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kV   كیلوفولت 

KWh ساعة  الفي   طكیلووا 
MCM  ملیون متر مكعب 

MEGA Jordan   قاعدة بیانات جغرافیة الشرق األوسط لآلثار 
MEMR   وزارة الطاقة والثروة المعدنیة 

localadmin
HSSE  MS
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 MoA وزارة الزراعة  
 MoEnv وزارة البیئة  

 MoH وزارة الصحة  
 MoL وزارة العمل  

 MoMA وزارة الشؤون البلدیة  
 MoTA وزارة السیاحة واالثار 

 MPWH وزارة األشغال العامة واإلسكان  
 MSDS ورقة بیانات سالمة المواد  

 MW میجا وات  
  MWI وزارة المیاه والري  

 NEPCO شركة الكھرباء الوطنیة  
 NGOs منظمات غیر حكومیة  
 NO2 ثاني أكسید النیتروجین 

 O&M التشغیل والصیانة  
 OSH الصحة والسالمة المھنیة  

 OSHP خطة الصحة والسالمة المھنیة 
 OSHA إدارة السالمة والصحة المھنیة  

 PPE معدات الحمایة الشخصیة  
 PV الكھروضوئیة  

 PVHI جزیرة الحرارة الكھروضوئیة  
 RJAF سالح الجو الملكي األردني  

 RJGC المركز الجغرافي الملكي األردني  
 RSCN الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة  
 SEP خطة إشراك أصحاب المصلحة  

 SO2 ثاني أكسید الكبریت  
 UNRWA وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى 

 WAJ سلطة المیاه األردنیة  
 WB  البنك الدولي

 WWTP محطة معالجة میاه الصرف الصحي 
 

 ملخص تنفیذي 

 خلفیة المشروع  

بموجب ھذا اإلجراء ، یُسمح  .  ، یُسمح بمشاریع عجالت الطاقة الكھربائیة"  2012لسنة  )  13( قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رقم  "بموجب  
أو التوزیع ، من أجل تعویض الكھرباء التي   / للمستھلك بتطویر الكھرباء المولدة عن طریق الطاقة المتجددة من خالل االتصال بشبكة النقل و  

 .لكھا نفس المستھلك خالل فترة الفاتورةیستھ

)  PV( لتطویر مشروع طاقة شمسیة  ")  المطور"المشار إلیھا فیما یلي باسم  ) (األونروا (تخطط وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الجئي فلسطین  
سیوفر المشروع الكھرباء لمرافق األونروا  ".  الكھربائیةعجلة الطاقة  "بموجب إجراء    ). '')المشروع  ``  یشار إلیھ فیما بعد باسم  (  واتمیغا    3بقوة  

على سبیل المثال ال الحصر المدارس والمحطات الصحیة والمكاتب اإلداریة وما إلى ذلك لما  (في جنوب عمان وشمال عمان ومنطقة الزرقاء  
 ). منشأة 106مجموعھ حوالي  
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بیئي لمشاریع )  MoEnv(لمشروع من قبل وزارة البیئة  تخضع عملیة التخلیص البیئي للمعاییر البیئیة واالجتماعیة ل التي ال تتطلب أي تقییم 
ومع ذلك ، سیسعى  ).  أي مماثلة لھذا المشروع(میغا وات    5الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ذات المعاییر البیئیة واالجتماعیة التي تفوق سعة  

، الذي تطلب   Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  ك التطویربن   المطور للحصول على دعم مالي من الحكومة األلمانیة من خالل
 . تقدم ھذه الوثیقة النتائج الرئیسیة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي الذي تم إجراؤه. للمشروع) ESIA(دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي 

  

 وصف المشروع  

 موقع المشروع     )والأ(

من وجھة نظر البلدیة ، یقع موقع المشروع  .  محافظة عمان وبشكل أكثر تحدیدًا في منطقة المقابلین في مدیریة القویسمةیقع موقع المشروع داخل  
 . ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

تبلغ مساحة مركز عمان .  یقع موقع المشروع داخل مبنى مركز تدریب عمان ، المملوك لألونروا والذي یضم كلیة وجامعة ومركًزا تعلیمیًا
أدناه(كیلومتر مربع    0.1للتدریب   األحمر  باللون  بمساحة  ).  موضحة  للتدریب أرض شاغرة  داخل مركز عمان  كیلومتر مربع   0.47یوجد 

كنیة  یقع مركز عمان للتدریب في منطقة حضریة للغایة تشمل المناطق الس).  معروضة باللون األزرق أدناه(مخصصة لمشروع الطاقة الضوئیة  
 . والمباني السكنیة باإلضافة إلى مدرسة وروضة أطفال  المشآتتحیط بالموقع مباشرة العدید من و.  والتجاریة ومناطق الخدمات

 
  
 مكونات المشروع    )ثانیا(

الطاقة   صفائف  على  للمشروع  الرئیسي  المكون  أدناه  -یشتمل  الشكل  في  موضح  ھو  األلواح .  كما  من  العدید  من  الطاقة  مصفوفات  تتكون 
 : تشمل مكونات المشروع األخرى ما یلي. إلى كھرباء) إشعاع من الشمس (التي تحول الطاقة الشمسیة ) PV( الكھروضوئیة 

 العدید من المعدات الكھربائیة  وبالتالي ، ھناك حاجة إلى  .  سیقوم المشروع بتغذیة الكھرباء مباشرة إلى الشبكة الوطنیة:  معدات كھربائیة
 لتحویل الكھرباء المنتجة من المصفوفات في شكل مناسب لالتصال بالشبكة الوطنیة ؛ و 

 

  وتشمل مستودعا لتخزین المعدات واآلالت وشبكة طرق داخل الموقع ألغراض التشغیل والصیانة: البنیة التحتیة والمرافق  . 
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  2022من المتوقع أن یبدأ التشغیل في دیسمبر  .  شھًرا  18وسیتطلب حوالي    2021في یولیو    الشمسیة  األلواحمن المتوقع أن یبدأ بناء مشروع  
 .عاًما 25لمدة 

 :  سیتطلب المشروع القوى العاملة التالیة طوال مرحلة البناء والتشغیل 

   لمدة    39حوالي البناء  أثناء  تقریبًا  18فرصة عمل  وال.  شھًرا  المھندسین  أساسي  بشكل  والمیكانیكیینوسیشمل ذلك  الكھربائیین  ،  فنیین 
 وكذلك العمال غیر المھرة ؛ و 

   لمدة    )مثل عمال النظافة(والعمالة غیر الماھرة  )  ، إلخمدیر، مھندس(فرص عمل خالل مرحلة التشغیل لتشمل العمالة الماھرة   5حوالي
 .  عاًما 25

 
  

 مراحل المشروع    )ثالثا(

 .تشغیلال ) 2(التخطیط والبناء ؛ و ) 1: (تشمل األنشطة المحتملة التي ستتم أثناء تطویر المشروع مرحلتین متمیزتین

 مثل وحدات  (یتضمن ذلك بشكل أساسي إعداد تصمیم تفصیلي للمشروع ، ونقل مكونات المشروع المختلفة إلى الموقع : التخطیط والبناء
یمكن أن تشمل أنشطة  . ومختلف المكونات األخرى األلواح الشمسیة ، وأنشطة التحضیر في الموقع لتركیب مصفوفات  ) األلواح الشمسیة 

 والتسویة ، وأنشطة تطھیر األراضي ؛ إعداد الموقع أعمال الحفر ، والتدریج ،

 یتطلب مثل ھذا المشروع أنشطة تشغیلیة محدودة تشمل بشكل أساسي صیانة المصفوفات والمعدات الكھربائیة المختلفة لتحسین :  التشغیل
لمنع تراكم الغبار والذي قد یؤثر   األلواح الشمسیة، التنظیف المنتظم لوحدة  یتضمن ذلك، على سبیل المثال.  إنتاجیة الطاقة وعمر النظام

 .بدوره على أدائھا

  

  

  

  
 تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع  

 تحلیل البدائل   )أوالً (

البحر األببیض   سروشجرة    162  وزراعة  موقع المشروع شاغر بشكل عام ، ولكن داخل األجزاء الوسطى والغربیة من موقع المشروع تم إدخال
واألونروا ومستشارھم الفني   لالستشارات  ایكوتم إجراء مناقشات بین  .  والتي قد تتطلب إزالتھا لتطویر المشروع) راجع الشكل أدناه(  المتوسط  

 .للتحقیق في بدائل التصمیم الخاصة بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة مثل التعلیقات على النحو الوارد أدناه

 .  أن األونروا قد حصلت على موافقة من وزارة الزراعة إلزالة األشجارلم ب العمن المھم 
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   في  و ،  فة إلى ذلكباإلضا.  ستتم إزالة جمیع األشجار الموجودة في الموقع وسیتم استخدام مساحة األرض بالكامل لتطویر المشروع:  1البدیل
لمضاعفة عدد  )  ولكن خارج موقع المشروع(، ستنفذ األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب  إطار ھذا البدیل

 . األشجار التي تمت إزالتھا

   سیتم أخذ مسافة  ومع ذلك).  أي الموجودة في األجزاء الغربیة والوسطى (سیتم الحفاظ على جمیع األشجار الموجودة في الموقع  :  2البدیل ،
وبالتالي تقلیل الطاقة    أللواح الشمسیةلعازلة من ھذه األشجار في االعتبار لتأثیرات التظلیل التي من شأنھا تقلیل المساحة الفعالة المتاحة  

 . اإلنتاجیة اإلجمالیة للمشروع

   باإلضافة إلى ذلك ، في  .  إزالة األشجار في األجزاء الوسطىسیتم الحفاظ على جمیع األشجار على الحدود الغربیة بینما ستتم  :  3البدیل
لمضاعفة عدد  )  ولكن خارج موقع المشروع( إطار ھذا البدیل ، ستنفذ األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب  

ي األجزاء الغربیة إلى ارتفاع مناسب لتقلیل  في ظل ھذا البدیل ، سیتم قطع األشجار فو باإلضافة إلى ذلك ،  .  األشجار التي تمت إزالتھا
 .تأثیرات التظلیل إلى أدنى حد ممكن حتى ال تتأثر الطاقة اإلنتاجیة

  في وباإلضافة إلى ذلك ، . سیتم الحفاظ على جمیع األشجار على الحدود الغربیة ، بینما ستتم إزالة األشجار في األجزاء الوسطى: 4البدیل
ستنفذ األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب لمضاعفة عدد األشجار التي تمت إزالتھا ،  إطار ھذا البدیل ،  

ھذا البدیل ، سیتم قطع   اطار  وفي.  ولكنھا ستشمل أیًضا زراعة األشجار على الحدود الشمالیة والجنوبیة والشرقیة لموقع المشروع المحدد
بمجرد  (إلى مستوى ارتفاع مناسب  ي المراحل الالحقة األشجار في األجزاء الشمالیة والجنوبیة والشرقیة  األشجار في األجزاء الغربیة وف
 .لتقلیل تأثیرات التظلیل حتى ال تتأثر القدرة اإلنتاجیة) نموھا إلى االرتفاعات المناسبة

األشجار الحالیة واألشجار التي  (یق بالتفصیل في آثار األشجار  ومع ذلك ، لتأكید البدیل األكثر مالءمة ، سیتم إجراء دراسة فنیة من شأنھا التحق
بناًء على ذلك ). اإلنتاج كفاءة لتشمل على وجھ الخصوص تأثیرات التظلیل التي بدورھا تؤثر على( األلواح الشمسیة مزرعة على ) سیتم غرسھا

أنواع   یحدد  الذي  األشجار  برنامج زراعة  أیًضا  الدراسة  ، ، ستشمل  یجب زراعتھا  ، وأین  المحددة  والقیود  للموقع  األكثر مالءمة  األشجار 
 .ومتطلبات برنامج الصیانة ، وما إلى ذلك

 المناظر الطبیعیة والبصریة    )ثانیا(

البحر مع متًرا فوق مستوى سطح   932متًرا و   925یمكن وصف موقع المشروع بشكل عام بأنھ ذو سطح مستو إلى حد ما بارتفاع یتراوح بین  
 : المرئیة الرئیسیة المحیطة بموقع المشروع ما یلي العناصرتتضمن . عدم وجود تغییرات مفاجئة في التضاریس

  تقع على حدود موقع المشروع وبعدھا تقع المباني السكنیة ؛ أشجار السرو إلى الغرب توجد بشكل رئیسي 

 ركز عمان للتدریب لتشمل مھاجع اإلناث ، وملعب كرة السلة ، وموقف السیارات  إلى الشمال ، ستكون العناصر المرئیة الوحیدة ھي مرافق م
 ، وملعب كرة القدم ، ومبنى الجامعة ، ومركز التطویر التربوي ؛ 

  ؛ و ) مدرسة الحداثة التربویة(إلى الشرق من موقع المشروع ، ستكون العناصر المرئیة عبارة عن مبان سكنیة ومدرسة 

  روضة أطفال الحداثة التربویة( إلى الجنوب توجد المباني السكنیة بشكل رئیسي وروضة أطفال  .( 
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المشروع وتأثیرات الوھج ، وكالھما تمت  رؤیةتقتصر التأثیرات الرئیسیة من تطویر المشروع على مرحلة التشغیل والتي تشمل التأثیرات من 
 . مناقشتھما أدناه

ومع ذلك ، یقع المشروع داخل مركز عمان للتدریب المحاط  . یرتبط ھذا باآلراء المحتملة من وإلى موقع المشروع  ،فیما یتعلق برؤیة المشروع
بصریة حساسة رئیسیة داخل    مناظرواألھم من ذلك ، ال توجد  .  أمتار ، مما یحد بشكل كبیر من اإلطالالت على الموقع  3بجدار خرساني بطول  

التي یُنظر إلیھا عادةً على )  ، أو المواقع التاریخیة أو الثقافیة الرائعة ، أو غیرھاة، أو المحمیات البیئی مثل األنشطة الترفیھیة(المنطقة المجاورة  
 . ، ال تعتبر ھذه اآلثار كبیرةلذلك. أنھا ذات قیمة من قبل اإلدراك البشري

ومع ذلك ، ال .  إلى كھرباء)  من خالل امتصاص اإلشعاع من الشمس (تقوم الوحدات الكھروضوئیة بتحویل الطاقة الشمسیة  ،  فیما یتعلق بالوھج
. یتم امتصاص كل ضوء الشمس الوارد وبالتالي ینعكس قدر ضئیل من ضوء الشمس الوارد ، والذي یمكن أن یترافق مع احتمال ضئیل للوھج

ى أن الوھج من األلواح الكھروضوئیة ال یعتبر قضیة مثیرة للقلق وأن الوحدات الكھروضوئیة تظھر وھًجا  خلصت العدید من الدراسات إل وقد  
على الرغم من أن مثل ھذا المشروع سینتج عنھ احتمال ضئیل للوھج ، إال أن تقییم األثر البیئي واالجتماعي یحدد  و.  أقل من النوافذ والمیاه

ني المتطلبات المعیاریة اإلضافیة لمشاریع تطویر الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة والتي تشمل الحصول على موافقة من ھیئة تنظیم الطیران المد
)CARC (األردني  وسالح الجو الملكي)RJAF .( 

المعروفة باسم  (أخیًرا ، تمت مناقشة العدید من المخاوف المتعلقة بإمكانیة قیام مشاریع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة بتسخین المناطق المحیطة 
اربة بمقاییس مختلفة ؛ تم إجراء العدید من الدراسات البحثیة وتقدم حتى اآلن نتائج متض  وقد).  PVHI  -تأثیر الجزر الحراریة الكھروضوئیة  

والنتیجة الرئیسیة ھي أن البحث یوضح تقدًما في فھمنا للكیفیة التي یمكن لمحطات الطاقة  .  ولكن ال یمكن اعتبار أي منھا قضیة مثیرة للقلق
الضوئیة على وجھ التحدید أن تخلق بیئة محلیة    للمزارعومع ذلك ، ال یزال من غیر الواضح كیف یمكن  .  الضوئیة أن تخلق بیئة محلیة أكثر دفئًا

لم تحقق أي من الدراسات البحثیة في المدى الجانبي والرأسي لتأثیر و.  أكثر دفئًا وما إذا كانت الحرارة یمكن أن تصل إلى المناطق المحیطة
نفسھا والتي تتبدد   األلواح الشمسیة داخل منشأة    جزیرة الحرارة الضوئیة ، وقد یكون من الممكن أن تكون ھذه التأثیرات مقیدة بمنطقة صغیرة

بتنفیذ برنامج زراعة األشجار الذي یوفر تأثیًرا تبریدًا بسبب عملیة التبخر   االنرواكما تمت مناقشتھ سابقًا ، تلتزم  .  بسرعة داخل المناطق المحیطة
إن وجدت  (ویعوض التأثیرات المتبقیة على الحرارة من األلواح الضوئیة    من المتوقع أن یوازن ھذا.  النتح والمعاییر البیئیة واالجتماعیة لألشجار

تلتزم المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بتنفیذ برنامج زراعة األشجار الذي یوفر تأثیًرا تبریدًا بسبب عملیة التبخر  ).  على اإلطالق
إن وجدت  (وقع أن یوازن ھذا ویعوض التأثیرات المتبقیة على الحرارة من األلواح الضوئیة  من المت .  النتح والمعاییر البیئیة واالجتماعیة لألشجار

من المتوقع  .  و  لالشجاربتنفیذ برنامج زراعة األشجار الذي یوفر تأثیًرا تبریدًا بسبب عملیة التبخر    مفوضیة الالجئینتلتزم  تلتزم  ).  على اإلطالق 
 ). إن وجدت على اإلطالق(أن یوازن ھذا ویعوض التأثیرات المتبقیة على الحرارة من األلواح الضوئیة 

  

 استخدام األراضي    )ثالثا(

د  حقق تقییم األثر البیئي واالجتماعي في التخطیط الرسمي الستخدام األراضي كما حددتھ المؤسسات الحكومیة المختلفة وخلص إلى أنھ ال یوج 
المناطق ذات  .  تعارض مع خطط استخدام األراضي المحددة الكبرى ، وتخطیط  ویشمل ذلك تخطیط استخدام األراضي من قبل أمانة عمان 

 .مناطق الغابات من قبل وزارة الزراعةو محمیات الرعي  وتخطیط ،  األھمیة البیئیة الحرجة من قبل وزارة البیئة 

ا  فیما یتعلق باالستخدام الحالي لألراضي ، كما تمت مناقشتھ سابقًا ، یقع موقع المشروع داخل منطقة مركز عمان للتدریب والتي تم تسییجھ
تضم منطقة مركز عمان للتدریب العدید من المرافق مثل  .  إلى الموقع  بھ أمتار لمنع الوصول غیر المصرح    3بالكامل بجدار خرساني بطول  

.  مطعم ، مسجد ، مالعب ، إلخ  لتدریب والجامعة والكلیة ومتجر الكتب وقاعة المحاضرات ومساكن الطلبة وصالة لأللعاب الریاضیة ،مباني ا
 : ، فإن موقع المشروع بالضبط ھو أرض شاغرة باستثناء ما یليومع ذلك

   جدیدة و    مناھل  10و    قدیم  منھل    13تشتمل بعض عناصر البنیة التحتیة والمرافق الحالیة على خزان للصرف الصحي ومحطة تحویل و
 .  عمود فوالذي مرمى كرة قدم 2ومولد دیزل و   ماخذ میاه لإلطفاء 2

 لألراضي داخل موقع المشروع، لم یُالحظ أي دلیل على أي استخدام غیر رسمي بصرف النظر عما ورد أعاله  . 

سیتم إیقاف تشغیل عناصر البنیة .  فیما یتعلق باالستخدام الفعلي لألراضي ، ال توجد آثار إزاحة مادیة أو اقتصادیة متوقعة من تطویر المشروع
ھذه األنشطة بشكل صحیح مع جمیع متطلبات التحتیة في الموقع بالكامل وإزالتھا أو تجنبھا أو نقلھا ویتطلب تقییم األثر البیئي واالجتماعي تنفیذ 

 . الصحة والسالمة

  

 الجیولوجیا والھیدرولوجیا   )رابعا(

ومع ذلك ، فإن موقع المشروع یقع على .  تشمل اآلثار الرئیسیة المتعلقة بالمشروع مخاطر الفیضانات المحتملة التي قد تؤثر على موقع المشروع
على طول فواصل المیاه ، حتى مع ھطول األمطار الغزیرة ، لن  .  الزرقاء والبحر المیت  - الفجوة المائیة بین حوضي المیاه السطحیة في عمان  
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لذلك ، ال توجد آثار متوقعة من .  ناتتعتبر ھذه المناطق شدیدة المقاومة ألخطار الفیضاو.  ةالسطحی   السیولتتولد الفیضانات بسبب عدم تراكم  
 .مخاطر الفیضانات على موقع المشروع

النفایات الصلبة ،  (باإلدارة غیر السلیمة لمجاري النفایات ، ترتبط اآلثار المحتملة األخرى المتوقعة أثناء مرحلة اإلنشاء والتشغیل من المشروع 
.  التربة وتلوثھا والتي بدورھا یمكن أن تلوث موارد المیاه الجوفیة  تفسدوالتي یمكن أن  )  ذلكومیاه الصرف الصحي ، والنفایات الخطرة ، وما إلى  

التي تھدف إلى السیطرة على ھذه اآلثار وضمان تنفیذ ممارسات وومع ذلك ، فإن تقییم األثر البیئي واالجتماعي قد حدد تدابیر التخفیف المناسبة  
 . البناء والتشغیل للمشروعالتدبیر المنزلي المناسبة طوال مرحلة 

  
 التنوع البیولوجي     ) خامسا(

 : خلص إلى ما یليوتم إجراء مسح للتنوع البیولوجي في موقع المشروع 

  أو مناطق الطیور المھمة  / لتشمل المناطق المحمیة و (ال یقع موقع المشروع داخل أو بالقرب من مناطق ذات أھمیة بیئیة حرجة)IBAs  (( 

   تم تسجیل العدید من أنواع األزھار والحیوانات والطیور أو من المحتمل أن تكون موجودة وكلھا    للمراجع  والعودة بناًء على زیارة الموقع ،
 تعتبر شائعة في موائل ھذه المنطقة واألقل إثارة للقلق ،  

   وفرت ھذه األشجار  .  عاًما على األقل  20التي تم زراعتھا وإدخالھا في المنطقة لمدة    السروشجرة من نوع    162یوجد داخل موقع المشروع
ولكن كما نوقش أعاله ، تعتبر ھذه األنواع  (على وجھ الخصوص  )  أنواع الطیور (مناسبة لمجموعة متنوعة من أنواع الحیوانات    بیئات

 ). شائعة وأقل مصدًرا للقلق 

التي ستتغیر إلى الغطاء النباتي الطبیعي لمنطقة المشروع مما قد یؤدي إلى و جي ھو من أنشطة تطھیر الموقع  التأثیر الرئیسي على التنوع البیولو
شجرة متوسطیة توفر موائل مناسبة    162ویشمل ذلك بشكل أكثر أھمیة إزالة  .  الموجودة  البیئاتالموقع وبالتالي یحتمل أن یزعج    بیئاتتغییر  

 : ال تعتبر مثل ھذه اآلثار قضیة رئیسیة مثیرة للقلق بسبب ما یلي. وانیة على وجھ الخصوصلمجموعة متنوعة من األنواع الحی 

  ؛  ھي أقل ما یثیر القلقھذه المنطقة و بیئاتالتي تعتبر شائعة في وتدعم ھذه األنواع من األشجار أنواع الطیور 

 لذلك ، یُعتقد أن وفرة وتعداد ھذه األنواع .  األشجار الكبیرة  تحتوي المنطقة المحیطة بموقع المشروع بشكل عام على مستوى أعلى نسبیًا من
بدیلة في المنطقة یمكنھا  بیئاتمن الطیور ال ینبغي أن تتأثر بغیاب األشجار ، حیث تعتبر ھذه األنواع من الطیور من األنواع التكیفیة ولھا 

 . االستفادة منھا

مثل ھذا اإلجراء سیعوض ویعوض عن اآلثار المتبقیة على التنوع البیولوجي  .  برنامج زراعة األشجار، تلتزم المفوضیة بتنفیذ  كما نوقش سابقًا
 . المرتبطة بإزالة األشجارو

  

 والتراث الثقافي  اآلثار  )السادس (

  داللة خلص التقییم إلى عدم وجود سجالت ألي مواقع ذات أھمیة أو و. لموقع المشروع ) DoA( تم إجراء تقییم أساسي أثري من قبل دائرة اآلثار 
 . باإلضافة إلى ذلك ، أصدرت دائرة اآلثار خطابًا رسمیًا بعدم ممانعة المشروع. داخل منطقة المشروع

ثریة على سطح موقع المشروع ، كما ذكرنا سابقًا ، ال توجد بقایا أ.  التأثیر الرئیسي المتوقع ھو أثناء مرحلة البناء من أنشطة تحضیر الموقع
قد تؤدي اإلدارة غیر  .  ومع ذلك ، ھناك فرصة أنھ خالل أنشطة البناء ، یتم اكتشاف بقایا أثریة مدفونة في األرض.  وبالتالي ال توجد آثار متوقعة

ثر البیئي واالجتماعي یتطلب تنفیذ إجراءات  ومع ذلك ، فإن تقییم األ.  أو إتالف ھذه المواقع  تخریبإلى  )  إذا تم اكتشاف مثل ھذه المواقع(السلیمة  
 . مع تنفیذ مثل ھذه التدابیر یعتبر التأثیر غیر كبیر. في حالة اكتشاف مثل ھذه البقایا في األرضواكتشاف الصدفة  

  

 جودة الھواء والضوضاء   )السابع(

باإلضافة إلى ذلك ، یقع موقع المشروع داخل منطقة سكنیة  .  ضوضاءجودة ھواء أو انبعاثات  لرئیسیة  تاثیرات  لن تؤدي طبیعة المشروع إلى أي  
 .وتجاریة وخدمیة وال توجد مصادر رئیسیة للضوضاء أو انبعاثات جودة الھواء داخل المنطقة

األلواح مصفوفات یتضمن ذلك التأثیرات من أنشطة تحضیر الموقع التي سیتم إجراؤھا لتركیب . التأثیر الرئیسي المتوقع ھو خالل مرحلة البناء
الھواء .  الشمسیة المواد الجسیمیة ، مما سیؤثر مؤقتًا على جودة  الغبار وانبعاثات  البناء ھذه إلى زیادة مستوى  من المحتمل أن تؤدي أنشطة 
 . ع ومحیطھباإلضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن یكون استخدام اآلالت والمعدات مصدًرا للضوضاء واالھتزاز داخل موقع المشرو . المحیط



 

  xiv | الصفحة 
  

 
 

 
 
 
 

میجاوات التابع لألونروا 3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي   

الضوضاء للتحكم    إلزالة أثرومع ذلك ، فإن تقییم األثر البیئي واالجتماعي قد حدد تدابیر مناسبة للتحكم في الغبار وإخماده باإلضافة إلى تدابیر  
 . مع تنفیذ مثل ھذه التدابیر یعتبر التأثیر غیر كبیرو. في ھذه التأثیرات

ومع .  والتي یمكن أن تزیل التلوث وتحسن نوعیة الھواءالسرو  موجودة من    شجرة  162من إزالة  تلك الناتجة    وتشمل اآلثار المحتملة األخرى
 :ذلك ، تعتبر ھذه التأثیرات ضئیلة وغیر مھمة بسبب ما یلي

  من المتوقع أن تكون إزالة  ف،  )  شجرة في أسوأ الحاالت  162حیث تتم إزالة  (ومراعاة مقیاس المشروع    بناء على استعراض الدراسات
 منخفضة بشكل كبیر من حیث الحجم والتأثیر ؛  المواد الملوثة

   ال توجد مصادر رئیسیة لتلوث الھواء في المنطقة ومن المتوقع أن تكون جودة الھواء داخل موقع المشروع بشكل عام في ظروف جیدة
 وضمن الحدود المسموح بھا ؛ 

 جیجاوات ساعة    5.12لي  من المتوقع أن یوفر المشروع حوا)GWh  (سیؤدي تولید الكھرباء من خالل مصدر متجدد  و.  من الكھرباء سنویًا
طن من ثاني أكسید الكربون سنویًا ، بصرف النظر عن تقلیل ملوثات الھواء المنبعثة من محطات الطاقة    3000إلى تعویض أكثر من  

الجسیمات والغازات األخرى التي و،  )  SO2(وثاني أكسید النیتروجین  )  CO2(  الكربونمثل األوزون وثاني أكسید    -الحراریة التقلیدیة  
 .تسبب بعض المخاوف البیئیة الخطیرة مثل الضباب الدخاني واألمطار الحمضیة واآلثار الصحیة وغیرھا

   الھواء المرتبطة بإزالة األشجار كما تمت  تلتزم المفوضیة بتنفیذ برنامج زراعة األشجار ، والذي سیعوض اآلثار الضئیلة الحجم على جودة
 .  مناقشتھ سابقًا

  

  
 البنیة التحتیة والمرافق   )ثامنا(

المتطلبات المائیة للمشروع أثناء اإلنشاء والتشغیل ضئیلة إلى حد ما ویمكن تلبیتھا بسھولة من خالل شبكة میاه عمان الرئیسیة التي :  موارد المیاه
المائیة من المتوقع أن یقوم المقاول والمشغل بالتنسیق مع السلطات ذات الصلة لتأمین االحتیاجات . ملیون متر مكعب 169یبلغ إمدادھا السنوي 

 . للمشروع

ستكون میاه الصرف الصحي والنفایات الصلبة والنفایات الخطرة المتولدة أثناء :  مرافق الصرف الصحي والنفایات الصلبة والمخلفات الخطرة 
  بالجیزة   مرحلتي اإلنشاء والتشغیل في حدھا األدنى ومن المتوقع أن یتم التعامل معھا بسھولة من خالل محطة معالجة میاه الصرف الصحي

)WWTP  (  ومكب نفایات الغباوي ومرافق التخلص من النفایات الخطرة)من المتوقع أن یقوم المقاول والمشغل بالتنسیق  و).  مرفق معالجة سواقة
 . مع السلطات المختصة للتخلص من مجاري النفایات ھذه

  
) ً  الصحة والسالمة المھنیة  )تاسعا

خالل مرحلة البناء والتشغیل ، سیكون ھناك مخاطر عامة على .  المھنیة ، فإن وصف البیئة األساسیة غیر ذي صلةفیما یتعلق بالصحة والسالمة  
 . لكالصحة والسالمة المھنیة للعمال ، مثل العمل في مواقع البناء ، والتعرض لمخاطر الصدمات الكھربائیة أثناء أنشطة الصیانة ، وما إلى ذ

المصممة    )OSHP(االجتماعي أن یقوم المقاول والمشغل الخاص بالمشروع بإعداد خطة الصحة والسالمة المھنیة  یتطلب تقییم األثر البیئي و
تھدف ھذه الخطط إلى ضمان صحة وسالمة جمیع الموظفین من أجل التوافق والحفاظ على مستوى بیئي .  خصیًصا لموقع المشروع وأنشطتھ

 . مع تنفیذ مثل ھذه التدابیر یعتبر التأثیر غیر كبیرو. التي قد تؤدي إلى إصابة األفرادواجتماعي سلس وسلیم للعمل ومنع الحوادث 

  

 صحة المجتمع وسالمتھ وأمنھ    )خ(

 .  فیما یتعلق بصحة المجتمع وسالمتھ وأمنھ ، فإن وصف البیئة األساسیة غیر ذي صلة

أثناء مرحلة اإلنشاء والتشغیل ، یمكن أن تكون ھناك تأثیرات محتملة تقتصر بشكل أساسي على تعدي األفراد غیر المصرح لھم على موقع  
مثل الصدمات الكھربائیة ، والتعرض للمواد الكیمیائیة (المشروع والتي قد تؤدي إلى مخاطر محتملة من عدة مخاطر لمكونات المشروع المختلفة  

 . ). اد الخطرة ، إلخوالمو

من   بالدخولأمتار في جمیع أنحاء منطقة مركز عمان للتدریب ، ویتم التحكم    3ومع ذلك ، فإن موقع المشروع محاط بجدار خرساني بطول  
لمنع الوصول غیر المصرح بھ إلى موقع   صمیم التفصیليالت   التدابیر األمنیة فيكجزء من  وباإلضافة إلى ذلك ،  .  خالل بوابة تتضمن حارًسا أمنیًا
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المحدد داخل منطقة مركز عمان للتدریب ، واستخدام    األلواح الشمسیة ومن المتوقع أن یشمل ذلك سیاًجا حول موقع مشروع  .  المشروع المحدد
 . مع تنفیذ مثل ھذه التدابیر یعتبر التأثیر غیر كبیرو. ، وغیرھا كامیرات المراقبة

قد یؤدي تدفق القوى العاملة إلى المنطقة إلى آثار معینة على صحة  و.  شھًرا تقریبًا  18عامالً لمدة    39مشروع ، سیشترك حوالي  أثناء إنشاء ال
ومع ذلك ، فإن تقییم األثر البیئي واالجتماعي قد حدد  . المجتمع وسالمتھ وأمنھ مثل مخاطر األمراض ، وقواعد السلوك غیر المالئمة ، وغیرھا

 . مع تنفیذ مثل ھذه التدابیر یعتبر التأثیر غیر كبیرو. اسبة للسیطرة على ھذه اآلثارتدابیر من 

localadmin
كاميرات المراقبه 
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 المقدمة     1

   خلفیة المشروع 1.1

"  2014لسنة  )  33(وتعدیالتھ رقم   2012لسنة  )  13(قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رقم  "یكتسب قطاع الطاقة في األردن زخماً منذ دخول  
بموجب ھذا اإلجراء ، یُسمح للمستھلك بتطویر الطاقة الكھربائیة  و".  عجالت الطاقة الكھربائیة"بموجب ھذا القانون ، یُسمح بمشروعات  .  حیز التنفیذ

أو توزیع الكھرباء ، من أجل تعویض الطاقة الكھربائیة التي یستھلكھا   / ة من خالل االتصال بشبكة نقل و  المولدة بواسطة أنظمة الطاقة المتجدد
 . نفس المستھلك خالل فترة الفوترة

) PV(لتطویر مشروع طاقة شمسیة  ") المطور"(المشار إلیھا فیما یلي باسم ) (األونروا(تخطط وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الجئي فلسطین 
سیوفر المشروع الكھرباء لمرافق األونروا ".  عجلة الطاقة الكھربائیة"بموجب إجراء    .   '')المشروع  ``  (یشار إلیھ فیما بعد باسم  (  واتمیغا    3بقوة  

المثال ال الحصر المدارس والمحطات    لیشمل على سبیل(في جنوب عمان وشمال عمان والزرقاء بطریقة أكثر استدامة وفعالیة من حیث التكلفة  
 ). منشأة  106الصحیة والمكاتب اإلداریة وما إلى ذلك لما مجموعھ حوالي  

  

 التقریر البیئي واالجتماعي   1.2

  69الئحة التصنیف والترخیص البیئیة رقم  " ، على النحو المنصوص علیھ في  )  MoEnv( وزارة البیئة  لللمشروع    ةالبیئی   السالمة  اجراءات تخضع  
تقییم األثر البیئي واالجتماعي لمشاریع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة التي لدراسة  اجراء  ال تتطلب وزارة البیئة من خالل الالئحة  ".  2020لعام  
.  إصدار تصریح بیئي من أجل البدء في أنشطة البناء والتشغیلومع ذلك ، ال یزال یتعین ). أي مماثلة لھذا المشروع(میغا وات  5قدرة  اقل من تعد 

 ". 3.1القسم "تتوفر تفاصیل إضافیة حول متطلبات التصریح البیئي في 

وفقًا إلرشادات االستدامة لبنك التنمیة .  التنمیة االلماني  بنكسیسعى المطور للحصول على دعم مالي للمشروع من الحكومة األلمانیة من خالل  
المخاطر واآلثار " (ب)  E&S(فئة المخاطر البیئیة واالجتماعیة  "، یتم تصنیف مشروع من ھذا النوع ونطاقھ ضمن  )  KfW    ،2019(ي  األلمان 

 ). ESIA(، والتي تتطلب بالتالي مسؤولیة بیئیة و دراسة تقییم األثر االجتماعي ) البیئیة واالجتماعیة المعتدلة

 أي  (بإعداد تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع  لالستشارت ایكوإلى ھذا الحد ، قام بنك التنمیة األلماني بالنیابة عن األونروا بتكلیف شركة 
 ). ھذا التقریر

  

 ھیكل الوثیقة   1.3

 .  الجدول التالي نظرة عامة على الفصول الموجودة في وثیقة تقییم األثر البیئي واالجتماعيیقدم 

 ملخص محتوى تقییم األثر البیئي واالجتماعي : 1الجدول 
 وصف المحتوى   الفصل  

 مشروع الوصف  -   2الفصل  
 

الرئیسیة ونظرة عامة على األنشطة  یقدم وصفاً مفصالً للمشروع فیما یتعلق بموقعھ ، ومكونات المشروع  
 .  المقترحة التي ستتم خالل مراحل المشروع المختلفة

اإلطار التنظیمي والسیاسي    -  3الفصل    .  یقدم لمحة عامة عن اإلطار التنظیمي والسیاسي البیئي واالجتماعي المطبق على المشروع 

 البدائلتحلیل  - 4الفصل 
 

یحقق في العدید من البدائل لتطویر المشروع فیما یتعلق بموقع المشروع ، والتكنولوجیا المختارة ، وتصمیم 
 . والذي یفترض أن تطویر المشروع ال یتم -" بدیل عدم اتخاذ إجراء"المشروع ، وأخیراً یبحث في 

أصحاب   مع التشاور – 5الفصل  
 المشاركة  و المصلحة 

   

التشاور مع أصحاب المصلحة وخطط المشاركة التي تم االضطالع بھا كجزء من عملیة تقییم األثر یناقش  
 .  البیئي واالجتماعي للمعاییر البیئیة واالجتماعیة للمشروع ویقدم لمحة عامة عن النتائج

األثر   -  6الفصل   تقییم  ومنھجیة  نھج 
 البیئي واالجتماعي  

 . تقییم األثر البیئي واالجتماعيیقدم منھجیة ونھج التقییم لدراسة 
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البیئي واالجتماعي   16الفصل   - 7الفصل   تقییم األثر  التي سیتم دراستھا في جمیع أنحاء  البیئیة واالجتماعیة  .  یعرض السمات 
ذلكو والمرئیة  :  یشمل  الطبیعیة  األراضي)  7الفصل  (المناظر  استخدام  الجیولوجیا  )  8الفصل  (  ،   ،

والتراث الثقافي  اآلثار ،  )  10الفصل (، التنوع البیولوجي )  9الفصل ( والھیدرولوجیا والجیولوجیا المائیة  
، الظروف  )  13الفصل  (، البنیة التحتیة والمرافق  ) )  12الفصل  (، جودة الھواء والضوضاء  )  11الفصل  (

، صحة المجتمع وسالمتھ  ) 15الفصل (، الصحة والسالمة المھنیة ) 14الفصل  (االجتماعیة واالقتصادیة 
لكل سمة وحیثما كان ذلك مناسبًا ، تم تقییم الظروف األساسیة داخل موقع المشروع  ).  16الفصل  (وأمنھ  

 . والمناطق المحیطة بھ

التحقیق في اآلثار التراكمیة التي یمكن أن تنتج عن التأثیرات المتزایدة من التطورات األخرى المعروفة   تقییم اآلثار التراكمیة   -  17الفصل  
 . أو المخطط لھا في المنطقة بناًء على المعلومات المتاحة حالیًا / القائمة و 

خدمات  ال تقییم التأثیرات من    -  18الفصل  
 المصاحبة  

 

واالجتماع البیئیة  اآلثار  في  تفریغ التحقیق  خط  تشمل  والتي  بالمشروع  المرتبطة  بالمرافق  المتعلقة  یة 
 .  الذي سیربط من موقع المشروع إلى خط التوزیع الوطنيوالكھرباء 

خطة اإلدارة البیئیة  -  19الفصل  
 ) ESMP(واالجتماعیة 

 
 

اآلثار المحددة  للمشروع ؛ والتي تلخص بشكل أساسي  )  ESMP(یقدم خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  
المختلفة المشروع  مراحل  خالل  تنفیذھا  سیتم  التي  المراقبة  ومتطلبات  التخفیف  تدابیر  إلى  .  باإلضافة 

باإلضافة إلى ذلك ، یصف ھذا الفصل اإلطار المؤسسي والترتیب اإلجرائي لتنفیذ خطة اإلدارة البیئیة 
 .واالجتماعیة

  

   المشروع والمساھمین الرئیسیین مقترح 1.4

 . في النص أدناه مع وصف عام ألدوارھم جھةیتم سرد مسؤولیات كل . مختلفة في تخطیط وتنفیذ المشروع جھاتتشارك 

  المشروع وسیكون المطور والمالك للمشروع مقترح: )األونروا(وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین  . 

 تم تعیینھ من قبل األونروا لتقدیم الدعم في إدارة المشروع وتسلیمھ لیشمل إعداد وثائق المناقصة وتقییم واختیار سی :  مستشار التنفیذ الدولي
 واإلشراف على أعمال البناء وغیرھا حسب االقتضاء ؛ المقاول الھندسي 

   مستشار فني محلي)NERC-RSS  :(من قبل األونروا إلجراء دراسة الجدوى األولیة للمشروع لتشمل التصمیم األولي ومفھوم المشروع  معین . 

