوء إل الحفر اليدوي فقط ف 

ي منطقة البناء وبالقرب منها. 
 بشكل معقول لحماية المرافق ف 

ً
وريا  ض 

 

ي أو أي مرفق تحت األرض آخر لمرفق  
ر بأي أنبوب أو كابل أو بطالئه الوافر عند حدوث أي احتكاك أو إلحاق ض 

ر إشعار  عام، يجب عىل ي الض 
بت ف  ي تسب 

كة صاحب العمل المسؤول عن العمليات التر . شر
ً
المرافق العامة فورا

ط بالطاقة، أو تشبت سوائل أو غازات خطرة 
 
ض موصل منش ط بالطاقة، أو تعر 

 
ي منش

ي حالة قطع كابل كهرباتئ
ف 

ي  من خط مكسور، فيجب عىل صاحب العمل إجالء الموظفير  من المنطقة المجاورة أثنا 
ء انتظار وصول موظف 

 المرافق العامة. 
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ارين 
 
 إشعار للحف

 
 
 يتم  تقديم هذه المعلومات إل الحف

 
ي إل حد

ي ميشيغان لتف 
ي  ما بمتطلبات معي   ارين ف 

ىلي خطوط األنابيب ف 
 
نة لألعضاء مشغ

ي ميشيغان عىل النحو المبير    MISS DIGمنظومة 
ي قانون سالمة الغاز ف 

.  U.S.D.O.T. 49 CFR 192-614 و  R460.14614 ف 

  سيتم  
 
ي ملف االحتفاظ بقائمة كاملة لعناوين الحف

ة ف  يدية الذين سيستلمون هذه النشر  ..MISS DIG System, Incارين الير

 تع
 
ارين التاب د

 
 من برنامج تثقيف الحف

ً
  .MISS DIG System, Inc ع لـمعلومات سالمة البناء هذه جزءا

 
ي قانون  ، كما هو موض

ح ف 

 كخدمة للمعلومات   ، ويتم  USD.O.T. 49 CFR 192-616و  R460.14616سالمة غاز ميشيغان 
ً
توزيــــع المواد المرفقة مجانا

نامج من قبل MISS DIG 811فقط. ال تقدم  كات   أي ضمانات، ضيحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذه المواد. يتم  تمويل الير الشر

 التالية: 

AmeriGas (LPG)       www.amerigas.com  

BP Pipelines (North America) wwwww.bppipelines.com 

w.amerigas.com  
BreitBurn Operating, LP www.breitburn.com. 

Buckeye Partners, LP  www.buckeye.com 

Citizens Gas Fuel Company  www.citizensgasfuel.com 

Consumers Energy  www.consumersenergy.com/pipelinesafety 

DCP Midstream, LLC www.dcpmidstream.com 

DTE Energy Gas www.dteenergy.com 

Enbridge Energy www.enbridge.com 

 
Marathon Pipe Line LLC  www.marathonpipeline.com 

 
Marysville Hydrocarbons LLC www.dcpmidstream.com 

Northern Natural Gas Company www.northernnaturalgas.com 

Omimex Energy/ Basin Pipeline  www.omimex.com 

SEMCO Energy Gas Company  www.semcoenergygas.com 

TC Energy/ANR Pipeline Co  www.tcenergy.com 

TC Energy/Great Lakes Transmission www.tcenergy.com 

Vector Pipeline   pipeline.com-http://www.vector 

Merit Energy Company www.meritenergy.com 

Michigan Gas Utilities www.michigangasutilities.com 

Wisconsin Public Service www.wisconsinpublicservice.com 

 
Wolverine Pipe Line Company http://wplco.com 

 

http://www.amerigas.com/
http://www.amerigas.com/
http://www.amerigas.com/
http://www.amerigas.com/
http://www.breitburn.com/
http://www.dcpmidstream.com/
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AmeriGas (LPG)  1-866-453-4271  

 
BP Pipelines (North America) 1-800-548-6482 

 
BreitBurn Operating, LP 1-888-250-1681  

 
Buckeye Partners, LP  1-800-331-4115 

 
Citizens Gas Fuel Company  1-800-982-2831  

 
Consumers Energy  1-800-477-5050 

 
DCP Midstream, LLC 1-888-233-8360  

 
DTE Energy Gas 1-800-477-4747 

 
DTE Energy Gas Transmission 1-800-363-9541  

 
Enbridge Energy 1-800-858-5253 

 
Marathon Pipe Line LLC  1-800-537-6644  

 

Michigan Gas Utilities 1-800-401-6451 

 
Northern Natural Gas Company 1-888-367-6671  

 
Omimex Energy/ Basin Pipeline  1-231-845-7358 

 
SEMCO Energy Gas Company  1-888-427-1427 

1-888-424-1427 
TC Energy/ANR Pipeline Co  1-800-447-8066 

 
TC Energy/Great Lakes Transmission 1-800-447-8066 

 

Marysville Hydrocarbons LLC 1-888-233-8360 

 
Merit Energy Company 1-972-701-8377  

 

Vector Pipeline 1-888-427-7777 

 
Wisconsin Public Service 1-800-450-7280  

 

 

ه شكرنا إل السيد أدولفو كاستيلو ) اري خطوط   DTE( من Adolfo Castilloنوج 
 
ب حف ي ترجمة كتي 

لمساعدته ف 

( إل اللغة  Condensed Excavator Handbook For Gas & Liquid Pipelineالغاز والسوائل المقتضب ) 

 اإلسبانية. 
 

ي استطالع لتقديم آرائكم ومالحظاتكم بزيار 
: ُيرخر المشاركة ف  ي التالي

وت   ة الموقع اإللكير
https://fs30.formsite.com/missdig/bszqx3hwax/index.html  

 

رخ  االتصال بـ: 
ُ
ي حالة الطوارئ، ي

ن
 ف

 

Wolverine Pipe Line Company 

 

1-888-337-5004 

 

 

https://fs30.formsite.com/missdig/bszqx3hwax/index.html
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