 األلماني التنمیة بنك )KfW :(  التي ستوفر التمویل لتطویر المشروع ؛ والجھة المانحة للمشروع 

 األلواح  (سیكون مسؤوالً عن إعداد التصمیم والتخطیط التفصیلیین للمشروع ؛ تورید المواد والمعدات  :مقاول الھندسة والمشتریات واإلنشاءات
لم  ).  المصفوفات الضوئیة ، والطرق الداخلیة ، والبنیة التحتیة للمباني ، وما إلى ذلك(؛ إنشاء المشروع ومكوناتھ المختلفة  )  ، العواكس ، إلخ

 الھندسي والمشتریات والبناء لھذا المشروع حتى اآلن ؛یتم تعیین المقاول 

 مسؤول عن التشغیل والصیانة  : مشغل المشروع)O&M  (لم یتم تعیین مشغل المشروع في ھذه المرحلة ؛ . للمشروع 

   شركة الكھرباء األردنیة)JEPCO :(   ذا المشروع ، سوف  بالنسبة لھ.  مادبا ومحافظة البلقاءومسؤول عن توزیع الكھرباء في عمان والزرقاء
 لتي ستتضمن إنشاء خط تفریغ الطاقة من موقع المشروع إلى شبكة التوزیع الحالیة؛و یقومون بتطویر المرافق المرتبطة  

 والمستشار وھو ممارس تقییم األثر البیئي واالجتماعي  "  فریق تقییم األثر البیئي واالجتماعي"یشار إلیھ فیما بعد باسم    : ایكو لالستشارات
 المفوض من قبل بنك التنمیة األلماني إلعداد تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع ؛ و 

   وزارة البیئة )MoEnv :(وزارة البیئة ھي المسؤولة عن منح تصریح الموافقة على  .  جھة حكومیة رسمیة مسؤولة عن حمایة البیئة في األردن
 .الموقع للمشروع

 وصف المشروع    2

ل مرحلة  یقدم ھذا القسم وصفاً مفصالً للمشروع فیما یتعلق بموقعھ ، ومكونات المشروع الرئیسیة ولمحة عامة عن األنشطة المقترحة التي ستتم خال
 .  التخطیط والبناء والتشغیل وإیقاف التشغیل
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 موقع المشروع   2.1

والحدود البلدیة لمنطقة المشروع ، حیث سیتم اإلشارة إلى تلك عدة   المحافظةمؤطر من قبل  اإلداري كما ھو    التكوینمن المھم تسلیط الضوء على  
 .  مرات في جمیع أنحاء وثیقة تقییم األثر البیئي واالجتماعي

لمنطقة  یقع المشروع ضمن منطقة القویسمة الواقعة في ا).  2الجدول  (مناطق رئیسیة    9لتي تتكون من  ویقع موقع المشروع في محافظة عمان  
 . مناطق یقع موقع المشروع منھا في منطقة المقابلین 9تنقسم منطقة القویسمة إلى  . الجنوبیة الشرقیة لمحافظة عمان

 . من وجھة نظر البلدیة ، یقع موقع المشروع ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

 التكوین اإلداري لمحافظة عمان  : 2الجدول 
 البلدیات  المناطق   المناطق   محافظة  ال

 عمان 

 حي قصبة عمان 
   حي ماركا

   حي القویسمة 
 حي الجامعة  

 حي وادي السیر  
 حي سحاب  
 حي الجیزة  

 قر وحي الم
   حي ناعور

 القویسمة  
 الجویدة  

 ابو علندا 
 الرجیب  

 خریبة اسوق  
 جاوا  

 الیادودة 
 ام قصیر  

   مقابلین

  أمانة عمان الكبرى
 بلدیة العامریة 

 بلدیة أم الرصاص  
 بلدیة الجیزة  
 بلدیة سحاب  

 قر  وبلدیة الم
 بلدیة ناعور 
 بلدیة حسبان 

 بلدیة أم البساتین  
مركز )  1: (مركز عمان للتدریب مملوك لألونروا ویضم المراكز الرئیسیة التالیة ).  ATC(یقع موقع المشروع داخل مبنى مركز تدریب عمان  

 / مركز التطویر التربوي الذي یقدم التوجیھ والتطویر والمراقبة وضمان الجودة  )  2. (لالجئین الفلسطینیین في األردنتعلیمي یضم كلیة وجامعة  
 . الرقابة للمعلمین في مدارس األونروا في األردن

تدریب ھناك أرض شاغرة داخل مركز عمان لل).  معروضة باللون األحمر في الشكل أدناه(كیلومتر مربع    0.1تبلغ مساحة مركز عمان للتدریب  
یعرض الجدول أدناه ).  معروضة باللون األزرق في الشكل أدناه(  األلواح الشمسیةكیلومتر مربع سیتم استخدامھا لتطویر مشروع    0.47بمساحة  

 .إحداثیات موقع مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة داخل حدود مركز عمان للتدریب

وبشكل أكثر تحدیدًا ، . في منطقة حضریة للغایة تشمل المناطق السكنیة والتجاریة ومناطق الخدمات) روعوموقع المش(یقع مركز عمان للتدریب  
 . والمباني السكنیة باإلضافة إلى مدرسة وروضة أطفال المنشآتتحیط مباشرة بموقع المشروع العدید من 

تناثرة مثل خزان الصرف الصحي ، المحوالت ، صنابیر إطفاء موقع المشروع بشكل عام شاغر ویتضمن العدید من عناصر البنیة التحتیة الم
باإلضافة إلى ذلك ، في األجزاء الوسطى والغربیة من ).  الحقًا"  8.1.3القسم  "تمت مناقشة ھذا بمزید من التفصیل في  (الحرائق ، وما إلى ذلك  

 ). راجع الشكل أدناه(أشجار السرو إدخال وغرس تم موقع المشروع ، 

 إحداثیات موقع المشروع : 3الجدول 
 UTMإحداثیات  WGSإحداثیات    النقطة

 الشمال   بإتجاه الشرق   خط الطول   خط العرض  
1   31.907147°  35.893267°  773611.28   3533796.96  
2   31.906788°  35.894542°  773732.96  3533760.37  
3   35.894430°  31.906523°  773723.19  3533730.67  
4   35.895267°  31.906237°  773803.19  3533701.07  
5   35.894595°  31.904566°  773744.58  3533514.04  
6   35.892504°  31.905053°  773545.25  3533562.75  
7   31.907015°  35.893187°  773604.05  3533782.16  
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 في الموقع  أشجار السرو موقع : 2الشكل 

  

  

  

  
 
 
 
   

  

 المشروع : حدود موقع 1الشكل  
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 مكونات المشروع     2.2

تقوم ھذه الخالیا بتحویل الطاقة  .  ھي طریقة لتولید الكھرباء من خالل األلواح الشمسیة التي تتكون من عدد من الخالیا الشمسیة  األلواح الشمسیة
  ؛ بعد تعرض لوحة )  المواد الكھروضوئیة التي تظھر التأثیر الكھروضوئي(إلى كھرباء باستخدام أشباه الموصالت  )  إشعاع من الشمس(الشمسیة  

ت في تلك المواد إلى حالة أعلى من للضوء ، یتم إنشاء الجھد في المادة حیث تقوم الفوتونات من ضوء الشمس بإثارة اإللكترونا  األلواح الشمسیة 
 . الطاقة ، مما یسمح لھا بالعمل كناقالت شحنة للتیار الكھربائي

ومع ذلك ، فإن .  من ضوء الشمس، والتي یمكن استخدامھا لتولید الطاقة المتصلة بالشبكة)  DC(تنتج الخالیا الشمسیة كھرباء ذات تیار مباشر  
، وبالتالي یتم استخدام العاكسات لتحویل التیار المباشر ))  AC(المعروف باسم التیار المتردد  (شكل مختلف  الكھرباء في الشبكة عادة ما تكون في  

لذلك . یجب أن یكون مركز تدریب عمان محاًطا بالشبكة التي یتصل بھاوباإلضافة إلى ذلك ، تنتج الخالیا الكھرباء بجھد معین . المترددإلى التیار 
 . والذي یتوافق مع الشبكةلتحویل ناتج األلواح إلى جھد أعلى  ، یتم استخدام المحوالت

من المھم مالحظة أن المعلومات الواردة أدناه تستند إلى المعلومات  .  ملخًصا لمكونات المشروع التي تمت مناقشتھا بالتفصیل أدناه  4یقدم الجدول  
 .أدناه  4ي لمكونات المشروع في الشكل  باإلضافة إلى ذلك ، یتم توفیر مخطط أول. األولیة المقدمة من المطور

 ملخص للمكونات الرئیسیة للمشروع : 4الجدول 
 وصف  ال مكون ال

 ) المترددعند التیار (میجا وات  3 القدرة االسمیة للمشروع  

 الكھروضوئیة   نوع التكنولوجیا 

 أحادي البلوریة   نوع الخلیة الضوئیة  

 ، المحطة الفرعیة ، المستودعات والمكاتب ، خزانات المیاه   التحویلالكابالت األرضیة ، سلسلة  البنیة التحتیة والمرافق  

  

 مصفوفات الطاقة الضوئیة    2.2.1

یتم عرض الھیكل  (  األلواح الشمسیةوفقًا لتفاصیل التصمیم األولیة ، سیتم تقسیم المشروع إلى مناطق ، حیث ستتألف كل منطقة من مصفوفات طاقة  
 : تتكون كل مصفوفة من المكونات التالیة). أدناه 3الطاقة في الشكل  لمصفوفاتالنموذجي 

  التي ستوفرھا شركة  و.  الشمسیةاأللواح  كل مجموعة مصنوعة من  :األلواح الشمسیةJinko Solar  .  مبینة  األلواح الشمسیةمواصفات وحدات  
 : في الجدول التالي

   األلواح الشمسیةمواصفات  : 5الجدول 
 1,956 )  مم(الطول 

   992 )  مم(العرض 
   40   )مم(السماكة 

 ، نفاذیة عالیة ، حدید منخفض ) ARC(مقوى ، طالء مضاد لالنعكاس  نوع الزجاج  

 سبائك األلومنیوم المؤكسد  نوع اإلطار  
 26.5 )  كجم(الوزن 

یعتبر السیلیكون  .  ستكون األلواح عبارة عن تقنیة وحدات فوتوفولتیة أحادیة البلوریة تستخدم السیلیكون كمواد شبھ موصلة لتولید الكھرباء
 ؛ 9180المتوقعة للمشروع حوالي   لأللواح الشمسیةیبلغ العدد اإلجمالي . مادة غیر خطرة

 تم تجھیز كل مجموعة بھیكل تثبیت ثابت یحمل مجموعة األلواح الشمسیة على األرض  . 
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   البنیة التحتیة والمرافق    2.2.2

   بتحویل الكھرباء المنتجة من األلواح من    المحولیقوم  .  من خالل الكابالت األرضیة  بسلسلة تحویل  األلواح الشمسیةسیتم توصیل وحدات
 ). AC(إلى التیار المتردد ) DC(التیار المباشر 

  من األلواح إلى جھد أعلى المخرجاتبتحویل  التحویلتقوم محطة و. التحویل محوالت بمحطة سلسلة الثم تتصل. 

   تقوم المحطة الفرعیة بتحویل  و.  موجودة في الموقع من خالل الكابالت األرضیة الفرعیة  ال  بالمحطةسیتم بعد ذلك توصیل كل محطة محوالت
 . JEPCO األردنیة الكھرباءكیلوفولت بحیث یكون مناسبًا للتوصیل بشبكة التوزیع الوطنیة التي تدیرھا شركة  33الجھد إلى 

 ستشمل في الغالب مكاتب للعمل الیومي العادي ذي الصلة بالتشغیل ، باإلضافة إلى مستودع لتخزین المعدات واآلالت ؛   بناء البنیة التحتیة 

 طریق أمني حول محیط  )  2(ألغراض التشغیل والصیانة و    المصفوفات  الوصول إلى شبكة طرق داخلیة لسھولة  )  1: ( لتشمل   شبكة الطرق
 موقع المشروع للقیام بدوریات أمنیة ؛ 

 األفراد غیر المصرح لھم ؛  والدخول من لضمان السالمة من النشاط اإلجرامي  سیكون مطلوب حول المنشأة بأكملھا واألمن سیاج 

  للتشغیل والصیانة ؛ و  مزرعة الخالیا الشمسیةیقدم معلومات عن أداء معدات  : نظام مراقبة 

  الشرب سیتم استخدام المیاه بشكل أساسي لألغراض  و.  ھي األكثر احتماال الستخدامھا في االحتیاجات المائیة للمشروع  خزانات میاه بالموقع  
 .وكذلك للتنظیف المنتظم لأللواح لمنع تراكم الغبار ألن ذلك قد یؤثر على أدائھا

  
 
 

 الشمسیة الطاقة النموذجیة تتكون من األلواح  مصفوفات: 3الشكل  
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 المرافق المرتبطة    2.2.3

یرھا ستكون شركة الكھرباء األردنیة مسؤولة عن أعمال التوصیل خارج الموقع من المحطة الفرعیة في الموقع إلى شبكة التوزیع الوطنیة التي تد
 . JEPCO األردنیة الكھرباءأیًضا شركة 

ي یبلغ الطول اإلجمالي للخط حوال .  التوزیع الحالیةسیشمل ذلك خط إخالء كھربائي تحت األرض یمتد من موقع المشروع إلى نقطة اتصال شبكة  
 . كم 2.7

یتم عرض مسار خط إخالء .  ستكون شركة الكھرباء األردنیة مسؤولة عن إعداد التصمیم التفصیلي وأنشطة البناء وكذلك أنشطة التشغیل والصیانة
 .الطاقة تحت األرض في الشكل أدناه 

 .  كیلو فولت 33سیكون لخط تفریغ الطاقة تحت األرض جھد 

 
 مسار خط إخالء الطاقة تحت األرض  : 5الشكل 

  
التخطیط األولي لمكونات المشروع :4الشكل     
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 القوى العاملة والتدریب     2.3

 

 :  وفقًا للمعلومات المقدمة ، سیتطلب المشروع القوى العاملة التالیة طوال مرحلة البناء والتشغیل 

   وسیشمل ذلك بشكل أساسي المھندسین والفنیین الكھربائیین والمیكانیكیین ، .  شھًرا تقریبًا  18فرصة عمل خالل مرحلة البناء لمدة    39حوالي
 سیھدف المطور أیًضا إلى تحدید أولویات فرص العمل ذات الصلة للمجتمعات المحلیة في المنطقة ؛ و . وكذلك العمال غیر المھرة

   25لمدة  )  مثل عمال النظافة(والعمالة غیر الماھرة  )  مدیر ، مھندس ، إلخ(رحلة التشغیل لتشمل العمالة الماھرة  فرص عمل خالل م  5حوالي  
  . سیھدف المطور أیًضا إلى تحدید أولویات فرص العمل ذات الصلة للمجتمعات المحلیة في المنطقة. عاًما

  

 نظرة عامة على مراحل المشروع     2.4

)  2(التخطیط والبناء ،  )  1: (األنشطة المحتملة التي سیتم إجراؤھا أثناء تطویر المشروع والتي ستتضمن ثالث مراحل متمیزةیعرض ھذا القسم  
 . إیقاف التشغیل ، والتي تم تلخیص كل منھا أدناه) 3(التشغیل و 

   مرحلة التخطیط والبناء   )أوالً (

 :  ما یلي األلواح الشمسیة لمزارع تشمل األنشطة النموذجیة خالل مرحلة التخطیط والبناء 

  التخطیط والتصمیم التفصیلي والنھائي للمشروع ومكوناتھ ؛ 

   من المتوقع أن یتم نقل المكونات إلى میناء العقبة ثم  .  الشمسیةنقل مكونات المشروع إلى موقع المشروع والذي یتضمن بشكل أساسي األلواح
 . نقلھا برا إلى موقع المشروع

   والترتیب یمكن أن تشمل ھذه األنشطة أعمال الحفر ،  .  ومكونات المشروع المختلفة  األلواح الشمسیةأنشطة تحضیر الموقع لتركیب مصفوفات  
 تطھیر األراضي ؛ و نشاطات ، و

   رض ، وما إلى ذلكوالتي یمكن أن تشمل أعمال الحفر ، وأنشطة تطھیر األ(باإلضافة إلى تركیب المصفوفات ، ھناك أعمال بناء إضافیة  (
الفرعیة  ة  ، المحط   وسلسلة المحوالتوالمرافق لتشمل تركیب ومد كابالت النقل تحت األرض ،    الالزمة  للبنیة التحتیة  تنفیذھاالتي یجب  و

 .  وشبكة الطرق والمستودعات والمكاتب

   بھا المرتبطة  للمرافق  الكھرباء األردنیة  البناء اإلضافیة من قبل شركة  تفریغ الطاقة ، وتركیب الخط ، وأعمال  تشمل أعمال الحفر لخط 
 .  والردم

  

   مرحلة التشغیل   ) ثانیا(

 :  الطاقة الكھروضوئیة عموًما أنشطة تشغیلیة محدودة تشمل بشكل أساسي ما یلي مزارعتتطلب 

 وتیني اختبارات التكلیف التي تتضمن عادةً اختبارات كھربائیة قیاسیة للبنیة التحتیة الكھربائیة وكذلك اللوحات ، وفحص الھندسة المدنیة الر 
 .ذات نوعیة جیدة وصیانتھا األلواح الشمسیة یعد االختبار الدقیق في ھذه المرحلة أمًرا حیویًا إذا تم تسلیم مزرعة و . جودةال سجالت ل

   بما في ذلك صیانتھا لتحسین إنتاجیة   األلواح الشمسیةیتضمن ذلك التشغیل الیومي العادي لمزرعة  .  األلواح الشمسیةتشغیل وصیانة مزرعة
تتبع الصیانة الوقائیة جدول خدمة روتیني یھدف إلى منع حدوث .  كن تقسیم الصیانة إلى الصیانة الوقائیة والتصحیحیةیمو.  الطاقة وعمر النظام

یعتمد تكرار الصیانة الوقائیة على عدد من العوامل مثل التكنولوجیا المختارة  .  في المستوى األمثل  المزرعةاألعطال والحفاظ على تشغیل  
أو    األلواح الشمسیةیحتوي على سبیل المثال على أنشطة مثل تنظیف وحدة  و.  وشروط الضمان والتغیرات الموسمیةوالظروف البیئیة للموقع  

 .التحمیلأو فحوصات السالمة الھیكلیة لھیكل  التحویلخدمة 

   بناًء على المعلومات .  أدائھابشكل منتظم لمنع تراكم الغبار الذي قد یؤثر على    األلواح الشمسیة من المھم مالحظة أنھ سیتم تنظیف وحدات
ومع ذلك ، من المتوقع أنھ ال تزال ھناك .  المقدمة من المطور ، ستكون األولویة للتنظیف بالفرشاة الجافة لأللواح التي ال تستلزم استخدام الماء

 ). لرطوبةعلى سبیل المثال عندما یصبح الغبار مادة الصقة من المطر أو ا(حاالت تتطلب المیاه لتنظیف األلواح 

   سیشمل ھذا فقط الصیانة التصحیحیة من قبل شركة الكھرباء  ).  مثل خط تفریغ الطاقة(ال توجد أنشطة تشغیلیة محددة مع المرافق المرتبطة بھا
 . ومتى حدثت عطال إذا  ألالتي سیتم تنفیذھا استجابةً لواألردنیة 
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   مرحلة وقف التشغیل   )ثالثا (

أنشطة التشغیل فصل مكونات إیقاف  شمل  ی یمكن أن  .  أنشطة التشغیلإیقاف  تم  یعاًما تقریبًا ، وبعد ذلك س  25من المتوقع أن یعمل المشروع لمدة  
باإلضافة إلى .  للتخلص النھائي)  المركزیة ، والمحطة الفرعیة ، وما إلى ذلك  التحویل، ومحطات    األلواح الشمسیة مجموعة  (المشروع المختلفة  

 . ذلك ، ستتم استعادة شبكة الطرق الداخلیة وإزالة البوابات واألسوار

  

   الجدول الزمنى للمشروع    )رابعا (

لذلك ، سیبدأ تشغیل المشروع في .  شھًرا  18لمدة    2021بناًء على المعلومات التي قدمھا المطور ، من المقرر أن یتم البناء اعتباًرا من یولیو  
 ). 2047أي حتى عام (عاًما  25لمدة   2022دیسمبر 

  

 كفاءة استخدام الموارد     2.5

المشروع لتحسین استخدام جمیع الموارد الطبیعیة المشاركة في عملیات المشروع إلى أقصى الھدف من ھذا القسم ھو توضیح كیف سعى تصمیم  
 . حد ممكن

أحد اآلثار اإلیجابیة الرئیسیة للمشروع ، فیما یتعلق بكفاءة الموارد ، ھو أنھ سیتم استخدام الطاقة الشمسیة    : انبعاثات الكھرباء والغازات الدفیئة )1
 . والتي ستسھم في تلبیة احتیاجات األونروا من الكھرباء وات میغا  3شروع بسعة مركبة تبلغ سیكون الم. إلنتاج الكھرباء

إن تولید الكھرباء من خالل مصدر متجدد سیعوض  .  من الكھرباء سنویًا)  GWh(جیجاوات ساعة    5.12من المتوقع أن یوفر المشروع حوالي
والتي تستخدم حالیًا في األردن من خالل    -انبعاثات غازات االحتباس الحراري بدالً من تولید الكھرباء من محطات الطاقة الحراریة التقلیدیة  

 . أو زیت الوقود الثقیل / حرق الغاز الطبیعي و 

تم تقدیر ثاني )  2013وكالة الطاقة الدولیة ،  " (من احتراق الوقود)  CO2(اثات ثاني أكسید الكربون  انبع) "IEA(وفقًا التحاد الطاقة الدولي  
من المتوقع أن یوفر  ).  أحدث إحصائیة متاحة(كجم    0.64ساعة لتولید الكھرباء في األردن بحوالي    / أكسید الكربون المنبعث لكل كیلوواط  

طن من ثاني أكسید الكربون سنویًا ،   3000أكثر من    ازالةسیؤدي ذلك إلى  .  باء سنویًاجیجاوات ساعة من الكھر  5.12  المشروع حوالي
وثاني  )  SO2(مثل األوزون وثاني أكسید الكبریت    - بصرف النظر عن تقلیل ملوثات الھواء المنبعثة من محطات الطاقة الحراریة التقلیدیة  و

التي ھي سبب بعض المخاوف البیئیة الخطیرة مثل الضباب الدخاني واألمطار  ووالجسیمات والغازات األخرى  )  NO2(أكسید النیتروجین  
 . الحمضیة واآلثار الصحیة وغیرھا الكثیر

  وقد .  بشكل منتظم لمنع تراكم الغبار الذي قد یؤثر على أدائھا  األلواح الشمسیةكما تمت مناقشتھ سابقًا ، سیتم تنظیف وحدات    : موارد المیاه )2
. لتقلیل كمیة استھالك المیاه أثناء مرحلة التشغیل)  التي ال تستلزم استخدام الماء(أعطى المطور األولویة الستخدام طریقة تنظیف الفرشاة الجافة  

ن على سبیل المثال عندما یصبح الغبار مادة الصقة م(من المتوقع أن تكون ھناك مواقف معینة حیث ستظل الحاجة إلى الماء  فومع ذلك ،  
مرات في السنة    6من المتوقع أن تكون المیاه المطلوبة لتنظیف األلواح حوالي  ففي مثل ھذه الظروف ،  وومع ذلك ،  ).  المطر أو الرطوبة

  وبالتالي فإن إجمالي متطلبات المیاه السنویة للتنظیف سیكون حوالي  -متر مكعب من المیاه  12حیث ستتطلب كل دورة تنظیف ما یقرب من 
 . كعب في السنةمتر م 70
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 اإلطار التنظیمي والسیاسي      3

ثم یناقش الفصل السیاق التنظیمي ، ).  MoEnv(وزارة البیئة    تنظمةللمشروع كما    ةالبیئی   اإلجازةیقدم ھذا الفصل أوالً لمحة عامة عن عملیة  
المشروع خالل التخطیط والبناء الذي یرتبط ارتباًطا مباشًرا باالمتثال البیئي ، والذي یجب االلتزام بھ من قبل جمیع األطراف المشاركة في  

 . والتشغیل وإیقاف التشغیل

التي وقع األردن علیھا الصلة  الدولیة ذات  والمعاھدات  االتفاقیات  تلخیص  في  الفصل  المشروع سیسعى  وأخیًرا ،  و.  ویمضي ھذا  نظًرا ألن 
 األلماني التنمیةلبنك ) E&S(یسلط الفصل الضوء على المتطلبات البیئیة واالجتماعیة فسوف ،  األلماني التنمیة بنكللحصول على دعم مالي من 

 .األلماني  التنمیة  بنك، باإلضافة إلى المتطلبات البیئیة واالجتماعیة الدولیة األخرى التي یجب أن یلتزم بھا المطور ، على النحو المطلوب من قبل  

  

 المعیار البیئي واالجتماعي   - ةاألردنی ةالبیئی یة اإلجازةعمل   3.1 

تعلیمات اختیار الموقع لمشاریع "لھذا المشروع كما ھو مطلوب من قبل وزارة البیئة منصوص علیھ في    ةالبیئی   اإلجازةلحصول على  عملیة اإن  
 .بمزید من التفصیل أدناه االجراءات تتم مناقشة ”.  2020 لعام  69التصنیف والترخیص البیئي رقم  نظام"و "  2018التطویر لعام 

   بوزارة البیئة بنیة تنفیذ مشروع "  لجنة التراخیص المركزیة"كخطوة أولى ، یتقدم المطور إلى  :  الموقع  / طلب تصریح الموافقة على الموقع
ن عن وزارة البیئة باإلضافة إلى الھیئات  ممثلی "  لجنة التراخیص المركزیة"تضم  .  تطویر باستخدام نموذج الطلب المتاح في وزارة البیئة

لجنة  "یسرد الطلب المعلومات المطلوبة من قبل  .  الحكومیة األخرى مثل وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون البلدیة ، وزارة الصحة ، إلخ
 : والتي تشمل"  التراخیص المركزیة

 معلومات عامة عن موقع المشروع مدعومة بخریطة الموقع ؛  -
 وصف موجز للمشروع المخطط لھ ، والغرض منھ وطبیعتھ ، والقدرة ، والمكونات الرئیسیة ، وما إلى ذلك ؛  -
 .  مختلفة وأخرىالمراحل المشروع المقترح في الالجدول الزمني للتنفیذ  -
 .  األرض ، وغیرھا مخطط،  المخطط التنظیمي المستندات الداعمة لتشمل سند ملكیة األرض ، -

   عند استالم الطلب ، بتقییم البیانات المقدمة والقیام بزیارة میدانیة  " لجنة التراخیص المركزیة "تقوم  : المكان  / قرار الموافقة على الموقع ،
تعلیمات اختیار  "بشكل عام ، یتم تحدید ذلك بناًء على متطلبات وزارة البیئة المنصوص علیھا في  و.  موقع للتطویر المقترحمالئمة اللتحدید  

 ". 2018موقع لمشاریع التطویر لعام 

لموقع ، فضمن القرار نفسھ ، تحدد اللجنة ما إذا كان المشروع مطلوبًا إلجراء تقییم شامل لألثر البیئي واالجتماعي اإذا تم إصدار تصریح 
)ESIA  (  أو تقییم األثر البیئي األولي ،)PEIA  (یتم تحدید ذلك و.  أو عدم وجود تقییم بیئي على اإلطالق من أجل الحصول على تصریح بیئي

 ". 2020لعام  69رقم  يالتصنیف والترخیص البیئی  نظام "ا لـ وفقً 

أن تقع مشاریع الطاقة الشمسیة الضوئیة التي تزید سعتھا "  2018تعلیمات اختیار الموقع لمشاریع التطویر لعام  "من  )  34( تتطلب المادة  
ومع ذلك ، .  مأھولة بالسكانالمناطق  الأو    / و  )  الحضریةالمناطق  (متر على األقل من الحدود المنظمة    100میغا وات على مسافة    5عن  

باإلضافة إلى المشاریع التي تقع داخل )  أي مشابھ للمشروع(میغا وات    5من    أقلبالنسبة لمشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة بسعة  
لة على حدة بناًء على موقعھا وطبیعتھا  ، یتم اتخاذ قرار بشأن تصریح الموقع على أساس كل حا)  أي على غرار المشروع(حدود البلدیة  

 . بشكل عام ، یقوم ممثلو وزارة البیئة بزیارة الموقع في ھذه الحالة لتحدید ذلكو. وتصنیفھا البلدي

 5من  اقل  مشاریع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة التي تعتبر  "  2020لعام    69رقم    يالتصنیف والتراخیص البیئی   نظام"صنف  ی أخیًرا ،  
الموافقة على الموقع فقط وال تتطلب دراسة    3تتطلب مشاریع الفئة  .  والتي تعتبر ذات مخاطر بیئیة محدودة"  3الفئة  "بصفتھا    میجا وات

 . تقییم بیئي من أجل الحصول على تصریح بیئي

أعاله ، ال یلزم إجراء تقییم بیئي  وكما نوقش    مع األخذ بعین االعتبار ما ورد أعاله ، وافقت وزارة البیئة على الموقع لتطویر المشروعو
 . 2019سبتمبر   24لذلك ، تم إصدار تصریح بیئي في .  للمشروع

بالنظر إلى أن ھذا لم یتم القیام بھ  و. إصدار التصریح  ومع ذلك ، یتطلب التصریح البیئي أن تبدأ أنشطة البناء في غضون عام واحد من
   . حتى اآلن ، یجب تجدید التصریح من قبل األونروا
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 ملخص للسیاق التنظیمي البیئي واالجتماعي األردني     3.2

في  المشاركة  األطراف  قبل جمیع  بھا من  االلتزام  یجب  التي  واالجتماعي  البیئي  باالمتثال  المباشرة  الصلة  ذات  التشریعات  القسم  ھذا    یسرد 
قوانین  (تلك الصادرة عن وزارة البیئة  )  1: (التشریعات ما یليوتشمل ھذه  .  المشروع طوال مرحلة التخطیط والبناء والتشغیل وإیقاف التشغیل

 ). قوانین ، أنظمة ، تعلیمات ، معاییر( التشریعات الوطنیة ذات الصلة الصادرة عن الوزارات األخرى ) 2( ، و ) وأنظمة وتعلیمات

الكیان ذي الصلة بكل معیار بیئي واجتماعي یتم دراستھ وتقییمھ في إطار تقییم األثر  / یسرد الجدول أدناه التشریعات الرئیسیة والجھة التنظیمیة  
 . في جمیع الفصول التالیة ، یتم توفیر إشارة إلى المتطلبات المنصوص علیھا في التشریع تحت كل معیار ذي صلة. البیئي واالجتماعي

 المتطلبات القانونیة المتعلقة بالمشروع  : 6لجدول ا
 والتشریعات ذات الصلة  الجھة   /  المنظمةالجھة   المعیار

لمناظر  لرؤیة و اا
 الطبیعیھ 

 

 وزارة البیئة  : 
   2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم   -
  ھیئة تنظیم الطیران المدني 

   2007لسنة   41قانون الطیران المدني رقم   -
 )  MOMA(ووزارة الشؤون البلدیة ) GAM(أمانة عمان الكبرى   استخدام األراضي  

 وتعدیالتھ   1979لسنة  67أمانة عمان الكبرى رقم  ضمن نظام المباني واستخدامات األراضي  -
 2016لسنة  152نظام األرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم   -

      وزارة البیئة  : 
   2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم   -
   وزارة الزراعة 

   2015لسنة   13قانون الزراعة رقم   -
  ھیئة تنظیم الطاقة والمعادن 

   2002لسنة ) 64( قانون الكھرباء العام رقم  -
 جیولوجیا،  

الھیدرولوجیا  
   / والجیولوجیا المائیة 

   اداة المخلفات

   وزارة البیئة 
   2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم   -
   2005لسنة  ) 27( نظام إدارة النفایات الصلبة رقم  -
 ،   2005لسنة ) 24( إدارة ونقل وتداول المواد الضارة والخطرة رقم  نظام -
 ،   2003تعلیمات إلدارة وتداول الزیوت المستھلكة لعام  -
   2003تعلیمات إلدارة المخلفات الخطرة لعام  -
   وزارة المیاه والري 

 وتعدیالتھ   1988لسنة  18قانون سلطة المیاه رقم  -
 وتعدیالتھ   2002لسنة  85مراقبة المیاه الجوفیة رقم   نظام -
   وزارة الصحة 

   2008لسنة    47قانون الصحة العامة رقم   -
  مؤسسة المواصفات والمقاییس األردنیة)JISM  ( 

 االشتراطات الوقائیة العامة لتخزین المواد الخطرة   - 431/1985المواصفة القیاسیة األردنیة  -

 التنوع البیولوجي  

 وزارة البیئة  : 
   2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم   -
   وزارة الزراعة 

   2015لسنة   13قانون الزراعة رقم   -
   2008لسنة   43الئحة تصنیف الطیور والحیوانات البریة المرتبطة بالصید رقم   -

 دائرة االثار     اآلثار 
   2004لسنة  23وتعدیالتھ رقم  1988لسنة   21قانون اآلثار رقم    - 

جودة الھواء  
   والضوضاء

   وزارة البیئة 
   2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم   -
   2005لسنة   28حمایة الھواء رقم   نظام -
 2003تعلیمات لتقلیل ومنع الضوضاء لعام  -
  مؤسسة المواصفات والمقاییس األردنیة)JISM (-   JS 1140-2006   المحیط جودة الھواء 
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 البنیة التحتیة و 
   الخدمات

   وزارة المیاه والري 
 وتعدیالتھ   1988لسنة  18قانون سلطة المیاه رقم  -
 وتعدیالتھ   2002لسنة  85مراقبة المیاه الجوفیة رقم   نظام -
          2006 تعلیمات حمایة الموارد المائیة المخصصة ألغراض الشرب لعام  -
  وزارة الشؤون البلدیة)MOMA( 
   2011لسنة   13قانون البلدیات رقم     - 
    البیئةوزارة  : 
   2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم   -
   2003تعلیمات إلدارة المخلفات الخطرة لعام  -
   وزارة النقل 
   2008لسنة  49قانون المرور رقم  -
   2008لسنة  104تسجیل وترخیص المركبات رقم  نظام -
 ، 2002  لسنة 42نظام األبعاد القصوى واألوزان وقدرة المحرك اإلجمالیة للمركبات رقم   -
 .  2002تعلیمات حدود السرعة المسموح بھا لعام       - 

الصحة و السالمة  
 المھنیة 

 

     وزارة العمل)MoL  ( 
 وتعدیالتھ   1996لسنة   8قانون العمل رقم  -
 وتعدیلھ   1998لسنة   43نظام الحمایة والسالمة من األدوات واآلالت الصناعیة ومواقع العمل رقم  -
   1998لسنة ) 7(الصحة والسالمة المھنیة رقم    نظامتشكیل اللجان والمشرفین على  -
 تعلیمات حمایة العمال من مخاطر بیئة العمل   -
 وتعدیالتھ   1998لسنة ) 42( المنشآت رقم نظام الرعایة الصحیة الوقائیة والعالجیة للعاملین ب  - -
 وتعدیالتھ   2014لسنة  67نظام رسوم تصاریح العمل لغیر األردنیین رقم  -
   1996لسنة  56نظام مفتشي العمل رقم   -
   2010النساء عام  وأوقات لتشغیلعمال أ حظر  بشأن قرار -
   2011عاًما  18قرار بشأن األعمال الخطرة أو الشاملة أو الضارة على الصحة لمن تقل أعمارھم عن  -
-   وزارة الصحة)MoH  ( 
   2008لسنة    47قانون الصحة العامة رقم   -
 وتعدیالتھ   1953لسنة  16قانون الحرف والصناعات رقم   -
  2013لسنة  ) 1( تعلیمات منع المضایقات الصحیة من سكن العمال رقم  -
   2013الشروط الصحیة العامة للحرف والصناعات لعام  -

  
صحة وسالمة وأمن  

  المجتمع

   وزارة البیئة 
   2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم   -
   وزارة الصحة 

        2008    لسنة  47قانون الصحة العامة رقم   -
     وزارة العمل)MoL  ( 

   1999الفحص الطبي األولي للعاملین داخل المنشآت وتعلیمات الفحص الطبي لعام  -
   1999تعلیمات الفحص الطبي الروتیني للعاملین لعام  -

االجتماعیة  المسائل 
 واالقتصادیة  

    وزارة األشغال العامة واإلسكان  -المجلس الوطني للبناء)MPWH  ( 
   2016لسنة  ) 131(للعمالة األردنیة من المجتمعات المحیطة في مشاریع التنمیة رقم  االلزامينظام التوظیف  -

  

 ات دولیة  یاتفاق     3.3

الت  تناولھا في ھذا  تم  التي  بالموضوعات  تتعلق  التي  الھامة  الدولیة  االتفاقیات  الموقعة على عدد من  الدول  الحكومة األردنیة ھي من  البیئي  إن  قییم 
القانون الوطني واالجتماعي ، وقد أدرجت بالفعل العدید من األحكام في التشریعات الوطنیة ، مما یشیر في كثیر من األحیان إلى أنھ في حالة عدم توافق  

بنود االتفاقیات الدولیة التي یكون وعلیھ ، فإن  .  تسود  متطلبات االتفاقیة الدولیة فإن  ھو أحد الموقعین ،  و.  مع االتفاقیات الدولیة التي یبرمھا األردن
 .یتم وصف المعاھدات وااللتزامات الرئیسیة أدناه. األردن طرفًا فیھا ھي جزء مھم من اإلطار القانوني الذي یعمل فیھ المشروع
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   االتفاقیات الدولیة بشأن التنوع البیولوجي والنباتات والحیوانات. 1.3.3

 :  وتشمل ھذه ما یلي

   بموجب ھذه االتفاقیة ، یتعین على الموقعین وضع خطط وسیاسات لحمایة  .  1993وقعھا األردن في عام    -  ) 1993( اتفاقیة التنوع البیولوجي
 ورصد التنوع البیولوجي ودمجھا في الخطط الوطنیة للتنمیة ؛ 

   عین حمایة األنواع المھاجرة في جمیع أنحاء نطاق  مطلوب من الموق.  2000وقعتھا األردن في عام    -   )1979( اتفاقیة األنواع المھاجرة
 الھجرة من خالل الجھود المنسقة والبحث ؛  

  عندما صدق علیھا   1999دخلت حیز التنفیذ في عام  -)1995(األوروبیة اآلسیویة  -اتفاقیة الحفاظ على الطیور المائیة المھاجرة األفریقیة
نوًعا من الطیور    255تغطي االتفاقیة  .  األوربیة األسیویة، منھا سبع من إفریقیا وسبع من    النطاق عدد ال یقل عن أربع عشرة دولة من دول  

 التي تعتمد بیئیًا على األراضي الرطبة لجزء على األقل من دورتھا السنویة ؛

   اتفاقیة التجارة الدولیة في األنواع المھددة باالنقراض من الحیوانات والنباتات البریة)CITES) (1973  (-    الھدف من ھذه االتفاقیة ھو إنقاذ
 أنواع الحیوانات والنباتات البریة ؛  عینات منأشكال كثیرة ومتنوعة من الحیوانات والنباتات البریة من خالل تنظیم التجارة في 

  ات وأمراض النبات ؛ الھدف من ھذه االتفاقیة ھو منع االنتشار الدولي لآلف - ) 1970( االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 

 أو    / الھدف ھو مكافحة التصحر وتخفیف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و    -اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 التصحر من خالل العمل الفعال على جمیع المستویات ؛ و 

   دف من ھذه االتفاقیة ھو حمایة صحة اإلنسان والبیئة من الملوثات العضویة  الھ  -  )2004( اتفاقیة ستوكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة
 . الثابتة

  

 االتفاقیات الدولیة بشأن الطاقة وتغیر المناخ    3.3.2

 :  وتشمل ھذه ما یلي

   اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ)UNFCCC  (1992 -    تم إنشاء اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ من أجل
وذلك  البدء في النظر في ما یمكن القیام بھ للحد من ظاھرة االحتباس الحراري والتعامل مع أي زیادات في درجات الحرارة ال مفر منھا ، 

 المناخ ؛  نظام من شأنھ منع التدخل البشري الخطیر في  بھدف تثبیت تركیزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي عند مستوى

   ملزًما للحد من غازات االحتباس الحراري  قانونیاً  یضع تعھدًا    -)1997( بروتوكول كیوتو التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
 ول األعضاء ؛ و التي تنتجھا الدول الصناعیة ، فضالً عن االلتزامات العامة لجمیع الدواألربعة 

   معاھدة دولیة مصممة لحمایة    وھي   –   ) 1987(بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة
 .  األوزونطبقة األوزون من خالل التخلص التدریجي من إنتاج عدد من المواد التي یعتقد أنھا مسؤولة عن استنفاد طبقة 

  

 االتفاقیات الدولیة بشأن التراث الثقافي   3.3.3

 :  وتشمل ھذه ما یلي 

   تتمثل المھمة األساسیة لالتفاقیة في تحدید وحمایة التراث    -  )1972التراث العالمي ،    اتفاقیة(والطبیعي  اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي
 .  الذي یعتبر ذا قیمة عالمیة استثنائیةوالطبیعي والثقافي في العالم  

   االتفاقیات الدولیة األخرى المتعلقة بحمایة البیئة .43.3

 :  یتضمن ھذا بشكل أساسي ما یلي

   مصمم للحد من تحركات النفایات الخطرة بین الدول ، وعلى وجھ    -  والتخلص منھا عبر الحدوداتفاقیة بازل بشأن نقل النفایات الخطرة
ً التحدید لمنع نقل النفایات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان   . األقل تقدما
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 االلتزامات المتعلقة بالعضویة في منظمة العمل الدولیة    3.3.5

صادق األردن على مجموعة من اتفاقیات    وقد . منظمة العمل الدولیة المبادئ التوجیھیة والمتطلبات المتعلقة بعالقات العمل وحقوق العمال  تحدد
 .ھذه مبینة في المربع أدناهو.  منظمة العمل الدولیة ذات الصلة بالمشروع

  قائمة اتفاقیات منظمة العمل الدولیة التي صادق علیھا األردن وذات الصلة بالمشروع  

  C 29   1966:  06:06  في المصدق علیھا) 29رقم ( 1930لعام  29اتفاقیة العمل الجبري رقم  

  C 81   1969: 27: 03المصدق علیھا في ) 81رقم  (  1947بشأن تفتیش العمل ،  81االتفاقیة رقم  

  C 98   1968:  12:  12  في المصدق علیھا) 98رقم  ( 1949بشأن حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة ،  98االتفاقیة رقم  

  C100   09:1966:  22المصدق علیھا ) 100رقم ( 1951بشأن المساواة في األجور ،   100االتفاقیة رقم  

  C105   1958:  03: 31المصدق علیھا في ) 105رقم  (  1957بشأن إلغاء العمل الجبري ،  105االتفاقیة رقم  

  C 106   1979: 07:  23المصدق علیھا في  ) 106رقم  (  1957، ) التجارة والمكاتب(بشأن الراحة األسبوعیة  106االتفاقیة رقم  

  C 116   1963: 04:07تم التصدیق علیھا في  )116رقم  (  1961اتفاقیة مراجعة المواد النھائیة ، 

  C 117   1963 : 0307:  في المصدق علیھا) 117رقم  ( 1962،  ) األھداف والمعاییر األساسیة(اتفاقیة السیاسة االجتماعیة 

  C 118  1963:  03:  07المصدق علیھا في  ) 118رقم  (  1962، ) الضمان االجتماعي(اتفاقیة المساواة في المعاملة   -

  C 119   1964:  5:  4، تم التصدیق علیھا في  ) 119رقم (  1963اتفاقیة حراسة اآلالت ،   -

  C 120   1965:  03:   11 في المصدق علیھا) 120رقم ( 1964، ) التجارة والمكاتب(بشأن النظافة   120االتفاقیة رقم  

  C 122   1966:  03:  10تم التصدیق علیھا في  ) 122رقم  ( 1964اتفاقیة سیاسة العمالة ، 

  C 124   1966: 06:06 في المصدق علیھا) 124رقم  (  1965اتفاقیة الفحص الطبي لألحداث ،   -

  C135   1979: 07: 23، المصدق علیھا في ) 135رقم ( 1971اتفاقیة ممثلي العمال ، : 135االتفاقیة رقم  

  C 142   1979: 23:07المصدق علیھا في  ) 142رقم ( 1975اتفاقیة تنمیة الموارد البشریة ، 

  C 144   2003: 05:08المصدق علیھا ) 144رقم ( 1976، ) معاییر العمل الدولیة(اتفاقیة المشاورات الثالثیة 

  C 147   2004: 01:04المصدق علیھا ) 147رقم  (  1976، ) المعاییر الدنیا(اتفاقیة الشحن التجاري 

  C 150   2003: 07:   10المصدق علیھا في ) 150رقم ( 1978إلدارة العمل ،   150االتفاقیة رقم  

2003:  05: 13  في ، صدقت علیھا) 159رقم  ( 1983، ) المعوقون(المتعلقة بالتأھیل المھني والعمالة  159االتفاقیة رقم    
 

C 159  
  

  C 185   2004: 09:08 في تم التصدیق علیھا) 185رقم ( 2003، ) مراجعة (اتفاقیة وثائق ھویة البحارة 

علیھا  ، صدق ) 111رقم  ( 1958، ) في االستخدام والمھنة(بشأن التمییز  111االتفاقیة رقم    C 111  

  C 138   1998:  03:   23 في علیھا سنة المصدق  16ا في  ) 138رقم (  1973اتفاقیة الحد األدنى للسن ،  

  C182   2000: 20:04علیھا في  المصدق، ) 182رقم ( 1999اتفاقیة أسوأ أشكال عمل األطفال ، 
  

 متطلبات تمویل المشروع     3.4 

 التنمیة  بنكلیسلط ھذا القسم الضوء على المتطلبات البیئیة واالجتماعیة  .    األلماني  التنمیة  بنكسیسعى المشروع للحصول على دعم مالي من  
 التنمیة  بنك، باإلضافة إلى المتطلبات البیئیة واالجتماعیة الدولیة األخرى التي یجب أن یلتزم بھا المطور ، كما ھو مطلوب من قبل    األلماني
 .وھذا یشمل بشكل أساسي متطلبات البنك الدولي البیئیة واالجتماعیة - األلماني

 األلماني  التنمیة بنك الخاصة بإرشادات االستدامة   3.4.1 

وفقًا إلرشادات االستدامة الخاصة  .  یحدد ھذا القسم متطلبات تمویل المشروع فیما یتعلق ببنك التنمیة األلماني ، والتي تمت مناقشتھا بالتفصیل أدناه
 . واالجتماعیة والمناخیة السلبیةإلى تعزیز االستدامة وتجنب اآلثار والمخاطر البیئیة  األلماني التنمیة بنك، یسعى  األلماني التنمیة كببن 
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اإلشارة وتقییم المناخ من أجل  )  ESDD(یجب أن تخضع جمیع أنشطة التمویل لبنك التنمیة األلماني للعنایة الواجبة البیئیة واالجتماعیة الداخلیة  
. ھذه اآلثار والتعویض عنھا  إلزاحةمقبول ، أو    ألي مخاطر بیئیة واجتماعیة متوقعة ، ولتحدید وتجنب أو تقلیل اآلثار السلبیة إلى مستوى  والتقییم

دابیر یتم إجراء تقییم المناخ لتحدید التأثیرات المناخیة التي قد تعوق تحقیق األھداف في الوقت المناسب بحیث یمكن ، عند االقتضاء ، أخذ ت 
 . التعاون المالي إجراءات التفكیر فيالتكیف المطلوبة في االعتبار عند 

إمكانیة حمایة    احتماللآلثار البیئیة واالجتماعیة والمناخیة الضارة وكذلك    العمیقةاتخاذ قرار بشأن مدى التقییمات    تماعتمادًا على نتائج الفحص ،  
لتدابیر   والمخاطر   ة  البیئیة واالجتماعی   الضارةیعد إجراء دراسة البیئة والتنمیة المستدامة المتعمقة للتأثیرات  .  المناخ والتكیف مع تغیر المناخ

FC  ب+   ب  ، أالمصنفة على أنھا الفئة ، 

 ".  فئة ب"وفقًا لما ورد أعاله ، صنف بنك التنمیة األلماني المشروع على أنھ  

البیئي واالجتماعي من  بالنسبة لمشاریع الفئة ب ، یتم تحدید الحاجة إلى تقییم األثر البیئي واالجتماعي ، وكذلك النطاق واألولویات وعمق تقییم األثر  
 . بالنسبة لھذا المشروع على وجھ التحدید ، طلب بنك التنمیة األلماني دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي. خالل تقییم كل حالة على حدة

والتي تم أخذھا في االعتبار في منھجیة  التي یجب أخذھا في االعتبار في تقییم األثر البیئي واالجتماعي ،  وتتطلب اإلرشادات المتطلبات الرئیسیة التالیة  
 ). للحصول على تفاصیل إضافیة " الفصل الخامس"راجع (ونطاق العمل 

   تحدید وتقییم اآلثار والمخاطر البیئیة واالجتماعیة السلبیة ؛ 

  التجنب أو التخفیف باإلضافة إلى الحمایة الكافیة وتدابیر التعویض لآلثار والمخاطر المتبقیة ؛ 

  فرص تعزیز التأثیرات اإلیجابیة ذات الصلة بالبیئة والمجتمع ؛ 

  إدارة تدابیر حمایة البیئة والتدابیر االجتماعیة وكذلك الصحة والسالمة المھنیة ؛ 

  أثناء التنفیذ والتشغیل ؛ ) التخفیفیةلتدابیر فقالیة االتنمیة ، ( ماعیة رصد الجوانب البیئیة واالجت 

   مشاركة أصحاب المصلحة وإدارة التظلمات 

 اآلثار والمخاطر نتیجة اآلثار التراكمیة مع المشاریع األخرى داخل المنطقة  . 

   كسب الرزقیجب وضع خطة قائمة بذاتھا الستعادة سبل   )LRP  (  و خطة عمل إلعادة التوطین ،)RAP  (  أو إطار سیاسة إعادة التوطین)RPF  (
التوطین   بإعادة  المشروع  المتضررون من  تأثر األشخاص  إذا  أو  بسبب االستیالء على األرض  العیش  إذا كان ھناك خسارة كبیرة في سبل 

 . .  القسري

یف أو تعدیل من خالل التغییرات الفنیة للتغیرات البیئیة واالجتماعیة والمناخیة  أخیًرا ، سیتم رفض التمویل إذا لم یكن من الممكن تطبیق أي تخف
 .  السلبیة ، أو إذا كان المشروع ال یمتثل للوائح القانونیة للدولة الشریكة أو مع االتفاقیات الدولیة

  

 المتطلبات البیئیة واالجتماعیة للبنك الدولي     3.5 

التزام البنك الدولي بالتنمیة المستدامة ، من خالل سیاسة البنك ومجموعة شاملة من المعاییر )  ESF(یحدد اإلطار البیئي واالجتماعي للبنك الدولي  
 ). ESS(البیئیة واالجتماعیة 

علقة بتحدید وتقییم المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة المرتبطة بالمشاریع التي یدعمھا البنك حددت المعاییر البیئیة واالجتماعیة المتطلبات المت 
 . من خالل تمویل المشاریع االستثماریة

 .  على النحو الملخص أدناهوتحدد المعاییر البیئیة واالجتماعیة العشرة المعاییر التي سیلبیھا المشروع خالل دورة حیاة المشروع ، 

 نظرة عامة على المعاییر البیئیة واالجتماعیة للبنك الدولي  : 7الجدول 
المعاییر البیئیة واالجتماعیة 

 للبنك الدولي 
 النقاط الرئیسیة ذات الصلة بالمشروع 

تقییم وإدارة  معیار : 1
المخاطر واآلثار البیئیة 

 واالجتماعیة ؛

واالجتماعي   البیئي  المعیار  البیئیة    1  یحدد  واآلثار  المخاطر  ومراقبة  وإدارة  لتقییم  المقترض  مسؤولیات 
من وذلك ، ) IPF(واالجتماعیة المرتبطة بالمشاریع التي یدعمھا البنك من خالل تمویل المشاریع االستثماریة 

 . البیئیة واالجتماعیة أجل تحقیق النتائج البیئیة واالجتماعیة المتوافقة مع المعاییر

العمل وظروف  معیار : 2 
 . العمل

یقر ھذا المعیار البیئي واالجتماعي بأھمیة خلق فرص العمل وتولید الدخل في السعي للحد من الفقر وتحقیق  
 النمو االقتصادي الشامل  
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كفاءة الموارد ومنع   معیار: 3
 التلوث وإدارتھ ؛ 

  

واالجتماعي   البیئي  المعیار  یولدان  بأ  3یقر  ما  غالبًا  والتحضر  االقتصادي  النشاط  والماء ن  للھواء  تلوثًا 
واألرض ، ویستھلكان موارد محدودة قد تھدد الناس وخدمات النظام البیئي والبیئة على المستویات المحلیة  

كفاءة ومنع التلوث وإدارتھ طوال دورة الیحدد ھذا المعیار البیئي واالجتماعي متطلبات  و.  واإلقلیمیة والعالمیة
 . حیاة المشروع

ع معیار صحة المجتم: 4
   وسالمتھ 

على المجتمعات المتأثرة  یةاألمن  المخاطر یتناول ھذا المعیار البیئي واالجتماعي تأثیرات الصحة والسالمة و
اھتمام خاص  إیالء  المخاطر واآلثار ، مع  تقلیل ھذه  أو  لتجنب  للمقترضین  المقابلة  والمسؤولیة  بالمشروع 

 .  قد یكونوا اكثرة عرضة للضررلألشخاص الذین ، بسبب ظروفھم الخاصة ، 

حیازة األرض  معیار : 5
والقیود المفروضة على  

وإعادة  استخدام األراضي 
 التوطین غیر الطوعي 

عندما یكون إعادة التوطین غیر الطوعي أمًرا ال مفر منھ ، سیتم .  یجب تجنب إعادة التوطین غیر الطوعي
األشخاص  على  السلبیة  اآلثار  من  للتخفیف  المناسبة  التدابیر  وتنفیذ  تخطیط  وسیتم  األدنى  الحد  إلى  تقلیلھ 

 ). تستقبل األشخاص النازحین وعلى المجتمعات المضیفة التي(النازحین 

حفظ التنوع  معیار : 6
البیولوجي واإلدارة المستدامة  

 للموارد الطبیعیة الحیة 

بأن حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ وإدارة الموارد الطبیعیة الحیة   4یقر المعیار البیئي واالجتماعي  
أھمیة الحفاظ على الوظائف البیئیة األساسیة للموائل ،  بشكل مستدام أمران أساسیان للتنمیة المستدامة ویدرك  
تدعمھ الذي  البیولوجي  والتنوع  الغابات  ذلك  في  واالجتماعي  .  بما  البیئي  المعیار  اإلدارة    6یتناول  أیًضا 

وتقر بالحاجة إلى النظر في سبل عیش األطراف  المستدامة لإلنتاج األولي وحصاد الموارد الطبیعیة الحیة ،  
ة بالمشروع ، بما في ذلك الشعوب األصلیة ، التي قد یتأثر وصولھا أو استخدامھا للتنوع البیولوجي أو المتأثر

 . الموارد الطبیعیة الحیة بمشروع ما

 / الشعوب األصلیة معیار : 7
أفریقیا جنوب الصحراء  

المجتمعات المحلیة  و الكبرى 
 التقلیدیة المحرومة تاریخیا 

یضمن أن عملیة التنمیة تعزز االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والكرامة والتطلعات والھویة والثقافة وسبل 
األصلیة   للشعوب  الطبیعیة  الموارد  على  القائمة  جنوب و  / العیش  أفریقیا  في  التقلیدیة  المحلیة  المجتمعات 

  . المحرومة تاریخیًا  الكبرى الصحراء
واالجت  البیئي  المعیار  األصلیة    7ماعي  یھدف  الشعوب  على  للمشاریع  السلبیة  اآلثار  تجنب  إلى    / أیًضا 

المحرومة تاریخیًا ، أو عندما یكون التجنب  الكبرى  المجتمعات المحلیة التقلیدیة األفریقیة جنوب الصحراء  
 . أو التعویض عنھا / أو التخفیف منھا و  / غیر ممكن ، لتقلیل ھذه اآلثار و 

یقر ھذا المعیار البیئي واالجتماعي بأن التراث الثقافي یوفر االستمراریة في أشكال ملموسة وغیر ملموسة   التراث الثقافي معیار : 8
والمستقبل والحاضر  الماضي  واالجتماعي  .  بین  البیئي  المعیار  التراث     8یحدد  لحمایة  المصممة  التدابیر 

 الثقافي في جمیع أنحاء المشروع 

یقر بأن رأس المال المحلي واألسواق المالیة القویة والمعاییر البیئیة واالجتماعیة للتمویل أمور مھمة للتنمیة   المالیونالوسطاء معیار : 9
الفقر من  والحد  والنمو  البیئیة  .  االقتصادیة  واآلثار  المخاطر  وإدارة  مراقبة  المالیة  المؤسسات  على  یتعین 

المالیة   لمحفظة األوراق  بما واالجتماعیة   ، المحفظة  المالي ، ومراقبة مخاطر  للوسیط  الفرعیة  والمشاریع 
بھا الوسیط المالي محفظتھ أشكاًال مختلفة ،  ستتخذ الطریقة التي سیدیر  .  یتناسب مع طبیعة التمویل الوسیط

التمویل الذي سیقد المالي وطبیعة ونطاق  بما في ذلك قدرة الوسیط  مھ اعتمادًا على عدد من االعتبارات ، 
 . الوسیط المالي

إشراك أصحاب  معیار : 10
المصلحة واإلفصاح عن  

 المعلومات 

بأھمیة المشاركة المفتوحة والشفافة بین المقترض وأصحاب المصلحة   10یقر المعیار البیئي واالجتماعي رقم  
الجیدة الدولیة  الممارسات  أساسي من  المشروع كعنصر  الفعالة ألصحو.  في  المشاركة  تؤدي  أن  اب یمكن 

المصلحة إلى تحسین االستدامة البیئیة واالجتماعیة للمشاریع ، وتعزیز قبول المشروع ، وتقدیم مساھمة كبیرة 
 . في تصمیم وتنفیذ المشروع بنجاح

   . قابلین للتطبیق على ھذا المشروع اال یعتبرو)  الوسطاء المالیون( 9والمعیار ) الشعوب األصلیة( 7المعیار : مالحظة

  

 

   إرشادات البنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة

فیما یتعلق بالمشروع  . ، لدى البنك الدولي وثائق توجیھیة خاصة بالبیئة والصحة والسالمة) ESS(باإلضافة إلى ذلك ، إلى المعیار البیئي واالجتماعي 
 :ما یلي ینطبیق
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   یحدد إدارة البیئة والصحة والسالمة التفصیلیة والتوصیات الفنیة التي تنطبق على جمیع :  )2007( إرشادات عامة بشأن البیئة والصحة والسالمة
 مشاریع التنمیة  

   ن قابالً للتطبیق ھذا على وجھ الخصوص یمكن أن یكو): 2007(إرشادات بشأن البیئة والصحة والسالمة الخاصة بنقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة
یحدد الدلیل اإلرشادي التأثیرات البیئیة واالجتماعیة الرئیسیة التي یجب التحقیق  ).  مثل خط النقل للتوصیل بالشبكة(على المرافق المرتبطة بالمشروع  

سالمة الخاصة بمؤسسة التمویل تحدد إرشادات البیئة والصحة وال.  فیھا ویقدم إدارة مفصلة وتوصیات فنیة فیما یتعلق بأفضل ممارسات الصناعة
 : الدولیة القضایا الرئیسیة التالیة

 )  یشمل الطیور والخفافیش(التنوع البیولوجي  -

 المجاالت الكھربائیة والمغناطیسیة   -

 مواد خطیرة   -

 الصحة والسالمة المھنیة   -

  صحة المجتمع وسالمتھ   -
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 تحلیل البدائل     4

  یبحث ھذا الفصل في العدید من البدائل لتطویر المشروع فیما یتعلق بموقع المشروع ، والتكنولوجیا المختارة ، وتصمیم المشروع ، وأخیراً 
 . والذي یفترض أن تطویر المشروع ال یتم - " بدیل عدم اتخاذ إجراء"یبحث في 

  

 بدائل اختیار الموقع     4.1

، یُسمح بمشاریع  "  2014لسنة  )  33( وتعدیالتھ رقم    2012لسنة  )  13(قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رقم  " كما تمت مناقشتھ سابقًا ، بموجب  
بموجب ھذا اإلجراء ، یُسمح للمستھلك بتطویر الطاقة الكھربائیة المولدة بواسطة أنظمة الطاقة المتجددة من أجل  .  عجالت الطاقة الكھربائیة

 . أو توزیع الكھرباء ، من أجل تعویض الطاقة الكھربائیة التي یستھلكھا نفس المستھلك خالل فترة الفوترة / االتصال بشبكة نقل و 

لطاقة الشمسیة في إطار آلیة العجلة خالیا ا لكھرباء على مرافق األونروا ، قررت األونروا تطویر مشروع  بالنظر إلى األثر الكبیر لتكالیف ا
سیوفر المشروع الكھرباء لمرافق األونروا في جنوب عمان وشمال عمان ومنطقة  .  لتزوید الكھرباء بطریقة مستدامة وفعالة من حیث التكلفة

 ). تقریبًا منشأة 106مدارس والمحطات الصحیة والمكاتب اإلداریة وما إلى ذلك لما مجموعھ على سبیل المثال ال الحصر ال(الزرقاء 

من أجل تقلیل تكالیف التطویر وكان العامل الرئیسي في اختیار األونروا للموقع ھو اختیار قطعة أرض مخصصة لألونروا حالیا ومتاحة لھا ،  
باإلضافة  .  موقع المشروع الحالي ھو األرض الوحیدة المخصصة والمتاحة حالیا من قبل األونرواإن  .  أو شراء األرض  / المتعلقة باستئجار و  

سنوي لإلشعاع الشمسي العالمي الیومي الذي من شأنھ  إلى ذلك ، یجب أن تفي قطعة األرض بالمعاییر الفنیة التي تشمل أھمھا ارتفاع متوسط  
 . أیًضا موقع المشروع الحالي یوفرهوالذي  -بالكفاءة  شمسیة یتسمطاقة   خالیاأن یسمح بتطویر مشروع 

 .  مع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله ، لم تنظر األونروا في أي بدائل للموقع

  

 البدائل التكنولوجیة     4.2

تطویر مشروع   إلى جانب  البدائل  العدید من  القسم  الشمسیةخالبا  یناقش ھذا  المتجددة األخرى  .  الطاقة  الطاقة  بدائل  أساسي  بشكل  یشمل ھذا 
 ). CPV(والطاقة الكھروضوئیة المركزة )  CSP(مثل الطاقة الشمسیة المركزة  -المناسبة للمنطقة بشكل عام 

   الطاقة الشمسیةبدائل تكنولوجیا    ) أوالً ( 

ة تشمل بدائل تكنولوجیا الطاقة الشمسیة األخرى التي یمكن أن تكون قابلة للتطبیق ومناسبة لمنطقة موقع المشروع بشكل عام الطاقة الشمسی 
المرایا لتركیز  ).  CPV(والخالیا الكھروضوئیة المركزة  )  CSP(المركزة   تقنیة الطاقة الشمسیة المركزة  ضوء الشمس    طاقة)  تركیز(تستخدم 

الكھربائیة الطاقة  تولد  التي  التوربینات  البخار لتشغیل  لتولید  إلى حرارة  المركزة .  وتحویلھا  الضوئیة  التكنولوجیا  تستخدم  ناحیة أخرى ،    من 
)  PV(خالیا    الكھروضوئیة  لتركیز كمیة كبیرة من ضوء الشمس على مساحة صغیرة من الطاقة الشمسیة  رایا منحنیةمأو    العدساتمثل    بصریات

 . لتولید الكھرباء

النضج )  2(األداء الفني ،  ) 1: (معاییر رئیسیة تأخذ أیًضا في االعتبار االعتبارات البیئیة ، والتي تشمل)  3(یمكن مقارنة ھذه البدائل على ثالثة  
، بناًء على التحلیل النوعي ، الطاقة الشمسیة المركزة  مع    األلواح الشمسیةأوالً ، إذا تمت مقارنة تقنیة  .  تكلفة اإلنتاج)  3(ني ، و  التجاري التق

 . یلخص الجدول أدناه السمات الفنیة التي تم فحصھا ومقارنتھا بین كلتا التقنیتین. األلواح الشمسیةیُفضل استخدام تقنیة 

 ملخص التحلیل النوعي للطاقة الضوئیة والطاقة الشمسیة المركزة  : 8الجدول 
 الطاقة الشمسیة المركزة     الخالیا الشمسیة یصف  

     )  مساحة األرض(كثافة الطاقة  
     متطلبات المیاه 

     خبرة میدانیة 
     تكلفة التشغیل والصیانة  

     مالءمتھا لمصادر الطاقة الشمسیة في األردن 
     والتصریح    التركیبسھولة 

     نمطیة وقابلیة التوسع 
       تحمیل الذروة بعد القدرة  

     مالءمة التخزین 
      قابلیة التنقل

     بساطة التصمیم والتشغیل  

http://en.wikipedia.org/wiki/Optics
http://en.wikipedia.org/wiki/Optics
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Curved_mirror
http://en.wikipedia.org/wiki/Curved_mirror
http://en.wikipedia.org/wiki/Curved_mirror
http://en.wikipedia.org/wiki/Curved_mirror
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic
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     مؤشر القدره  

         يالنبات المیزان متطلبات 
   6   10 مجموع  

 . األلواح الشمسیة بناًء على التحلیل النوعي ، تُفضل تقنیة  .    المركزة  كھروضوئیةلا  الطاقةو    األلواح الشمسیةوبالمثل ، تم إجراء تقییم مقارن لتكنولوجیا  

 ملخص التحلیل النوعي للصور الضوئیة والمركزة الضوئیة : 9الجدول 
 الضوئیة المركزة     األلواح الشمسیة یصف  

     نسبة التغطیة األرضیة  
     متطلبات المیاه 

     خبرة میدانیة 
     تكلفة التشغیل والصیانة  

       ةرد الطاقة الشمسیة األردنی امومع مالءمة 
     والتصریح    التركیبسھولة 

     نمطیة وقابلیة التوسع 
     مالءمة التخزین 

     إمكانیة تخفیض التكالیف في المستقبل  
     بساطة التصمیم والتشغیل  

     متطلبات المیزان النباتي 
 7.75 9.5 مجموع  

بدائل فیما یتعلق     األلواح الشمسیة من تقنیات  )  2(بشكل عام ، ھناك نوعان  .  بتقنیات الطاقة الشمسیة الضوئیةحقق التقییم المقارن أیًضا عدة 
تصنع الوحدات البلوریة من السیلیكون كمادة شبھ  .  وحدات األغشیة الرقیقة)  2( الوحدات البلوریة و  )  1(المعروفة الموجودة في السوق الیوم ؛  

أو نحاس اإلندیوم الغالیوم سیلینید )  CdTe(موصلة بینما یتكون الغشاء الرقیق من طبقات رقیقة من المواد الكھروضوئیة مثل الكادمیوم تیلوراید  
)CIGS .(بشكل عام ، ال تستخدم وحدات السیلیكون مواد أشباه الموصالت الخطرة و) في حین أن األغشیة ) لیكون كمادة أشباه الموصالتالسی ،

 ). CdTeمثل (الرقیقة یمكن أن تستخدم المواد الخطرة 

الموقع أخذت المقارنة في االعتبار مزایا استخدام أي من التقنیات المذكورة أعاله وتحدیات استخدام كل منھا ، باإلضافة إلى العوامل الخاصة ب 
وبالمثل ، بناًء على مثل ھذه المقارنات ، كانت التكنولوجیا البلوریة ھي .  تلخیص ھذه المقارنات في الجدول أدناهیتم  ).  مثل الظروف المناخیة(

 . الخیار األكثر مالءمة

 مقارنة بین تقنیة األغشیة البلوریة والرقیقة  : 10الجدول 
 تقنیة األغشیة الرقیقة   التكنولوجیا البلوریة    

 أداء أفضل في األجواء الدافئة أو الحارة  انخفاض سریع في األسعار   مزایا 
 ) فافیةن ال لحام ، ال ثنائیات ال( اقل  عامل الشكل المعقد  كفاءة عالیة 

 التلوث الجزئي  / استجابة أفضل للتظلیل الجزئي    يالتشغیلی  العمرأثبت 
 تركیز عامل شكل منتج واحد  

 توحید الشركة المصنعة   التحدیات 
  

 عدد أقل من الالعبین المھمین أو الراسخین في ھذا المجال  

تكلفة  وارتفاع   ، الھوامش  على  الضغط 
 التصنیع  

 بیانات عمریة تاریخیة محدودة  
  

ابتكار وحدة خلیة لم یتم اختباره میدانیًا    72
 فشل اللحام المحتمل    -سنوات  5<

 %0.5مقابل   %0.7تراجع اإلنتاج السنوي 
  

االبتكارات الجدیدة ، مثل الباعث االنتقائي ،   
 عاًما  30لیس لھا عمر تشغیلي مثبت لمدة 

 مواد شبھ موصلة  الیمكن أن یستتبع استخدام مادة خطرة ك
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 بدائل التصمیم     4.3 

القریبین   المحلي  المجتمع  أعضاء  أجریت مع  التي  المشاورات  ، وكجزء من  واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم  دراسة  "  5القسم  "راجع  (خالل 
 : وتأثیراتھا علىلسرو  كانت ھذه الشكاوى تتعلق بشكل أساسي بإزالة أشجار ا. ، تم تلقي العدید من المخاوف) للحصول على تفاصیل إضافیة

 القسم "یقیم . التأثیرات المرئیة المتعلقة بالمناظر الطبیعیة التي توفرھا األشجار لتلك المنازل والمجتمعات المحیطة مباشرة بموقع المشروع  
البیئیة مثل ھذه اآلثار واالستنتاج الرئیسي ھو أن مثل ھذه اآلثار ال تعتبر كبیرة وسیتم تنفیذ تدابیر تخفیف إلضافة مثل ھذه التأثیرات  " 7.2

 واالجتماعیة ؛

 مثل ھذه اآلثار  "  10.2القسم  "یقیم  .  آثار التنوع البیولوجي المتعلقة بالضرر واالضطراب بالموائل في المنطقة بسبب إزالة ھذه األشجار
 بیئیة واالجتماعیة ؛ و واالستنتاج الرئیسي ھو أن مثل ھذه اآلثار ال تعتبر كبیرة وسیتم تنفیذ تدابیر التخفیف إلضافة مثل ھذه التأثیرات ال

 مثل ھذه اآلثار واالستنتاج الرئیسي ھو أن  "  12.2القسم  "یقیم  .  تؤثر جودة الھواء المتعلقة باألشجار على تحسین جودة الھواء في المنطقة
 . مثل ھذه اآلثار ال تعتبر كبیرة

بشكل أساسي على الحدود الغربیة وداخل األجزاء الوسطى من الموقع كما ھو معروض باللون األحمر في    السروكما تمت مناقشتھ سابقًا ، تقع أشجار 
 .  الشكل أدناه

 
 ضمن موقع المشروع  السرو موقع أشجار : 6الشكل 

واألونروا   لالستشارات  ایكومثل ھذه التعلیقات وتقلیل ھذه اآلثار إلى أقصى حد ممكن ، أجریت مناقشات بین  أجل معالجة  من  وومع ذلك ،  
بناًء على ھذه المناقشات ، تم النظر  و.  ومستشارھم الفني للتحقیق في بدائل التصمیم التي تأخذ في االعتبار االھتمامات التي تمت مناقشتھا أعاله

 : بدائل رئیسیة ) 4( في أربعة 

   في الموقع ، وسیتم استخدام مساحة األرض    السرومع ھذا الخیار ، ستتم إزالة جمیع أشجار  .  في الموقعالسرو  إزالة جمیع أشجار  :  1البدیل
في إطار ھذا البدیل ، ستقوم األونروا بتنفیذ برنامج زراعة األشجار داخل مباني مركز وباإلضافة إلى ذلك ،  .  بأكملھا لتطویر المشروع

 .التي سیتم إزالتھا  السرولمضاعفة عدد أشجار ) ولكن خارج موقع المشروع(عمان للتدریب 

  أي الموجودة في  (في الموقع   السرومع ھذا الخیار ، سیتم الحفاظ على جمیع أشجار . في الموقعالسرو الحفاظ على جمیع أشجار : 2البدیل
ومع ذلك ، یجب أن تؤخذ المسافة العازلة من ھذه األشجار في االعتبار لتأثیرات التظلیل التي من شأنھا تقلیل ).  األجزاء الغربیة والوسطى

المتاحة أللواح   الفعالة  تقلیل الطاقة اإلنتاجیة اإلجمالیة للمشروع  الشمسیةالمساحة  البدیل  وقد .  وبالتالي  تنفیذ نموذج محاكاة لھذا  تبلغ .  تم 
  1989في حین أن الطاقة اإلنتاجیة ھي فقط  )  1تحت البدیل  (  2م    41000مقارنة بـ    2م    25000احة في ھذه الحالة  المساحة المقدرة المت 

 ). 1تحت البدیل (كیلو وات  3315كیلو وات من التیار المتردد مقابل 

   باإلضافة  .  على الحدود الغربیة بینما ستتم إزالة األشجار الموجودة في األجزاء الوسطى  السروسیتم الحفاظ على جمیع أشجار  :  3البدیل
)  ولكن خارج موقع المشروع(في إطار ھذا البدیل ، ستنفذ األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب  وإلى ذلك ،  
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األشجار في األجزاء الغربیة إلى مستوى    تقلیمفي ظل ھذا البدیل ، سیتم  و ،    باإلضافة إلى ذلك.  لمضاعفة عدد األشجار التي تمت إزالتھا
 . ارتفاع مناسب من أجل تقلیل تأثیرات التظلیل الفعالة إلى أدنى حد ممكن حتى ال تتأثر الطاقة اإلنتاجیة

   باإلضافة  .  شجار الموجودة في األجزاء الوسطىعلى الحدود الغربیة ، بینما ستتم إزالة األالسرو  جمیع أشجار    المحافظة على  ستتم  :  4البدیل
في إطار ھذا البدیل ، ستنفذ األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب لمضاعفة عدد األشجار التي  وإلى ذلك ،  

في ظل ھذا البدیل و. لموقع المشروع المحددتمت إزالتھا ، ولكنھا ستشمل أیًضا زراعة األشجار على الحدود الشمالیة والجنوبیة والشرقیة 
بمجرد نموھا إلى االرتفاعات  (األشجار في األجزاء الغربیة وفي مراحل الحقة األشجار في األجزاء الشمالیة والجنوبیة والشرقیة    تقلیم، سیتم  

 . ن الطاقة اإلنتاجیة ال تتأثرفإ  لذا. نإلى مستوى ارتفاع مناسب من أجل تقلیل تأثیرات التظلیل الفعالة إلى أدنى حد ممك) المناسبة

كخیار أول ، وإذا تم اإلشارة إلى أن ھذا الخیار غیر ممكن ، بناًء على    4مع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله ، یوصى بأن تتبنى األونروا البدیل  
 .  3دراسات فنیة ، فیجب النظر في البدیل 

تأثر الطاقة اإلنتاجیة للمشروع ، مع معالجة اآلثار التي تثیرھا المجتمعات المحلیة على النحو المحدد  ، من المتوقع أال ت   4و    3بموجب كال الخیارین  
 . أعاله

األشجار الحالیة واألشجار التي سیتم (یجب أن تبحث بالتفصیل في آثار األشجار  وومع ذلك ، لتأكید البدیل األنسب ، یجب إجراء دراسة فنیة  
بناًء على ذلك ، و).  اإلنتاجكفاءة  لتشمل على وجھ الخصوص تأثیرات التظلیل التي بدورھا تؤثر على  (  األلواح الشمسیة  مزرعةعلى  )  غرسھا

الذي یحدد أنواع األشجار التي تناسب الموقع والقیود التي تم تحدیدھا ، وأین یجب ویجب أن تتضمن الدراسة أیًضا برنامج زراعة األشجار  
 . یجب أن یكون عالم البیئة جزًءا من الفریق الذي یقوم بھذه الدراسة . امج الصیانة ، وما إلى ذلكزراعتھا ، ومتطلبات برن 

   
  

 "  ال مشروع" بدائل    4.4

سیبقى موقع و .  إذا كان األمر كذلك ، فسیظل موقع المشروع كما ھوو.  لن یتم تطویره    میجاواط  3أن مشروع  "  ال یوجد مشروع"یفترض البدیل  
 .شاغر وغیر مستخدم مع عدم وجود قیمة محددة الستخدام األرض  -المشروع مع خصائصھ الحالیة 

ومع .  تماعيفي حالة عدم تقدم المشروع ، سیتم تجنب اآلثار البیئیة السلبیة المتعلقة بالمشروع التي تمت مناقشتھا خالل تقییم األثر البیئي واالجو
أنحاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي ، فإن ھذه اآلثار بشكل عام ال تشكل أي قضایا مثیرة للقلق ویمكن السیطرة  ذلك ، وكما لوحظ في جمیع  

ومع ذلك ، إذا لم یتحرك المشروع إلى األمام ، .  ممارسات العامةللعلیھا والتخفیف من حدتھا بشكل مناسب من خالل تنفیذ تدابیر إدارة أفضل  
 :تشمل ھذه الفوائد ما یليو. تصادیة والبیئیة اإلیجابیة الھامة والحاسمةفلن تتحقق الفوائد االق

   المساھمة في زیادة أمن الطاقة من خالل تنمیة موارد الطاقة المحلیة وتقلیل االعتماد على مصادر الطاقة الخارجیة ؛ 

 ألعباء المالیة الضخمة من فواتیر الكھرباء ؛ سیكون للتطویر أثر اقتصادي إیجابي شامل على مرافق األونروا حیث سیساھم في تقلیل ا 

   استھالك األونروا للكھرباء من الشبكة والتي تأتي أساًسا من محطات الطاقة  )  تنھيإن لم  (من المتوقع أن تقلل الطاقة النظیفة المنتجة بشكل كبیر
 تباس الحراري وكذلك انبعاثات ملوثات الھواء ؛وھذا بدوره سیساعد في الحد من انبعاثات غازات االح.  القائمة على الوقود األحفوري

 إلى حد ما ، من المتوقع أن یعمل المشروع خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل على خلق فرص عمل محلیة  . 

في حالة  و .  روعفي الختام ، یجب أن یقوم تقییم األثر البیئي واالجتماعي بالتحقیق في جمیع اآلثار اإلیجابیة والسلبیة المحتملة من تطویر المش و
مقابل اآلثار البیئیة السلبیة وذلك  ھذا المشروع ، من المھم الموازنة بین اآلثار االقتصادیة والبیئیة اإلیجابیة الكبیرة المتكبدة من تطویر المشروع ،  

تخلص  .  بشكل مناسب  ھویمكن تخفیف  بطبیعتھ  حیث یخلص تقییم األثر البیئي واالجتماعي إلى أنھ طفیف  -المتوقعة على مستوى الموقع المحدد  
 .لیس خیاًرا مفضالً " ال مشروع "المقارنة في ھذا الفصل بوضوح إلى أن بدیل 
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 استشارة ومشاركة أصحاب المصلحة     5

 ھداف  األ   5.1

مطلب قانوني لإلطار القانوني الوطني تعد مشاركة أصحاب المصلحة جزًءا ال یتجزأ من الممارسات الجیدة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي ، وھي  
توصیات    10تحدد المعاییر البیئیة واالجتماعیة رقم  و.  10  رقم  لتقییم األثر البیئي في األردن ، وھي مطلب من معاییر البنك الدولي البیئیة واالجتماعیة

التي یمكن أن تؤثر ومعینة من أجل إشراك أصحاب المصلحة ، لضمان مشاركة أصحاب المصلحة بشكل مناسب في القضایا البیئیة واالجتماعیة  
 . إلفصاح عن المعلومات والتشاور الھادفعملیة اعلیھم من خالل 

وره یوثق مخاوف جمیع مجموعات أصحاب المصلحة ویتأكد  الھدف من التشاور مع أصحاب المصلحة ھو ضمان حدوث نھج تشاركي ، والذي بد
یجب أن تكون مشاورة أصحاب المصلحة عملیة تواصل ثنائیة .  من مراعاة ھذه المخاوف واالستجابة لھا ودمجھا في عملیة صنع القرار للتنمیة  

یجب أن یتم التشاور مع  و.  على أرض الواقع منھممن  ینقل المعلومات إلى أصحاب المصلحة ، ولكنھ یحصل أیًضا على معلومات إضافیة    -االتجاه  
 . أصحاب المصلحة وإشراكھم في المرحلة األولى لعملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي وتنفیذھا طوال فترة الدراسة

على المشروع المقترح بشكل  یتم تعریف صاحب المصلحة على أنھ أي فرد أو مجموعة من المحتمل أن تتأثر بالمشروع المقترح أو یمكنھا أن تؤثر 
تعتبر استشارة أصحاب المصلحة بمثابة عملیة شاملة لمشاركة المعلومات التي تمكن أصحاب المصلحة من فھم المخاطر  .  مباشر أو غیر مباشر

 . وتوضیح تصوراتھم تجاھھا ھاواآلثار والفرص المتعلقة بالتنمیة أو المشروع ، مما یسمح لھم بالتعبیر عن آرائھم بشأن 

  

 متطلبات إشراك أصحاب المصلحة     5.2

 األردنیة والسیاسیةالمعاییر القانونیة     5.2.1

طلب  یت ".  2020لعام    69رقم    التصنیف والترخیص البیئي نظام  "تم تضمین المتطلبات القانونیة األردنیة لالستشارة والمشاركة بشكل أساسي في  
یجب عقد جلسة تحدید النطاق من فإنھ  دراسة شاملة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي ،  فیھا  أنھ بالنسبة لتلك المشاریع التي تتطلب وزارة البیئة  النظام  

ب المصلحة  الھدف من الجلسة ھو تزوید مجموعات أصحا و.  بالمشروع  االذین قد یتأثرووبدایة تقییم األثر البیئي واالجتماعي لجمیع أصحاب المصلحة  
من أجل السماح لھم بالمشاركة في التحقیق وتحدید اآلثار المحتملة التي قد تنشأ من وذلك بجمیع المعلومات المتاحة عن المشروع والبیئة المحیطة ، 

 . واالجتماعي البیئي األثرتقییم  ب  الخاصة الدراسة في المشروع بحیث یتم أخذ مخاوفھم في االعتبار

أن نتائج دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي سیتم اإلعالن عنھا ألصحاب المصلحة والجمھور بالطریقة التي   یحدد النظام  باإلضافة إلى ذلك ،  
 .  مع األخذ في االعتبار نوع وطبیعة تطویر المشروع -تراھا الوزارة مناسبة ، ویتم التعامل مع ذلك على أساس كل حالة على حدة 

، ال یتطلب ھذا المشروع دراسة شاملة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي ، وبالتالي ال یلزم توفیر مشاركة    "  3.1  القسم  "لك ، كما نوقش سابقًا في  ومع ذ
 .  أصحاب المصلحة

  

 10  رقم  المعیار البیئي واالجتماعي للبنك الدولي  5.2.2

  10یحدد المعیار البیئي واالجتماعي رقم  و.  للبنك الدولي التوصیات المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة  10  رقمیحدد المعیار البیئي واالجتماعي  
 : المتطلبات التالیة لمشاركة أصحاب المصلحة أثناء إعداد المشروع

   إطار زمني یتیح إجراء مشاورات مفیدة حول تصمیم المشروعسیشارك المقترضون مع أصحاب المصلحة طوال دورة حیاة المشروع وفي  .
 .حجم المشروع ومخاطره وآثاره المحتملة / ستكون طبیعة ونطاق وتكرار مشاركة أصحاب المصلحة متناسبة مع طبیعة و

   المناسب الوقت  في  إلیھا  الوصول  وذات صلة ومفھومة ویمكن  مناسبة  بمعلومات  المصلحة  المقترضون أصحاب  معھم  سیزود  والتشاور   ،
 .  بطریقة مناسبة ثقافیًا ، وخالیة من التالعب والتدخل واإلكراه والتمییز والتخویف

 3(التخطیط لكیفیة المشاركة مع أصحاب المصلحة ؛ ) 2(تحدید أصحاب المصلحة وتحلیلھم ؛ ) 1: (سیشمل إشراك أصحاب المصلحة ما یلي  (
 رفع التقاریر إلى أصحاب المصلحة ) 6( معالجة المظالم واالستجابة لھا ؛ ) 5( اب المصلحة؛ التشاور مع أصح) 4(اإلفصاح عن المعلومات ؛ 

 باإلضافة إلى ذلك ، سیحدد  و. سیحدد المقترض أصحاب المصلحة المختلفین ، سواء األطراف المتأثرة بالمشروع أو األطراف المعنیة األخرى
 . والتي قد تكون محرومة أو ضعیفة بسبب ظروفھا الخاصة) اتأفراد أو مجموع(المقترض األطراف المتأثرة بالمشروع 

   المقترض وآثاره وتدابیر   عملیة  سیجري  المشروع  آرائھم حول مخاطر  لتوضیح  فرًصا  المصلحة  توفر ألصحاب  بطریقة  الھادف  للتشاور 
 .  التخفیف ، ویسمح للمقترض بالنظر فیھا واالستجابة لھا
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  ب المصلحة بما یتناسب مع طبیعة المشروع وحجمھ ومخاطره وآثاره المحتملةسیضع المقترض وینفذ خطة إشراك أصحا  . 

 لھذا  و.  سیستجیب المقترض لمخاوف وتظلمات األطراف المتأثرة بالمشروع فیما یتعلق باألداء البیئي واالجتماعي للمشروع في الوقت المناسب
 . ھذه المخاوف والشكاوىالغرض ، سیقترح المقترض آلیة تظلم وینفذھا لتلقي وتسھیل حل 

  

 تحدید أصحاب المصلحة     5.3

أو متأثرة بتطویر    / من أجل تحدید عملیة اتصال مع أصحاب المصلحة ، تم تحدید العدید من مجموعات أصحاب المصلحة التي قد تكون مھتمة و  
 : یمكن وصفھا بأنھا. ھناك عدد من مجموعات األشخاص والفئات االجتماعیة المھتمین بالمشروع على مستویات مختلفة. المشروع وتنفیذه

 ؛  ) مثل المجتمعات المحلیة(مجموعات االجتماعیة الذین سیتأثرون بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمشروع األشخاص وال .1

 ؛ و ) مثل المقرضین(األشخاص والفئات االجتماعیة الذین قد یشاركون في تنفیذ المشروع  .2

ولكن لدیھم إمكانیة التأثیر واتخاذ القرارات بشأن قد یكون األشخاص والمجموعات االجتماعیة الذین ال یتأثرون بتطور المشروع في حد ذاتھ ،   .3
 .  أو قد یكون لدیھم مصلحة في المشروع / تنفیذ المشروع و 

 . المجموعات الرئیسیة ألصحاب المصلحة التي تم تحدیدھا حتى اآلن مدرجة في الجدول أدناه

 مجموعات محددة من أصحاب المصلحة  : 11الجدول 
   العالقة أصحاب المصلحة  

 أصحاب المصلحة الذین قد یتأثرون بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمشروع  

منطقة القویسمة  من  المجتمع المحلي
منطقة  على وجھ التحدید لتشمل 

 المقابلین 
 

المشروع ، حیث قد یتمكنون من لدى السكان المحلیین في منطقة القویسمة مصلحة راسخة في   -
   . الحصول على فرصة عمل

الشرق   - إلى  المشروع  بمنطقة  تحیط مباشرة  التي  تتأثر األسر  أن  یمكن   ، التحدید  على وجھ 
والجنوب والغرب بالتأثیرات اإلیجابیة والسلبیة المختلفة نتیجة للمشروع كما تمت مناقشتھ في جمیع 

 ي مراحل تقییم األثر البیئي واالجتماع 
معلمین   ویضم  عمان  تدریب  مركز 

 وطالب وموظفین 
بالتأثیرات اإلیجابیة والسلبیة    -  المناطق المحیطة مباشرة بمنطقة المشروع في الشمال  تتأثر  یمكن أن 

 المختلفة نتیجة للمشروع كما تمت مناقشتھ خالل تقییم األثر البیئي واالجتماعي 

 في تنفیذ المشروع   ا أصحاب المصلحة الذین قد یشاركو

 ضمان تطویر المشروع وفقًا للمعاییر والمتطلبات البیئیة واالجتماعیة المقبولة     -  المقرض  / المستثمر 

 أو قد یكون لدیھم مصلحة في المشروع   / أصحاب المصلحة الذین قد یكون لدیھم إمكانیة التأثیر واتخاذ القرارات بشأن تنفیذ المشروع و 

 الحكومة المركزیة  

 )  MoEnv(وزارة البیئة 
 مسؤول عن تقدیم التصریح البیئي للمشروع   -
 مسؤول عن اإلدارة الشاملة لمدافن النفایات الخطرة   -
 مسؤول عن اإلدارة الشاملة لمجاالت االھتمام البیئي الحرج  -

 األشجار و  مسؤول عن اإلدارة العامة لمحمیات الرعي ومناطق الغابات -  )  MoA(وزارة الزراعة 
 

 المسؤولیة الشاملة عن صحة العمال وسالمتھم باإلضافة إلى ظروف االجتماع المناسبة    -  )  MoL(وزارة العمل  

الصحة    -  )  MoH(وزارة الصحة  الشاملة عن  المسؤولیة  المحلیة ویتحملون  للمناطق  الصحیة  والمرافق  الخدمات  یقدمون  إنھم 
 والسالمة العامة  

وزارة األشغال العامة واإلسكان  
)MPWH ( 

تنفیذ    -  المحلیة في مشاریع    زیادةالتي تھدف إلى    األنظمة  المسؤولیة الشاملة عن  توظیف المجتمعات 
 التنمیة  

 وزارة المیاه و  
 الماء  ) / MWI(الري 

 )  WAJ(سلطة األردن 

 المسؤولیة الشاملة عن توفیر احتیاجات المشروع من المیاه ومتطلبات التخلص من میاه الصرف الصحي    - 
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 مسؤول عن حمایة اآلثار والحفاظ علیھا والمحافظة علیھا في األردن   -  ) DoA(دائرة اآلثار 

 مسؤول عن اإلدارة العامة للطیران المدني في األردن     -  ) CARC(ھیئة تنظیم الطیران المدني 

 مسؤول عن اإلدارة العامة للطیران العسكري في األردن     -  )  RJAF(سالح الجو الملكي األردني 

 الوكاالت الحكومیة المحلیة  
 في تنفیذ اللوائح التي تھدف إلى تعظیم توظیف المجتمعات المحلیة في مشاریع التنمیة   تشارك -  عمان متصرفیة 

 إعادة تأھیل والمسؤولیة العامة عن بناء وتطویر الطرق والشوارع   - أمانة عمان الكبرى 
 المسؤولیة الشاملة إلدارة النفایات الصلبة لتشمل الجمع والتخلص   -
 المسؤولیة الشاملة عن تقسیم األراضي وتحدید االستخدامات المسموح بھا داخل كل منطقة   -

ویمثل ذلك مسؤول منتخب من المنطقة یمثل المجتمعات المحلیة مع مصلحة راسخة في ضمان الحفاظ    -  منطقة المقابلین  / قضاء القویسمة 
 على مصلحتھم 

 المسؤولیة العامة عن شبكة توزیع الكھرباء في محافظة عمان  -  شركة الكھرباء االردنیة  
 المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات األخرى  

الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة  
)RSCN ( 

المنظمة البیئیة غیر الحكومیة األكثر نشاطا في األردن وھي مكلفة أیضا من قبل وزارة البیئة إلدارة   - 
 المناطق ذات االھتمام البیئي الحرج في األردن  
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 التشاور مع أصحاب المصلحة والمشاركة حتى اآلن     5.4

 . یعرض الجدول أیًضا النتائج الرئیسیة. یعرض الجدول أدناه مشاورات أصحاب المصلحة وأنشطة المشاركة التي تم االضطالع بھا أثناء عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي

 التشاور مع أصحاب المصلحة والمشاركة حتى اآلن  : 12الجدول 
الموضوع   طریقة االستشارة     جھة ال   الرقم

 الرئیسي  
 النتیجة الرئیسیة   الھدف من االستشارة  

 جھة حكومیة وطنیة  
 وزارة البیئة     1

ــنھ   ــتاذ فواز كراســ  / االســ
ر   ــدـی راخــیصم ـت ع    اـل ـن وـم
 التلوث

 

والمكونات واألنشطة والجدول الزمني وناقش  اشرح المشروع   عام  اجتماع ثنائي  
الرئیسیة المتوقعة  واالجتماعیة  البیئیة  التأثیرات  الھدف  .  أیًضا 

ھو فھم األفكار واآلراء وأي قضایا رئیسیة ذات أھمیة حتى یتم  
 . تطویر المشروع خاللأخذھا في االعتبار 

أ ھو  الوحید  المطلب  وكان  للقلق  مثیرة  رئیسیة  قضایا  أي  تثار  یقوم  لم  ن 
كما (المشروع بتحدیث تصریح الموافقة على الموقع الذي تم الحصول علیھ  

 . من خالل تقدیم خطاب رسمي إلى وزارة البیئة")    3.1  القسم"ھو موضح في  
  
  

 وزارة الزراعة    2
قسم  ) / وزارة الزراعة(

 الغابات
  / االستاذ یوسف الرواحنھ 

 رئیس دائرة الغابات

الحصول على معلومات عن أشجار الغابات في الموقع واإلعفاء   التنوع البیولوجي   االجتماعات الثنائیة 
من التعویض وتحدید أي قضایا رئیسیة ذات أھمیة أو متطلبات  

 . إضافیة یجب أخذھا في االعتبار

تتم مناقشة  .  لم تُثار أي قضایا رئیسیة مثیرة للقلق ولم یتم تحدید متطلبات إضافیة
 ".  8.1.2القسم "النتائج بمزید من التفصیل في 

  / وزارة المیاه والري    3
 سلطة المیاه األردنیة 

  / السیدة فاطمة السلمان 
 مدیر الخدمات الفنیة 

البنیة التحتیة  االجتماعات الثنائیة 
 والمرافق  

المیاه والصرف الصحي   المعلومات عن أنظمة وشبكات  جمع 
وتحدید أي قضایا ذات أھمیة فیما یتعلق بإمدادات المیاه الحالیة  

 .  وشبكات الصرف الصحي في منطقة المشروع

یتم توفیر . لم تُثار أي قضایا رئیسیة مثیرة للقلق ولم یتم تحدید متطلبات إضافیة
 ". 2.1.13القسم "المعلومات التي تم الحصول علیھا في 

وزارة األشغال العامة     4
 ) MoPWH(واإلسكان 

رئیس قسم   / منى بالونة 
 مراقبة العمل الھندسي 

حول   علم االجتماع  االجتماعات الثنائیة  التوظیف  "  2016لسنة    131رقم    النظام"مناقشة  بشأن 
وقابلیتھا   التنمیة  مشاریع  في  المحلیة  للمجتمعات  اإلجباري 

 .  للتطبیق على المشروع

تتوفر معلومات إضافیة حول العملیة في  .  نطبق على المشروع النظام ی ذكر أن  
 ". 14.2القسم "
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 وزارة الداخلیة     5
  

الثانویة   علم االجتماع  االتصاالت الھاتفیة   واالقتصادیة  االجتماعیة  البیانات  على  الحصول 
 .  للمجتمعات المتضررة من المشروع حسب توفرھا

 ".  1.14 القسم "یتم تضمین المعلومات التي تم الحصول علیھا في 

 ) DoA(دائرة اآلثار    6
 / عبادي الاالستاذ اكثم 

 مدیر الحفریات 

التراث  و اآلثار  االجتماعات الثنائیة 
  الثقافي 

لموقع المشروع ، وتحدید أي متطلبات رئیسیة اآلثار  إجراء تقییم  
في   أخذھا  الحصول على  .  االعتباریجب   ، ذلك  إلى  باإلضافة 

 .خطاب عدم ممانعة لتطویر المشروع

راجع .  تم إجراء التقییم األثري واستكمالھ وتم الحصول على خطاب عدم ممانعة
 . "1.11القسم "

االجتماعیة   علم االجتماع  االتصاالت الھاتفیة   دائرة االحصاء     7 البیانات  على  الثانویة  الحصول  واالقتصادیة 
 .  للمجتمعات المتضررة من المشروع حسب توفرھا

 ".  14.1القسم "یتم تضمین المعلومات التي تم الحصول علیھا في 

ھیئة تنظیم الطیران المدني    8
)CARC ( 

السید عبد الرحمن أبو 
مفتش سالمة   / جبارة 

 المطارات 

العامة   االجتماعات الثنائیة  الصحة 
 والسالمة  

مناقشة اآلثار المحتملة على سالمة الطیران المدني وتحدید أي 
 .  متطلبات یجب أخذھا في االعتبار طوال فترة تطویر المشروع

لتطویر    ھیئة تنظیم الطیران المدني ذكرت أن خطاب عدم الممانعة مطلوب من  
 ". 7.2.2القسم  "تتوفر تفاصیل إضافیة حول العملیة في . المشروع

سالح الجو الملكي األردني     9
)RJAF( 

  / االستاذ امجد حجازین 
 مھندس كھرباء

العامة   االجتماعات الثنائیة  الصحة 
 والسالمة  

مناقشة اآلثار المحتملة على الطیران العسكري وأي متطلبات  
 .  تطویر المشروعیجب أخذھا في االعتبار طوال فترة  

أن خطاب عدم الممانعة مطلوب من القوات الجویة الملكیة األردنیة ینص على  
تتوفر تفاصیل إضافیة حول المعاییر البیئیة واالجتماعیة في  .  لتطویر المشروع

 ". 7.2.2القسم "

 أمانة عمان الكبرى   10
  / السید مخلص المناصیر 

 نائب االمین العام 

لم تثار أي  . تم الحصول على خطة استخدام األرض المحددة لمنطقة المشروع .  مناقشة حول خطة استخدام األرض الموضوعة لمنطقة المشروع استخدام األراضي   االجتماعات الثنائیة 
قضایا رئیسیة مثیرة للقلق وذكرت أن المشروع یجب أن یحصل على موافقة  

األراضي   استخدام  بشأن  الكبرى  عمان  المقدمة (أمانة  اإلضافیة  التفاصیل 
  المشروع باإلضافة إلى ذلك ، كان الشرط الوحید ھو أن یأخذ  ").  8.1.2القسم  "

 . إزالتھافي االعتبار برنامج زراعة األشجار التي سیتم 

بیانات   استخدام األراضي   االجتماعات الثنائیة  دائرة األراضي والمساحة     11 على  االقتضاء  (الحصول  الملكیة  )  والتوفرحسب  عن 
أي   وتحدید  المشروع  لموقع  األراضي  واستخدام  التاریخیة 

 ).  إن وجدت (نزاعات أو شكاوى 

بناًء على مزید من التحقیقات وومع ذلك ،  .  كان من المقرر أصال أن یحدث ھذا
راجع النتائج المدرجة في  (حول قضایا استخدام األراضي ، لم یعد ذلك مطلوبًا  

 "). 8.1.3القسم "
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 كة الكھرباء األردنیة شر   12
رئیس دائرة   / ماھر ناصر 

 التنفیذ 

وعملیة   عام  االجتماعات الثنائیة  الطاقة  إخالء  مسار  حول  معلومات  على  الحصول 
لتشمل تخصیص األراضي ، والبناء ، والتشغیل ، وما    تنفیذھا

 . إلى ذلك

 ".  17الفصل  "المعلومات التي تم الحصول علیھا مدرجة في 

 الوحدات الحكومیة المحلیة والجھات المحلیة  
رئیس  / منطقة المقابلین    13

 المجلس المحلي 
 / األستاذ نائل الھمالن 
 رئیس اللجنة المحلیة 

الزمني وناقش  اشرح المشروع والمكونات واألنشطة والجدول   عام  االجتماعات الثنائیة 
الھدف ھو  .  أیًضا التأثیرات البیئیة واالجتماعیة الرئیسیة المتوقعة

أھمیة ذات  رئیسیة  قضایا  وأي  واآلراء  األفكار  یتم    فھم  حتى 
 . تطویر المشروعخالل  أخذھا في االعتبار

 .  لم تُثار أي قضایا رئیسیة مثیرة للقلق ولم یتم تحدید متطلبات إضافیة

رة     14 ــأـث ت ـم اـل ــات  ع ـم جــت ـم اـل
مباشـرة بالمشـروع تتوفر 
القائمة الكاملة لألشـخاص 
تـشارتھم في  الذین تمت اـس

 . الملحق الثالث

من  عام  المقابالت  بالعدید  مباشرة  محاطة  حضریة  منطقة  في  المشروع  یقع 
.  والمباني السكنیة بما في ذلك مدرسة وروضة أطفال  المنشآت

جمیع    وقد مع  المباشرة  المقابالت  إجراء  المحیطة    الجھاتتم 
مباشرة بموقع المشروع لشرح المشروع والمكونات واألنشطة  
متوقعة رئیسیة  تأثیرات  أي  مناقشة  وأیًضا  الزمني  .  والجدول 

ذات أھمیة    الھدف ھو فھم األفكار واآلراء وأي قضایا رئیسیة 
 . تطویر المشروع خاللحتى یتم أخذھا في االعتبار 

خالل عملیة التشاور وفي مرحلة الحقة من خالل الرسائل الرسمیة المقدمة ، 
 : أثیرت العدید من المخاوف من قبل ھذه الكیانات والتي تشمل بإیجاز ما یلي

الضوضائي  - والتلوث  وتحدید  .  الغبار  اآلثار  ھذه  تقییم  التخفیف  تم  تدابیر 
 ". 12.2القسم  "راجع . المناسبة

التأثیرات على جودة الھواء في المنطقة من إزالة األشجار الموجودة داخل    -
 ". 12.2القسم "راجع . تم تقییم ھذه اآلثار. موقع المشروع لتطویر المشروع

تم تقییم  .  زیادة مستویات الحرارة من اإلشعاع المنبعث من األلواح الشمسیة  -
 . "7.2القسم  "راجع . ذه اآلثارھ
الموجودة داخل موقع    - إزالة األشجار  البیولوجي من  التنوع  التأثیرات على 

 ". 10القسم  "راجع . تم تقییم ھذه اآلثار. المشروع لتطویر المشروع
لتطویر    - المشروع  الموجودة داخل موقع  المرئیة إلزالة األشجار  التأثیرات 

 ". 7.2القسم "راجع . رتم تقییم ھذه اآلثا. المشروع
تأثیرات الضغط المتزاید على خدمات المیاه في المنطقة بسبب االحتیاجات    -

 " 13.2القسم  "راجع . تم تقییم ھذه اآلثار. المائیة للمشروع
األلواح    - االنعكاسات من  بسبب  الوھج  ھذا .  الشمسیةالتأثیرات من  تقییم  تم 

 ". 7.2القسم "راجع . التأثیر
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ممثلو مركز تدریب عمان    15
سیتم اختیار ممثلي  (

الطالب والمعلمین 
وتحدیدھم من قبل  

 ) األونروا

اشرح المشروع والمكونات واألنشطة والجدول الزمني وناقش   عام  االجتماعات الثنائیة 
الرئیسیة المتوقعة  واالجتماعیة  البیئیة  التأثیرات  الھدف  .  أیًضا 

رئیسیة ذات أھمیة حتى یتم    ھو فھم األفكار واآلراء وأي قضایا
 . تطویر المشروع خاللأخذھا في االعتبار 

على الرغم من أن مثل ھذه االجتماعات كانت مقررة ، إال أن األونروا طلبت  
عدم إجراء مثل ھذه المشاورات بسبب إغالق العدید من  لالستشارات ایكومن 

وبالتالي قد تكون ھناك      19-  كوفید  فایروسمدارس األونروا من حاالت تفشي  
 . مخاطر محتملة في مرافق مركز عمان للتدریب

في المحیطین المقیمین    16
مشروع الطاقة الشمسیة  

  7الكھروضوئیة بقدرة  
 میجاوات 
قع في منطقة  والذي ی 

على بعد  (المقابلین 
كیلومتر واحد من موقع  

الفصل  "راجع  -المشروع 
17(". 

) /  مقیم(السید فراس بشر 
) /  مقیم(السید بالل حمد 

 ) السید فادي البطاینة

واألنشطة والجدول الزمني وناقش  شرح المشروع والمكونات  عام  المقابالت 
 . أیًضا التأثیرات البیئیة واالجتماعیة المتوقعة الرئیسیة

كان الھدف ھو تحدید أي قضایا بیئیة واجتماعیة مھمة من 
میجاوات بناًء على تجاربھم حتى اآلن  7المشروع التشغیلي 

موقع  ب نظًرا ألنھم من سكان المجتمع المحلي المحیطین مباشرة 
 . المشروع

لم یتم تحدید أي قضایا محددة مثیرة للقلق بسبب تشغیل مشروع الطاقة  
كما تمت مناقشة قضایا محددة  . میجاوات 7الشمسیة الذي تبلغ طاقتھ اإلنتاجیة  

 . تتعلق بالوھج والحرارة ، ولكن لم یتم تحدید أي منھا

 منظمات غیر حكومیة  
للحفاظ  الجمعیة الملكیة    17

 )RSCN(الطبیعة  على
    

  / السید نشأت حمیدان 
رئیس مركز مراقبة  

 الحمایة 

البیئیة   التنوع البیولوجي   االجتماعات الثنائیة  بالمحمیات  المتعلقة  البیولوجي  التنوع  قضایا  مناقشة 
المشروع  من  المحتملة  اآلثار  وكذلك  الھامة  الطیور  ومناطق 

 .  على التنوع البیولوجي

تقییم خط األساس للتنوع البیولوجي وتقییم األثر وعملیات التخفیف وقد ذُكر أن  
وشدد على أن أشجار  .  المحددة كافیة ومالئمة ولم یتم تحدید أي متطلبات إضافیة

مزروعة ولیست محلیة ، ولكن إلزالة األشجار الحرجیة  )  السروشجر  (الغابات  
على الطبیعة ولكن ذكر أن ھذا ال یدخل في اختصاص الجمعیة الملكیة للحفاظ  

 . وزارة الزراعة
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 علمي  رویال     18
 ) RSS(المجتمع 

   / السید سھیل حمیدان 
 مدیر المشروع  

اشرح المشروع والمكونات واألنشطة والجدول الزمني وناقش   عام  االجتماعات الثنائیة 
الرئیسیة المتوقعة  واالجتماعیة  البیئیة  التأثیرات  الھدف  .  أیًضا 

األفكار واآلراء وأي قضایا رئیسیة ذات أھمیة حتى یتم  ھو فھم 
 . أخذھا في االعتبار طوال تطویر المشروع

 .  لم تُثار أي قضایا رئیسیة مثیرة للقلق ولم یتم تحدید متطلبات إضافیة

   أخرى
  50  مشروع طاقة أكوا    19

 میجا وات  
 *  شمسیة طاقة مشروع  

   / عادل ایوب السید 
 االرتباط المجتمعيمدیر 

 

تثیر   عام  االتصاالت الھاتفیة   بیئیة واجتماعیة رئیسیة  كان الھدف ھو تحدید أي قضایا 
القلق من قبل المجتمعات المحلیة من المشروع ، بناًء على تنفیذ 

كان التركیز أیًضا على المناقشة حول  .  آلیة تظلم المجتمع المحلي
 . والحرارة من المشروعأي قضایا محتملة تتعلق بالوھج 

لم یتم تحدید أي قضایا محددة مثیرة للقلق ولم یتم رفع أو تقدیم شكاوى محددة  
بالوھج والحرارة یتعلق  بشكل أساسي خالل مرحلة  .  فیما  التظلمات  تقدیم  تم 

 .البناء وتضمنت قضایا مثل تولید الغبار

  

. قع على حافة قریة في محافظة المفرقی للطاقة الشمسیة میجا وات   50أكوا طاقة مشروع . السكنیة / األردن والتي تقع على مقربة من المناطق الحضریة  تم إجراء بحث لمشاریع الطاقة الشمسیة واسعة النطاق في* 
 . للحصول على تفاصیل إضافیة " 7.2.2 القسم "یرجى الرجوع إلى 

 

 أنشطة إشراك أصحاب المصلحة في المستقبل     5.5

تم وضع إستراتیجیة وخطة  . األخرى المشاركة في المشروع والجھات,ومشاورات أصحاب المصلحة بشكل أساسي تنفیذ خطة واستراتیجیة مشاركة أصحاب المصلحة من قبل المطور المستقبلیة مشاركة التتضمن 
ء مرحلة  الذي یصف أنشطة التشاور مع أصحاب المصلحة المخطط لھا ومعاییر المشاركة البیئیة واالجتماعیة التي سیتم تنفیذھا في مرحلة الحقة أثناوإلشراك أصحاب المصلحة وتم تقدیمھا في الملحق األول ، 

 . اإلنشاء والتشغیل

 .  التي سیتم تنفیذھا والتي یمكن اتباعھا من قبل أصحاب المصلحة في المشروع بما في ذلك المجتمعات المتضررةوشكاوى المشروع   ألیة / الثاني آلیة التظلم  باإلضافة إلى ذلك ، یحدد الملحق

  

 نھج ومنھجیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي     6

 :یصف الفصل منھجیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي ، بما في ذلك. البیئیة واالجتماعیة للمشروعیصف ھذا الفصل النھج والمنھجیة المستخدمة لتقییم المعاییر 

  نھج لتحدید منطقة الدراسة المكانیة والزمانیة ؛ 

   منھجیة لتقییم الظروف البیئیة األساسیة ؛ 

  بما في ذلك نھج تحدید األھمیة ، وتطویر تدابیر التخفیف وتقییم اآلثار البیئیة المحتملة -المنھجیة المستخدمة لتقییم التأثیرات البیئیة المحتملة للمشروع . 
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 حدود الدراسة ونطاق التقییم   تخطیط   6.1

 تعریف منطقة الدراسة المكانیة    6.1.1

المنطقة التي یمكن أن تحدث فیھا تأثیرات كبیرة للمشروع بشكل معقول ، إما بمفردھا أو باالقتران مع تلك  "ھذه ھي . الشاملة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي المنطقة المحتملة لتأثیر المشروعتمثل منطقة الدراسة 
 ". الخاصة بالتطورات والمشاریع األخرى

خط  ) 2(موقع مشروع الطاقة الشمسیة كما ھو محدد باللون األزرق في الشكل أدناه ؛ و ) 1: ( المشروع لتشمل  منغصاتم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع بصمة بشكل عام ، تشمل منطقة الدراسة الخاصة بتقیی 
 . تفریغ الطاقة كما ھو محدد باللون األصفر في الشكل التالي

، یتم تحدید منطقة دراسة موضوعیة مناسبة لكل موضوع على أساس كل حالة على ) االجتماعیة واالقتصادیة ، إلخ الخدمات ، والمعاییرالبنیة التحتیة و(لفردیة لتقییم المعاییر البیئیة واالجتماعیة اوباإلضافة إلى ذلك ، 
عند تحدید مجاالت الدراسة الموضوعیة ھذه ، تم أخذ نوع ودرجة التأثیرات  . البیئي واالجتماعيتم تحدید منطقة الدراسة الموضوعیة ھذه بوضوح في القسم ذي الصلة الذي یتعلق بھ في جمیع أنحاء تقییم األثر . حدة

 . المباشرة وغیر المباشرة المحتملة في االعتبار
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 النطاق الزمني للتقییم    6.1.2

 :  النحو التاليسیتم تطویر المشروع في تسلسل من ثالث مراحل ، على 

  مرحلة التخطیط والبناء 

   مرحلة التشغیل 

   مرحلة وقف التشغیل 
  

 : منطقة الدراسة 7شكل    
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   مرحلة التخطیط والبناء   )أوال (

نشطة البناء یتضمن ذلك بشكل أساسي إعداد التصمیم والتخطیط التفصیلیین للمشروع ، ونقل مكونات المشروع في الموقع ، باإلضافة إلى إعداد الموقع وأ.  وھذا یشمل أنشطة البناء التي سیضطلع بھا المقاول الھندسي
یشمل أیًضا أنشطة البناء التي ستضطلع بھا شركة الكھرباء األردنیة فیما یتعلق بخط تفریغ و.  ، ومحطة فرعیة ، ومباني ، وما إلى ذلك  وسلسلة محوالتداخلیة ،    عبور، وطرق    األلواح الشمسیة لتركیب مصفوفات  

 .الطاقة لتشمل تحضیر الموقع وأنشطة الحفر ، ومد الكابالت ، والردم ، وما إلى ذلك

   مرحلة التشغیل   ) ثانیا(

،   التحویل، وخدمة    األلواح الشمسیةمثل تنظیف وحدة  (وأنشطة الصیانة    األلواح الشمسیة  لمزرعةوھذا یشمل األنشطة التي یتعین على مشغل المشروع القیام بھا والتي تشمل بشكل أساسي التشغیل الیومي العادي  
 . التي ستضطلع بھا شركة الكھرباء األردنیة فیما یتعلق بصیانة خط تفریغ الطاقة في حالة األعطال ویشمل ذلك أیًضا أنشطة التشغیل). وفحص السالمة الھیكلیة ، وما إلى ذلك

   مرحلة وقف التشغیل   )ثالثا (

باإلضافة إلى ذلك ، سیتم ترمیم .  للتخلص النھائي)  ، المحطة الفرعیة ، خط تفریغ الطاقة ، إلخ  سلسلة المحوالت،    األلواح الشمسیة مصفوفات  (یمكن أن تشمل أنشطة إیقاف التشغیل فصل مكونات المشروع المختلفة  
 . المسارات المستخدمة في صیانة المركبات وإزالة البوابات واألسوار

من اإلدارة غیر (وعلى وجھ التحدید في اآلثار المتعلقة بالھیدرولوجیا والجیولوجیا المائیة   -بشكل عام ، تتشابھ التأثیرات المتوقعة خالل مرحلة إیقاف التشغیل في طبیعتھا مع اآلثار التي تم تقییمھا خالل مرحلة البناء  و
لذلك ، یُفترض أن تقییم التأثیرات لتلك المستقبالت والتخفیف الذي تم تحدیده أثناء مرحلة البناء ینطبق على ھذه المرحلة على وجھ  .  والصحة والسالمة المھنیة، ونوعیة الھواء والضوضاء ،  )  النفایات  لندفقالسلیمة  

مثل التخلص من األلواح في نھایة عمرھا (ات المحددة بوضوح لمرحلة إیقاف التشغیل فقط  ومع ذلك ، فقد تم تحدید وتقییم التأثیر.  دون الحاجة إلى إعادة التأكید أو التأكید على ذلك طوال ھذا الفصلوالخصوص  
 ). االفتراضي

  

 الشروط البیئیة واالجتماعیة األساسیة    6.2

األساس تحدید وتعریف أھمیة وحساسیة الموارد البیئیة واالجتماعیة المختلفة  یتضمن وصف خط  .  كجزء من عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي ، تم تحدید الظروف البیئیة واالجتماعیة األساسیة لمنطقة الدراسة
لتدابیر المناسبة التي ل لیعتبر فھم قیمة أو حساسیة الموارد والمستقبالت للتأثیرات والتغییرات اعتباًرا مھًما عند تحدید أھمیة التأثیرات ، ویسمح بتحدید أفض.  والمستقبالت التي یحتمل أن تتأثر ، أي داخل منطقة الدراسة

 .یمكن استخدامھا لتجنب اآلثار ، ولتخفیف أي آثار سلبیة

 :  أخذ وصف الظروف البیئیة األساسیة في االعتبار مجموعة واسعة من البیانات والمعلومات التي تم جمعھا من مصادر مختلفة ، بما في ذلك 

  الدراسات المكتبیة ومراجعات األدبیات ؛ 

 البیانات من أصحاب المصلحة القانونیین وغیر القانونیین ؛ و 

 المسوحات المیدانیة وتحقیقات الموقع . 

باعتبارھا ذات صلة وقابلة للتطبیق لتشمل ما    14إلى    7الفصول من  تم وصف دراسات خط األساس البیئي من  .  یتم التعامل مع شروط خط األساس على أنھا تلك الشروط التي من شأنھا أن تسود في غیاب المشروع
  الفصل (والتراث الثقافي  اآلثار  ، و) )  10الفصل  (، والتنوع البیولوجي    )9الفصل  (، والجیولوجیا ، والھیدرولوجیا والجیولوجیا المائیة  )  8الفصل  (، واستخدام األراضي  )  7الفصل  ( المناظر الطبیعیة والبصریة  :  یلي
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في كل فصل ، تم وصف المنھجیة التي تم اتباعھا لتقییم كل من تلك المستقبالت  ).  14الفصل  (، والظروف االجتماعیة واالقتصادیة  )  13الفصل  (، والبنیة التحتیة والمرافق  )  12الفصل  (، ونوعیة الھواء والضوضاء  )  11
 . األساسیة بالتفصیل

 ".  18الفصل  "تمت مناقشة الشروط األساسیة لخط تفریغ الطاقة في وقد   .تحدد المعاییر البیئیة واالجتماعیة لآلثار المتعلقة بموقع مشروع الطاقة الشمسیةمن المھم أن نالحظ أن الفصول أعاله 

  

 منھجیة تقییم األثر     6.3

 . التأثیرات المتعلقة بخط تفریغ الطاقة یقیم " 18الفصل . "واالجتماعیة فیما یتعلق بموقع مشروع الطاقة الشمسیةیتم إجراء تقییم التأثیرات على المعاییر البیئیة )   16 -7من الفصل (داخل كل فصل 

 . یقدم القسم التالي وصفًا للنھج والمنھجیة والمعیار المعتمد لتقییم األثر المقدم ضمن ھذا التقییم البیئي واالجتماعي

 نھج لتقییم التأثیرات  6.3.1

والتي تم تطبیقھا عبر مختلف )  انظر أدناه(تم استخدام مجموعة من المعاییر العامة لتحدید األھمیة  وقد  .  اتباع نھج متسق لتقییم اآلثار لتمكین مقارنة اآلثار البیئیة على نطاق واسع عبر تقییم األثر البیئي واالجتماعيتم  
 . المعاییر البیئیة واالجتماعیة

تم إجراء تقییم نوعي باستخدام الخبرة المھنیة والحكم والمعرفة المتاحة ، بما في ذلك النظر في آراء فقد عندما ال یكون من الممكن قیاس التأثیرات ، و. تم قیاس التأثیرات البیئیة واالجتماعیةفق  ، ما ھو ممكنقدر على 
 . تسجیلھا في الفصول ذات الصلة ، إلى جانب أي افتراضات تم اتخاذھا أثناء التقییم أو عدم الیقین ، فقد تم / في حالة وجود قیود على البیانات و و . أصحاب المصلحة

 : في االعتبار شاملینمن أجل تحدید أھمیة كل تأثیر ، یتم أخذ عاملین 

  ؛ والظروف االساسیةاالجتماعي ، على النحو المحدد أثناء تقییم  / أو حساسیة معامل االستالم البیئي  / أھمیة و 

  وطبیعة التأثیرحجم . 

   : االستالم متغیرحساسیة     2.3.6

االستالم ، ألن ھذا مقیاس    متغیرمن المھم أن نفھم حساسیة  .  ھمیة أو قیمة المكون البیئي واالجتماعي قید الفحصألحول أھمیة أو    االساساالستالم باستخدام المعلومات المأخوذة من وصف  متغیر  تم تحدید حساسیة  
 :تم تطبیق فئات الحساسیة التالیة على التقییم وقد. للتكیف والمرونة لمعامل بیئي واجتماعي لتأثیر محدد

 یكون التعافي منھا صعبًا أو مستحیًال والمستقبل البیئي واالجتماعي ھش ومن المرجح أن یتركھ التأثیر في حالة متغیرة  /  المتغیر: عالي . 

  ون ھناك بعض التعدیل المتبقي نتیجة لذلك ؛ والمستقبل لدیھ درجة من القدرة على التكیف والمرونة ومن المرجح أن یتكیف مع التغییرات الناجمة عن التأثیر ، على الرغم من أنھ قد یك /  المتغیر: وسط 

 المستقبالت قابلة للتكیف ومرنة للتغییر /  المتغیر: قلیل . 

   : وطبیعة التأثیرحجم    3.3.6
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 :تم تطبیق الفئات التالیة على التقییم. حجم التأثیر ھو حجم التغییر الذي قد یسببھ التأثیر مقارنة بخط األساس وكیف یرتبط ھذا التغییر بالعتبات والمعاییر المقبولة

 للحدود المقبولة ؛ یحتمل أن یكون خرقًا واضًحا و. تغییر كبیر مقارنة باالختالفات في خط األساس: عالي 

  التغییر الذي قد یكون ملحوًظا وقد یخرق الحدود المقبولة ؛ و : وسط 

 لن یتم تجاوز العتبات الحالیةو. عند مقارنتھ بخط األساس ، قد یكون التغییر ملحوًظا فقط: قلیل . 

 : وھذا یشمل ما یلي. تي تحدد طبیعة التأثیر والنظر فیھامن المھم مراعاة العدید من العوامل األخرى الفعالوة على ذلك ، عند تحدید حجم التأثیر ، 

 نوع التأثیر  

 اجتماعیة مفیدة ، مثل تحسین الظروف البیئیة الحالیة ؛ و / تنطبق على التأثیرات التي لھا نتیجة بیئیة : إیجابي 

 البیئیةتنطبق على اآلثار التي لھا جانب ضار مرتبط بھا مثل فقدان أو تدھور الموارد : سلبي . 

 
 نوع التأثیر   

 ؛ و ) على سبیل المثال ، یؤثر تولید الغبار بشكل مباشر على جودة الھواء(اجتماعي معین  / تنطبق على التأثیرات التي یمكن أن تُنسب بشكل واضح ومباشر إلى معیار بیئي : مباشر 

 على سبیل المثال ، قد تؤدي المستویات العالیة من الغبار إلى إزعاج وتأثیرات صحیة على عمال البناء في  (تنطبق على التأثیرات التي قد تكون مرتبطة أو الحقة لتأثیر معین على معیار بیئي معین  :  غیر مباشر
 ).  الموقع

 )  كم من الوقت یستمر عامل الضغط أو تأثیره(المدة 

 تنطبق على التأثیرات التي ستختفي آثارھا على البیئة في غضون عام واحد ، أو بمجرد اكتمال أنشطة البناء ؛ : المدى القصیر 
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 سنوات ؛ و  5تنطبق على التأثیرات التي ستختفي آثارھا على البیئة في غضون فترة  : متوسطال المدى 

  سنوات 5تنطبق على التأثیرات التي ستختفي آثارھا على البیئة في فترة تزید عن : المدى الطویل  . 

 االنعكاس 

  بمجرد  و ، ) إما بشكل طبیعي أو مصطنع(ینطبق على التأثیرات التي تقل أھمیتھا وتختفي بمرور الوقت : للعودة للوضع السابق قابل
 توقف النشاط المؤثر ؛ و 

  و  ،  ) سواء بشكل طبیعي أو مصطنع(ینطبق على التأثیرات التي لن تقل أھمیتھا أو تختفي بمرور الوقت : ال یعود للوضع السابق
 .  بمجرد توقف النشاط المؤثر

  

 تقییم أھمیة التأثیرات    6.3.4

من أجل تحدید أھمیة وكما لوحظ ، . وتصنیف التأثیرات البیئیةمحوریًا في عملیة تقییم التأثیر البیئي ویساعد في تحدید " األھمیة"یعتبر مفھوم 
في   المتغیراتأدناه كیف یتم أخذ ھذه  13یوضح الجدول . مستقبل بیئي باالقتران مع حجم التأثیر / التأثیر ، یتم النظر في حساسیة كل متغیر 

 .االعتبار عند تقییم األھمیة
 

 

بعض بینما توفر المصفوفة أعاله إطاًرا لتحدید األھمیة ، وتمكن من المقارنة عبر المعاییر البیئیة ، یجب استخدام درجة من الحكم المھني و
 . العوامل المحددة التي یجب أخذھا في االعتبار عند تحدید األھمیة

الحظ أنھ تم تحدید التأثیرات اإلیجابیة ، لكن لم . األھمیة المستخدمة في تقییم األثر البیئي واالجتماعيفیما یلي إرشادات إضافیة حول درجات 
 .یتم تصنیفھا من حیث األھمیة

 تمت دراسة ھذه التأثیرات على نطاق واسع من خالل استشارة  . واالجتماعي البیئي األثر تقییمیتطلب تحقیقا شامال في : أھمیة كبیرة
عالوة على ذلك ، إجراء دراسات وتقییمات محددة  و. جاالت اآلثار المحددة لتصمیم تدابیر التخفیف واإلدارة البیئیة الالزمةفي م خبیر

 ؛  حددتلبعض القضایا الرئیسیة 

 في مجال خبیرتمت دراسة ھذه التأثیرات بواسطة  وقد. تقییم األثر البیئي واالجتماعيیتطلب تحقیقا معقوال في : أھمیة معتدلة  
 . لتصمیم تدابیر التخفیف واإلدارة البیئیة الالزمة وذلك التأثیرات المحددة

 یجب أن یتم سردھا ومعالجتھا بطریقة ما ، ولكنھا ال تتطلب تقییًما تفصیلیًا في تقییم األثر البیئي واالجتماعي: أھمیة طفیفة  . 

 یتم تصنیفھا رسمیًا  فسوف ، التأثیرات التي تم تضمینھا في التقییم ولكن تم تحدید أنھا لیست مھمة ،  للتأكد من اكتمالھا: مھمة   تلیس
 ". غیر مھمة"على أنھا 

  

 التخفیف    6.3.5

اآلثار أو تقلیلھا تتمثل إحدى الخطوات الحیویة في عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي في تحدید التدابیر التي یمكن اتخاذھا لضمان تخفیف 
سیأخذ تقییم األثر البیئي في االعتبار أوالً أھمیة أي آثار ناتجة عن المشروع ثم تعیین خیارات التخفیف من خالل تطبیق  .  إلى مستویات مقبولة

 : التسلسل الھرمي التالي

  التأثیرات حیثما أمكن ذلك ؛ " تصمیم"تجنب أو 

 تقلیل التأثیرات حیثما أمكن ذلك ؛ النظر في بدائل أو تعدیالت على التصمیم ل 

 
     

  
  
  

  قلیل
 

  وسط
 

  عالي
 

  قلیل
 

  لیس كبیرا
 

  صغیر
 

  صغیر
  وسط 

 
  صغیر

 
  صغیر

 
  معتدل

  عالي 
 

  صغیر 
 

  معتدل
 

  رئیسي
 

 
 

  طبیعة وحجم التأثیر
 حساسیة االستالم  

/ المستقبل المتغیر   
 

 تحدید األھمیة: 13جدول  
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  تطبیق تدابیر لتقلیل وإدارة التأثیرات على المستقبالت ؛ من ثم 

  أي آثار متبقیة كبیرة محتملة للتعامل معكمالذ أخیر ، تحدید التعویض العادل وتدابیر المعالجة والتعویض . 

تم وصف اآلثار  . التخفیف من اآلثار السلبیة األخرى أو یصعب التخفیف منھایمكن تخفیف بعض التأثیرات السلبیة بسھولة ، بینما ال یمكن 
عالوة على ذلك ، بالنسبة . التي یمكن تنفیذھا و" تدابیر التخفیف الممكنة"المحتملة المختلفة في ھذا التقییم البیئي واالجتماعي ، إلى جانب توفیر 

 . لتخفیف ، ولكن تم تحدید التوصیات التي تھدف إلى تعزیز التأثیر اإلیجابيللتأثیرات اإلیجابیة ، لیس من الممكن تحدید تدابیر ا

  

 تقییم اآلثار المتبقیة    6.3.6

یتم بعد ذلك إعادة تقییم  . بعد أخذ التخفیف في االعتبار" المتبقیة اآلثار"إذا كانت ھناك تدابیر تخفیف ، فمن الضروري عندئٍذ إجراء تقییم 
تتم مناقشة اآلثار المتبقیة لكل . األخذ في االعتبار تأثیر تدابیر التخفیف المقترحة من أجل تحدید أھمیة اآلثار المتبقیةتأثیرات المشروع ، مع 

 .موضوع بیئي في فصول تقییم األثر البیئي واالجتماعي ، ویتم تحدید أھمیتھا وتلخیصھا في جدول تقییم األثر

  

 تقییم اآلثار التراكمیة     6.4

لمتزایدة من  لكل من اآلثار التي تم تقییمھا ، یقوم تقییم األثر البیئي واالجتماعي بالتحقیق في اآلثار التراكمیة التي یمكن أن تنجم عن اآلثار ا
  / الیًا حول ھذه التطورات الحالیة  أو المخطط لھا في المنطقة ، وبناًء على المعلومات المتوفرة ح / التطورات األخرى المعروفة القائمة و 

 ". 17الفصل "یتم تقدیم تقییم التأثیرات التراكمیة في  فسوف. المخطط لھا

  

 تطویر خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة     6.5

البیئیة واالجتماعیة في جدول واحد  بناًء على نتائج تقییم األثر ، وتطویر تدابیر التخفیف ، وتطویر خطة المراقبة ، تم تجمیع خطة اإلدارة 
االجتماعیة وتفصل اإلجراءات   / ستكون خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة وثیقة رئیسیة وستدرج المتطلبات البیئیة و . یفصل كل ما سبق

خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة على سیتم تطویر  . المرتبطة بأنشطة المشروع المقترحةواالجتماعیة الھامة  / الالزمة إلدارة القضایا البیئیة 
كل وجھ التحدید لتوفیر المرونة في طبیعة وموقع العملیات بالضبط ، مع ضمان تحدید جمیع اآلثار المحتملة والتخفیف من حدتھا ومراقبتھا بش

ائمة بذاتھا خالل المراحل المختلفة  كوثیقة ق  االجتماعیةالبیئیة ویمكن استخدام خطة اإلدارة . صحیح خالل المراحل الالحقة من المشروع
،    البیئة وزارة ، و    األردنیة الكھرباء  شركةللمشروع من قبل المطور ، والھندسة ، والمشتریات ، ومقاول البناء ، ومشغل المشروع ، و 

 ". 19الفصل "یتم تقدیم خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة في  سوف.  واألطراف المسؤولة األخرى

  

 ملخص التأثیر المتوقع     6.6

أدناه ملخًصا لآلثار المتوقعة التي تمت دراستھا خالل تقییم األثر البیئي واالجتماعي لتشمل التخطیط والبناء  15والجدول  14یقدم الجدول  
 .  ومرحلة تشغیل المشروع

 :  المعلومات الواردة في الجداول تشمل

   ؛ ) ء والضوضاءمثل جودة الھوا(الخصائص البیئیة العامة والعامة 

 ؛  ) وصف نصي( التأثیر 

  ؛ ) سلبي أو إیجابي(طبیعة التأثیر 

  ؛ ) طویلة األجل أو قصیرة األجل (المدة 

  ؛  ) قابل للعكس أو ال رجوع فیھ(انعكاس 

  ؛ )  ، منخفضمرتفع ، متوسط (الحجم 

   ؛ ) عالیة ، متوسطة ، منخفضة(الحساسیة 

  ؛  ) ثانویة ، أو لیست كبیرةكبیرة ، متوسطة ، (األھمیة 
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  باإلضافة إلى ذلك ، بالنسبة للتأثیرات اإلیجابیة ، تم تقدیم توصیات  . یصف ھذا ما إذا كان یمكن تخفیف التأثیر أم ال -إجراء اإلدارة
 ؛ و ) یف والتوصیات التخف(ومن ثم ، فقد تمت اإلشارة إلى تلك اإلجراءات مجتمعة على أنھا تدابیر إداریة . تھدف إلى تعزیز التأثیر

 كبیرة ، متوسطة ، ثانویة ، أو غیر مھمة(المتبقیة بعد تنفیذ اإلجراءات اإلداریة   التأثیرات .(    
 .  تتوفر تفاصیل إضافیة حول كل من السمات وعملیة تقییم األثر والمعیار البیئي واالجتماعي في الفصول الالحقة

    



میجاوات التابع لألونروا   3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة  - تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    

 

  
 ملخص لآلثار المتوقعة خالل مرحلتي التخطیط والبناء : 14جدول ال

   تقییم االثر     مرحلة التخطیط والبناء  - التأثیر المحتمل  السمة البیئیة  

 طبیعة
Quality 

 مدة 
Term 

 انعكاس 
Reversal 

 الحجم 
Volume 

 حساسیة 
Sensitivity 

 التأثیر 
Impact 

   يالمتبق الـتأثیر إجراء اإلدارة  

 المناظر الطبیعیة و  
 المرئیة 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  قلیل   وسط   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي  .  والمناظر الطبیعیة بسبب وجود عناصر نموذجیة لموقع البناء مثل المعدات واآلالتالتأثیرات المرئیة 

یمكن أن یتعارض المشروع مع االستخدام الرسمي لألراضي المحدد على مستوى التخطیط للمنطقة وكذلك االستخدام الفعلي   استخدام األراضي  
 ).  الرعي ، والزراعة ، وما إلى ذلك(لألرض لیشمل استخدام المنطقة من قبل مركز عمان للتدریب ، واألنشطة غیر الرسمیة 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  وسط   قلیل   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي 

یمكن أن یؤثر إنشاء خط تفریغ الطاقة على االستخدامات الحالیة والموجودة ضمن مساره لتشمل االستخدامات الرسمیة وغیر  
 .  الرسمیة لألراضي

یمكن أن یكون ال   المدى القصیر   سلبي 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  لیس كبیرا  قلیل   قلیل  

 جیولوجیا،  
 الھیدرولوجیا و  

 الھیدروجیولوجیا  

مخاطر تلوث التربة والمیاه الجوفیة أثناء أنشطة البناء المختلفة من أنشطة التدبیر المنزلي غیر المالئمة ، وانسكاب المواد الخطرة  
 .  التصریف العشوائي للنفایات ومیاه الصرف الصحيو، 

یمكن أن تكون   سلبي 
 طویلة األجل  

یمكن أن یكون ال  
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  قلیل   وسط  

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  قلیل   وسط   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي  التربة ، وتؤدي إلى التعریة والجریان السطحي مما قد یؤدي إلى ترسب المیاه السطحیة   على أنشطة البناء تأثریمكن أن 

أنواع مھددة باالنقراض أو معرضة للخطر  وأي )  نباتات والحیوانات والطیورلل(الموائل الحالیة  على أنشطة البناء تأثریمكن أن  التنوع البیولوجي  
باإلضافة إلى ذلك ، یمكن أن تكون اآلثار األخرى من اإلدارة غیر السلیمة للموقع  . قد تكون موجودة داخل موقع المشروعوالتي 

 ). مثل السلوك غیر الالئق وممارسات التدبیر المنزلي(

یمكن أن یكون ال   طویل األمد   سلبي 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  وسط   وسط   

تعكیر البقایا األثریة المحتملة ، فضالً عن البقایا األثریة المحتملة التي یمكن دفنھا في  / یمكن أن تتسبب أنشطة البناء في إتالف  اآلثار 
 ).  إن وجدت (األرض 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  قلیل   وسط   ال رجعة فیھ  المدى القصیر   سلبي 

جودة الھواء  
 والضوضاء  

من المرجح أن تؤدي أنشطة البناء إلى زیادة مستوى الغبار وانبعاثات المواد الجسیمیة والتي بدورھا ستؤثر بشكل مباشر على  
 .  جودة الھواء المحیط

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  قلیل   وسط   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي 

المحتملة على البیئة من أنشطة البناء والتي من المحتمل أن تشمل استخدام اآلالت والمعدات مثل المولدات  انبعاثات الضوضاء 
 .  والمطارق والضواغط وغیرھا من األنشطة

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  قلیل   وسط   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي 

یمكن أن یكون ال   طویل األمد   سلبي  .  على جودة الھواء حیث یمكن لألشجار إزالة التلوث وتحسین نوعیة الھواء السرو اآلثار المحتملة إلزالة أشجار 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  لیس كبیرا  قلیل   قلیل  

البنیة التحتیة 
 والمرافق  

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   لیس كبیرا  قلیل   قلیل   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي  .  متطلبات المیاه الخاصة بالمشروع على قیود على المجتمع المحليیمكن أن تنطوي  -متطلبات المیاه 

العادمة الناتجة  من المھم التأكد من أن المرافق الحالیة ستكون قادرة على التعامل مع كمیة المیاه  - مرافق میاه الصرف الصحي 
 .  عن المشروع خالل مرحلة البناء

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   لیس كبیرا  قلیل   قلیل   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي 

من المھم التأكد من أن المرافق الحالیة ستكون قادرة على التعامل مع كمیة النفایات الصلبة الناتجة عن   -مرافق النفایات الصلبة 
 .  المشروع خالل مرحلة البناء

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   لیس كبیرا  قلیل   قلیل   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي 

یمكن أن تؤثر أنشطة النقل الخاصة بالمشروع على مستوى الخدمة وقدرة الطرق السریعة الحالیة باإلضافة إلى   -شبكة الطرق 
 .  المستخدمین على الطریقمخاطر السالمة المحتملة على 

 قلیل   وسط   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي 
  

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر 

یمكن أن تؤثر أنشطة البناء لخط تفریغ الطاقة على البنیة التحتیة تحت األرض وعناصر المرافق التي یمكن أن تكون موجودة  
 )  خطوط المیاه وخطوط االتصاالت السلكیة والالسلكیة ، وما إلى ذلك(

 قلیل   وسط   قابل للعكس  المدى القصیر   سلبي 
  

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر 

االجتماعیة 
 واالقتصادیة  

یمكن أن یساھم ذلك ، إلى حد ما ، في تحسین البیئة . من المتوقع أن یوفر المشروع على األقل فرص عمل للمجتمعات المحلیة 
 .المعیشیة لسكانھا ، ورفع مستوى معیشتھم ، وتحقیق الرخاء االقتصادي االجتماعي للمجتمع المحلي

     . قابل للتطبیقغیر  إیجابي 

الصحة والسالمة  
  المھنیة 

ستكون ھناك بعض المخاطر العامة على صحة وسالمة العمال عند العمل في مواقع البناء ، حیث إنھا تزید من خطر اإلصابة أو  
 .  الوفاة بسبب الحوادث

یمكن أن یكون ال   المدى القصیر   سلبي 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  وسط   وسط  

صحة وسالمة  
  المجتمع

یمكن أن یكون ال   المدى القصیر   سلبي  .  موقع المشروع إلى مخاطر محتملة من عدة مخاطر علىقد یؤدي تعدي األفراد غیر المصرح لھم 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  وسط   وسط  

یمكن أن یؤدي تدفق العاملین في المشروع إلى آثار معینة على صحة المجتمع وسالمتھ وأمنھ مثل األمراض الخطیرة ، وقواعد  
 . االجتماعیة ، وما إلى ذلك المشاكلالسلوك غیر المالئمة ، وزیادة 

یمكن أن یكون ال   المدى القصیر   سلبي 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  وسط   قلیل  
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 ملخص لآلثار المتوقعة خالل مرحلة التشغیل : 15لجدول  ا
   تقییم االثر      مرحلة التشغیل  - التأثیر المحتمل  السمة البیئیة 

 طبیعة
Quality 

 مدة 
Term 

 انعكاس 
Reversal 

 الحجم 
Volume 

 حساسیة 
Sensitivity 

 التأثیر 
Impact 

 ي المتبقی التأثیر إجراء اإلدارة 

 المناظر الطبیعیة و  
 المرئیة 

من المتوقع أن یكون المشروع مرئیًا في المنطقة المجاورة مباشرة وعلى بعد بضعة كیلومترات حول موقع المشروع فقط ،  
 .  الطبیعیة المحیطةوبالتالي من المحتمل أن یخلق تأثیرات بصریة مرتبطة بالتفاعل مع المناظر 

 سلبي 
 )  الحالة األسوأ(

 ال داللة   التخفیف متاح   معتدل متوسط   وسط   قابل للعكس  طویل األمد  

والذي بدوره یمكن أن یؤثر    األلواح الشمسیةالوھج المحتمل الناجم عن الحد األدنى من ضوء الشمس المنعكس عن وحدات 
 . على المستقبالت القریبة

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   صغیر  وسط   قلیل   قابل للعكس  طویل األمد   سلبي 

من درجة الحرارة في المناطق المجاورة بسبب الحرارة من اإلشعاع المنبعث من األلواح  الشمسیة تزید احتمالیة زیادة األلواح 
 .  الشمسیة

 غیر مھم  غیر متاح  غیر مھم  قلیل   قلیل   قابل للعكس  طویل األمد   سلبي 

 جیولوجیا،  
 الھیدرولوجیا و  

 الھیدروجیولوجیا  

مخاطر تلوث التربة والمیاه الجوفیة أثناء أنشطة البناء المختلفة من أنشطة التدبیر المنزلي غیر المالئمة ، وانسكاب المواد  
 . التصریف العشوائي للنفایات ومیاه الصرف الصحيوالخطرة ، 

یمكن أن تكون   سلبي 
 طویلة األجل  

یمكن أن یكون ال  
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  قلیل   وسط  

التأثیرات المحتملة على الطیور من االنعكاسات من األلواح الضوئیة التي یمكن أن تعمل كجاذبات للطیور من خالل الوھج أو   التنوع البیولوجي  
باإلضافة إلى  . أو الموت / الخلط مع المسطحات المائیة ویمكن أن تسبب ارتباك الطیور الطائرة ، مما یؤدي إلى اإلصابة و 

 . المالئمة للموقع على عناصر التنوع البیولوجيذلك ، یمكن أن تؤثر اإلدارة غیر 

یمكن أن یكون ال   طویل األمد   سلبي 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  لیس كبیرا  قلیل   قلیل  

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   لیس كبیرا  قلیل   قلیل   قابل للعكس  طویل األمد   سلبي  .  یمكن أن تنطوي متطلبات المیاه الخاصة بالمشروع على قیود على المجتمع المحلي -متطلبات المیاه  البنیة التحتیة والمرافق  

من المھم التأكد من أن المرافق الحالیة ستكون قادرة على التعامل مع كمیة المیاه العادمة الناتجة   - مرافق میاه الصرف الصحي 
 .  عن المشروع خالل مرحلة البناء

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   لیس كبیرا  قلیل   قلیل   قابل للعكس  طویل األمد   سلبي 

من المھم التأكد من أن المرافق الحالیة ستكون قادرة على التعامل مع كمیة النفایات الصلبة الناتجة عن   -مرافق النفایات الصلبة 
 .  المشروع خالل مرحلة البناء

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   لیس كبیرا  قلیل   قلیل   للعكس قابل  طویل األمد   سلبي 

یمكن أن یساھم ذلك ، إلى حد ما ، في تحسین البیئة . من المتوقع أن یوفر المشروع على األقل فرص عمل للمجتمعات المحلیة  االجتماعیة واالقتصادیة  
 .االقتصادي االجتماعي للمجتمع المحليالمعیشیة لسكانھا ، ورفع مستوى معیشتھم ، وتحقیق الرخاء 

      غیر قابل للتطبیق   إیجابي 

ستكون ھناك بعض المخاطر العامة على صحة وسالمة العمال عند العمل في مواقع البناء ، حیث إنھا تزید من خطر اإلصابة     الصحة والسالمة المھنیة 
 .  أو الوفاة بسبب الحوادث

یكون ال  یمكن أن  طویل األمد   سلبي 
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  وسط   وسط  

یمكن أن یكون ال   طویل األمد   سلبي  .  موقع المشروع إلى مخاطر محتملة من عدة مخاطر علىقد یؤدي تعدي األفراد غیر المصرح لھم    صحة وسالمة المجتمع
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  التخفیف متاح  صغیر  وسط   وسط  

یمكن أن یكون ال   طویل األمد   سلبي  اآلثار المحتملة على المجتمعات المحلیة من التعرض للمجال الكھربائي والمغناطیسي المرتبط بخطوط تفریغ الطاقة  
 رجعة فیھ 

 لیس كبیرا  متطلبات إضافیة   لیس كبیرا  قلیل   قلیل  
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 المناظر الطبیعیة والمرئیة     7

داخل موقع المشروع والمناطق المحیطة بھ فیما یتعلق بالمناظر الطبیعیة والمرئیة ، ثم یقوم بتقییم   ظروف االساسیةلیقدم ھذا الفصل أوالً تقییًما ل
 .  التأثیرات المتوقعة من المشروع خالل مراحلھ المختلفة

  

   الظروف األساسیةتقییم    7.1

 . یناقش ھذا القسم منھجیة تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق بالمناظر الطبیعیة والمرئیة ویعرض نتائج التقییم 

 منھجیة التقییم    7.1.1

والتي تھدف إلى وصف المناظر الطبیعیة "  فریق تقییم األثر البیئي واالجتماعي"اعتمد التقییم األساسي لموقع المشروع على زیارة للموقع قام بھا  
 . والطابع البصري للموقع المشروع والمناطق المحیطة بھوالتضاریس 

  

   النتائج والنتائج    7.1.2

   والتضاریسالمناظر الطبیعیة    ) اوال(

مركز تعلیمي )  1: ( مركز عمان للتدریب مملوك لألونروا ویضم المراكز الرئیسیة التالیة  . یقع موقع المشروع داخل مبنى مركز تدریب عمان  
الرقابة   / ة  مركز التطویر التربوي الذي یقدم التوجیھ والتطویر والمراقبة وضمان الجود)  2. (یضم كلیة وجامعة لالجئین الفلسطینیین في األردن

 .للمعلمین في مدارس األونروا في األردن

للتدریب ھناك أرض شاغرة  داخل مركز عمان  ).  معروضة باللون األحمر في الشكل أدناه(كیلومتر مربع      0.1یب  تبلغ مساحة مركز عمان للتدر
أي موقع المشروع والذي یظھر باللون األزرق في الشكل  ( الخالیا الشمسیةكیلومتر مربع والتي سیتم استخدامھا لتطویر مشروع  0.47ة بمساح

 ). أدناه

 
 موقع المشروع  : 8الشكل 
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متًرا فوق مستوى سطح البحر مع    932  -  925یمكن وصف موقع المشروع بشكل عام بأنھ ذو سطح مستو إلى حد ما بارتفاع یتراوح بین  

   . أدناه  9الشكل    یتم عرض التضاریس العامة لموقع المشروع في. عدم وجود تغییرات مفاجئة في التضاریس

 
، وخزان الصرف الصحي ، وصنابیر  المناھلمثل (بشكل عام ، موقع المشروع شاغر حالیًا باستثناء عناصر البنیة التحتیة الصغیرة والمحدودة 

 .  التالي" 8الفصل  "یتم توفیر تفاصیل إضافیة حول ھذه العناصر ضمن  -) إطفاء الحرائق ، وما إلى ذلك

بال للتدریب  تسییج موقع مركز عمان  بجدار خرساتم  إلى    3  –  2.5ني  كامل  بھ  المصرح  الوصول غیر  لمنع  موقع (  الموقعمتر  ذلك  في  بما 
تتضمن حارس أمن    دخول من خالل بوابة نقطة  )  بما في ذلك موقع المشروع(ركز عمان للتدریب  الدخول إلى مباإلضافة إلى ذلك ،  ).  المشروع

األسبوع أیام  الساعة طوال  مدار  ،  و.  موجود على  الوسطى من موقع وأخیًرا  واألجزاء  الغربیة  الحدود  توجد على   ، مناقشتھ سابقًا  تمت  كما 
 . مزروعة سروالمشروع أشجار 

 

  

 البصري العنصر  )ثانیا(

تعتبر منطقة .  كما تمت مناقشتھ سابقًا ، یقع موقع المشروع داخل العاصمة عمان وعلى وجھ التحدید داخل منطقة المقابلین في منطقة القویسمة
 .المقابلین مناطق حضریة عالیة تشمل مناطق سكنیة ، ومناطق تجاریة ، ومناطق خدمیة ، باإلضافة إلى مناطق الحرف والصناعیة

 : أدناه  10خذ في االعتبار ما ورد أعاله ، تشمل المستقبالت المرئیة الرئیسیة المحیطة بموقع المشروع ما یلي كما ھو معروض في الشكل  مع األو

  تقع على حدود موقع المشروع وبعدھا تقع المباني السكنیة ؛ أشجار السرو إلى الغرب توجد بشكل رئیسي  

   إلى الشمال ، ستكون العناصر المرئیة الوحیدة ھي مرافق مركز عمان للتدریب لتشمل مھاجع اإلناث ، وملعب كرة السلة ، وموقف
 السیارات ، وملعب كرة القدم ، ومبنى الجامعة ، ومركز التطویر التربوي ؛ 

 ؛ و ) مدرسة الحداثة التربویة(مدرسة إلى الشرق من موقع المشروع ، ستكون العناصر المرئیة عبارة عن مبان سكنیة و 

 
 
 
 

 
 
 
التضاریس العامة لموقع المشروع  : 9 شكل     
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  روضة أطفال الحداثة التربویة( إلى الجنوب توجد المباني السكنیة بشكل رئیسي وروضة أطفال  .( 

ومع ذلك ، بخالف ما تم تحدیده  . تصنیف قیمة الطابع المرئي للموقع شخصي للغایة ویعتمد على المشاھد واالستخدامات التي تخضع لھا المنطقة
ات  أعاله ، ال تُعرف منطقة المشروع بشكل عام بأي مستقبالت بصریة حساسة رئیسیة داخل المنطقة المجاورة مثل األنشطة الترفیھیة أو المحمی 

من اإلدراك   یمةالبیئیة أو المواقع التاریخیة أو الثقافیة الرائعة أو دورات المیاه أو غیرھا من الھیاكل الطبیعیة التي تُرى عادةً باعتبارھا ذات ق
 . البشري

  

 
 النموذجیة تجاه الشمال والشرق والغرب والجنوب   الرؤیة جھات : 10الشكل 

  
 تقییم التأثیرات المحتملة     7.2

باإلضافة إلى .  یحدد ھذا القسم التأثیرات المتوقعة على المناظر الطبیعیة والمرئیة من أنشطة المشروع خالل مرحلة التخطیط والبناء والتشغیل
 .ذلك ، تم تحدید مجموعة من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر
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 اآلثار المحتملة خالل مرحلة البناء    7.2.1

والمكونات    األلواح الشمسیةمن المتوقع أن تشمل أنشطة تحضیر الموقع التي سیتم إجراؤھا في الموقع من قبل المقاول الھندسي لتركیب مصفوفات  
 الحفر تطھیر األرض ،  أنشطة  وكابالت النقل تحت األرض وشبكة الطرق الداخلیة والمباني وما إلى ذلك ،    سلسلة المحموالتالمختلفة التي تشمل  

 .  ، التدریج ، إلخ

ثناء مرحلة البناء وجود عناصر نموذجیة ستشمل البیئة المرئیة أ.  من شأن أنشطة البناء أن تخلق تأثیًرا مؤقتًا على الجودة المرئیة للموقع ومحیطھ
 .في موقع البناء مثل المعدات واآلالت لتشمل الحفارات والشاحنات والرافعات األمامیة والضاغطات وغیرھا

یھیة ، مثل األنشطة الترف -، ال توجد مستقبالت بصریة حساسة رئیسیة داخل المنطقة المجاورة " 7.1.2م القس"ومع ذلك ، كما تمت مناقشتھ في 
.  دةً ذات قیمة أو المحمیات البیئیة ، أو المواقع التاریخیة أو الثقافیة الرائعة ، أو دورات المیاه أو غیرھا من الھیاكل الطبیعیة التي تعتبرھا عا

 . اإلدراك اإلنساني

خالل فترة البناء ستكون و.  ، ومقتصرة على مرحلة البناء فقط  قصیرة األجل  نھاومدستكون البیئة المرئیة التي تم إنشاؤھا خالل فترة البناء مؤقتة ،  
نظًرا لعدم وجود مستقبالت بصریة حساسة رئیسیة یمكن أن تتأثر   متوسطة الحجموتكون ملحوظة ، وبالتالي    ذات طبیعة سلبیةالتأثیرات المرئیة  

 . بسیطةأھمیة ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا  بالنظر إلى كل. حساسیة منخفضة، یتم تحدید البیئة المستقبلة على أنھا ذات 

 تدابیر التخفیف

 :  یحدد ما یلي تدابیر التخفیف التي یجب أن یطبقھا المقاول الھندسي خالل مرحلة البناء والتي تشمل 

 ضمان تنفیذ تدابیر التدبیر المنزلي وإدارة شؤون الموظفین المناسبة والتي یمكن أن تشمل : 

 .  موقع البناء في حالة منظمة في نھایة كل یوم عملتأكد من ترك  -

إلى أقصى حد ممكن ، یجب إزالة آالت البناء والمعدات والمركبات غیر المستخدمة في الوقت المناسب واالحتفاظ بھا في مواقع لتقلیل   -
 .  التأثیرات المرئیة على المنطقة

 ".  9.2.2م القس" ایات المتولدة كما ھو موضح بالتفصیل في  ضمان التخزین المناسب ، والتجمیع ، والتخلص من مجاري النف -

 . غیر مھمبعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یتم تصنیف أھمیة األثر المتبقي على أنھ 

 متطلبات المراقبة واإلبالغ 

 :  خالل مرحلة البناء والتي تشمل الھندسيمقاول الیحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل 

 یجب إجراء عملیات تفتیش على األعمال في جمیع األوقات لضمان تنفیذ اإلجراءات المذكورة أعاله  . 

  

 التشغیل التأثیرات المحتملة خالل مرحلة    7.2.2

موقع المشروع ، واآلثار المحتملة من الوھج ، واآلثار    منظرتشمل اآلثار المتوقعة من المشروع أثناء مرحلة التشغیل التأثیرات المحتملة من  
 . المحتملة من الحرارة ، وكلھا تمت مناقشتھا أدناه

  

   المشروع  منظر التأثیرات المحتملة من  ) أوالً (

متر ، فإن المناظر المحتملة تجاه موقع   3-   2.5ي  عمان للتدریب ومحاط بجدار خرسان   نظًرا ألن موقع المشروع كما ھو حالیًا یقع داخل مركز
من المتوقع و).  أي أكثر من طابق واحد(أمتار    3المشروع ستقتصر فقط على المباني المحیطة مباشرة بموقع المشروع و التي یزید ارتفاعھا عن  

 . أن یكون المشروع مرئیًا في تلك المباني وسیخلق تأثیرات بصریة

  مزرعة النسبة لبعض المشاھدین ، یمكن اعتبار ب ف. للغایة شخصیةالقضایا الجمالیة بطبیعتھا . أن تكون متطفًال  أن تكون مرئیًا ال یعني بالضرورة
استراحة في المناظر المحیطة   یجدونبینما یمثل لآلخرین تأثیًرا إیجابیًا بمعنى أنھم    ابصری   مزعجةھیاكل من صنع اإلنسان ذات    األلواح الشمسیة 

 . النموذجیة

راجع ( ومع ذلك ، من المھم مالحظة أنھ بناًء على المشاورات مع أصحاب المصلحة التي أجریت مع تلك المجتمعات المحیطة مباشرة بالموقع  
. لشمسیة موقع المشروع على وجھ التحدیدالطاقة ا  الواح  ، لم تثر تلك المجتمعات أي قضایا ذات أھمیة فیما یتعلق برؤیة)  سابقًا"  5.4م  القس"

الموجودة في الموقع لتطویر المشروع ، نظًرا ألنھا توفر مشھدًا   السروأثیرت بعض المخاوف فیما یتعلق بالتأثیرات المرئیة المتعلقة بقطع أشجار  
 . طبیعیًا داخل المنطقة
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  طبیعة سلبیة ، یمكن أن یكون التأثیر البصري ذا  العملمدة  طیلة.  خالل مرحلة التشغیل لمدة طویلةستكون البیئة المرئیة التي تم إنشاؤھا 
بالنظر إلى العدید من المخاوف التي أثیرت من قبل المجتمعات المحلیة  و .  الحجم المتوسطمن ویكون ملحوًظا ، وبالتالي )  كسیناریو أسوأ حالة(

أھمیة بالنظر إلى كل ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا . حساسیة عالیةالبیئة المستقبلة على أنھا ذات تم تحدید فقد  فیما یتعلق بالتأثیرات البصریة ، 
 . متوسطة

 تدابیر التخفیف والمراقبة 

تم تلقي العدید من فقد  كجزء من المشاورات التي أجریت مع أعضاء المجتمع المحلي القریبین ،  و،  "  4.3م  القس"كما تمت مناقشتھ سابقًا في  
.  لتلك المنازل والمجتمعات   السروالتي توفرھا اشجار  والمخاوف التي تتضمن بعض المخاوف بشأن التأثیرات المرئیة المتعلقة بالمناظر الطبیعیة  

 . التي تحیط مباشرة بموقع المشروع و

ومستشارھم الفني ،  واألونروا  لالستشارات  ایكومثل ھذه التعلیقات وتقلیل ھذه اآلثار إلى أقصى حد ممكن ، أجریت مناقشات بین  وللتعاطي مع  
 . التي تمت مناقشتھا أعاله المخاوفللتحقیق في بدائل التصمیم التي تأخذ في االعتبار وذلك 

على الحدود الغربیة    السرو، ستتم صیانة جمیع أشجار    4بموجب البدیل  .  لتصمیم المشروع  4اد البدیل  بناًء على ھذا التحلیل ، تمت التوصیة باعتم
ألشجار لفي إطار ھذا البدیل ، ستنفذ األونروا برنامج غرس  وباإلضافة إلى ذلك ،  .  ، بینما ستتم إزالة األشجار الموجودة في األجزاء الوسطى

ستشمل أیًضا زراعة األشجار على الحدود الشمالیة والجنوبیة  داخل مباني مركز عمان للتدریب لمضاعفة عدد األشجار التي تمت إزالتھا ، ولكنھا  
 ). أشجارحالیًا حیث ال توجد ( والشرقیة للموقع المحدد للمشروع 

اھتمامات المجتمع المحلي إلى أقصى حد ممكن دون التأثیر على الناتج الفني للمشروع ، یأخذ البدیل الذي تمت مناقشتھ أعاله في االعتبار  و
 .  ویھدف أیًضا إلى تقلیل التأثیرات المرئیة الناتجة عن إزالة األشجار مع الحفاظ على المناظر الطبیعیة التي أنشأتھا ھذه األشجار

المست و في  المصلحة  أنشطة إشراك أصحاب  بموقع أخیًرا ، وكجزء من  المحیطة مباشرة  المحلیة  المجتمعات  قبل ، سیتم عقد ورشة عمل مع 
یجب أن تركز ورشة العمل ھذه على الشرح  و).  راجع الملحق األول(المشروع من قبل األونروا بدعم من مستشار تقییم األثر البیئي واالجتماعي  

 .من خالل بدائل التصمیم التي تمت مناقشتھا أعالهللمجتمعات المحلیة كیف تم تخفیف ھذه المخاوف وأخذھا في االعتبار 

  

  التأثیرات المحتملة من الوھج ) ثانیا(

باإلضافة إلى  .  األلواح الشمسیةھناك مشكلة أخرى مرتبطة بالمشروع وھي احتمال حدوث الوھج الناجم عن ضوء الشمس المنعكس عن وحدات  
، )  سابقًا"  5.4م  القس"راجع  (التي أجریت مع تلك المجتمعات المحیطة مباشرةً بالموقع  واستنادًا إلى المشاورات مع أصحاب المصلحة  وذلك ،  

 . األلواح الشمسیةأثیرت بعض المخاوف فیما یتعلق باحتمالیة التوھج الناجم عن 

لذلك ، من  ). سیة المركزةمثل األلواح الشم(تعمل األلواح على مفھوم امتصاص ضوء الشمس بدالً من عكسھ كما ھو الحال في التقنیات األخرى 
بین كلتا التقنیتین حیث من المحتمل أن یكون سوء الفھم المحیط باالنعكاسات الشمسیة ناتًجا عن الخلط بین الطاقة   الشمسیة  المھم جدًا التمییز 

 . ، والتي تستخدم نظاًما من المرایا الكبیرة لتوجیھ ضوء الشمس  الضوئیة والطاقة الشمسیة المركزة  

٪ من ضوء  2أقل من  (وینعكس قدر ضئیل جدًا من ضوء الشمس الوارد    األلواح الشمسیةامتصاص كل ضوء الشمس الوارد بواسطة لوحة  ال یتم  
یعتمد ھذا على عدة و.  بأقل احتمالیة للوھج الناجم عن ضوء الشمس المنعكس على الوحدات  الشمسیة لذلك ، یمكن ربط األلواح  ).  الشمس الوارد

ضوء الشمس التي تصطدم بالسطح ، وانعكاس السطح ، والموقع الجغرافي ، والوقت من العام ، والغطاء السحابي ، واتجاه عوامل مثل كمیة  
بعیدًا عن  فولكن بشكل عام ،  .  األلواح الشمسیة اللوحة وعندما تكون  البعد  من المحتمل أن یحدث الوھج عندما تتحرك الشمس  العمودي على 

 . الشمسیة تمتص كمیة أقل من الضوء الوارد األلواحألن ، ) باتجاه شروق الشمس وغروبھا(الشمس منخفضة في األفق 

الزجاج  یعكس ، ) Jack Pfaff   ،2011" (  مزرعة وادي بانوج جلیر  و جالینت   دراسة" وفقًا لـ . من المھم وضع األمور في نصابھافومع ذلك ، 
ل الشمسي القیاسي ضوًءا أقل بكثیر ولھ إمكانیة أقل للوھج عند مقارنتھ بالمواد األخرى المستخدمة على نطاق واسع في التطورات األخرى مث 

المختلفة زوایا  لایوفر الشكل أدناه مقارنة النعكاس ضوء الشمس من  .  الفوالذ والزجاج القیاسي والبالستیك وحتى عند مقارنتھ بالثلج والمیاه الملساء
 . ھذه الموادمثل ب تھ مقارن وذلك عند لزجاج الشمسي التي یحدث بھا على ا
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   على الزوایا التي تحصل بھایة مواد مختلفة بناًء انعكاس: 11الشكل 

التي یمكن أن تتأثر وفي جمیع أنحاء العالم تعمل بالقرب من مناطق حساسة   األلواح الشمسیة باإلضافة إلى ذلك ، ھناك العدید من مشاریع تطویر  
للقلق  -بالوھج   األلواح ویشمل ذلك تطویر مشروع  .  مثل المطارات ؛ وبالتالي ، یشیر إلى أن احتمالیة الوھج ال تعتبر باألحرى مسألة مثیرة 
ة في الوالیات المتحدة األمریكیة ، ومطار دوسلدورف الدولي في ألمانیا ، الجوی   نیلزفي كندا ، وقاعدة  مطار ثاندر باي  بالقرب من    الشمسیة

 . ومطار دنفر في الوالیات المتحدة األمریكیة ، وغیرھا الكثیر

 
   الوالیات المتحدة األمریكیة -مثبتة بالقرب من قاعدة نیلیس الجویة في نیفادا  األلواح الشمسیةوحدات : 12الشكل 

الخاصة بالمشروع بطبقات مضادة لالنعكاس اللتقاط أقصى قدر من أشعة الشمس وتقلیل   األلواح الشمسیة باإلضافة إلى ذلك ، تم تصمیم وحدات 
اعتباره على الرغم من عدم  وعالوة على ذلك ، فإن التأثیر األكثر صلة بتقلیل الوھج ھو التلوث ،  و.  االنعكاسات وبالتالي تقلیل أي احتمالیة للوھج

ال مفر من ترسب الغبار والجسیمات الصغیرة على سطح الوحدة ، والتي غالبًا ما تبدأ في التراكم بعد بضع ف مع وجود األوساخ ،  .  مرغوبًا فیھ
 . اشرةلذلك ، توجد أعلى احتمالیة للوھج فقط بعد التنظیف مب . كلما زادت درجة االتساخ ، قلت احتمالیة حدوث الوھجو. ساعات من التنظیف

البحث والتحلیل یوضحان عدم "  بـ، والمعروف  )  NERL(تم تأكید ما سبق أیًضا من خالل دراسة بحثیة أجراھا المختبر الوطني للطاقة المتجددة 
ال یعتبر قضیة مثیرة   الشمسیةخلصت الدراسة إلى أن الوھج من األلواح    وقد ).  NERL    ،2018" (الشمسیةوھج من الوحدات  للوجود تأثیرات  

 . من النوافذ والمیاه أقلتظھر وھًجا  األلواح الشمسیةللقلق وأن وحدات 
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 :  یلي منتمت استشارة ") 5.4م  القس"راجع (التي أجریت وكجزء من المشاورات مع أصحاب المصلحة  وباإلضافة إلى ذلك ، 

  حوالي كیلومتر واحد من (یقع في منطقة المقابلین    و  ط میجاوا  7طون مباشرة بمشروع تطویر الطاقة الشمسیة  عدد من السكان یحی
أثیرت مناقشات محددة مع السكان    وقد ).  طمیجاوا   7  الـللحصول على تفاصیل إضافیة حول مشروع  "  17الفصل  "راجع  ) (موقع المشروع 

، ولم یتم إثارة أي قضایا محددة مثیرة للقلق ، وباإلضافة إلى ذلك ذكر أنھ لم یتم   األلواح الشمسیةالمحیطین فیما یتعلق بالحرارة من لوحات  
 . الحرارةب  مسائل متعلقةمالحظة أي 

   یقع مشروع  .  السكنیة  / تم إجراء بحث لمشاریع الطاقة الشمسیة واسعة النطاق في األردن والتي تقع على مقربة من المناطق الحضریة
بسعة  طاقة   الشمسیة  للطاقة  أدناه    50أكوا  المفرق كما ھو موضح  قریة في محافظة  الزبیدیة(میجا وات على حافة  تم إجراء    وقد ).  قریة 

أي    ارت  ا كانت المجتمعات المجاورة قد أث مسؤول االتصال المجتمعي للمشروع لتحدید ما إذ  / مشاورات مع مدیر الصحة والسالمة والبیئة  
تمت اإلشارة إلى أن المشروع یعمل منذ ما یقرب من عامین حتى اآلن ولم تثار   وقد. سیةاأللواح الشمشكاوى فیما یتعلق بالوھج من لوحات 

 . أي مخاوف أو شكاوى محددة من قبل المجتمعات المحلیة فیما یتعلق بالوھج

 
 میجا وات للطاقة الشمسیة والقریة المجاورة   50موقع مشروع  : 13الشكل 

أیًضا تحلیًال للوھج وأشار بشكل عام إلى أن مثل ھذه المشكالت غیر مرجحة  )  RSS – NERC(أخیًرا ، أجرى المستشار الفني المحلي للمشروع  
 :  إلى حد كبیر بسبب ما یلي

  بدالً من عكسھتعمل األلواح الضوئیة على مفھوم امتصاص غالبیة ضوء الشمس القادم .  

  التي سیتم استخدامھا في المشروع على طالء مضاد لالنعكاس  الشمسیةكما تمت مناقشتھ سابقًا ، تشتمل األلواح)ARC (  والذي سیقلل
 . من انعكاسات الشمس مع تحسین الكفاءة وبالتالي تقلیل أي احتمالیة للوھج

   فیلم اعادة التوجیھ  تعمل تقنیة(LRF)     ویمكن أن ترتبط ھذه التكنولوجیا %    1.8  –   1.5  على زیادة اإلنتاجیة بحوال   األلواح الشمسیة على
 . ومع ذلك ، لن یتم استخدام ھذه التكنولوجیا في ھذا المشروع. بإمكانیة التوھج

   المیل مع أخذ ذلك في  و.  درجة  20  -   15  في المشروع منخفضة مع احتمال حدوث انعكاسات عند  لواح الشمسیةلألستكون زاویة 
الحدودي   والجدار  األلواح  بین  والمسافة  الحدودبا)  م  10-8( االعتبار  الجدار  ارتفاع  إلى  یظل ف،  )م   3  –  2.5(ي  إلضافة  أن  المرجح  من 

 . داخل موقع المشروع وال تصل إلى العقارات المجاورة) إن وجد(االنعكاس وإمكانیة التوھج 

نظًرا ألن مثل ھذه    منخفض الحجم سیكون  و،  فترة تشغیل المشروع بالكامل  وذلك خالل     طویل األجل األلواح الشمسیةب سیكون التوھج المرتبط  
یتم تحدید البیئة وسوف  نظًرا لوجود بعض المستقبالت البصریة الحساسة التي قد تتأثر بشكل طفیف ،    وذلك.  اآلثار لیست قضیة مثیرة للقلق

 . ثانوي تأثیركل ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا   االعتبار بعین األخذ  مع. حساسیة متوسطةالمستقبلة على أنھا ذات 
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 تدابیر التخفیف والمراقبة 

مع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله ، وكجزء من أنشطة إشراك أصحاب المصلحة في المستقبل ، سیتم عقد ورشة عمل مع المجتمعات المحلیة  
یجب أن تركز و).  راجع الملحق األول(بدعم من مستشار تقییم األثر البیئي واالجتماعي  والمحیطة مباشرة بموقع المشروع من قبل األونروا  

عمل ھذه على الشرح للمجتمعات المحلیة كیف أن مثل ھذه المخاوف المتعلقة بالوھج ال تعتبر قضیة مثیرة للقلق كما ھو موضح في ھذا ورشة ال
 .القسم

 متطلبات إضافیة 

أثر بالوھج ، إال  على الرغم من أن التأثیرات المحتملة للوھج ال تعتبر قضیة مثیرة للقلق وال توجد مستقبالت بصریة حساسة رئیسیة یمكن أن تت 
المدني   تنظیم الطیران  قیاسیة یجب أخذھا في االعتبار من ھیئة  المدني    نإ).  CARC(أن ھناك متطلبات  تنظیم الطیران  ، وفقًا )  CARC(ھیئة 

 .المدني، ھي الجھة الحكومیة الرسمیة المسؤولة عن سالمة وأمن الطیران " 2007لسنة ) 41( لقانون الطیران المدني رقم "

یتعین على المطور و.  اأن یقدم المطور طلبًا للحصول على موافقتھھیئة تنظیم الطیران المدني  بالنسبة لمشاریع الطاقة الشمسیة ، تتطلب    و  حالیًا ،
 : والتي تشملھیئة تنظیم الطیران المدني القیام بما یلي وھي اإلجراءات القیاسیة من 

  بإحداثیات ) RJGC(لموقع مشروع موقع مركز التدریب من المركز الجغرافي الملكي األردني  یجب الحصول على اإلحداثیات الدقیقة .1
WGS’84  . 

التي تم الحصول علیھا من ووالذي یتضمن إحداثیات مشروع موقع مركز التدریب  ھیئة تنظیم الطیران المدني    إلى یجب تقدیم الطلب  و .2
 .، تتم مراجعتھ من قبل لجنة ویتم منح موافقتھمھیئة تنظیم الطیران المدني عند تقدیم الطلب إلى وبشكل عام ، و. الملكي الجغرافي المركز

المذكورة   العملیةأیًضا أن تحصل مشاریع الطاقة الشمسیة على موافقتھا على غرار  )  RJAF(وبالمثل ، تطلب القوات الجویة الملكیة األردنیة  
وبعد ذلك یقومون بزیارة الموقع وإصدار  ) مع موقع المشروع(ب إلى القوات الجویة الملكیة األردنیة یتضمن ھذا بشكل أساسي تقدیم طلو. أعاله

 . الموافقة على المشروع

المذكورة أعاله ستكون مطلوبة لتطویر    الخطوات، ذكر أن  القوات الجویة الملكیة األردنیة  و  ھیئة تنظیم الطیران المدني  بناًء على المشاورات مع  
 .  ھذا المشروع

  

   التأثیرات المحتملة من الحرارة )ثالثا(

، أثیرت بعض  )  سابقًا"  5.4م  القس"راجع  ( استنادًا إلى المشاورات مع أصحاب المصلحة التي أجریت مع تلك المجتمعات المحیطة مباشرةً بالموقع  
 .  لمستویات الحرارة من اإلشعاع المنبعث من األلواح الشمسیة الشمسیةالمخاوف فیما یتعلق بإمكانیة زیادة األلواح 

إلى   ةأو مستند یةفي الغالب نظر تكان  PVHI (1(ع الدراسات واألعمال المتاحة حول تأثیر الجزر الحراریة الكھروضوئیة  جمی فإن  بشكل عام ، و
 . حقیقیًا أم التأثیر الجزر الحراریة الكھروضوئیة نماذج محاكاة ، وبالتالي ھناك نقص ملحوظ في البیانات حول ما إذا كان  

  تأثیر الجزر الحراریة الكھروضوئیة التي تضمنت فحص  و، تم العثور على العدید من الدراسات الرئیسیة    المكتبیةمراجعة  البناًء على  وومع ذلك ،  
 . بشكل عام ، حتى الدراسات البحثیة والتجریبیة تقدم نتائج متضاربة بأحجام مختلفة كما ھو مذكور أدناه. بشكل تجریبي مع التجارب

 یة أریزونا بالوالیات المتحدة األمریكیة  أجریت الدراسة األولى في وال )USA  (  تأثیر الجزر الحراریة الكھروضوئیة "والمعروفة باسم  :
رصدت الدراسة درجات  ). Barron-Gafford, G. A. et al, 2016" (تزید محطات الطاقة الشمسیة األكبر من درجات الحرارة المحلیة 

)  3( ، و  ) أي على غرار موقع المشروع(البیئة المبنیة التقلیدیة  ) 2( الصحراوي الطبیعي ،    النظام البیئي) 1: ( الحرارة في ثالثة مواقع تمثل
 . میجاوات 1 الشمسیة تولید الطاقة   مزرعة 

درجات مئویة عن األراضي البریة القریبة في   3-4كانت أكثر دفئًا بمقدار  الشمسیةوجدت الدراسة أن درجات الحرارة فوق محطة تولید الطاقة 
ال تقدم الدراسة  .  المساءووجد التاثیر الحراري الحقیقي في ساعات  بینما تم اكتشاف تأثیر الجزیرة الحراریة الكھروضوئیة في النھار ،  .  اللیل

ومع .  ح الشمسیةاأللوا وموقع  )  وھي بیئة أكثر تشابًھا مع موقع المشروع(تحلیالً مفصالً لالختالفات في درجات الحرارة بین البیئة المبنیة التقلیدیة  
ومنطقة البیئة المبنیة ،   األلواح الشمسیةذلك ، تشیر الدراسة إلى أن االختالفات النھاریة عن النظام البیئي الطبیعي كانت متشابھة بین تركیب  

الخالیا الشمسیة  بین  ،  وجدت الدراسة أن الفرق في درجة حرارة الھواء المحیط المسائي كان أكبر    باإلضافة الى،.  باستثناء فصلي الربیع والصیف
 . البیئة المبنیة والموقع الصحراوي ذلك الموجود بین بینو  ، منھ، وقع الصحراوي والم

  
   لمشروع أخرى  دراسة  إجراء  باسم    میجاوات  40  الحمراء  الصخرة تم  المعروفة  المتحدة  الوالیات  في  الشمسیة  التأثیرات  "للطاقة 

 ;.Broadbent, A.M" (الملحوظة للخالیا الكھروضوئیة على نطاق المرافق على درجة حرارة الھواء بالقرب من السطح وتوازن الطاقة
 

 مصطلح إلى الحراریة الجزر  تأثیر یشیر .المحیطة  المناطق  تدفئ أن یمكن التي الشمسیة األلواح من الحراریة الجزیرة إلىالجزیرة الحراریة الكھروضوئیة  تأثیر یشیر1
 إصدارھا وتعید الشمس  حرارة األخرى التحتیة  والبنیة والطرق المباني مثل الھیاكل تمتص حیث   .النائیة المناطق من أعلى حرارة درجات من تعاني التي الحضریة المناطق

 .الحرارة درجات  ارتفاع في یتسبب مما المائیة واألجسام الغابات مثل الطبیعیة المناطق من أكثر
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Krayenhoff, E.S.; Georgescu, M.; Sailor, D.J, 2019  .(ر  ارة القصوى خالل النھار زادت بمقدا أظھرت الدراسة أن درجة الحر
وھذا مخالف لما توصلت إلیھ  .  متر ، بینما لم یكن ھناك فرق معنوي في درجة الحرارة أثناء اللیل  1.5ع  درجة مئویة على ارتفا  1.38

 . الدراسة السابقة المشار إلیھا أعاله

   ول تأثیر التطور الكھروضوئي على نطاق واسع في  دراسة رصدیة ح "الصین ُعرفت باسم    -تم إجراء دراسة أخرى في تشینغھاي
تم إنشاء ثالث محطات مراقبة في محطة تولید .  )Xiaode Zhou et al, 2020("  الصحاري على درجة حرارة الھواء المحلي والرطوبة

الطاقة الكھروضوئیة ، ومنطقة انتقالیة ، ومنطقة مرجعیة ، وتم دراسة تأثیر التطورات الكھروضوئیة واسعة النطاق على درجة حرارة  
 . الھواء المحلي والرطوبة

، بینما  )  زادت وانخفضت(قد تغیرت بشكل طفیف    الشمسیةتولید الطاقة    مزرعةأظھرت النتائج أن درجة حرارة الھواء خالل النھار في  لقد  
زادت درجة الحرارة خالل النھار بشكل طفیف ، مع زیادة فق على وجھ التحدید ، في فصلي الربیع والصیف ،  و.  انخفضت درجة الحرارة لیال

ه انخفضت درجة الحرارة خالل النھار بشكل طفیف ، مع انخفاض أقصى قدرفقد  في الخریف والشتاء ،  ودرجة مئویة ؛    0.34  اقصوى قدرھ
ھذا و. درجة مئویة خالل اللیل الشتوي  1.82قدره في جمیع الفصول ، انخفضت درجة الحرارة لیال مع انخفاض أقصى  و درجة مئویة ؛     0.26

 . استنتاج الدراسة األولى المشار إلیھا والتي أجریت في الوالیات المتحدةمع مرة أخرى یتعارض 

مثیرة   ومع أخذ ما سبق في االعتبار ، فإن مثل ھذه الدراسات البحثیة تقدم نتائج متضاربة بأحجام مختلفة ؛ ولكن ال یمكن اعتبار أي منھا قضیة 
ومع ذلك .  نا للكیفیة التي یمكن لمحطات الطاقة الضوئیة أن تخلق بیئة محلیة أكثر دفئًاوالنتیجة الرئیسیة ھي أن البحث یوضح تقدًما في فھم.  للقلق

على وجھ التحدید أن تخلق بیئة محلیة أكثر دفئًا وما إذا كانت الحرارة یمكن أن تصل   الشمسیة   للمزارع، ال یزال من غیر الواضح كیف یمكن  
بحثیة في المدى الجانبي والرأسي لتأثیر جزیرة الحرارة الضوئیة ، وقد یكون من الممكن أن لم تحقق أي من الدراسات ال.  إلى المناطق المحیطة

 . نفسھا والتي تتبدد بسرعة داخل المناطق المحیطة األلواح الشمسیةتكون ھذه التأثیرات مقیدة بمنطقة صغیرة داخل منشأة 

بموجب  و. لتصمیم المشروع 4، یوصي تقییم األثر البیئي واالجتماعي باعتماد البدیل  ") 4.3م  القس"راجع  (باإلضافة إلى ذلك ، كما نوقش سابقًا  
ضافة  باإلو.  على الحدود الغربیة ، بینما ستتم إزالة األشجار الموجودة في األجزاء الوسطىالسرو  جمیع أشجار    المحافظة على، ستتم    4البدیل  

ستنفذ األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب لمضاعفة عدد األشجار التي تمت    في إطار ھذا البدیل ،و  إلى ذلك ،  
 ). أشجار حالیًا  حیث  ال توجد  ( إزالتھا ، ولكنھا ستشمل أیًضا زراعة األشجار على الحدود الشمالیة والجنوبیة والشرقیة للموقع المحدد للمشروع  

 .). إن وجد تأثیر على اإلطالق( الشمسیةمن المتوقع أن یوازن ھذا ویعوض التأثیرات المتبقیة على الحرارة من األلواح و

 :  تمت استشارة ما یلي") 5.4م  القس"راجع (كجزء من المشاورات مع أصحاب المصلحة التي أجریت وباإلضافة إلى ذلك ، و

حوالي  (یقع في منطقة المقابلین    و   میجاوات  7آخر یعمل بالطاقة الشمسیة  تطویر تشغیل    عدد من السكان یحیطون مباشرة بمشروع   -
المشروع موقع  من  واحد  (كیلومتر  مشروع  "  17الفصل  "راجع  )  إضافیة حول  تفاصیل  على  أثیرت    وقد).  میجاوات   7  الـللحصول 

، ولم یتم إثارة أي قضایا محددة مثیرة للقلق ، وباإلضافة   األلواح الشمسیةفیما یتعلق بالحرارة من مناقشات محددة مع السكان المحیطین 
 . إلى ذلك ذكر أنھ لم یتم مالحظة أي تجارب مع الحرارة

الحضریة   - المناطق  مقربة من  تقع على  والتي  األردن  في  النطاق  واسعة  الكھروضوئیة  الشمسیة  الطاقة  لمشاریع  بحث  إجراء    / تم 
أدناه  50أكوا  طاقة    یقع مشروع  .  السكنیة المفرق كما ھو موضح  تم إجراء .  میجا وات للطاقة الشمسیة على حافة قریة في محافظة 

  ارت مسؤول االتصال المجتمعي للمشروع لتحدید ما إذا كانت المجتمعات المجاورة قد أث   / المة والبیئة  المشاورات مع مدیر الصحة والس
تمت اإلشارة إلى أن المشروع یعمل منذ ما یقرب من عامین حتى اآلن ولم تثار    وقد.  األلواح الشمسیةأي شكاوى فیما یتعلق بالحرارة من  

 . المجتمعات المحلیة فیما یتعلق بالحرارةأي مخاوف أو شكاوى محددة من قبل 
  

 .  مع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله ، تعتبر ھذه اآلثار غیر كبیرة

   

https://sciprofiles.com/profile/717803
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 استخدام األراضي     8

المتوقعة من داخل موقع المشروع ومحیطھ فیما یتعلق باستخدام األراضي ، ثم یقوم بتقییم اآلثار    لظروف االساسیةیقدم ھذا الفصل أوالً تقییًما ل
 .  المشروع خالل مراحلھ المختلفة

  

   الظروف األساسیةتقییم    8.1

 .  ونتائج التقییم مخرجاتیناقش ھذا القسم منھجیة تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق باستخدام األراضي ویعرض 

 منھجیة التقییم    8.1.1

رئیسیین على عنصرین  األراضي  استخدام  تقییم  (اشتمل  و  )  1:  ؛  لألراضي  الرسمي  لألرض)  2( االستخدام  الفعلي  تقییم و.  االستخدام  استند 
من ناحیة أخرى ، و.  االستخدام الرسمي لألراضي على جمع البیانات والخطط الثانویة المتاحة من الھیئات الحكومیة ذات الصلة حسب االقتضاء

 .وقع المشروع باإلضافة إلى التشاور مع الممثلین المعنیین من األونرواتم تقییم االستخدام الفعلي لألراضي بناًء على زیارات مكثفة لم

 .  أدناه النتائج الرسمیة والفعلیة واالستخدام على حد سواء تظھر

  

 االستخدام الرسمي لألرض    8.1.2

وھذا .  وضعتھا السلطات الحكومیة ذات الصلةاالستخدام الرسمي لألرض في موقع المشروع كما تم التحقق منھ بناًء على الخطط المتاحة التي  
التخطیط للمناطق ذات األھمیة البیئیة الحرجة من قبل )  GAM  (  ،)2(استخدام األراضي من قبل أمانة عمان الكبرى    مخطط)  1: (یشمل ما یلي
 .ة التاریخیة لألرضالملكی ) 4(و  ). MoA( محمیات الرعي وتخطیط مناطق الغابات من قبل وزارة الزراعة ) 3(وزارة البیئة 

  

   عمان الكبرى   أمانةتخطیط استخدامات األراضي من قبل   ) أوال(

عمان الكبرى مسؤولة عن إعداد خرائط تقسیم   أمانة، تعد  )  التي یقع فیھا موقع المشروعو( داخل العاصمة عمان وتحدیداً داخل منطقة القویسمة  
األراضي   معینةوالخرائط    ورسماستخدامات  بأنشطة  فقط  یُسمح  حیث  لألراضي  معینة  استخدامات  تحدد  وفق  .  التي  ذلك   األبنیة نظام  "ویتم 
 ". وتعدیالتھ 1979لسنة   67مانة عمان الكبرى رقم  ألواستخدامات األراضي 

كما ھو موضح أدناه  و.  عمان الكبرى للحصول على خطة استخدام األراضي الرسمیة المحددة للمنطقة  أمانةعن  تم إجراء مشاورات مع ممثلین  
تم تصنیف المناطق المحیطة  و".  مناطق مدرسیة"على أنھا  )  بما في ذلك موقع المشروع (تم تصنیف منطقة مركز عمان للتدریب بالكامل    فقد،

 . عات خفیفةوتقسیمھا إلى مناطق سكنیة وتجاریة وصنا

ضمن  بناًء على المناقشات مع ممثلین من أمانة عمان الكبرى ، أشیر إلى أنھ وفقًا للوائح ذات الصلة ، یُسمح بتطویر مشروع الطاقة الشمسیة  و
 .منطقة المشروع تنظیمعمان الكبرى لتغییر  أمانةیجب تقدیم طلب رسمي إلى فإنھ ومع ذلك ، . ھذه التصنیفات
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  من قبل وزارة البیئة  ةالحرج ةالبیئی األھمیة  المناطق ذات مخطط   ) ثانیا(

یة من المحتمل أن یتعارض المشروع مع استخدام المناطق المخصصة القریبة الحالیة أو المخطط لھا مثل المناطق البریة ، والمناطق ذات األھم
والمتنزھات الوطنیة  مسؤولیة إنشاء المحمیات الطبیعیة  )  MoEnv(تتحمل وزارة البیئة  و.  أو مناطق إدارة الترفیھ الخاصة  / البیئیة الحرجة ، و  

 .وأي موقع ذي أھمیة بیئیة خاصة للحمایة واإلدارة

حددت الجمعیة الملكیة  فقد  وفقًا لما ورد أعاله ،  ).  RSCN(ومع ذلك ، فإن وزارة البیئة تفوض ھذه المسؤولیات إلى الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة  
وقد تم تعیینھا بناًء على المراجعات التفصیلیة التي أعدتھا .  فئات لمجاالت االھتمام البیئي كما ھو موضح أدناه)  4( للحفاظ على الطبیعة أربع  

المملكة  ناطق الطیور المھمة في  م) "2( و  "  الشبكة الوطنیة للمناطق المحمیة في األردن) "1: ( الجمعیة الملكیة للحفاظ على الطبیعة والتي تشمل
 ". األردنیة الھاشمیة 

 لـ  :  المنشأة  المحمیات األردن"وفقًا  في  المحمیة  للمناطق  الوطنیة  من "  الشبكة  عددًا  الطبیعة  على  للحفاظ  الملكیة  الجمعیة  أنشأت   ،
 المحمیات التي تم اإلعالن عنھا كمناطق محمیة ویتم إدارتھا وتشغیلھا حالیًا من قبل الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة ؛ 

 حمیة ولكن لم یتم اإلعالن عنھا  كمناطق م"  الشبكة الوطنیة للمناطق المحمیة في األردن"المناطق المقترحة ضمن  :  المقترحة  المحمیات
 كمحمیات حتى اآلن وال یتم إدارتھا أو تشغیلھا من قبل الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة ؛  

 كمناطق محمیة ویتم اإلعالن عنھا  "  الشبكة الوطنیة للمناطق المحمیة في األردن"المناطق المقترحة ضمن  :  تحت التأسیس  محمیات
 تزال قید اإلنشاء والتشغیل واإلدارة من قبل الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة ؛ و على ھذا النحو ، ولكنھا ال 

  مناطق الطیور المھمة)IBA’s :(  المملكة األردنیة الھاشمیةمناطق الطیور المھمة في "المناطق المقترحة ضمن  ." 
  المھمة   الطیور  مناطق و    المحمیاتأعدت الجمعیة الملكیة للحفاظ على الطبیعة خطة شاملة تحدد موقع  فقد  مع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله ،  

ذات أھمیة بیئیة حرجة داخل منطقة المشروع أو المناطق المحیطة    مساحاتكما ھو مذكور في الشكل ، ال توجد  و.  التي تمت مناقشتھا أعاله  و

  
  
 

   ى لمنطقة مركز عمان للتدریبعمان الكبر أمانةاستخدامات األراضي من قبل  مخطط: 14شكل 
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بعیدًا عن موقع المشروع   المحمیةمناطق  الیوجد عدد من  و.  ھامة  طیورمقترحة أو مناطق    محمیاتاء أو  قائمة أو قید اإلنش  محمیاتال توجد  وبھ ؛  
 . كم إلى الجنوب الغربي 10التي تقع على بعد حوالي وحسبان  -مع أقرب ترسیم لھا ھو مادبا 

. الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة  / إلى ھذا الحد ، یمكن االستنتاج أنھ ال یوجد تعارض بین موقع المشروع وسیاق التخطیط الخاص بوزارة البیئة  و
 . المخطط لھا أو مناطق الطیور الھامة / ال یقع موقع المشروع داخل المحمیات المنشأة و

 
 الحرجة فیما یتعلق بموقع المشروع   البیئیةالمناطق ذات األھمیة : 15الشكل 

  

   وزارة الزراعة  -المحمیات الرعویة وتخطیط مناطق الغابات    )ثالثا (

تشمل أھم قضایا التخطیط التي یجب  و.  للمنطقة العامة) MoA(قد یتعارض المشروع مع سیاسات التخطیط الحالیة أو المقترحة لوزارة الزراعة 
 .أراضي الغابات) 2(محمیات الرعي و  ) 1: (التعارض المحتمل معالتحقیق فیھا 

   ویةالرع المحمیات

للمناقشات مع مدیریة المراعي ، یوجد حالیًا  و.  على المراعي  المملكةوزارة الزراعة مخولة لتخطیط المحمیات الرعویة في   محمیة   34وفقًا 
یتم تخطیط وإنشاء ھذه المحمیات من أجل الرعي  و. كیلومتًرا مربعًا 80التي تغطي مساحة تبلغ حوالي   المملكة و رعویة موزعة في جمیع أنحاء 

 . الذي یقلل بشكل عام من فائدة األرض وإنتاجیتھا والتنوع البیولوجي وھو أحد أسباب التصحر والتعریةوالمستدام ومنع الرعي الجائر 

.  فیما یتعلق بموقع المشروع  ةی ومحمیات الرعالأدناه موقع    16یوضح الشكل  و.  المحمیات الرعویةال یقع موقع المشروع داخل أو بالقرب من أي  
إجمالي مساحة  (كم إلى الغرب  20یرقا الواقعة على بعد عیرا و محمیة رعي ) 1: (في أماكن أبعد والتي تشمل  المحمیاتوجد عدد من مناطق وی 

یة لصی تقع محمیة رعي الفو،  )  2كم    23إجمالي مساحة المحمیة  (كم إلى الغرب    15تقع على بعد  ول للرعي  ا، ومحمیة بلع)  2كم    81المحمیة  
إجمالي  (كم إلى الجنوب الغربي    29تقع على بعد  وومحمیة معین للرعي  )  2كم    21إجمالي مساحة المحمیة  (كم إلى الجنوب الغربي    21على بعد  

 ). 2كم   51مساحة المحمیة 

ال یقع موقع المشروع ضمن محمیات و.  وزارة الزراعة  مخططعدم وجود تعارض بین موقع المشروع وسیاق  ب   االستنتاج  إلى ھذا الحد ، یمكن  و
 . المخطط لھا  / الرعي أو أراضي الغابات المنشأة 

 
 



  

  52 | الصفحة 
  

 
 

 
 
 
 

میجاوات التابع لألونروا 3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    
 

 
 التابعة لوزارة الزراعة بالنسبة لموقع المشروع   المحمیات الرعویةموقع  : 16الشكل 

  

   أراضي الغابات

رقم  "حسب   الزراعة  ھي  "  2015لسنة  )  13( قانون  الحرجیة  األراضي  المخصصة  "فإن  الدولة  وأراضي  كغابات  المسجلة  الدولة  أراضي 
استغالل األراضي الحرجیة سواء بإقامة مساكن أو مبان أو یحظر التعسف في  "من القانون على أنھ    32وتنص المادة  ".  لألغراض الحراجیة

ع منشآت دائمة أو مؤقتة علیھا أو حفر اآلبار أو الكھوف أو تركیب خطوط المیاه أو الكھرباء أو الھاتف أو فتح خطوط الصرف الصحي أو التر 
مشروع على وجھ التحدید غیر مصنف على أنھ أراضي ومع ذلك ، فإن موقع ال".  أو بالزراعة أو الحرث أو الرعي فیھا بغیر ترخیص  .  فیھا

 .غابات

یُحظر قطع األشجار الحرجیة أو الشجیرات أو النباتات البریة دون ترخیص "على أنھ  )  1-أ  (  34باإلضافة إلى ذلك ، ینص القانون أیًضا في المادة  
وأشجار   السرود أشجار حرجیة تشمل بشكل أساسي أشجار  موقع المشروع ، توج  ضمن"  2.1مالقس"كما تمت مناقشتھ سابقًا في  ".  من الوزیر

 . تطلب إزالتھا لتطویر المشروعی الصنوبر ، والتي 

أشجار ووزارة الزراعة وحصلت على تصریح إلزالة أشجار الصنوبر    / طلبًا إلى دائرة الغابات   2018وفقًا لما سبق ، قدمت األونروا في عام  
 .التصریح مشروط بإزالة ھذه األشجار من قبل موظفین من وزارة الزراعة وتحت إشراف رئیس قسم الغاباتو . السرو

عاتھا في ھذه المرحلة وعلى وجھ  تم إجراء مزید من المناقشات مع إدارة الغابات لتحدید ما إذا كانت ھناك أي متطلبات إضافیة یجب مراوقد  
 . وذكر أنھ ال توجد متطلبات أخرى قابلة للتطبیق في ھذه المرحلة.  2018التحدید ما إذا كان تحدیث التصریح مطلوبًا نظًرا ألنھ تم إصداره في عام  

 .  ویرد أدناه خطاب رسمي من وزارة الزراعة
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   االستخدام التاریخي لألرض    )رابعا (

یشیر سند األرض الرسمي للمشروع إلى أن األرض مملوكة للحكومة األردنیة وقد تم تخصیصھا بالكامل لألونروا مع عدم وجود قیود محددة 
 .  على استخدام األرض أو الوقت

  1968تم اإلشارة إلى أن األرض كانت مملوكة ملكیة خاصة في السابق وأن األونروا اشترتھا في سبتمبر  فقد  واستنادا إلى مناقشات مع األونروا ،  
األرض  نظًرا ألنھ ال یُسمح لألونروا ككیان تحت والیتھا بامتالك األراضي ، فقد تم تسجیلوومع ذلك ،  .  بناء على سعر متفق علیھ بشكل متبادل

 .للوكالة ة كون مفیدً ت ، والتي بدورھا منحت حقوق االستخدام لألونروا لتطویر أي مشاریع قد ) العامة الخزینةمن خالل (الحكومة األردنیة  باسم

السعر المتفق  كما ھو موضح أدناه والتي تشیر إلى أن األرض تم شراؤھا من مالك خاص بناًء على  وتم توفیر المستندات الداعمة على ما سبق  وقد  
 . علیھ

  

 استخدامات األرض الحالیة   8.1.3

التطویر داخل مركز تدریب عمان  "7.1.2م  القس"كما تمت مناقشتھ سابقًا في   یقع موقع  للتدریب  و.  ،  بما في ذلك موقع  (منطقة مركز عمان 
 . الموقعمتر لمنع الوصول غیر المصرح بھ إلى  3  –  2.5ي مسورة بالكامل بجدار خرسان ) المشروع

الكتب وقاعة المحاضرات والمھاجع  مركز تدریب عمان  تشتمل منطقة   التدریب والجامعة والكلیة ومتجر  المرافق مثل مباني  العدید من  على 
 . لمنطقة مركز التدریب عمان موضحة في الشكل أدناه الفعلیة المرافق .  وصالة األلعاب الریاضیة والمطعم والمسجد والمالعب ، وما إلى ذلك

  
  

  
رسائل رسمیة من وزارة الزراعة :17الشكل    

 



  

  54 | الصفحة 
  

 
 

 
 
 
 

میجاوات التابع لألونروا 3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    
 

 

 
 مركز عمان للتدریب   مرافق: 19الشكل 

  
  المستندات الثبوتیة لشراء األرض: 18الشكل رقم   
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كیلومتر مربع سیتم استخدامھا لتطویر مشروع الطاقة    0.47ة  باإلضافة إلى ذلك ، في منطقة مركز عمان للتدریب ھناك أرض شاغرة بمساح
میدانیة مكثفة ومشاورات أجریت مع ممثلین عن األونروا ، تمت اإلشارة إلى ما یلي في موقع المشروع وتم تقدیمھ   ات بناًء على زیارو.  الشمسیة

 : في الشكل التالي

 بناًء على المناقشات مع ممثلي األونروا ، فإن خزان الصرف  و .  یوجد خزان للصرف الصحي في األجزاء الشمالیة الغربیة من الموقع
یستخدم الخزان لتجمیع المیاه العادمة الناتجة عن مركز  و.  أمتار  4أمتار وعمقھ    6أمتار وعرضھ    8ومبّطن ویبلغ طولھ  الصحي مغلق تماًما  

  قائم یتم إیقاف تشغیل خزان الصرف الصحي تماًما ، حیث یوجد حالیًا مشروع وف  سو. عمان للتدریب عبر خطوط األنابیب تحت األرض
بناًء على المناقشات مع ممثلي  و).  2020من المتوقع أن یتم تشغیلھ بحلول دیسمبر  و( رف الصحي  لربط مركز عمان للتدریب بشبكة الص

تمت اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أن خزان الصرف الصحي مبطن بالكامل ، إال أنھ یحتوي على فتحة صغیرة  فقد  مركز عمان للتدریب ،  
 في عدة مناسبات،. یاه الصرف الصحي والتخلص منھابطول متر واحد في الطبقة العلیا والتي تستخدم لضخ م

   یتم أیًضا إیقاف تشغیل محطة  وف  س.  لخزان الصرف الصحي داخل األجزاء الشمالیة الغربیة من موقع المشروع  تحویلتوجد محطة
 . خزان الصرف الصحيالتحویل ل

 ھذه    المناھلترتبط  و.  رئیسي في األجزاء الشمالیة الشرقیةبشكل  وقدیمة داخل موقع المشروع    منھل)  13( ثالثة عشر    وجود  وقد لوحظ
كما تمت مناقشتھ سابقًا ، و.  بشبكة الصرف الصحي القدیمة التي تنقل المیاه العادمة من مركز عمان للتدریب إلى خزان الصرف الصحي

 .ماًمات ) المناھلبما في ذلك (سیتم إیقاف تشغیل خزان الصرف الصحي وشبكة الصرف الصحي القدیمة 

   فتحات جدیدة في األجزاء الشمالیة والغربیة من موقع المشروع وھي جزء من شبكة الصرف الصحي الجدیدة في  )  10(توجد عشر
 . 2020كما تمت مناقشتھ سابقًا ، من المتوقع أن یتم تشغیل شبكة الصرف الصحي الجدیدة بحلول دیسمبر  و. الموقع

 ومع ذلك ، وبناًء على المناقشات مع ممثلي األونروا ، فقد تم التأكید  .  ئق في موقع المشروعلوحظ وجود اثنین من صنابیر إطفاء الحرا
 . على أن ھؤالء جزء من نظام صنبور إطفاء قدیم لم یعد قید االستخدام

 انقطاع التیار الكھربائيتم استخدام المولد كمصدر طاقة طارئ في حالة   وقد. مولد دیزل یقع في األجزاء الشمالیة الغربیة من الموقع  .
 . سنوات)  6( ومع ذلك ، لم یتم تشغیل المولد ألكثر من ست 

   بناًء على المناقشات مع  و.  قدیمین داخل األجزاء الشرقیة من موقع المشروع  معدنینمرمى كرة قدم  )  2(تمت اإلشارة إلى عمودین
ومع ذلك ، لم یتم  .  نشاط كرة القدم خالل المعسكرات الصیفیةلتم التصریح بأن المنطقة كانت تستخدم    فقد  ممثلین من مركز عمان للتدریب ،

 .سنوات بسبب إنشاء ملعب كرة قدم جدید داخل مبنى مركز عمان للتدریب 3استخدامھ ألكثر من 

 
 األنشطة داخل موقع المشروع  : 20الشكل 
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  عادي میاه سحب خط تمثل الثانیھ النقطھ، الحریق اطفاءخرطوم  : 21شكل  

 

  
خزان للصرف الصحي: 22شكل     
 

  
 
 

الحفرة االمتصاصیة: 23شكل    
 

localadmin
النقطه الثانيه تمثل خط سحب مياه عادي 

localadmin
خرطوم اطفاء الحريق 

localadmin
الحفرة الامتصاصيه 
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 جدیدة   مناھل]  ب [قدیمة ،  مناھل ]أ: [26الشكل 

  

  
قدیمةمرمى معدنیة أھداف  : 24شكل    

 

  
  
 

: محطة تحویل 25شكل    
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لذلك تم إجراء مباحثات مع ممثلین  . استخدامات غیر رسمیة محتملة لألراضيعلى من خالل الزیارات المیدانیة التي تم إجراؤھا ، لوحظت أدلة 

 :من مركز عمان للتدریب ویالحظ ما یلي

 بناًء على المناقشات مع ممثلي مركز عمان للتدریب ، تم اإلشارة  وومع ذلك ،  .  لوحظت عالمات الحرث في جمیع أنحاء موقع المشروع
بدأ (، اندلع حریق في الموقع    2018عام    ففي.  إلى أن الحرث یتم عن قصد من قبل مركز عمان للتدریب للحد من مخاطر نشوب حریق

لذلك ، یتم الحرث  .  بسھولة وبسرعة في جمیع أنحاء الموقع  وبسبب الشجیرات واألعشاب الجافة في الموقع ، انتشر الحریق)  بواسطة سیجارة
 . إلزالة الحشائش الجافة والشجیرات للتخلص من مخاطر الحریق

 اعتاد مركز وفي الماضي ،  .  أشار ممثلو مركز عمان للتدریب إلى عدم القیام بأي أنشطة زراعیة داخل موقع المشروع من قبل أي جھة
ومع ذلك ، لم یعد ھذا مسموًحا  . لى أساس سنوي لمقدمي العروض المھتمین الستخدامھا في زراعة الشعیرعمان للتدریب تأجیر المنطقة ع

 .عاًما 17، وكانت آخر مرة تم فیھا استئجار األرض قبل بھ

 دریب ، تمت  بناًء على المناقشات مع ممثلي مركز عمان للت .  تم العثور على بقایا برازیة قدیمة وجافة من مواشي األغنام في الموقع
اإلشارة إلى أنھ في الماضي ، كان مركز عمان للتدریب یسمح لبعض مالكي المواشي بدخول الموقع للقیام بأنشطة الرعي بسبب توافر  

، لم یُسمح ألي شخص بالدخول إلى موقع المشروع بما في ذلك  )  2018( ومع ذلك ، منذ حادثة الحریق في الموقع  .  العشب داخل المنطقة
الخاضع للرقابة للرعي من أجل إزالة    بالدخول ذین یقومون بأنشطة الرعي ، ولكن في بعض الحاالت منذ ذلك الحین ، تم السماح  أولئك ال

 . شجیرات للتخلص من مخاطر الحریقالالعشب الجاف و 

 لم یُالحظ أي دلیل على أي استخدام غیر رسمي لألراضي داخل موقع المشروعا ورد أعالهبصرف النظر عم ،  . 

  

 تقییم التأثیرات المحتملة     8.2

فقد باإلضافة إلى ذلك ، . یحدد ھذا القسم التأثیرات المتوقعة على استخدام األراضي من أنشطة المشروع خالل مرحلة التخطیط والبناء والتشغیل
 .تم تحدید مجموعة من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر

 المحتملة خالل مرحلة التخطیط والبناء والتشغیل اآلثار    8.2.1

لذلك ، ال توجد تأثیرات على االستخدام  .  لھیئات الحكومیة ذات الصلةمن قبل اسمي  رتخطیط  سیاق  موقع المشروع مع أي    مكانال یتعارض  
 .النحو المحدد أدناهومع ذلك ، ھناك متطلبات إضافیة یجب أخذھا في االعتبار على .  الرسمي لألراضي من المشروع

 :  فیما یتعلق باالستخدام الفعلي لألراضي ، ال توجد آثار إزاحة مادیة أو اقتصادیة متوقعة من تطویر المشروع بسبب ما یلي

   و القدیمة ، وصنابیر إطفاء الحرائق ،    والمناھل ،    التحویل عناصر البنیة التحتیة في الموقع لتشمل خزان الصرف الصحي ، ومحطة  
ومع  .  المقاول الھندسيیتم إیقاف تشغیل ھذه العناصر بالكامل وإزالتھا كجزء من نطاق عمل  وف  سو.  لم تعد قید االستخداموكرة القدم  مرمى  
على سبیل المثال ، كما نوقش  .  یجب إدارة أنشطة إیقاف التشغیل ھذه بشكل صحیح ألنھا قد تؤدي إلى تأثیرات أخرى غیر مباشرةفإنھ  ذلك ،  

إلى المناطق الجوفیة المحیطة    الباب خزان الصرف الصحي مما أدى إلى انسكاب المیاه العادمة من ھذا    فیضان عدة مناسبات ،  سابقًا في  
.  یمكن أن یؤدي إلى مخاطر على الصحة والسالمة فوتلوث التربة المجاورة وإذا تمت إدارتھا بشكل غیر صحیح    افسادمما قد یؤدي إلى  

 . التي تشتمل على الزیوت التحویلتنطبق التأثیرات المماثلة أیًضا على محطة و

   سیتم نقل مولد الدیزل إلى منطقة جدیدة  (أو إزالتھا  )  الجدیدة  المناھل(سیتم تجنب عناصر البنیة التحتیة المستخدمة حالیًا في الموقع
.  ألنشطة بشكل غیر صحیح ، فقد تؤدي إلى تأثیرات أخرى غیر مباشرة إذا تمت إدارة ھذه افومع ذلك ، ).  داخل مبنى مركز عمان للتدریب

وشبكة الصرف الصحي الجدیدة ، فقد یؤدي ذلك إلى  المنھاھل  على سبیل المثال ، إذا كان التصمیم التفصیلي ال یأخذ في االعتبار تخطیط  
والتلوث ومخاطر    اإلفسادغیر الئق ، فقد یؤدي ذلك إلى مخاطر  إذا تمت إزالة المولد بشكل  فباإلضافة إلى ذلك ،  و.  إعاقتھاإتالف الشبكة أو  

 . الصحة والسالمة من الزیوت

   لیست ذات صلة بالنظر إلى أن ھذه األنشطة  )  الزراعة والرعي بشكل أساسي(التأثیرات على أنشطة االستخدام غیر الرسمي لألراضي
خل المناطق المحیطة بموقع المشروع أراض مفتوحة واسعة مماثلة لموئل  باإلضافة إلى ذلك ، توجد داو.  لم تعد تتم داخل موقع المشروع

 . موقع المشروع حیث یمكن القیام بأنشطة الرعي والزراعة

تعتبر ھذه و.  ألنھا تقتصر على مرحلة البناء ، ویمكن عكسھا  قصیرة األجل مع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله ، فإن ھذه اآلثار المحتملة تكون  و  
نظًرا ألنھا قد   حساسیة متوسطةذات  التأثیرات منخفضة الحجم نظًرا ألنھ یمكن السیطرة علیھا عموًما من خالل ممارسات اإلدارة المناسبة و

 . ثانوي تأثیركل ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا بالنظر إلى .  تنطوي على تأثیرات غیر مباشرة على الصحة والسالمة وتلوث التربة
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 متطلبات إضافیة  

 تتولى الوزارة عملیة إزالة لألشجار البناء حتى  بدء أنشطة  التأكد من إخطار وزارة الزراعة قبل  یجب على  و.  یجب على األونروا 
 .االنتھاءاألونروا الحصول على خطاب رسمي من الوزارة الستكمال األنشطة بمجرد 

   المناطق    تنظیمعمان الكبرى مع تفاصیل ومعلومات عن المشروع من أجل تحدیث    أمانةیجب على األونروا تقدیم طلب رسمي إلى
 . واستخدام األراضي لموقع المشروع 

 تدابیر التخفیف
 :  ناء مرحلة تشیید المشروعیحدد ما یلي إجراءات التخفیف التي یجب أن یلتزم بھا المقاول الھندسي والمشتریات والبناء أث 

   شبكة الصرف الصحي  (الذي تم إعداده أن عناصر البنیة التحتیة الموجودة في الموقع  ویجب أن یضمن التصمیم التفصیلي النھائي
 یتم تجنبھا تماًما ؛ و) المنھاھلالجدیدة وفتحات 

   البناء بیان طریقة  یتضمن  أن  الحالیة  )  CMS(یجب  المرافق  تشغیل  اتباعھا إلیقاف  التي یجب  ، (الطریقة  الصحي  الصرف  خزان 
یجب أن یحدد بیان طریقة البناء ). القدیمة ، وصنابیر إطفاء الحرائق ، ومولد الدیزل ، وأعمدة مرمى كرة القدم المناھل ، و التحویل ومحطة 

في ذلك جمیع متطلبات الصحة والسالمة للتعامل مع التیارات الملوثة المحتملة    التدابیر الالزمة لضمان تنفیذ ھذه األنشطة بشكل صحیح بما
مثل التربة الملوثة  (باإلضافة إلى ذلك ، یجب التخلص من أي تیارات ملوثة  ).  مثل الزیوت(والمواد الخطرة  )  مثل میاه الصرف الصحي (

 .أدناه" 9.2.2م  القس"اءات المحددة في والتعامل معھا بشكل صحیح وفقًا لإلجر)  المحیطة بخزان الصرف الصحي

 متطلبات المراقبة   

 :  خالل مرحلة البناء والتي تشملالمقاول الھندسي یحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل 

   مراجعة التصمیم التفصیلي لضمان تجنب البنیة التحتیة الحالیة 

   البناء بیان طریقة  المناسبة لمثل ھذه  و)  CMS(تقدیم  تدابیر اإلدارة  القائمة إلى جانب  المرافق  إیقاف تشغیل  یأخذ في االعتبار  الذي 
   . األنشطة

  

  

  
 الجیولوجیا والھیدرولوجیا والھیدرولوجیا     9

تقییًما للظروف األساسیة داخل موقع المشروع والمناطق المحیطة بھ فیما یتعلق بالجیولوجیا والھیدرولوجیا والجی  ولوجیا یقدم ھذا الفصل أوالً 
 .  المائیة ، ثم یقوم بتقییم اآلثار المتوقعة من المشروع خالل مراحلھ المختلفة

  

   الظروف األساسیةتقییم    9.1

 .  ییمیناقش ھذا القسم منھجیة تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق بالجیولوجیا والھیدرولوجیا والجیولوجیا المائیة ویعرض نتائج ونتائج التق

 منھجیة التقییم    9.1.1

كومیة ذات استند تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق بالجیولوجیا والھیدرولوجیا والجیولوجیا المائیة إلى جمع البیانات الثانویة من الھیئات الح
 رات للمتغی )  DoM. ( ، وإدارة األرصاد الجویة)  WAJ(، وسلطة المیاه األردنیة  )  MWI( وھذا یشمل بشكل أساسي وزارة المیاه والري   -الصلة  

 . ذات الصلة لتشمل البیانات المناخیة ، وھطول األمطار ، والھیدرولوجیا واإلعدادات الھیدروجیولوجیة ، إلخ

  

   والنتائج  المخرجات    2.1.9

   یولوجیاالج   ) أوالً (

كما ھو مذكور أدناه ، فإن التكوینات الجیولوجیة داخل  .  یوضح الشكل أدناه التكوین الجیولوجي الرئیسي لموقع المشروع والمنطقة المحیطة بھ
 –   0.5ن  یتراوح بی   سمكوالتي تتمیز بتربتھا الرملیة الطینیة ذات  )  S(تربة حدیثة فوق طبقة صخریة    -موقع المشروع یھیمن علیھا الھولوسین  

، الموصوف بأنھ حجر جیري صلب  "  یر لوادي السیرحجر الج"   WSLتم التأكید على ھذا المظھر الجانبي للتربة من خالل تكوین  .  متر  1.2
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باإلضافة إلى ذلك ، فإن التكوینات الجیولوجیة الرئیسیة في المنطقة المحیطة تشمل الحجر الجیري لوادي السیر . مناسب للبناء بسبب ثباتھ العالي
)WSL   ( وتكوین وادي أم غدران ،)WG ( وتشكیل الحجر الجیري في عمان ،)ASL .( 

 
 التكوینات الجیولوجیة لمنطقة المشروع  : 27الشكل 

  
   الھیدرولوجیا   ) ثانیا(

تبلغ مساحة  و.  الزرقاء والبحر المیت ، كما ھو موضح في الشكل أدناه  -یقع موقع المشروع على الحدود بین حوضي المیاه السطحیة في عمان  
تبلغ مساحة حوض المیاه السطحیة للبحر و.  نھایة المطاف في وادي األردنكیلومتر مربع والتي تصب في    4025الزرقاء حوالي    - حوض عمان  

، ویتكون من البحر المیت ومرتفعات   البحر  سطح فوقم    1،000و    البحر  سطح  تحتم    430مع نطاق ارتفاع یتراوح بین    2كم    6،585المیت  
یعزز ھذا التدرج الطبوغرافي العالي تكوین الودیان العمیقة المتجھة نحو البحر المیت مثل وادي الموجب ووادي  و.  عمان والكرك على التوالي

 . في األحواض ات٪ من میاه الفیضان 95حیدان ، والتي تصرف أكثر من 

یقع موقع المشروع على طول الفجوة  كما ھو مذكور في الشكل أدناه ، و.  یوضح الشكل أدناه أیًضا منطقة مركز تدریب عمان في موقع المشروع
یقوم الحاجز المائي بتوزیع میاه األمطار في الحوضین وفقًا  و  -الزرقاء وحوض البحر المیت    -المائیة بین أحواض المیاه السطحیة بین عمان  

لمشروع ، مما یؤدي إلى ضعف نظام كما ھو مذكور في الشكل أدناه ، ال توجد أنظمة وادي رئیسیة تمر عبر موقع اوباإلضافة إلى ذلك ،  .لذلك
 . الصرف داخل المنطقة

  



  

  61 | الصفحة 
  

 
 

 
 
 
 

میجاوات التابع لألونروا 3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    
 

 
 أحواض المیاه السطحیة والجوفیة داخل موقع المشروع  : 28الشكل 

 
 في موقع المشروع   مركز تدریب عمانمنطقة : 29الشكل 

   الھیدروجیولوجیا   )ثالثا (

ــروع داخل حوض المیاه الجوفیة للبحر المیت  ــكل  (من منظور ھیدروجیولوجي ، یقع موقع المشــ ــابقًا  28الشــ یغطي حوض البحر المیت  ). ســ
ــاحة تبلغ حوالي   ــام فیزیوغرافیة    1،525مس ــمن ثالثة أقس ــبة األردن   -كیلومتر مربع ویقع ض ــبة األردن وھض ــدع وھض وادي األردن المتص

المیاه الجوفیة ھي . یتم إعادة ـشحن المیاه الجوفیة عن طریق الترـسیب ، وتتدفق بـشكل عام نحو البحر المیت. لمتـصدعومنحدرات وادي األردن ا
وادي الـسیر ، والتي تتكون من الحجر   -المـصدر الرئیـسي للمیاه العذبة في الحوض ویتم ـسحبھا بـشكل أـساـسي من طبقة المیاه الجوفیة في عمان  

انات المیاه الجوفیة األخرى في الحوض بإمكانیات محدودة بســـبب معدالت التغذیة المنخفضـــة ومســـتویات المیاه تتمتع خز.  الجیري والصـــرت
نة بینما   / ملیون متر مكعب   57تم حـساب إجمالي التغذیة لحوض المیاه الجوفیة للبحر المیت عند  . العمیقة التي تؤدي إلى رؤوس ضـخ كبیرة الـس

 . القلیلة الماضیةالسنة مما أدى إلى انخفاض كبیر في مستوى المیاه الجوفیة في العقود  / ملیون متر مكعب  80تجاوز السحب 

تدفق المیاه الجوفیة    31باإلـضافة إلى ذلك ، یوـضح الـشكل  .  متر  100ـسمك الخزان الجوفي موـضح في الـشكل أدناه حیث تم تـسجیلھ عند حوالي  
ــاریس وـجداول المـیاه الجوفـیة. منطـقةداـخل ال ــروع عـند ـحاجز المـیاه الجوفـیة وـبالـتالي یوـجد ـتدفـقان  .  یرتبط اتـجاه الـتدفق ـبالتضــ یقع موقع المشــ

 . مختلفان للمیاه الجوفیة ؛ شماال وجنوبا بعیدا عن الموقع على التوالي
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. 

 
 في موقع المشروع   مركز تدریب عمانمنطقة : 31الشكل 

 
 تقییم التأثیرات المحتملة   9.2

أثناء مرحلة التخطیط   أنشـطة المشـروع  على  / من الجیولوجیا والھیدرولوجیا والجیولوجیا المائیة من   / یحدد ھذا القسـم التأثیرات المتوقعة على 
 .باإلضافة إلى ذلك ، تم تحدید مجموعة من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر. والبناء باإلضافة إلى مرحلة التشغیل

  

 اآلثار المحتملة من مخاطر الفیضانات المحلیة أثناء مرحلة التخطیط والبناء  9.2.1

الزرقاء والبحر    -كما تم مناقـشتھ ـسابقًا ، من منظور الھیدرولوجیا ، یقع موقع المـشروع على فاـصل المیاه بین أحواض المیاه الـسطحیة في عمان  
على طول  .  تنشـأ فجوة المیاه بشـكل عام عن طریق التغییرات المفاجئة في النمط الطبوغرافي الذي یشـكل خًطا یفصـل أحواض الصـرف. المیت
تعتبر ھذه المناطق شدیدة المقاومة  و.  حتى مع ھطول األمطار الغزیرة ، لن تتولد الفیضانات بسبب عدم تراكم الجریان السطحيو  -ت المیاه فجوا

 .عبر موقع المشروع تسیر أودیة مجاريكما تمت مناقشتھ سابقًا ، ال توجد وباإلضافة إلى ذلك ، . ألخطار الفیضانات

  
سمك طبقة المیاه الجوفیة : 30الشكل     
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ــبق ، بـن ــاـفة إلى ـما ســ والمركز الجغرافي الملكي )  MWI(اًء على مراجـعة البـیاـنات الـثانوـیة الـمائـیة الجیولوجـیة من وزارة المـیاه والري  ـباإلضــ
  . ، تم إجراء تحلیل یعتمد على عوامل تولید الفیضانات والتراكم كما ھو معروض في الجدول أدناه) RJGC(األردني 

 نتائج تقییم مخاطر الفیضانات : 16الجدول 
 نتائج ال المتغیر 

یقلل التوصیل  ). H(، عالیة  )  M(، متوسطة  )  L(منخفضة  :  الموـصلیة الھیدرولیكیة للتربة
 .الھیدرولیكي العالي للتربة من احتمالیة حدوث الفیضانات

M 

 ةعالی )  تغطیة(وجود  ).  H(، مرتفع )  M(، متوســـط  )  L(منخفض :  وجود مســـاحة التربة
 .میاه األمطار ویقلل من الفیضاناتخزن المزید من فت للتربة 

H 

  حجر الكلسمارلي  جیولوجیا 
ل ٪ ات على .  مـی ات وتتراكم الفیضـــــاـن د من الفیضـــــاـن ة المزـی الـی د المنحـدرات الـع توـل

 .المنحدرات المنخفضة
1.5 – 2.5 % 

  100من   أقلعندما تكون المسـافة  ).  الخطرالمسـافة إلى (المسـافة إلى الصـرف الرئیسـي  
 .یكون خط الصرف الصحي مصدًرا لمخاطر الفیضاناتمتر ، 

 م  480

لم تـشر الـسجالت في األردن  ).  متر فوق مـستوى الخطر(االرتفاع فوق الـصرف الرئیـسي 
 .أمتار 8أبدًا إلى فیضانات یزید عمقھا عن  

 <   20م 

ــیول(طول أقرب وادي   ال تراكم ).  تراكم الســ ان أطول ، یكون احتـم ا تكون الودـی دـم عـن
 .الفیضانات أعلى

 م  2670

ھو النقطة التي یوجد بھا أقـصى قدر    منفذ التجمع).  نقطة ـساخنة( التجمعالمـسافة إلى منفذ  
 .من الفیضانات

 م  5100

متوسط  .  كمیات األمطار والوقت یتحكمان في عمق الفیضان).  سنة / مم  (ھطول األمطار  
 .٪ من األمطار35عمق الفیضان في األردن ال یزید عن 

400  

ھو المحرك الرئیسي ) المدةمطر قصیر  (المطر الیومي . ھطول لألمطار في الیومى  أقص
 .التي تسبب الفیضانات األكثر تدمیراً وللفیضانات السریعة 

  

48  

  

المذكورة أعاله ، ال توجد مخاطر فیضــانات داخل موقع المشــروع ، وبالتالي ال توجد آثار متوقعة  مع األخذ في االعتبار جمیع العوامل ولذلك ، 
 .ھناك متطلبات إضافیة للنظر فیھاومع ذلك ، . من مخاطر الفیضانات على المشروع

 متطلبات إضافیة

یجب أن تحدد الخطة  و. ، یجب وضـع خطة صـرف خاصـة بالموقع المقاول الھندسـيكجزء من التصـمیم التفصـیلي الذي سـیتم إعداده بواسـطة  
مثل التضــاریس ، واألمطار ، (طرقًا الحتواء وتحویل جریان میاه األمطار داخل موقع المشــروع المحدد مع مراعاة الظروف الخاصــة بالموقع 

 .بحیث ال تتراكم في الموقع أو تتدفق إلى العقارات القریبة) لیة ، وما إلى ذلكوخطوط الصرف الحا

  

 اآلثار المحتملة من اإلدارة غیر السلیمة لتیارات النفایات أثناء اإلنشاء والتشغیل  9.2.2

، فقد تم تحدیدھا بشــكل جماعي في ھذا )  اإلنشــاء والتشــغیل(نظًرا للطبیعة العامة للتأثیرات على التربة والمیاه الجوفیة لكلتا مرحلتي المشــروع  
، والتخزین  مثل اإلدارة غیر الـسلیمة لمجاري النفایات (بـشكل عام ، یـشمل ذلك اآلثار المحتملة من ممارـسات التدبیر المنزلي غیر الـسلیمة  . القـسم

 ). غیر السلیم لمواد البناء والمواد الخطرة ، وما إلى ذلك

ــغیل   ــلیمة أثناء البناء والتش ــات التدبیر المنزلي غیر الس ــادإلى )  مثل التخلص غیر القانوني من النفایات إلى األرض(یمكن أن تؤدي ممارس   افس
ــر على النـباتات  و.  ةالتربة وتلویثـھا والتي بدورھا یمكن أن تلوث موارد المـیاه الجوفـی ـــكل غیر مـباشــ ا بشــ ــً الحیوانات    / یمكن أن یؤثر ھذا أیضــ

بشــكل عام ، یمكن التحكم في ھذه اآلثار بشــكل مناســب من خالل تنفیذ و).  من التعرض لمجاري النفایات ھذه(والصــحة العامة وســالمة العمال 
  المقاول الھندسـيالتدبیر المنزلي ألفضــل الممارســات العامة كما ھو موضــح في ھذا القســم ، والتي من المتوقع أن یتم تنفیذھا من قبل    اجراءات

 .طوال مرحلة البناء ومشغل المشروع أثناء مرحلة التشغیل

ســلبیة في  ھذه التأثیرات . مرحلتي اإلنشــاء والتشــغیل  لخال  طویلة األجلیمكن أن تكون اآلثار المحتملة من اإلدارة غیر الســلیمة لبخار النفایات 
حیث یتم التحكم فیھا بـشكل عام   حـساـسیة منخفـضةومع ذلك ، فھي تعتبر ذات    . فھي متوـسطة الحجم، ویمكن أن تكون ملحوظة وبالتالي  طبیعتھا  

 .يثانوی  تأثیربالنظر إلى كل ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا و. التدبیر المنزلي ألفضل الممارسات العامة اجراءاتمن خالل تنفیذ 

 .لیست كبیرةالمتبقیة إلى  التأثیراتبعد تنفیذ تدابیر التخفیف الموضحة في ھذا القسم ، یمكن تقلیل 
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 تولید النفایات الصلبة   ) أوال(

)  مثل الحطام (من المحتمل أن تشــمل النفایات الصــلبة المتولدة نفایات البناء و.  من المتوقع أن تتولد النفایات الصــلبة من أنشــطة البناء والتشــغیل
 ). أثناء البناء والتشغیل مثل الورق المقوى والبالستیك ومخلفات الطعام وما إلى ذلك(والنفایات الصلبة البلدیة 

ــلـبة المتولدة وتخزینـھا في الموقع ثم التخلص منـھا في أقرب مـكب نـفایات معتـمد من البـلدیة  و مكب  (من المرجح أن یتم جمع النـفایات البـلدیة الصــ
ــیتم تخزین مخلـفات البـناء في الموقع ثم التخلص منـھا في أقرب مـكب نـفاـیات معتـمد من البـلدـیة واـلذي یقـبل نـفاـیات البـنا) الغـباوي ء ؛ في حین ســ

 .أو ، إذا أمكن ، إعادة استخدامھا في أنشطة البناء) مكب البیضاء یكون(

 تدابیر التخفیف

خالل مرحلة البناء ومشـغل المشـروع    المقاول الھندسـيیحدد ما یلي إجراءات التخفیف التي یجب تطبیقھا من قبل جمیع الكیانات المعنیة لتشـمل 
 : ذلكخالف  إال إذا نص علىخالل المرحلة التشغیلیة 

  أقرب مكب  (التنـسیق مع أمانة عمان الكبرى أو تعیین مقاول خاص مختص لجمع النفایات الـصلبة من الموقع إلى مكب البلدیة المعتمد
مزید كما تمت مناقشـتھ في  (أو إلعادة التدویر . ) للنفایات البلدیة ھو مكب الغباوي للنفایات بینما أقرب مكب لنفایات البناء ھو مكب البیضـاء

 ؛ ) من التفاصیل أدناه

  نفایات صلبة في األرض ؛  االلقاء الغیر منظم أليحظر 

  بشكل صحیح ؛ " نفایات البلدیة"توزیع العدد المناسب من صنادیق القمامة والحاویات المحتواة بشكل صحیح والتي تحمل عالمة 

 لقاء  إل" نفایات البناء"وزع عددًا كافیًا من الحاویات المحتواة بشـكل صـحیح والتي تحمل عالمة ی أثناء البناء ،  -فقط   المقاول الھندسـي
 .نفایات البناء والتخلص منھا

 ــي ــى بتنفیذ تدابیر إعادة التدویر -فقط   المقاول الھندسـ ــى بإجراء إعادة التدویر . أثناء البناء ، یوصـ )  1: (النھج التالي  من خاللیوصـ
فصـل المواد األخرى القابلة إلعادة )  2(، ) من المتوقع وجود كمیات كبیرة نسـبیًا(یة والتخلص منھا في حاویة منفصـلة  فصـل األلواح الخشـب 

فصل المواد غیر القابلة إلعادة )  3(؛ و  ) والزجاج والمعادن وما إلى ذلك)  الورق المقوى والورق(التدویر والتخلص منھا في حاویة منفصلة 
ــلة  التدویر والتخلص منھا   ــوح).  مثل نفایات الطعام(في حاویة منفصـ ــافة إلى ذلك ، یجب على .  یجب تمییز كل حاویة بوضـ المقاول  باإلضـ

على ســبیل المثال من خالل إعادة تدویر الخرســانة لقاعدة (البحث عن طرق لتقلیل نفایات البناء عن طریق إعادة اســتخدام المواد  الھندســي
 ؛) الطریق الخشنة

   ممارسات التدبیر المنزلي المناسبة في موقع البناء في جمیع األوقات ؛ وتنفیذ 

   ــیر إلى حجم النفایات المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا في ــجالت والقوائم التي تشـ االحتفاظ بالسـ
 .عدم وجود إغراق غیر قانوني في الموقع أو مناطق أخرىیجب أن تكون األرقام الموجودة في السجالت متسقة لضمان . مكب النفایات

 متطلبات المراقبة واإلبالغ

ــمل  أثناء مرحلة البناء   المقاول الھندســيیحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل جمیع الكیانات المعنیة لتش
 : خالف ذلكإال اذا نص على ومشغل المشروع أثناء مرحلة التشغیل 

  التفتیش على ممارسات إدارة النفایات في الموقع ؛ 

 الت والبیانات الخاصة بحجم النفایات المتولدة لضمان االتساق ؛ ومراجعة السج 

 إعداد تقاریر بیئیة منتظمة عن تنفیذ ممارسات إدارة النفایات في الموقع . 

  

 تولید میاه الصرف الصحي   ) ثانیا(

)  میاه الصرف الصحي من المراحیض ومرافق الصرف الصحي (من المتوقع أن تـشتمل میاه الـصرف الـصحي بـشكل أـساسي على المیاه السوداء  
ــتحمام ، وما إلى ذلك(، وكذلك المیاه الرمادیة  ــغیل)  من األحواض ، واالســ من المتوقع أن تكون و.  الناتجة عن العمال أثناء مرحلة البناء والتشــ

ــئیلة ــحي المحتواة بالكامل ثم یتم جمعھا  و. كمیات المیاه العادمة ضـ ــرف الصـ من المتوقع أن یتم جمع المیاه العادمة وتخزینھا في خزانات الصـ
ــطة   ــحونقلھا بواس ــحي   تنكات النض ــرف الص ــرف  (لیتم التخلص منھا في أقرب محطة لمعالجة میاه الص على األرجح محطة معالجة میاه الص
 ). الصحي بالجیزة
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 تدابیر التخفیف

مشــغل المشــروع خالل  خالل مرحلة البناء و  المقاول الھندســيیحدد ما یلي تدابیر التخفیف التي یجب أن تطبقھا جمیع الكیانات المعنیة ، لتشــمل  
 : خالف ذلك إال إذا نص على، مرحلة التشغیل

  صـــرف  للالتنســـیق مع شـــركة میاھنا لتوظیف مقاول خاص لجمع میاه الصـــرف الصـــحي من الموقع إلى أقرب محطة معالجة میاه
 ). في الجیزة الصرف الصحيمحطة معالجة میاه (الصحي 

  حظر التخلص غیر القانوني من المیاه العادمة في األرض ؛ 

   المیاه العادمة المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا االحتفاظ بالســجالت والقوائم التي تشــیر إلى حجم
یجب أن تكون األرقام الموجودة في السجالت متسقة لضمان عدم وجود تصریف غیر قانوني في  و.  في محطة معالجة میاه الصرف الصحي

 الموقع أو في مناطق أخرى ؛

 ــغیل  التأكد مھ علی   –فقط   المقاول الھندســي ــتخدامھا أثناء التش ــیتم اس ن أن خزانات الصــرف الصــحي المبنیة أثناء البناء وتلك التي س
 محتواة جیدًا وغیر منفذة لمنع تسرب المیاه العادمة إلى التربة ؛ و

 تأكد من إفراغ خزانات الصرف الصحي وجمعھا من قبل مقاول میاه الصرف الصحي على فترات مناسبة لتجنب الفیضانال . 

 لبات المراقبة واإلبالغمتط

خالل مرحلة البناء ومشغل   المقاول الھندسيیحدد ما یلي متطلبات المراقبة واإلبالغ التي یجب االلتزام بھا من قبل جمیع الكیانات المعنیة لتشمل  
 : خالف ذلك إال إذا نص علىالمشروع أثناء مرحلة التشغیل ، 

  التفتیش على ممارسات إدارة المیاه العادمة في الموقع ؛ 

 مراجعة السجالت والبیانات الخاصة بحجم المیاه العادمة المتولدة لضمان االتساق ؛ و 

 إعداد تقاریر بیئیة منتظمة عن تنفیذ ممارسات إدارة المیاه العادمة التي نوقشت أعاله . 

 تولید النفایات الخطرة  )ثالثا(

المتوقع أن تتولد النفایات الخطرة خالل كل من مرحلتي اإلنشــاء والتشــغیل ویمكن أن یشــمل ذلك الزیت المســتھلك والمواد الكیمیائیة وعلب  من 
 . التي تدیرھا وزارة البیئةو. الطالء وما إلى ذلك

 تدابیر التخفیف

خالل مرحلة البناء ، حیث یقوم مـشغل   المقاول الھندـسيمعنیة لتـشمل  یحدد ما یلي إجراءات التخفیف التي یجب تطبیقھا من قبل جمیع الكیانات ال
 . الف ذلكإال اذا نص على خالمشروع خالل مرحلة التشغیل ، 

 التنسیق مع وزارة البیئة وتوظیف مقاول خاص لجمع النفایات الخطرة من الموقع إلى مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة . 

  الصادرة عن وزارة البیئة ؛ " 2003تعلیمات إدارة النفایات الخطرة والتعامل معھا لعام "اتبع متطلبات اإلدارة والتخزین وفقًا لـ 

  حظر التخلص غیر القانوني من النفایات الخطرة في األرض ؛ 

  ــریف المیاه التي یحتمل تلوثھا ــوفة(یجب تصـ ــطحي من المناطق المرصـ ــبة   إلى)  مثل الجریان السـ مثل األحواض  (المرافق المناسـ
 نفایات خطرة ؛باعتبارھا  التخلص بشكل منظم  أن یكون یجبتصریف التلوث ). والحفر

 التأكد من إفراغ الحاویات وجمعھا من قبل المقاول على فترات زمنیة مناسبة لمنع فیضانھا ؛ و 

  ــیر إلى حجم النفایات ــجالت والقوائم التي تشـ الخطرة المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص  االحتفاظ بالسـ
یجب أن تكون األرقام الموجودة في الســجالت متســقة لضــمان عدم وجود تصــریف غیر قانوني في الموقع أو في  و.  منھا في مرفق ســواقة

 .مناطق أخرى

 متطلبات المراقبة واإلبالغ

خالل مرحلة البناء ومشغل   المقاول الھندسيغ التي یجب االلتزام بھا من قبل جمیع الكیانات المعنیة لتشمل  یحدد ما یلي متطلبات المراقبة واإلبال
 : خالف ذلكإال إذا نص على المشروع أثناء مرحلة التشغیل ، 

  التفتیش على ممارسات إدارة النفایات الخطرة في الموقع ؛ 
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 مراجعة السجالت والقوائم الخاصة بحجم النفایات الخطرة المتولدة لضمان االتساق ؛ و 

 إعداد تقاریر بیئیة منتظمة عن تنفیذ ممارسات إدارة النفایات الخطرة في الموقع . 

  

 مواد خطرة  )رابعا(

تنطوي  .  األنشــطة اإلنشــائیة والتشــغیلیة اســتخدام مواد خطرة متنوعة مثل الزیت والكیماویات والوقود لمختلف المعدات واآلالتتســتلزم طبیعة 
 .اإلدارة غیر السلیمة للمواد الخطرة على خطر التسرب إلى البیئة المحیطة إما من مناطق التخزین أو من خالل استخدام المعدات واآلالت

 تدابیر التخفیف

خالل مرحلة البناء ، حیث یقوم مـشغل   المقاول الھندـسيدد ما یلي إجراءات التخفیف التي یجب تطبیقھا من قبل جمیع الكیانات المعنیة لتـشمل  یح
 . خالف ذلكإال إذا نص على المشروع خالل مرحلة التشغیل ، 

 یتضمن . إلى األرض في حالة االنـسكاب العرضي  تأكد من تخزین المواد الخطرة في مناطق مناـسبة وفي مكان ال یمكن أن تـصل فیھال
 ذلك مرافق التخزین ذات األـسطح الصـلبة غیر المنفذة للھب ، والتي یمكن الوصـول إلیھا من قبل األفراد المصـرح لھم فقط ، والمغلقة عندما

ــھا البعض ــال ببعضـ ــتخدام ، وتمنع المواد غیر المتوافقة من االتصـ  -  431/1985بأحكام المعیار األردني  یجب االلتزام. ال تكون قید االسـ
 .االشتراطات الوقائیة العامة لتخزین المواد الخطرة

 بیانات ســـالمة المواد    جدولكون  ی بســـجل لجمیع المواد الخطرة المســـتخدمة ویجب أن   االحتفاظ)MSDS  (في جمیع   موجود  المرافق
 یجب تتبع المواد المنسكبة وحصرھا ؛. األوقات

   مثل الزیت والوقود وما إلى  (دمج أحواض التنقیط في اآلالت والمعدات والمناطق المعرـضة للتلوث عن طریق تـسرب المواد الخطرة
 ؛ ) ذلك

 یجب أن تتم أنشــطة الصــیانة واألنشــطة األخرى التي تشــكل خطًرا  .  الصــیانة الدوریة لجمیع المعدات واآلالت المســتخدمة في الموقع
 مع التدابیر المناسبة لحبس المواد المنسكبة ؛) سطح صلب(في مكان مناسب ) مثل التزود بالوقود(الخطرة  على انسكاب المواد

 تشــمل  و.  لتر من المواد الماصــة لالنســكاب لألغراض العامة في منشــأة تخزین المواد الخطرة  1000تأكد من توفر ما ال یقل عن ال
 والمنتجات األخرى المصنعة لھذا الغرض ؛ و المواد الماصة المناسبة الزیولیت والطین والجفت

 في حالة حدوث انسكاب على التربة ، یجب احتواء االنسكاب على الفور وتنظیفھ والتخلص من التربة الملوثة كنفایات خطرة . 

 متطلبات المراقبة واإلبالغ

أثناء مرحلة البناء ومـشغل    المقاول الھندـسيیحدد ما یلي متطلبات المراقبة واإلبالغ التي یجب االلتزام بھا من قبل جمیع الكیانات المعنیة لتـشمل  
 . خالف ذلكإال إذا نص على المشروع أثناء مرحلة التشغیل ، 

  االنسكابات أو التسربات المحتملة ؛ والتفتیش على تخزین المواد الخطرة لیشمل عملیات التفتیش على 

 م باإلبالغ عن أي انسكابات والتدابیر المتخذة لتقلیل التأثیر ومنع حدوثھ مرة أخرىیاقال . 

  

 التأثیرات المحتملة من التعریة والجریان السطحي خالل مرحلة البناء  9.2.3

ــفوفات   ــتریات والبناء لتركیب مص ــي والمش ــتتم في الموقع من قبل المقاول الھندس ــیر الموقع التي س ــطة تحض ــیةأنش ــمس ومكونات    األلواح الش
من المتوقع أن و ، وكابالت النقل تحت األرض ، وشـبكة الطرق الداخلیة ، والمباني ، وما إلى ذلك  سـلسـلة المحوالتالمشـروع المختلفة لتشـمل 

 . ة تطھیر األراضي ، والحفر ، والتدریج ، وما إلى ذلكتشمل أنشط

.  ھطول األمطار حاالت  یمكن أن تؤدي طبیعة أنشــطة البناء التي تمت مناقشــتھا أعاله إلى اضــطراب التربة ، مما یعرضــھا لزیادة التعریة أثناء  
 .ترسب المیاه السطحیةإذا لم یتم التحكم في التآكل والجریان السطحي في الموقع ، فقد یؤدي ذلك إلى و

كل مناـسب من خالل تنفیذ   كل عام ، یمكن التحكم في ھذه اآلثار بـش ات العامة   اجراءاتبـش كما ھو موضـح في  والتدبیر المنزلي ألفضـل الممارـس
 . طوال مرحلة البناء المقاول الھندسيھذا القسم ، والتي من المتوقع أن یتم تنفیذھا من قبل 
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في طبیعتھا ، ویمكن أن تكون  التأثیرات سلبیةھذه . على مرحلة البناء رألنھا تقتص  قصیرة األجلریة والجریان السطحي  اآلثار المحتملة من التع
  اجراءاتحیث یتم التحكم فیھا بشـكل عام من خالل تنفیذ    حسـاسـیة منخفضـةومع ذلك ، فھي تعتبر ذات  .  وبالتالي فھي متوسـطة الحجمملحوظة  

 .يثانو أثربالنظر إلى كل ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا . ممارسات العامةالتدبیر المنزلي ألفضل ال

 .المتبقیة إلى لیست كبیرة التأثیراتبعد تنفیذ تدابیر التخفیف الموضحة في ھذا القسم ، یمكن تقلیل 

 تدابیر التخفیف

 . مرحلة البناءیحدد ما یلي تدابیر التخفیف التي یجب أن یطبقھا المقاول الھندسي أثناء 

 تجنب تنفیذ أعمال الحفر في ظل الظروف الجویة القاسیة . 

 ــطراب  و ــاحة تخزین المواد المحفورة لتقیید حركة المعدات واألفراد ، وبالتالي الحد من االض ــیر إلى مس ــحة تش ــع عالمات واض ض
 . المادي لألرض والتربة في المناطق المجاورة

  البناء لمنع جریان الطميأثناء حول موقع العمل أثناء تحضیر الموقع وإقامة حواجز للتحكم في التآكل . 

 إلى أقصى حد ممكنو) لألفضلأو (األسطح التي تعرضت لالضطراب أثناء البناء إلى حالتھا األصلیة  إعادة . 

 متطلبات المراقبة واإلبالغ

 . م بھا أثناء مرحلة البناءیحدد ما یلي متطلبات المراقبة واإلبالغ التي یجب على المقاول االلتزا

  التخفیف اجراءاتتنفیذ على التفتیش على التحكم في التآكل والجریان السطحي لیشمل عملیات التفتیش .  
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 التنوع البیولوجي  10

البیولوجي ، ثم یقوم بتقییم اآلثار داخل موقع المشـروع والمناطق المحیطة بھ فیما یتعلق بالتنوع   لظروف االسـاسـیةیقدم ھذا الفصـل أوالً تقییًما ل
 . المتوقعة من المشروع خالل مراحلھ المختلفة

  

 تقییم شروط خط األساس  10.1

 . ونتائج التقییم مخرجاتفیما یتعلق بالتنوع البیولوجي ویعرض  الظروف االساسیةیناقش ھذا القسم منھجیة تقییم 

  

 منھجیة التقییم 10.1.1

وقد تم إجراء التقییم من خالل  .  2020المشــروع في أغســطس  مكان موقع  الذي تم إجراؤه في  والمشــروع على تقییم الموقع  اســاس موقعاعتمد  
تحدید أي موائل  )  2(التحقیق في خصــائص التنوع البیولوجي العامة لموقع المشــروع؛  )  1: (كان الھدف ھوو.  جولة عامة في منطقة المشــروع

 .وتحدید أنواع األزھار والحیوانات والطیور المسجلة في الموقع وتحدید حالة حفظھا حصر) 3(وأھمیتھا ؛  اثرھاحساسة رئیسیة وتقییم 

ا مراجعة   الـسابقة والبیانات والمـسوح والـسجالت المتاحة في األوراق العلمیة والكتب  للدراـسات    نظریةباإلـضافة إلى ذلك ، تـضمن األـساس أیضـً
 . والمجالت المنشورة حول أنواع النباتات والحیوانات المسجلة في الموائل المماثلة لموقع المشروع بشكل عام

ــط  أخیًرا ، تم تعیین حالة أنواع الحیوانات بـناًء على حالة حفظـھا داخل منطـقة البحر األبیض ال وفقـًا لكـتب البـیانات الحمراء لالتـحاد الدولي  متوســ
حالة وتوزیع الزواحف والبرمائیات "و  )  Temple & Cuttelod, 2009" (حالة الثدییات المتوسطیة وتوزیعھا): "IUCN(للحفاظ على الطبیعة  

ــط ا لـقائـمة االتـحاد اـلدولي    تم تعیین ـحاـلة أنواع الطیور بـناءً و).  Cox et al., 2006" (في حوض البحر األبیض المتوســ على ـحاـلة حفظـھا وفقـً
ـــبھ الجزیرة العربـیة"للحـفاظ على الطبیـعة والـقائـمة الحمراء  تم تقییم  ).  Mallon et al., 2015" (ـحاـلة الحفظ وتوزیع الطیور المتـكاثرة في شــ

ــ)  Taifour et al., 2014(أنواع األزھار بناًء على القائمة الحمراء الوطنیة للنباتات في األردن   . IUCN  ، والتي تستند إلى المعاییر اإلقلیمیة لــ
 . تم استخدام نتائج ما سبق ، باإلضافة إلى رأي الخبراء ، لتحدید حالة وأھمیة التنوع البیولوجي في موقع المشروع وقد

  

 النتائج  2.1.10

  النباتیة )أوالً (

یقتصـر ھذا النوع  و.  نوع نبات البطحاء -غیر الحرجیة  ، یقع موقع المشـروع في منطقة البحر األبیض المتوسـط  )  2003(وفقًا أللبرت وآخرون  
ــط   ــریًا على المنطقة الجغرافیة الحیویة للبحر األبیض المتوسـ ــمھ ، فھو یمثل جزًءا من المنطقة الجغرافیة  من النباتات حصـ ولكن كما یوحي اسـ

یختلف تكوین الغطاء النباتي في ھذا النوع من النباتات اعتمادًا على تكوین التربة واالختالفات  . جار بشــكل طبیعيال توجد بھا أشــالحیویة التي 
 .ةالمناخیة والضغوط البشریة ، ولكنھ یتمیز عموًما بالشجیرات المعمرة المتناثرة وأنواع المراعي السنویة في الغالب ذات التغطیة العالی 

ومع ذلك ، تتكون المنطقة من أرض  .  بشـكل عام ، تتمتع منطقة المشـروع بغطاء نباتي مرتفع ألنواع المراعي السـنویةوتماشـیاً مع ما سـبق ، و
 مســتویة ُحرثت تاریخیاً ، وھو ما یفســر الغیاب شــبھ الكامل للشــجیرات ، والتي تقتصــر فقط على طول القناة الموجودة على الجانب الغربي من

 .منطقة المشروع

  
ـشجرة فاكھة داخل    16یوجد إجمالي .  ق بالنباتات المعمرة ، توجد أـشجار مثمرة متناثرة في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة المـشروعفیما یتعل

شـجرة سـرو    162من ناحیة أخرى ، فإن موقع المشـروع محاط بما مجموعھ  .  شـجرة جوز  2فسـتق و    2شـجرة زیتون ،    12موقع المشـروع ؛  
 . وشجرتین من أشجار الصنوبر الحلبي ) یرجى الرجوع إلى الشكل أدناه للتعرف على موقعھا( متوسطیةكوبریسوس سیمبیرفیرین 

 

 

 

 

أیًضا على أنھ مھدد على الصعید    أـشجار السروعلى المـستوى الوطني بینما یتم تقییم  )  معرـضة للخطر(على أنھا مھددة   الـصنوبر الحلبيیتم تقییم  
، ومع ذلك فإن ھذا التصــنیف ینطبق على المجموعات البریة لألنواع فقط وال تعتبر ذات صــلة لألشــجار الموجودة  ) مھددة باالنقراض(الوطني  
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ي الموائل الطبیعیة في المنطقة على أشـجار طبیعیة ، وبالتالي ال یوجد أي منھا بریة كما تمت مناقشـتھ سـابقًا ، ال تحتوو. 2  في منطقة المشـروع
 ). عاًما على األقل 20 خاللتم زرع ھذه األشجار وإدخالھا في المنطقة (نظًرا لعدم وجود أي من ھذه األنواع في منطقة موقع المشروع تاریخیًا 

 . نویة المسجلة في منطقة المشروع على المستوى الوطنيألي من األنواع الس تھدیدأخیًرا ، ال توجد حالة 

 قائمة األنواع النباتیة المسجلة أثناء الزیارة المیدانیة : 17الجدول 
لالتحــاد  اسم شائع  االسم العلمي  الحمراء  ــة  ــائم الق ــة  حــال

ــة   ـیع ـب ـط اـل ـعـلى  ــاظ  ـحف ـل ـل ــدوـلي  ال
)2018 ( 

االتـحاد اـلدولي للحـفاظ على 
ــة  ــاـئم اـلق ــة  ــال ح ــة  اـلـطـبـیع
الحمراء للنبــاتـات الوطنیـة  

)2014 ( 
Anthemis sp. غیر قابل للتطبیق  غیر قابل للتطبیق  البابونج 

Avena sp  غیر قابل للتطبیق  غیر قابل للتطبیق  الشوفان البري 
Eruca vesicaria أقل إھتمام  لم یتم تقییمھ  الحدیقة  جرجیر 

Erysimum repandum  أقل إھتمام  لم یتم تقییمھ  الخردل األسود 
Hordeum sp.  غیر قابل للتطبیق  غیر قابل للتطبیق  الشعیر البري 

Phragmites australis أقل إھتمام  لم یتم تقییمھ   القصب 
Malva parviflora  أقل إھتمام  لم یتم تقییمھ  ملوخیة صغیرة مزھرة 

Reseda luteola أقل إھتمام  لم یتم تقییمھ   عشبة الصباغ 
Senecio glaucus أقل إھتمام  لم یتم تقییمھ   الجرجار 

 
 

 
 أشجار السرویظھر أشجار الفاكھة ، والعشب ، ومنظر عام لمساحة المشروع : 32الشكل 

 
 

 
ــ "وفقًا   2 تم فقد  ، والتي تم استخدامھا في التقییم الوطني للنباتات في األردن ،  2021لعام  4ن اإلقلیمي والوطني ، اإلصدار  على المستویی  IUCNللمبادئ التوجیھیة لتطبیق معاییر القائمة الحمراء للــ

وتوثیقھا بوضــوح كجزء من النصــوص  تســلط المبادئ التوجیھیة الضــوء على ضــرورة تســجیل ھذه العوامل  و. یتم تعریفھ ھو تحدید النطاق الطبیعي أن  التأكید على أن أحد العوامل التي تحتاج إلى
تم أخذھا بعین االعتبار في التقییم في موقعھا األصــــلي الطبیعي الوحید   أن أنواع الســــرو قدعلى ینص    Vol. 1 (Taifour et al, 2014)ردنیة  مجلد القائمة الحمراء للنباتات األ.  التمھیدیة للقوائم
ا على أنھ   الحلبي  الـصنوبر ینطبق األمر نفـسھ على. بینما جمیع المواقع غیر األـصلیة المزروعة لألنواع في جمیع أنحاء البالد لیـست جزًءا من ھذا تقییم محمیة ـضاناوالموجود في  الذي یتم تقییمھ أیضـً

 . ولكن ھذا یشیر أیًضا بوضوح إلى التوزیع الطبیعي لألنواع وال یعتبر أیًا من مواقعھا المزروعة جزًءا من التقییم) ضعیف(ى المستوى الوطني مھدد عل
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 ) یمین(والصنوبر الحلبى ) یسار( السروأشجار : 33الشكل 

 
 في موقع المشروع   السروأشجار موقع  : 34الشكل 
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  الحیوانات )ثانیا(

 الثدییات

  اـستعراض الدراـساتبناًء على وومع ذلك ، . خالل المـسح الـسریع ، لم یتم تـسجیل أي نوع من الثدییات داخل منطقة المـشروع على وجھ التحدید
ــروع ــجیلھا في مناطق ذات موطن مماثل والتي یمكن أن تكون موجودة داخل موقع المش كما ھو  .  ، یحدد الجدول أدناه أنواع الثدییات التي تم تس

 .مذكور أدناه ، تعتبر جمیع األنواع المسجلة أقل إثارة للقلق

 ي منطقة المشروع ألنواع الثدییات ف الدراساتمراجعة : 18الجدول 
حالة القائمة الحمراء   االسم العلمي  اسم شائع 

لالتحاد الدولي للحفاظ  
 ) 2018(على الطبیعة  

االتحاد الدولي للحفاظ على  
الطبیعة حالة القائمة الحمراء  

للبحر األبیض المتوسط  
)2009 ( 

 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Paraechinus aethiopicus القنفذ اإلثیوبي  
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Hemiechinus auritus القنفذ طویل األذن 

 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Tadarida teniotis الخفاش األوروبي ذو الذیل الحر 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Pipistrellus pipistrellus  الخفاش الصغیر

 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Dipodillus dasyurus  القزم) الفأر (الجربوع 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Meriones crassus سندفال  فأر
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Meriones tristrami تریسترام  ذجر

 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Mus musculus فأر المنزل 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Canis lupus ذئب رمادي 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Vulpes vulpes ثعلب احمر 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Felis sylvestris القط البري 

 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Cape Hare األرنب البري
  

 الزواحف

  الدراسـاتومع ذلك ، بناًء على مراجعة  . وجھ التحدیدخالل المسـح السـریع ، لم یتم تسـجیل أي أنواع من الزواحف داخل منطقة المشـروع على 
وجودة  بـشكل عام ، فإن أنواع الزواحف التي تم تسجیلھا في المنطقة العامة لمنطقة المشروع وفي مناطق الموائل المماثلة والتي یمكن أن تكون م

 .إثارة للقلقكما ھو مذكور أدناه ، تعتبر جمیع األنواع المسجلة أقل . داخل منطقة المشروع
  

 في منطقة المشروع  الزواحفألنواع  الدراساتمراجعة : 19الجدول 

 شائع  االسم االسم العلمي 

االتحاد الدولي للحفاظ  
على الطبیعة حالة  

 ) 2018( ء القائمة الحمرا
 

اظ على   دولي للحـف االتحـاد اـل
اـلقــاـئمــة  حــالــة  ـیعــة  اـلـطـب
ض   األبــی لـلـبـحـر  الـحـمـراء 

 ) 2006(المتوسط 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام Dolichophis jugularis ثعبان كبیر السوط 
 لم یتم تقییمھ  أقل إھتمام  Eirenis coronella ثعبان القزم المتوج 

 لم یتم تقییمھ  أقل إھتمام  Hemorrhois nummifer ثعبان العملة 
 لم یتم تقییمھ  أقل إھتمام  Lytorhynchus diadema ثعبان برأسھ 

 لم یتم تقییمھ  أقل إھتمام  Platyceps collaris ثعبان السوط األحمر 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Platyceps rogersi  ثعبان روجر

 أقل إھتمام  لم یتم تقییمھ  Psammophis schokari ثعبان الرمال في فورسكال 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Hemidactylus turcicus أبو بریص التركي 

 لم یتم تقییمھ  أقل إھتمام  Stenodactylus grandiceps قصیر األصابع  األردني أبو بریص
 أقل إھتمام  أقل إھتمام  Laudakia stellio  السحلیة العجمیة

 لم یتم تقییمھ  لم یتم تقییمھ  Acanthodactylus boskianus  بوشسحلیة 
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 Acanthodactylus  سحلیة ذیل الثعبان
opheodurus 

 لم یتم تقییمھ  أقل إھتمام 

 لم یتم تقییمھ  لم یتم تقییمھ  Mesalina guttulata سحلیة صغیرة مرقطة 
  

 طیورال

بصـــرف النظر عن طائر  . یتم تقییم جمیع األنواع عالمیًا وإقلیمیًا على أنھا األقل قلقًا.  خالل مســـح الموقع ، تم تســـجیل ســـبعة أنواع من الطیور
تعتبر جمیع األنواع المسـجلة كأنواع  و.  تم تسـجیل األنواع السـتة األخرى باسـتخدام أشـجار السـرو في موقع المشـروعفقد  العصـفور المشـترك ، 

ــرـیة" ــائـعة  "  حضــ القیق  من المعروف أن بعض ـھذه األنواع ، مـثل  فومع ذـلك ،  .  من المعروف أنـھا موجودة في جمیع أنـحاء ـمدیـنة عـمانوشــ
  الدراسـاتبناًء على مراجعة  وومع ذلك ، .  ، أكثر وفرة في مناطق المدینة التي تحتوي على المزید من األشـجار الحسـون األوربيو األوراسـي  

أنھ ال یوجد أي نوع من ب من المعتقد  فبشــكل عام ، و  . كن أن تشــمل المنطقة أنواًعا أخرى ، خاصــة أثناء مواســم الھجرة والتكاثربشــكل عام ، یم
 . عالیة حفظذات أھمیة على أنھا األنواع التي یمكن أن تستخدم منطقة المشروع 

  
 ألنواع الطیور في منطقة المشروع  الدراساتمراجعة : 20الجدول 

 اسم النوع 
القــائمــة الحمراء لالتحــاد   حــالــة 
ــة   ـیع اـلـطـب ـعـلى  ـلـحفــاظ  ـل الــدوـلي 

)2020 ( 

االتـحاد اـلدولي للمـحافـظة على الطبیـعة  
 وضع القائمة الحمراء لـ 

ــة   اـلـعرـبی اـلـجزـیرة  ـفي  اـلـطـیور  ـترـبیــة 
)2015 ( 

 أقل إھتمام  أقل إھتمام   العاسق
 أقل إھتمام  أقل إھتمام   األوراسيالقیق 

 أقل إھتمام  أقل إھتمام   الغراب المقنع
 أقل إھتمام  أقل إھتمام   الحمامة الضاحكة
 أقل إھتمام  أقل إھتمام   الحمامة الصخریة

 أقل إھتمام  أقل إھتمام  األخضرالحسون األوروبي 
 أقل إھتمام  أقل إھتمام   العصفور المنزلي

  
  
  ستنتاجاال )ثالثا(

 : یمكن تصنیف موقع المشروع على أنھ ذو حساسیة متوسطة لألسباب التالیة

   ــروع داخل أو بالقرب من مناطق ذات أھمیة بیئیة حرجة ــمل المناطق المحمیة و (ال یقع موقع المشــ أو مناطق الطیور المھمة    / لتشــ
)IBAs (( 8.1.2سم الق"كما تمت مناقشتھ سابقًا في ." 

   ة اًء على زـیارة الموقع ومراجـع ، تعتبر جمیع أنواع األزـھار والحیواـنات والطیور الموجودة أو التي یحتـمل وجودـھا    اـلدراســــاتبـن
 شائعة في موائل ھذه المنطقة وأقلھا إثارة للقلق ، 

   قد  و.  عاًما على األقل  20  خاللتي تم زراعتھا وإدخالھا في المنطقة  ال و  الســــروشــــجرة من نوع   162یوجد داخل موقع المشــــروع
بة لمجموعة متنوعة من أنواع الحیوانات   وفرت   جار موائل مناـس ولكن كما نوقش أعاله ،  (على وجھ الخصـوص  )  أنواع الطیور(ھذه األـش

 ). تعتبر ھذه األنواع شائعة وأقل مصدًرا للقلق

  

 تقییم التأثیرات المحتملة  10.2

باإلضــافة إلى ذلك ، تم تحدید مجموعة من . یحدد ھذا القســم التأثیرات المتوقعة على التنوع البیولوجي من أنشــطة المشــروع خالل مرحلة البناء
ــروع خالل مرحـلة  من المھم مالحـظة أـنھ ال توـجد آـثار متوقـعة على التنوع  و.  ـتدابیر التخفیف ومتطلـبات المراقـبة لـكل ـتأثیر البیولوجي من المشــ

 .التشغیل
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 اآلثار المحتملة خالل مرحلة التخطیط والبناء 10.2.1

ي لتركیب مصـفوفات   تتم في الموقع من قبل المقاول الھندـس طة تحضـیر الموقع التي ـس یةأنـش مـس مل   األلواح الـش روع المختلفة لتـش ومكونات المـش
أنشــــطة تطھیر   كذلك  من المتوقع أن تشــــملو الخ ، وكابالت النقل تحت األرض ، وشــــبكة الطرق الداخلیة ، والمباني ،   ســــلســــلة المحوالت

 . ، وما إلى ذلكاألراضي، والحفر، والتدریج

الموقع  )الحاـضنھ  البیئھ(   الـسكن  موطنفي الغطاء النباتي الطبیعي لمنطقة المـشروع مما قد یؤدي إلى تغییر   فيمن المتوقع أن تغیر ھذه األنـشطة  
ابقًا بـشكل عام ، فإن وومع ذلك ،  .  وبالتالي یحتمل أن یزعج الموائل الموجودة تھ ـس عناصـر نباتیة وحیوانیة   الموقع یتضـمن  موئلكما تمت مناقـش

ــائعة وأقل مصــدًرا للقلق  وطیور ــیة في ھذه الحالة إزالة    و.  تعتبر ش ــتكون القضــیة الرئیس ــجار  من   162س ــروالأش ــبة    س التي توفر موائل مناس
 :ومع ذلك ، فإن حجم ھذه اآلثار سیكون متوسًطا بسبب ما یلي. على وجھ الخصوص) أنواع الطیور(لمجموعة متنوعة من أنواع الحیوانات 

  ؛ تھدیداتدعم ھذه األنواع من األشجار أنواع الطیور التي تعتبر شائعة في موائل ھذه المنطقة واألقل 

  تحتوي المنطقة المحیطة بموقع المشــروع بشــكل عام على مســتوى أعلى نســبیًا من األشــجار الكبیرة مقارنة بأجزاء أخرى من عمان
ھذه األنواع من الطیور ال ینبغي أن تتأثر بغیاب األشــجار ، حیث تعتبر ھذه األنواع من   لذلك ، یُعتقد أن وفرة وتعداد). راجع الشــكل أدناه(

 .الطیور من األنواع التكیفیة ولھا موائل بدیلة في المنطقة یمكنھا االستفادة منھا

 

ــل ــلیمة للموقع والتي یمكن أن تشــمل الســلوك غیر الس یم اآلثار األخرى على التنوع البیولوجي للموقع یمكن أن تكون ناجمة عن اإلدارة غیر الس
 ). مثل صید الحیوانات ، وتصریف النفایات الخطرة إلى األرض ، وما إلى ذلك(وممارسات التدبیر المنزلي من قبل العمال 

ألنھا ستؤدي إلى تغییر   طویلة األجلبالنظر إلى كل ما سبق ، فإن التأثیرات المحتملة على التنوع البیولوجي التي تنشأ أثناء مرحلة البناء ستكون  
لبیةتعتبر ھذه التأثیرات ذات  .  دائم في التنوع البیولوجي الطبیعي للموقع ابقًا ذات    طبیعة ـس یة ال  حجم متوـسطوكما نوقش ـس اـس تقبلة  وحـس بیئة المـس

 .طفیف تأثیربالنظر إلى كل ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا و. متوسطةتعتبر  

  

 تدابیر التخفیف

، تم النظر في العدید من بدائل التصـــمیم وأخذھا في االعتبار من أجل تجنب اآلثار المرتبطة بإزالة  "  4.3القســـم "كما تمت مناقشـــتھ ســـابقًا في  
 . السروأشجار 

  السـروأشـجار  ، سـیتم الحفاظ على جمیع أشـجار   4بموجب البدیل و. لتصـمیم المشـروع 4بناًء على ھذا التحلیل ، تمت التوصـیة باعتماد البدیل و
ــطىعلى الحدود الغربیة ، بین  ــجار الموجودة في األجزاء الوس ــتتم إزالة األش ــافة إلى ذلك ، .  ما س ــتنفذ األونروا  وباإلض في إطار ھذا البدیل ، س

  
: مناطق الموائل الشجریة المحیطة بموقع المشروع35الشكل    
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ا زراعة األـشجار على برنامج غرس األـشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب لمـضاعفة عدد األـشجار التي تمت إزالتھا ، ولكنھا  ـستـشمل أیضـً
ً حیث (والشرقیة للموقع المحدد للمشروع الحدود الشمالیة والجنوبیة   .)أشجار ال توجد حالیا

ظلیل  ال یمكن أخذ األشــجار الموجودة في الجزء المركزي من موقع المشــروع في االعتبار نظًرا ألن بصــمتھا الفعلیة جنبًا إلى جنب مع تأثیر الت 
 .بشكل كبیر على القدرة اإلنتاجیةسوف تشغل جزًءا كبیًرا من منطقة المشروع ، والتي بدورھا ستؤثر 

برنامج زراعة األشجار لزراعة ضعف عدد   بتنفیذ  المفوضیة  إزالتھاوف  التي س  السرو أشجار  تلتزم  البرنامج وف  سو.  یتم  تنفیذ مثل ھذا  یتم 
كامل الحدود الشمالیة والشرقیة  ستشمل أیًضا زراعة أشجار جدیدة على    الزراعي داخل موقع مركز عمان للتدریب وكما تمت مناقشتھ سابقًا
أیًضا للتدریب  مباني مركز عمان  داخل  المشروع  لموقع  اإلجراء    وإن.  والجنوبیة  ھذا  التنوع   سیعكسمثل  المتبقیة على  اآلثار  ویعوض عن 

 . البیولوجي المرتبطة بإزالة األشجار

بتنفیذ تدابیر اإلدارة المناسبة لمنع الضرر الذي    المقاول الھندسي من المتوقع أن یقوم  فخالل مرحلة البناء ،  و بصرف النظر عما ورد أعاله ،  و
للموظفین واإلدارة الجیدة التي تشمل ما   تدریب / وضع مدونة سلوك مناسبة وتوعیة  على یمكن أن یشمل ذلكو. یلحق بالتنوع البیولوجي للموقع

 :یلي

 ال البناء في الموقع ؛ حظر الصید في أي وقت وتحت أي ظرف من قبل عم -

 ؛  " 9.2.2م القس" ضمان التخزین المناسب ، والتجمیع ، والتخلص من مجاري النفایات المتولدة كما ھو موضح بالتفصیل في   -

 لمنع بتطبیق تدابیر عامة مناسبة    القیامباإلضافة إلى ذلك ،  و.  تجنب مستویات الضوضاء المرتفعة غیر الضروریة في جمیع األوقات -
 ". 12.2.2م القس"الضوضاء كما ھو مفصل في 

 . أنھ غیر مھمبعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یتم تصنیف أھمیة األثر المتبقي على 
  

 متطلبات المراقبة واإلبالغ 

 :  یحدد ما یلي متطلبات المراقبة واإلبالغ التي یجب االلتزام بھا

   یجب على األونروا اتخاذ إجراءات المراقبة من خالل المالحظات البصریة المستمرة لضمان تنفیذ برنامج غرس األشجار بنجاح 

  إجراء التفتیش على األعمال في جمیع األوقات لضمان تنفیذ تدابیر التخفیف المحددة أعاله  الھندسي یجب على المقاول 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
 والتراث الثقافي  اآلثار   11

تقییًما للظروف األساسیة داخل موقع المشروع والمناطق المحیطة بھ فیما یتعلق ب  والتراث الثقافي ، ثم یقوم بتقییم اآلثار  یقدم ھذا الفصل أوالً 
 .  اآلثار المتوقعة من المشروع خالل مراحلھ المختلفة

  

   الظروف االساسیةتقییم  11.1

 .  ونتائج التقییم مخرجاتوالتراث الثقافي ویعرض اآلثار القسم منھجیة تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق ب یناقش ھذا 
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 منھجیة التقییم  11.1.1

 .  ، وكالھما تمت مناقشتھما أدناه) DoA(الذي أجرتھ دائرة اآلثار ووتقییم الموقع  الدراسات استند تقییم الظروف األساسیة إلى مراجعة 

   الدراسات مراجعة    ) أوالً (

والمنشورات والدراسات حول األعمال األثریة السابقة والمسوحات التي أجریت في المنطقة ، والمتاحة    للمؤرشفاتوشمل ذلك مراجعة شاملة  
بیانات دائرة اآلثار البیانات الجغرافیة لآلثار الشرق أوسطیة  و .  في قاعدة  البیانات ھذه مسجلة في قاعدة  قاعدة    إن.  األردن  -)  MEGA(قاعدة 

، والتي تشمل وتسجل جمیع   دائرة األثارالبیانات الجغرافیة لآلثار في الشرق األوسط ھي قاعدة بیانات أعدھا معھد جیتي للحفظ بالتعاون مع  
 . األردن بناًء على المسوحات السابقة التي تم إجراؤھاالمواقع األثریة المعروفة في 

  
   تقییم الموقع من قبل دائرة اآلثار   ) ثانیا(

دائرة اآلثار ھي الجھة الحكومیة الرسمیة في األردن المسؤولة عن  و.  اآلثار إجراء تقییم علمي لموقع المشروع  دائرة  من  لالستشارات  ایكو  طلبت
 ". 1988لسنة   21قانون اآلثار رقم "حمایة اآلثار والحفاظ علیھا والمحافظة علیھا بموجب 

  

 النتائج والنتائج  11.1.2
أو تراث ثقافي ضمن موقع المشروع    / ، لم یتم تسجیل أي مواقع أثریة و  قاعدة البیانات الجغرافیة لآلثار في الشرق األوسط  بناًء على مراجعة  

 .  كما ھو معروض في الشكل أدناه

 
 قاعدة البیانات الجغرافیة لآلثار في الشرق األوسط : 36الشكل 

 
قع ضمن منطقة  ی تم التوصل إلى أنھ ال توجد مواقع أثریة أو تراث ثقافي  فقد  ،    دائرة اآلثارباإلضافة إلى ذلك ، واستناداً إلى التقییم الذي أجرتھ  

إجراءات   باإلضافة إلى ذلك ، أصدرت دائرة اآلثار خطابًا رسمیًا یفید بأنھ لیس لدیھا أي اعتراض على تطویر المشروع بشرط تنفیذ.  المشروع
 . یتم عرض الرسالة الرسمیة من دائرة اآلثار في الشكل أدناه. مناسبة خالل مرحلة البناءالعثور ال فرصة
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 رسالة رسمیة من دائرة اآلثار تنص على إخالء طرف لموقع المشروع  : 37الشكل 

  

  
 تقییم التأثیرات المحتملة   11.2

باإلضافة إلى ذلك ، تم تحدید مجموعة  .  والتراث الثقافي من أنشطة المشروع خالل مرحلة البناءاآلثار  یحدد ھذا القسم التأثیرات المتوقعة على  
شروع خالل  متوقعة على اآلثار والتراث الثقافي من الم  تأثیراتمن المھم مالحظة أنھ ال توجد  و.  من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر

 . مرحلة التشغیل
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 اآلثار المحتملة خالل مرحلة التخطیط والبناء  11.2.1

ومكونات المشروع المختلفة لتشمل   األلواح الشمسیة أنشطة تحضیر الموقع التي ستتم في الموقع من قبل المقاول الھندسي لتركیب مصفوفات  
من المتوقع أن تشمل أنشطة تطھیر األراضي ،   الخ و، وكابالت النقل تحت األرض ، وشبكة الطرق الداخلیة ، والمباني ،    سلسلة المحوالت 

 . والحفر ، والتدریج ، وما إلى ذلك

یمكن أن تكون ذات  تزعج البقایا األثریة المحتملة التي قد تكون موجودة على سطح موقع المشروع والتي مثل ھذه األنشطة یمكن أن تضر أو إن 
لذلك ، . ومع ذلك ، فإن التقییم األساسي األثري الذي تمت مناقشتھ سابقًا یخلص إلى أنھ ال توجد مواقع أثریة أو بقایا داخل موقع المشروع. أھمیة

 .متوقعة من المشروع على البقایا األثریة السطحیة داخل موقع المشروع تأثیراتال توجد 

إذا تم  (إلدارة غیر السلیمة  وإن  .  ھناك احتمال أن یتم اكتشاف بقایا أثریة مدفونة في األرض خالل أنشطة البناء ھذهن  فإباإلضافة إلى ذلك ،  و
المحتملة   التاثیراتتكون ھذه  .  التي من المحتمل أن تكون ذات أھمیةوأو تلحق الضرر بھذه المواقع    تأثریمكن أن  )  اكتشاف مثل ھذه المواقع

اكتشاف المواقع ، فإن اإلدارة غیر المناسبة یمكن أن تؤدي إلى اضطراب   وفي حال ألنھا تقتصر على مرحلة البناء ، وال رجعة فیھا    قصیرة األجل 
بالنظر إلى أن احتمالیة حدوث   وحساسیة منخفضة طبیعة سلبیة ستكون التأثیرات ذات  . الحجممتوسط أو ضرر ، حیث یكون مثل ھذا التأثیر  / و 

 .طفیف تاثیربالنظر إلى كل ما سبق ، یعتبر ھذا التأثیر ذا . تعتبر منخفضة التاثیراتمثل ھذه 

 تدابیر التخفیف

 :  یحدد ما یلي تدابیر التخفیف التي یجب أن یطبقھا المقاول الھندسي أثناء مرحلة التخطیط والبناء والتي تشمل 

  ھناك احتمال أن یتم اكتشاف بقایا أثریة و  یستلزم مثل ھذه األنشطة اإلنشائیة ،  فإنھ  مرحلة البناء ، وكما ھو الحال مع أي تطویر لمشروع    طیلة
ھي متطلبات قیاسیة من قبل دائرة اآلثار كما ھو  والتي      المناسبةفرصة العثور    ومن المتوقع أن یتم تنفیذ إجراءات.  محتملة في األرض

ویتطلب ذلك بشكل أساسي وقف أنشطة البناء ".  2004لعام    23وتعدیالتھ رقم    1988لعام    21قانون اآلثار رقم  " بموجب    منصوص علیھ
تقییم الموقع األثري المحتمل الذي تم ب   الدائرةلن یُسمح بأي عمل إضافي قبل أن تقوم  و.  على الفور  دائرة اآلثاروتسییج المنطقة ، مع إخطار  

یمكن أن تستمر أنشطة البناء في أجزاء أخرى من الموقع إذا لم یتم العثور على بقایا أثریة .  العثور علیھ ومنح تصریح الستئناف العمل
 . تطبق نفس األجراءات أعاله ان وجد،و. محتملة

   . غیر كبیریر المتبقي إلى تأثیر بعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یمكن تقلیل أھمیة التأث 

 متطلبات المراقبة 

 :  خالل مرحلة البناء والتي تشملالمقاول الھندسي یحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل 

  على   الدخول، وقصر    التسویر، والتفتیش على اإلجراءات المتخذة في حالة االكتشافات الجدیدة ، بما في ذلك    بالنسبة إلجرات فرصة العثور
 .والذي یجب أن یبین ما سبقیجب إعداد تقریر وتقدیمھ إلى دائرة اآلثار في مثل ھذه الحالة   و.بدائرة اآلثار العامة الموقع ، واالتصال 

 جودة الھواء والضوضاء   12

 .  ھذا الفصل أوالً تقییًما للتأثیرات المتوقعة على جودة الھواء والضوضاء من المشروع خالل مراحلھ المختلفة یقدم

  

   الظروف األساسیةتقییم  12.1

فقط    -ضوضاء  الھواء أو انبعاثات  الجودة  مسائل رئیسیة تتعلق ب كما تمت مناقشتھ بالتفصیل في القسم أدناه ، لن تؤدي طبیعة المشروع إلى أي  
بناًء على المسح الذي تم إجراؤه لمنطقة  وباإلضافة إلى ذلك ،  .  التأثیرات ذات الصلة ستكون عبارة عن غبار مؤقت وضوضاء أثناء مرحلة البناء

االنبعاثات المؤثرة  المشروع ، تم التوصل إلى أن موقع المشروع یقع داخل منطقة سكنیة وتجاریة وخدمیة وال توجد مصادر رئیسیة للضوضاء أو  
 .جودة الھواء داخل المنطقة على

 .  ة جودة الھواء والضوضاءمع األخذ في االعتبار ما سبق ، لم یتم تنفیذ أي برنامج لمراقب و

  

 تقییم التأثیرات المحتملة   12.2

باإلضافة إلى ذلك ، تم تحدید مجموعة  . یحدد ھذا القسم التأثیرات المتوقعة على جودة الھواء والضوضاء من أنشطة المشروع أثناء مرحلة البناء
ضوضاء من المشروع الال توجد تأثیرات متوقعة على جودة الھواء و  من المھم مالحظة أنھو.  من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر

 . أثناء مرحلة التشغیل
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 اآلثار المحتملة خالل مرحلة البناء على جودة الھواء أثناء البناء  12.2.1

ومكونات المشروع المختلفة لتشمل   األلواح الشمسیة أنشطة تحضیر الموقع التي ستتم في الموقع من قبل المقاول الھندسي لتركیب مصفوفات  
الداخلیة ، والمباني ،  سلسلة المحوالت   النقل تحت األرض ، وشبكة الطرق  المتوقع أن تشمل  و  الخ، وكابالت  أنشطة تطھیر  كذلك على  من 

 .األراضي ، والحفر ، والتدریج ، وما إلى ذلك

ؤقت  من المحتمل أن تؤدي األنشطة المذكورة أعاله إلى زیادة مستوى الغبار وانبعاثات المواد الجسیمیة ، والتي بدورھا ستؤثر بشكل مباشر وم
تمت إدارتھا بشكل غیر صحیح ، فھناك خطر حدوث إزعاج وتأثیرات صحیة على عمال البناء في الموقع    وفي حال . على جودة الھواء المحیط

مثل المرافق األخرى داخل مركز التدریب وكذلك الوحدات (الریاح    تحملھمن الغبار الذي  وذلك  وبدرجة أقل على المستقبالت المحیطة القریبة  
 ). السكنیة القریبة

والتي )  مثل المولدات والضواغط وما إلى ذلك(ن المرجح أن تستلزم أنشطة البناء استخدام المركبات واآلالت والمعدات  مفباإلضافة إلى ذلك ،  
). مثل ثاني أكسید الكبریت ، وأكسید النیتروجین ، وثاني أكسید الكربون ، وما إلى ذلك(الملوثات األخرى  من المتوقع أن تكون مصدًرا النبعاث

 . تأثیرات مباشرة قلیلة على جودة الھواء المحیطسیكون لھا أیًضا 

طبیعة  ھذه التأثیرات ذات  و.  ألنھا تقتصر على فترة البناء فقط    ولمدة قصیرة بطبیعتھامن المتوقع أن تكون التأثیرات المذكورة أعاله مؤقتة  و
الظروف ومع ذلك ، ستنتشر التأثیرات ویمكن عكسھا حیث ستعود جودة الھواء إلى  .  حجم متوسط، وستكون ملحوظة وبالتالي فھي ذات  سلبیة  

تأثیر بالنظر إلى ما ورد أعاله ، یعتبر ھذا التأثیر ذا  .  حساسیة منخفضةبعد اكتمال أعمال البناء ، وبالتالي تعتبر البیئة المستقبلة ذات    االساسیة 
 . طفیف

  تدابیر التخفیف

لمنع اآلثار الناجمة عن أنشطة البناء الخاصة بھم والتي تقع (یحدد ما یلي تدابیر التخفیف التي یجب أن یطبقھا المقاول الھندسي أثناء مرحلة البناء  
 :  والتي تشمل) ضمن سیطرتھم

 ذه االنبعاثات وتنفیذ تدابیر التحكم  إذا تبین أن انبعاثات الغبار أو الملوثات مفرطة ، یجب إیقاف أنشطة البناء حتى یتم تحدید مصدر ھ
 المناسبة ؛ 

  االمتثال لمتطلبات إدارة السالمة والصحة المھنیة)OSHA ( والقواعد األردنیة لضمان أنھ بالنسبة لألنشطة المرتبطة بمستویات الغبار
)  األقنعة ، ونظارات العین ، ومعدات التنفس ، وما إلى ذلكمثل  (معدات الحمایة الشخصیة  العالیة ، فإن العمال مجھزون بالمعدات المناسبة  

 ؛
   بتطبیق تدابیر التحكم في الغبار وإخماده األساسیة والتي یمكن أن تشمل القیام  : 

 .  سقي منتظم لجمیع مناطق البناء النشطة -

 . حوادث الغبار خالل فترة البناءیجب أن تتم في وقت واحد من أجل تقلیل و للغبار لألنشطة المسببة التخطیط السلیم  -

 ).  والجدرانمثل الري ، واالحتواء ، والتغطیة ، (اإلدارة السلیمة للمخزونات والمواد المستخرجة  -

 ).  على سبیل المثال من خالل استخدام القماش المشمع(تغطیة مناسبة لشاحنات نقل الركام والمواد الدقیقة  -

 .  للشاحنات في موقع البناءساعة  / كم  15االلتزام بحد سرعة   -

   للكشف المبكر عن  وذلك  وضع برنامج فحص منتظم وصیانة مجدولة للمركبات واآلالت والمعدات الستخدامھا طوال مرحلة البناء
 .  المشكلة لتجنب انبعاثات الملوثات غیر الضروریة

 . مھم بعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یتم تصنیف أھمیة األثر المتبقي على أنھ غیر

   متطلبات المراقبة واإلبالغ

 :  خالل مرحلة البناء والتي تشملالمقاول الھندسي یحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل 

 باإلضافة إلى ذلك ، یجب إجراء عملیات تفتیش دوریة في المواقع  .  یجب إجراء التفتیش والمراقبة المرئیة لألعمال في جمیع األوقات
 لتحدید ما إذا كانت ھناك مستویات عالیة من الغبار من أنشطة البناء ؛ و ) مثل المرافق األخرى داخل مركز التدریب(القریبة 

  ومنع حدوثھ مرة أخرىالغبار والتدابیر المتخذة لتقلیل التأثیر  / اإلبالغ عن أي مستویات زائدة من الملوثات . 
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 التأثیرات المحتملة أثناء مرحلة البناء على الضوضاء  12.2.2

ومكونات المشروع المختلفة لتشمل   األلواح الشمسیة أنشطة تحضیر الموقع التي ستتم في الموقع من قبل المقاول الھندسي لتركیب مصفوفات  
أنشطة تطھیر األراضي  كذلك من المتوقع أن تشمل الخ و، وكابالت النقل تحت األرض ، وشبكة الطرق الداخلیة ، والمباني ،  سلسلة المحوالت

 . ، والحفر ، والتدریج ، وما إلى ذلك

والضواغط وما إلى ذلك والتي من من المحتمل أن تشمل جمیع األنشطة المذكورة أعاله استخدام اآلالت والمعدات مثل المولدات والمطارق  إن  
إذا تمت إدارتھا بشكل غیر صحیح ، فھناك و .المتوقع أن تكون مصدًرا لتولید الضوضاء واالھتزاز داخل موقع المشروع والمناطق المحیطة بھ

ل المرافق األخرى داخل مث (خطر حدوث إزعاج وتأثیرات صحیة على عمال البناء في الموقع وبدرجة أقل على المستقبالت المحیطة القریبة  
 ). مركز التدریب وإلى حد ما المناطق السكنیة القریبة

طبیعة سلبیة  ھذه التأثیرات ذات .  ألنھا تقتصر على فترة البناء فقط  األمد بطبیعتھاوقصیرة من المتوقع أن تكون التأثیرات المذكورة أعاله مؤقتة 
تعتبر البیئة فبعد االنتھاء من أعمال البناء ،  الظروف األساسیة  نظًرا الستعادة  وومع ذلك ،  .  ذات حجم متوسط، وستكون ملحوظة وبالتالي فھي  

 .طفیف تاثیربالنظر إلى ما ورد أعاله ، یعتبر ھذا التأثیر ذا و.  حساسیة منخفضةالمستقبلة ذات 

  تدابیر التخفیف

 :  لتخفیف التي یجب أن یطبقھا المقاول الھندسي خالل مرحلة البناء والتي تشمل یحدد ما یلي تدابیر ا

   8، ال ینبغي تنفیذ أنشطة البناء ذات مستوى الضجیج المرتفع بین الساعة  "  2003لتعلیمات الحد من الضوضاء ومنعھا لعام  "وفقًا  
 صباًحا ؛   6و مساًء 

  إذا تبین أن مستویات الضوضاء مفرطة ، یجب إیقاف أنشطة البناء حتى یتم تنفیذ تدابیر التحكم المناسبة ؛ 

 یمكن أن یشمل ذلك استخدام كاتمات الصوت التي یتم صیانتھا جیدًا ومثبطات الضوضاء  و.  تطبیق تدابیر عامة مناسبة لقمع الضوضاء
ووضع جدول صیانة منتظم لجمیع المركبات واآلالت والمعدات للكشف المبكر عن المشكالت  للمعدات واآلالت التي تولد ضوضاء عالیة ،  

 لتجنب ارتفاع مستوى الضوضاء غیر الضروري ، وما إلى ذلك ؛ و 

   المھنیة والصحة  السالمة  إدارة  لمتطلبات  بمستویات )  OSHA(االمتثال  المرتبطة  لألنشطة  بالنسبة  أنھ  لضمان  األردنیة  والقوانین 
 ). مثل غطاء لألذنین(وضاء العالیة ، فإن العمال مجھزین بمعدات الحمایة الشخصیة المناسبة الض

 .  غیر كبیربعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یمكن تقلیل أھمیة التأثیر المتبقي إلى تأثیر 

   متطلبات المراقبة واإلبالغ

 :  خالل مرحلة البناء والتي تشمل المقاول الھندسيیحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل 

  یجب إجراء التفتیش على األعمال في جمیع األوقات ؛ و 

 ة أخرىاإلبالغ عن أي مستویات زائدة من الضوضاء والتدابیر المتخذة لتقلیل التأثیر ومنع حدوثھ مر  . 

  

 اآلثار المحتملة أثناء البناء من إزالة األشجار الحرجیة 12.2.3

كجزء من المشاورات التي أجریت مع أعضاء المجتمع المحلي القریبین ، تم تلقي العدید من المخاوف و،  "  4.3م  القس"كما تمت مناقشتھ سابقًا في  
 .  حیث یمكنھا إزالة التلوث وتحسین جودة الھواء  السروأشجار  من 162المتعلقة باآلثار المترتبة على إزالة 

مثل أكاسید النیتروجین واألمونیا وثاني (من المعروف أن األشجار قادرة على تنظیف الھواء عن طریق امتصاص الروائح والغازات الملوثة إن 
كما أن الصلة بین انبعاثات ملوثات الھواء  .  وتصفیة الجسیمات من الھواء عن طریق حبسھا على أوراقھا ولحاءھا)  أكسید الكبریت واألوزون

 . الصحیة الضارة راسخة واآلثار

 :  في سیاق موقع ومساحة المشروع ، تعتبر ھذه اآلثار ضئیلة وغیر مھمة بسبب ما یليوومع ذلك ، وتحدیداً 

 یتضمن ذلك معلومات .  من الصعب للغایة تحدید ھذه التأثیرات ألنھا تعتمد على عدة عوامل بعضھا غیر متوفر للمنطقة أو مدینة عمان
)  2(، وتغطیة األشجار ؛  )  DBH(ارتفاع  ولتشمل تغطیة األشجار ، وأنواع األشجار ، وعدد األشجار ، وقطر  (بیانات األشجار  )  1: ( مثل

تقدیرات االنبعاثات التي تعتبر على أنھا تدفق الملوثات المنبعثة في الغالف الجوي من خالل مصادر وأنشطة  )  3( بیانات األرصاد الجویة ؛ و  
 . مدى عام واحدمختلفة على 

  تم إجراء دراسة بحثیة علمیة فقد . لمشاریع بحثیة مماثلة للدراساتومع ذلك ، لوضع األمور في نصابھا الصحیح ، تم إجراء مراجعة
  . فرانسیسكو ج " (تحلیل خدمات النظم البیئیة وأضرارھا:  الغابات الحضریة وتخفیف التلوث"فرنسا ُعرفت باسم    -في مدینة ستراسبورغ  

ھدفت الدراسة إلى تحدید كمیة تلوث الھواء الذي تزیلھ األشجار في المساحات الخضراء  ).  2011جون إي واجنر ،  وكروجر  تیم  واسكوبیدو

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749111000327#!
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749111000327#!
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طنًا من الملوثات سنویًا    88.23حوالي  یة األشجار في المدینة أزالت  كیلومتًرا مربعًا من تغط  15خلصت الدراسة إلى أن حوالي  .  العامة
  10(للجسیمات  طن    11.77؛    ألوزونطن لـ  55.88؛    ثاني اكسید النیتروجینطن ل  13.84أكسید الكربون ؛    أولطنًا من    1.20لتشمل  

جرام لكل متر   5.89تقدر إزالة الملوثات بـ و. الكبریتطن لثاني أكسید   1.04و )  مایكرومیتر  2.5( لجسیمات طن ل  4.51؛   ) مایكرو میتر
 . مربع من تغطیة األشجار

تقوم الدراسة بعد ذلك بإجراء مقارنة بین مقدار إزالة التلوث وكمیة انبعاثات التلوث في ستراسبورغ وتخلص إلى أن نسبة تحسین جودة  
تشیر الدراسة أیًضا إلى أن األشجار تزیل  و.  %  0.5ن  غیرة وأقل مالھواء بواسطة األشجار العامة في جمیع أنحاء مدینة ستراسبورغ ص

 .جزًءا صغیًرا من تلوث الھواء وتساعد في التخفیف من تلوث الھواء ، لكنھا واحدة من العدید من الحلول المحتملة لھذه المشكلة

من المتوقع أن تكون النتائج أقل  ف،  )  وأ سیناریوفي حالة أسشجرة فقط    162حیث تتم إزالة  (مع أخذ نطاق المشروع وسیاقھ في االعتبار  و
 . بكثیر من حیث الحجم والتأثیر

  ال یقع موقع المشروع ضمن أي بؤر ساخنة لتلوث الھواء في األردن حیث تتولى وزارة البیئة برامج مراقبة مستمرة لجودة الھواء  .
سابقًا ، یقع موقع المشروع بشكل عام داخل مناطق سكنیة وتجاریة ومناطق خدمة  "  12.1م  القس"كما تمت مناقشتھ في  وباإلضافة إلى ذلك ،  

مع أخذ ذلك في االعتبار ، من المتوقع أن تكون جودة الھواء داخل موقع  ولذلك ،  .  ولم تتم اإلشارة إلى أي مصادر رئیسیة لتلوث الھواء
 . الھواء المحیطالمشروع بشكل عام في ظروف جیدة وضمن الحدود المسموح بھا لجودة 

   م  القس"كما نوقش سابقًا في  و.  في القضاء على تلوث الھواء)  على الرغم من الحد األدنى(سیساھم المشروع بشكل غیر مباشر إلى حد ما
محطات    مثل  -، سیستخدم المشروع الطاقة الشمسیة إلنتاج الكھرباء ، بدالً من تلبیة متطلبات الكھرباء من خالل الوسائل التقلیدیة  "  5.2

طن من ثاني أكسید الكربون سنویًا باإلضافة إلى انبعاثات الملوثات األخرى المرتبطة    3000سیعوض المشروع أكثر من  .  الطاقة الحراریة
 . الطاقة الحراریة تولید بمحطات

 من أجل تجنب اآلثار المرتبطة  كما تمت مناقشتھ سابقًا في ھذه الوثیقة ، تم النظر في العدید من بدائل التصمیم وأخذھا في االعتبار  و
  4بموجب البدیل   و").  4.3م  القس"راجع  (لتصمیم المشروع    4بناًء على ھذا التحلیل ، تمت التوصیة باعتماد البدیل  و.  السروأشجار  بإزالة  

باإلضافة إلى  .  األجزاء الوسطىعلى الحدود الغربیة ، بینما ستتم إزالة األشجار الموجودة في    السرو أشجار  جمیع  یتم المحافظة على  ، س
في إطار ھذا البدیل ، ستنفذ األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب لمضاعفة عدد األشجار التي تمت  وذلك ،  

المحدد للمشروع  إزالتھا ، ولكنھا   للموقع  الشمالیة والجنوبیة والشرقیة  الحدود  أیًضا زراعة األشجار على  یوجد حالیًا  ال  ث  حی (ستشمل 
 ). أشجار

ویعوض اآلثار الضئیلة الحجم على جودة الھواء المرتبطة بإزالة األشجار    سیوازنتلتزم المفوضیة بتنفیذ برنامج زراعة األشجار ، والذي 
 .  كما تمت مناقشتھ في ھذا القسم

  

  
  

 البنیة التحتیة والمرافق   13

تقییًما للظروف األساسیة داخل موقع المشروع والمناطق المحیطة بھ فیما یتعلق بالبنیة التحتیة   والمرافق ، ثم یقوم بتقییم یقدم ھذا الفصل أوالً 
 .  اآلثار المتوقعة من المشروع خالل مراحلھ المختلفة

  

   الظروف األساسیةتقییم  13.1

وكذلك   والمرافق  التحتیة  بالبنیة  یتعلق  فیما  األساسیة  الظروف  تقییم  منھجیة  القسم  ھذا  تمت .  والنتائج  المخرجاتیناقش  التي  المكونات  تشمل 
خدمات  ) 4(خدمات النفایات الصلبة؛ )  3( خدمات الصرف الصحي؛ ) 2( موارد المیاه ؛ ) 1: (مناقشتھا فیما یتعلق بالبنیة التحتیة والمرافق ما یلي

 . شبكات الطرق) 5(النفایات الخطرة؛ و 

  

 منھجیة التقییم األساسي  13.1.1

والمشاورات بشكل رئیسي مع ممثلین من مختل المناقشات  إلى  باإلضافة  المتاحة  الثانویة والخطط  البیانات  إلى جمع  التقییم األساسي  ف  استند 
 .  التفصیل في ھذا القسمالھیئات الحكومیة ومقدمي خدمات المرافق كما تمت مناقشتھ ب 
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   موارد المیاه 13.1.2

وزارة المیاه والري ھي الھیئة ن  إ).  WAJ(وسلطة المیاه األردنیة )  MWI( یخضع قطاع المیاه في األردن بشكل عام إلدارة وزارة المیاه والري  
. الصرف الصحي ، وصیاغة استراتیجیات وسیاسات المیاه الوطنیةالرسمیة المسؤولة عن المراقبة الشاملة لقطاع المیاه ، وإمدادات المیاه ونظام  

المتعلقة    سلطةتتولى    و المسؤولیات  األردنیة جمیع  والصیانة   بمنشآتالمیاه  والتشغیل  والبناء  التصمیم  ذلك  في  بما  الصحي  والصرف  المیاه 
 .داخل محافظة عمان ، شركة میاھنا ھي الكیان المسؤول الذي یمثل سلطة میاه األردن. واإلدارة

،    ISSP" (نیة التحتیة لمیاه البلدیاتللخطة االستراتیجیة الرئیسیة للب "یتم توفیر إمدادات المیاه في محافظة عمان من خالل أربعة أنظمة میاه وفقًا  
 : وتشمل ھذه ما یلي).  2015

 قضاء قصبة عمان ، قضاء ماركا ، منطقة القویسمة  (ھو النظام الرئیسي الذي یغطي معظم محافظة عمان و:  نظام میاه عمان الرئیسي
 و ). ، وجزء من منطقة ناعور السیر، حي الجامعة ، منطقة سحاب ، منطقة وادي 

  میاه الجنوب العمیق ؛ ھو نظام میاه صغیر یخدم منطقة الجیزة والموقر وجزء من منطقة ناعورنظام . 

تعتمد إمدادات المیاه في  و).  التي یقع فیھا موقع المشروع(التي تزود منطقة القویسمة  و تقع منطقة موقع المشروع ضمن شبكة میاه عمان الرئیسیة  
) الرصیفة ، وحقل آبار المھاجرین وحقل آبار رأس العین  /   تاج ، وحقل آبار عین غزالالشمل حقل آبار  والتي ت (ھذا النظام على اآلبار المحلیة  

یعرض الشكل أدناه  و.  كما یقوم نظام میاه عمان الرئیسي بتصدیر المیاه إلى المحافظات األخرى.  وكذلك المیاه المستوردة من المحافظات األخرى
 . ملیون متر مكعب 169ناًء على الدراسة ، بلغ إجمالي إمدادات المیاه لشبكة میاه عمان الرئیسیة حیث ب ب . الرئیسيمخطًطا لنظام میاه عمان 

محطة    14متًرا مكعبًا ، باإلضافة إلى    767105خزانًا بسعة تخزین إجمالیة تبلغ    71باإلضافة إلى ذلك ، یوجد في شبكة میاه عمان الرئیسیة  و
 . كما ھو موضح في الشكل أدناه ، فإن شبكة خطوط األنابیب تدیر وتزود مركز تدریب عمان. كیلومتر  7700  ضخ مع شبكة أنابیب بطول
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أنھ في منطقة المقابلین ، یتم توفیر إمدادات المیاه مرة واحدة   االشارة إلىبناًء على مشاورات مع ممثلین من سلطة المیاه األردنیة ، تم  وأخیًرا ،  
 . باإلضافة إلى ذلك ، ذكر أیًضا أنھ ال توجد قضایا رئیسیة فیما یتعلق بإمدادات المیاه في المنطقة. في األسبوع

  
 
 

 
 

: مخطط شبكة المیاه الرئیسیة في عمان38الشكل    
 

  
: شبكة المیاه بالقرب من موقع المشروع39الشكل     
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 الصرف الصحي خدمات  13.1.3

وزارة المیاه والري ھي الھیئة الرسمیة المسؤولة عن   إن.  التي تحكم قطاع المیاه ھي المسؤولة عن میاه الصرف الصحي أیًضا  الجھاتنفس  
المیاه   سلطة  تتولى  و.  المراقبة الشاملة لقطاع المیاه ، وإمدادات المیاه ونظام الصرف الصحي ، وصیاغة استراتیجیات وسیاسات المیاه الوطنیة

  والتي  ة المسؤول  الجھةشركة میاھنا للمیاه ھي فإن داخل محافظة عمان ، في و  ، الصرف الصحي   بمنشآتفي األردن جمیع المسؤولیات المتعلقة 
 .ثل سلطة میاه األردنتم

، وكما ھو موضح في الشكل أدناه ، فإن موقع  )  MWI   / WAJ(سلطة المیاه األردنیة   / استنادًا إلى المعلومات التي قدمتھا وزارة المیاه والري  و
 . المشروع مزود بشبكة صرف صحي

إلى موقع المشروع ھي محطة معالجة میاه نفایات الجیزة ومحطة معالجة میاه الصرف  )  WWTP( أقرب محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي  
كیلومتًرا غرب الموقع ولدیھا قدرة تصمیمیة    16على بعد حوالي  تقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي بوادي إیسیر  و.  السیرالصحي في وادي  

قع محطة معالجة میاه الصرف الصحي بالجیزة على بعد حوالي وت . یوم  / متر مكعب   3800یوم وتستقبل حالیًا حوالي  / متر مكعب  4000تبلغ  
من المحتمل و.  یوم  / متر مكعب    800تستقبل حالیًا حوالي  یوم و  / متر مكعب    4000كیلومتًرا جنوب موقع المشروع وتبلغ طاقتھا التصمیمیة    25

تعمل    السیرأن یستفید المشروع من محطة معالجة میاه الصرف الصحي بالجیزة بالنظر إلى أن محطة معالجة میاه الصرف الصحي في وادي  
 . بكامل طاقتھا تقریبًا

 . یتعلق بموقع المشروع یوضح الشكل أدناه موقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي فیما  

 
 منطقة المشروع   ضمنشبكة الصرف الصحي الحالیة : 40الشكل 
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 موقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي في الجیزة بالنسبة لموقع المشروع  : 41الشكل 

  

 خدمات النفایات الصلبة  13.1.4

).  أو المكبات(تتم إدارة النفایات الصلبة من خالل تشغیل مكبات النفایات  و.  إدارة النفایات الصلبةفي األردن ، یتولى القطاع العام في المقام األول  
تقع مسؤولیة إدارة النفایات الصلبة على عاتق البلدیات المحلیة تحت مظلة وزارة الشؤون البلدیة  و،  "  2007لعام   13لقانون البلدیات رقم  "وفقًا  

)MoMA (-  النفایات لمكباتات البلدیة الصلبة ، والنقل ، والتخلص النھائي وھذا یشمل جمع النفای . 

. ھي الكیان المسؤول عن جمع ونقل النفایات الصلبة للتخلص النھائي منھا)  GAM(ضمن منطقة موقع المشروع ، تعتبر أمانة عمان الكبرى  
یعتبر .  كیلومتًرا إلى الشرق من موقع المشروع  27بعد حوالي  یُعرف أقرب مكب نفایات معتمد من البلدیة باسم مكب الغباوي ، والذي یقع على  

كم   2(دونم  2000تبلغ مساحة المكب . 2003-2001مكب النفایات من أكبر المطامر الصحیة في األردن ، وقد تم تصمیمھ وإنشاؤه خالل العام 
یوجد داخل محافظة عمان مكب واحد    -مكب النفایات ال یقبل مخلفات البناء والحطام  .  طن من النفایات الصلبة یومیًا  4000ویستقبل حوالي  )  2

 . فقط یقبل نفایات البناء المعروفة باسم مكب البیضاء ویقع في عمان الشرقیة

 .  یوضح الشكل أدناه موقع المكب بالنسبة لموقع المشروع
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 مكب الغباوي بالنسبة لموقع المشروع  : 42الشكل 

  

 خدمات المخلفات الخطرة  13.1.5

، یجب نقل النفایات الخطرة والتخلص  "  2003تعلیمات إدارة ومعالجة النفایات الخطرة لعام  "و  "  2017لسنة  )  6( قانون حمایة البیئة رقم  " وفقًا لـ  
 .  وزارة البیئةالتي تمت الموافقة علیھا من قبل  والنفایات  مكبمنھا في 

یتم تشغیل المرفق وإدارتھ من قبل  و.  مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة  -في األردن ، یوجد حالیًا مكب واحد للتخلص من النفایات الخطرة  
یوضح  .  المشروعكم جنوب غرب موقع    90كم جنوب العاصمة عمان وحوالي    70تقع المنشأة في محافظة الكرك ، على بعد حوالي  .  وزارة البیئة

 .الشكل أدناه موقع مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة فیما یتعلق بموقع المشروع

كیلومتر مربع ویستقبل    8.5لي  بیئة ، یقع المرفق على مساحة حواالتابعة لوزارة ال"  المواد الخطرة والنفایات  دائرة معالجة"وفقًا للمناقشة مع  
یتم التخلص حالیًا من النفایات الخطرة إما من خالل الردم األرضي للنفایات الخطرة الثابتة والخاملة  و.  یات الخطرةطن یومیًا من النفا  10-8حوالي  

زین  في خالیا مبطنة بشكل خاص ، بینما یتم تخزین األنواع األخرى من النفایات التي تتطلب معالجة كیمیائیة فیزیائیة أو حرقھا في أماكن تخ
مساحات التخزین ھذه مؤقتة حتى یتم إن ). على سبیل المثال النفایات اإللكترونیة ، النفایات الكیمیائیة والبطاریات وما إلى ذلكوھذا یشمل (آمنة 

تتضمن المرحلة الثانیة بشكل أساسي مرافق المعالجة الفیزیائیة والكیمیائیة والحرق وكذلك مرافق إعادة .  تنفیذ المرحلة الثانیة من بناء المرفق
حالیا ، ال توجد خطط إضافیة من قبل وزارة البیئة إلدارة  . تدویر للنفایات اإللكترونیة ، وكلھا تھدف إلى تحسین مناولة وإدارة النفایات الخطرةال

 . النفایات الخطرة في األردن
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 مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة بالنسبة لموقع المشروع  : 43الشكل 

  

 شبكة الطرق  13.1.6

،  " 1996لعام ) 55( تنظیم وإدارة وزارة األشغال العامة واإلسكان رقم   نظام"، التي تعمل بموجب ) MPWH(وزارة األشغال العامة واإلسكان 
كما أن الوزارة مسؤولة عن ربط المدن والقرى والمجتمعات . في األردن  العامة شبكة الطرقھي السلطة الحكومیة المسؤولة عن بناء وتطویر و

 .ببعضھا البعض باإلضافة إلى الحفاظ على الشبكة في ظروف فنیة جیدة 

نظًرا ألن موقع و.  ، وھو طریق سریع رئیسي یمتد داخل محافظة عمان  40یتم الوصول إلى موقع المشروع من خالل الطریق السریع رقم  
 . المشروع یقع داخل منطقة حضریة ، فھناك العدید من شبكات الطرق الثانویة األخرى داخل المنطقة التي تعمل وتتصل بموقع المشروع

 . یوضح الشكل أدناه شبكة الطرق المؤدیة إلى موقع مركز تدریب عمان
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 تقییم التأثیرات المحتملة   13.2

باإلضافة إلى ذلك ، تم تحدید .  یحدد ھذا القسم التأثیرات المتوقعة للبنیة التحتیة والمرافق من أنشطة المشروع خالل مرحلة اإلنشاء والتشغیل
 .مجموعة من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر

  

 موارد المیاه خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل التأثیرات المحتملة على  13.2.1

الستخدامات غیر ومیاه ل)  الشرب واالستحمام وما إلى ذلك(من المتوقع أن یتطلب المشروع طوال مرحلتي اإلنشاء والتشغیل میاه صالحة للشرب  
 ).  مثل تنظیف اآلالت والمركبات( الصالحة للشرب

من المرجح أن فوبالتالي ،  .  شھًرا 18لتًرا للفرد في الیوم لمدة   50عامالً في الموقع كحد أقصى   40ال یُتوقع أن تتجاوز متطلبات میاه الشرب لـ 
باإلضافة إلى ذلك ، سیتم استخدام المیاه لالستخدامات غیر الصالحة .  متر مكعب  2لتر في الیوم أو    2000یكون استھالك المیاه الیومي حوالي  

من المرجح  فوبالتالي ، . یوم / متر مكعب  3من غیر المتوقع أن یتجاوز ھذا فللشرب بشكل أساسي للتحكم في الغبار وأعمال البناء ، ومع ذلك ، 
بشكل  ستكون متطلبات المیاه طوال مرحلة البناء مطلوبة  و.  یوم  / مكعب    متر   5أن یكون إجمالي االحتیاجات المائیة خالل مرحلة البناء حوالي  

 . وتعتبر ضئیلة وغیر مھمة) لفترة البناء فقط ( مؤقت 

بحد (إلى ذلك ، ستكون ھناك حاجة للمیاه أثناء مرحلة التشغیل وبشكل أساسي للشرب واالستخدام الشخصي اآلخر للموظفین في الموقع  باإلضافة  
وبالتالي من المرجح   -لتًرا للفرد في الیوم    50وبالمثل ، ال یُتوقع أن تتجاوز متطلبات المیاه الصالحة للشرب للعاملین في الموقع  ).  أفراد  5أقصى  

 . متر مكعب في الیوم 0.25أو   -لتًرا في الیوم  250أن یكون استھالك المیاه الیومي حوالي 

ال یُتوقع أن یتجاوز الحد و.  بشكل منتظم لمنع تراكم الغبار الذي قد یؤثر على أدائھا  األلواح الشمسیةكما تمت مناقشتھ سابقًا ، سیتم تنظیف وحدات  
وبالتالي فإن  -متًرا مكعبًا من المیاه  12مرات في السنة ، حیث تتطلب كل دورة تنظیف ما یقرب من   6  األقصى للمیاه المطلوبة لتنظیف األلواح

لذلك ، من المرجح أن یكون إجمالي استھالك   .متًرا مكعبًا في السنة  70الحد األقصى من إجمالي متطلبات المیاه السنویة للتنظیف یبلغ حوالي  
 . عاًما 25متر مكعب سنویًا لمدة   160متر مكعب في الیوم أو   0.45المیاه األقصى أثناء التشغیل حوالي  

 
 .  كما تمت مناقشتھ سابقًا ، سیكون مصدر إمدادات المیاه للمشروع بشكل أساسي من شبكة میاه عمان الرئیسیة

  
إلى موقع المشروعالموصلة طرق ال: 44الشكل    
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من المتوقع أن تبلغ االحتیاجات  و.  ملیون متر مكعب  169بوضع األمور في نصابھا الصحیح ، یبلغ إجمالي إمدادات المیاه لنظام میاه عمان الرئیسي  
 . ٪ من إجمالي المیاه التي یوفرھا النظام0.1ي  تمثل حوال -متر مكعب   270للمشروع خالل مرحلة التشغیل حوالي المائیة السنویة 

المیاه األردنیة إلى عدم وجود قضایا رئیسیة   سلطةكما تم مناقشتھ سابقًا ، أشارت المشاورات التي أجریت مع ممثلین عن  وباإلضافة إلى ذلك ،  
 . فیما یتعلق بإمدادات المیاه داخل منطقة المقابلین

وزارة المیاه والري في األردن بالتخطیط   / المیاه    سلطةتتعھد  .  أخیًرا ، من المعروف أن ھناك قضایا تتعلق بالموارد المائیة في األردن ككل
مثل  (التي من المتوقع تنفیذھا خالل السنوات القادمة  وتلفة في األردن من خالل العدید من المشاریع الجدیدة  المیاه في مناطق مخ  لتوفیرالمستمر  

 ). عمان -نظام إمدادات المیاه في األحساء 

لى أي قیود على  بناًء على ما سبق ، یتضح أن متطلبات المیاه للمشروع أثناء اإلنشاء والتشغیل ضئیلة إلى حد ما ومن غیر المرجح أن تنطوي عو
 .  المستخدمین الحالیین أو اإلمدادات الحالیة

خالل مرحلة تشیید المشروع    المدىقصیرةمع األخذ في االعتبار كل ما سبق ، فإن التأثیرات المتوقعة على موارد المیاه المحلیة والمرافق تعتبر  و
بالنظر   حساسیة منخفضةوذات  نخفضة الحجم  ، ومن المتوقع أن تكون م  طبیعة سلبیةھذه اآلثار ذات  .  خالل مرحلة التشغیل  المدى الطویلوعلى  

 . غیر كبیرالتأثیر  ھذا ، یعتبر وبناء علیھ. إلى الحد األدنى من متطلبات المیاه للمشروع

   متطلبات إضافیة

الھندسي ومشغل المشروع أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل على التوالي والتي یحدد ما یلي المتطلبات اإلضافیة التي یجب أن یطبقھا المقاول  
 :  تشمل

    أو من خالل الحصول على قائمة    / التنسیق مع شركة میاھنا للمیاه لتأمین االحتیاجات المائیة للمشروع إما عن طریق الربط بشبكة المیاه و
 .  الصھاریج المرخصة

   متطلبات المراقبة واإلبالغ

ومشغل المشروع أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل على    المقاول الھندسيما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي سیتم تطبیقھا من قبل    یحدد
 :  التوالي والتي تشمل

   التنسیق مع السلطات المذكورة أعاله إثباتتقدیم تقریر مع  . 

  

 المیاه العادمة خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل التأثیرات المحتملة على مرافق  13.2.2

میاه الصرف الصحي من المراحیض  (من المتوقع أن ینتج عن المشروع میاه صرف صحي خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل لتشمل المیاه السوداء  
من المتوقع أن تكون كمیات المیاه العادمة الناتجة ضئیلة و).  من األحواض واالستحمام وما إلى ذلك(والمیاه الرمادیة  )  ومرافق الصرف الصحي

وغیر مھمة على اإلطالق خالل مرحلتي المشروع ومن المرجح أن یتم التعامل معھا بسھولة من خالل أقرب محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي 
 ). محطة معالجة میاه الصرف الصحي بالجیزة(

خالل مرحلة البناء ، من المتوقع أن یصل .  تقریبیة التي سیتم تولیدھا من المشروع على النحو التاليبشكل عام ، یمكن حساب المیاه العادمة الو
ال یتوقع و.  عمال كحد أقصى  5عامًال كحد أقصى ، بینما من المتوقع خالل مرحلة التشغیل أن یصل عدد عمال البناء إلى    40عدد عمال البناء إلى  

٪ للفرد  80لترا في الیوم ؛ ومع األخذ في االعتبار عامل تولید المیاه العادمة بنسبة    50رد أثناء البناء والتشغیل  أن تتجاوز االحتیاجات المائیة للف
  0.2یوم و    / متر مكعب    1.6( یوم    / لتر    200یوم و    / لتر    1600ومن ثم فإن المیاه العادمة المتوقعة التي سیتم تولیدھا أثناء البناء والتشغیل ھي    -

 ). یوم / متر مكعب 

الناتجة عن طریق  و العادمة  المیاه  یتم جمع  من المشروع والتخلص منھا في محطة معالجة میاه الصرف الصحي   الصھاریجمن المرجح أن 
 .متر مكعب في الیوم 800متر مكعب في الیوم وتستقبل حالیًا حوالي   4000بالجیزة التي تبلغ طاقتھا التصمیمیة  

خالل مرحلة تشیید المشروع وعلى   قصیرة المدى مع األخذ في االعتبار كل ما سبق ، فإن اآلثار المتوقعة على مرافق الصرف الصحي تعتبر  
نظًرا للحد األدنى من كمیات المیاه   منخفضة الحجممن المتوقع أن تكون  ف ،    سلبیةالطبیعة  الاآلثار ذات    فإن.  خالل مرحلة التشغیل   المدى الطویل

بالنظر إلى التأثیر أعاله و.  حیث سیتم التعامل معھا بسھولة بواسطة محطة معالجة میاه الصرف الصحي  حساسیة منخفضةذات  العادمة المتولدة و
 .غیر خطیریعتبر فإنھ 
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   متطلبات إضافیة

ومشغل المشروع أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل على التوالي والتي   المقاول الھندسي یحدد ما یلي المتطلبات اإلضافیة التي یجب أن یطبقھا  
 :  تشمل

   التنسیق مع شركة میاھنا للحصول على قائمة المقاولین المعتمدین لجمع میاه الصرف الصحي للتخلص منھا في محطة معالجة میاه الصرف  
 .  الصحي بالجیزة

   متطلبات المراقبة واإلبالغ

غیل على  یحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي سیتم تطبیقھا من قبل المقاول الھندسي ومشغل المشروع أثناء مرحلة اإلنشاء والتش
 :  التوالي والتي تشمل

   السلطات المذكورة أعاله التنسیق مع القیام ب تقدیم تقریر مع دلیل على . 

  

 التأثیرات المحتملة على مرافق التخلص من النفایات الصلبة أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل  13.2.3

  و   التراببشكل رئیسي أثناء البناء لتشمل  (من المتوقع أن ینتج عن المشروع نفایات صلبة خالل مرحلتي البناء والتشغیل لتشمل نفایات البناء  
ن المتوقع أن تكون  وم).  والبالستیك وما إلى ذلك  القنانيومثل الطعام والورق والزجاج  (وكذلك النفایات البلدیة العامة  )  الحطام ، إلخو  الصخور 

 . كمیات النفایات الصلبة المتولدة ضئیلة وغیر مھمة على اإلطالق خالل مرحلتي المشروع

لمتوقع أن یصل خالل مرحلة البناء ، من ا.  یمكن حساب النفایات الصلبة البلدیة المقدرة التقریبیة التي سیتم تولیدھا من المشروع على النحو التالي
، SWEEPNET(یوم    / فرد    / كجم    0.85یبلغ متوسط تولید النفایات الصلبة البلدیة النظري في األردن  .  عامل كحد أقصى  40عدد عمال البناء إلى  

وبالتالي ، فإن النفایات الصلبة البلدیة المتوقعة تقدر بحوالي  ).  ھذا الرقم مرتفع إلى حد ما ولكن یمكن افتراضھ على أنھ أسوأ سیناریو) (2010
لتشمل نفایات مثل الكابالت والمعادن والخشب وما  یوم  / كجم  10باإلضافة إلى ذلك ، من غیر المحتمل أن تتجاوز نفایات البناء . یوم / كجم  34

 . یوم / كجم  45جھا أثناء مرحلة البناء حوالي لذلك ، فإن إجمالي النفایات الصلبة المقدرة التي سیتم إنتا. إلى ذلك

وبناًء على متوسط تولید النفایات   ،  عمال  5من المتوقع بحد أقصى  و.  وبالمثل ، ستشمل النفایات الصلبة أثناء التشغیل بشكل أساسي النفایات البلدیة
 . عاًما  25یوم لمدة    / كجم    4تقدر النفایات الصلبة البلدیة بـ  )  SWEEPNET   ،2010) (یوم  / فرد    / كجم    0.85( الصلبة البلدیة النظري في األردن  

) للنفایات البلدیة (الكمیات المذكورة أعاله من نفایات البلدیات والبناء ضئیلة ومن المتوقع أن یتم التعامل معھا بسھولة بواسطة مكب الغباوي  إن  
 . بینما یتم التعامل مع مخلفات البناء والحطام بسھولة بواسطة مكب البیضاء

وعلى  خالل مرحلة تشیید المشروع   أالمدقصیرة  قعة على مرافق النفایات الصلبة تعتبر  مع األخذ في االعتبار كل ما سبق ، فإن التأثیرات المتو
التشغیل  المدى الطویل التأثیرات ذات  .  خالل مرحلة  المتوقع أن تكون    طبیعة سلبیة ھذه  نظًرا للحد األدنى من كمیات   منخفضة الحجم، ومن 

 . غیر مھمبالنظر إلى التأثیر أعاله یعتبر  .  حیث سیتم التعامل معھا بسھولة بواسطة مكب النفایات  حساسیة منخفضةذات  النفایات الصلبة المتولدة و

  
   متطلبات إضافیة

 :  المشروع أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل على التوالي والتي تشملیحدد ما یلي تدابیر التخفیف التي یجب أن یطبقھا المقاول الھندسي ومشغل 

  من    التنسیق مع بلدیة عمان الكبرى أو االستعانة بمقاول خاص مختص لجمع النفایات البلدیة واإلنشائیة من الموقع إلى مكب النفایات المعتمد
 ).  اءضبما في ذلك مكب الغباوي ومكب البی (البلدیة 

   بة واإلبالغمتطلبات المراق

غیل على  یحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي سیتم تطبیقھا من قبل المقاول الھندسي ومشغل المشروع أثناء مرحلة اإلنشاء والتش
 :  التوالي والتي تشمل

   على التنسیق مع السلطات المذكورة أعاله اثباتتقدیم تقریر مع  . 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Soil
http://en.wikipedia.org/wiki/Soil
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_(geology)
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 التأثیرات المحتملة على مرافق التخلص من النفایات الخطرة أثناء مرحلة إیقاف التشغیل  13.2.4

التابعة لوزارة "  إدارة المواد الخطرة والنفایات"بناًء على المناقشات مع  و.  من األھمیة بمكان التخلص من األلواح في نھایة عمرھا االفتراضي
 . البیئة ، تم تصنیف األلواح على أنھا نفایات إلكترونیة ویجب التخلص منھا في مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة

المھم    فمن  -أنھ سیتم التخلص من األلواح في مكب النفایات  ب وافتراض سیناریو أسوأ الحاالت    -خالل مرحلة إیقاف تشغیل المشروع  ولذلك ،  
 .  د من أن مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة سیكون قادًرا على قبول األلواح والتعامل مع الكمیات المراد التخلص منھاالتأك

آفاق إدارة النفایات الخطرة لیست واضحة ، مع األخذ في االعتبار إن  .  ومع ذلك ، فإن ھذه المسألة في حد ذاتھا غیر واضحة في ھذه المرحلة
التابعة لوزارة البیئة ، فإن مكب النفایات " المواد والنفایات الخطرة  معالجةمدیریة "بناًء على المناقشات مع و.  سنة 25ي للمشروع الجدول الزمن 

أو إنشاء مرافق جدیدة للتخلص من النفایات   الستحداثوال توجد خطط    ،  الخطرة الوحید في األردن ھو مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة
التي تتطلب والنفایات الخطرة الثابتة والخاملة باألرض ، بینما یتم تخزین األنواع األخرى من النفایات الخطرة    تعبئفي سواقة ،  حالیًا  و.  الخطرة

طویر المرحلة الثانیة لسواقة والتي تتضمن معالجة كیمیائیة  ھناك خطة ت فإن  ومع ذلك ،  .  معالجة فیزیائیة كیمیائیة أو حرقھا في أماكن تخزین آمنة
واألھم من ذلك ، .  فیزیائیة ومرافق حرق لتحسین التعامل مع النفایات الخطرة وإدارتھا والتي من المتوقع أن تحسن بشكل كبیر من قدرة المكب

یتم حالیًا جمع النفایات اإللكترونیة وتخزینھا في مكب النفایات و.  قةیوجد حالیًا مشروع تجریبي للتخلص من النفایات اإللكترونیة وإدارتھا في سوا
 . النفایات اإللكترونیة ھذه لتدفقاتخاصة لتنفیذ برامج إعادة التدویر  جھات، وھناك خطط للتعاون مع 

 
، ومن طبیعة سلبیة  ذات   ،األمد  طویلة  مع األخذ في االعتبار كل ما سبق ، فإن اآلثار المتوقعة على مرافق التخلص من النفایات الخطرة تعتبرو

 . بالنظر إلى ما ورد أعاله ، یعتبر ھذا التأثیر ذا أھمیة طفیفة. حساسیة منخفضةوذات   متوسطة الحجمالمتوقع أن تكون 
 

   متطلبات إضافیة

المستحسن أنھ قبل تنفیذ أي أنشطة إلیقاف التشغیل  نظًرا لوجود قدر كبیر من عدم الیقین في ھذه المرحلة في مرحلة إیقاف تشغیل المشروع ، فمن  
یجب أن تأخذ الخطة في .  ، یتم إعداد خطة التخلص من لوحات الطاقة الكھروضوئیة من قبل الكیان المسؤول الذي یقوم بأنشطة إیقاف التشغیل

 : الفوائد لكل منھا / االعتبار الخیارات التالیة ومقارنة التكالیف 

 الخطة أوالً التخلص من األلواح في نھایة عمرھا االفتراضي كجزء من برامج إعادة التدویر الدولیة لأللواح    من المستحسن أن تختار
 ؛ و ) لواح الشمسیةلألمثل برنامج إعادة التدویر (الضوئیة 

   النفایات الخطرة الموجودة في األردن  إذا لم یتم تحقیق ما سبق ، كخیار أخیر ، یجب أن تحقق الخطة في التخلص من األلواح في مرافق
 . من خالل التنسیق مع وزارة البیئة

  تدابیر المراقبة

 تقدیم خطة التخلص إلى وزارة البیئة مع إثبات التنسیق مع الجھات المذكورة أعاله لألعمال المطلوبة كجزء من الدراسة  . 

 .  غیر كبیربعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یمكن تقلیل أھمیة التأثیر المتبقي إلى تأثیر 

  

 التأثیرات المحتملة على شبكات الطرق خالل مرحلة اإلنشاء  13.2.5

ثم یتم تحمیلھا في الموانئ الحالیة   التركیبعن طریق البحر من الدولة المصنعة إلى بلد    األلواح الشمسیة  مزارععادة ما یتم نقل مكونات مشاریع  
 . التركیبالتي تتحرك في طریقھا عبر الطرق الحالیة إلى موقع وإلى الشاحنات  

میناء العقبة .  را إلى موقع المشروعفیما یتعلق بالمشروع ، من المتوقع أن یتم نقل مكونات ومعدات المشروع المختلفة إلى میناء العقبة ثم نقلھا ب 
على    15یمتد الطریق السریع رقم  و).  15الطریق السریع رقم  (السریع الرئیسي    مع الطریقتبط بطریق كبیر  مر مناسب لنقل المكونات الضخمة و

  40وبعد ذلك یتم أخذ مخرج للتواصل مع الطریق السریع رقم  )  كم  300مسافة تزید عن  (طول الطریق من محافظة العقبة إلى محافظة عمان  
 ). كم 2مسافة حوالي  (الذي یؤدي إلى موقع المشروع و

من المحتمل أن تتضمن و.  15من الواضح أن جمیع متطلبات النقل التي تمت مناقشتھا أعاله ستعتمد بشكل أساسي على الطریق السریع رقم  
لوح   9180، والتي تتكون من حوالي    األلواح الشمسیةوبشكل أساسي    -نات لنقل مكونات المشروع المختلفة  أنشطة النقل عددًا كبیًرا من الشاح

إن متطلبات النقل الخاصة بالمشروع ستؤدي بشكل مؤقت ومتقطع إلى زیادة حجم حركة المرور والحركة على الطرق السریعة وإلى .  شمسي
 .ة مقارنة بمركبات الركابحد ما تقلیل سعة الطرق بسبب تحركاتھا البطیئ 

یتم التنقل في ھذا الطریق السریع .  ھذا الطریق السریع ھو الطریق الرئیسي في األردن الذي یربط العاصمة بمحافظات األردن الجنوبیة والشمالیة
إن ھذه المدة القصیر في زیادة  .  مانإلى العاصمة ع   / التي تنقل المواد من  و)  المقطورات والشاحنات(بشكل كبیر یومیًا بواسطة المركبات الكبیرة  
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ال یُتوقع أن  و. ال یُتوقع أن تؤثر بشكل كبیر على مستوى الخدمة وتدفق حركة المرور على ھذا الطریق السریعاستخدام المركبات على الطریق 
حركة المرور ومن المتوقع أن تقع  خلفیة لظروف تكون الزیادة المقدرة في حجم حركة المرور الناتجة عن حركة مرور الشاحنات كبیرة بالنسبة 

 . ضمن قدرة شبكة الطرق

ألنھا تقتصر على مرحلة النقل لمكونات المشروع   قصیرة المدىمع األخذ في االعتبار كل ما سبق ، تعتبر التأثیرات المتوقعة على شبكات الطرق  
بالنظر إلى ما ورد أعاله ، یعتبر ھذا التأثیر ذا أھمیة  و.    سیة منخفضةحساوذات    متوسطة الحجم ، ومن المتوقع أن تكون    طبیعة سلبیة ذات  و،  

 . طفیفة

   متطلبات إضافیة

بشكل صحیح   والعبورمن المتوقع أن یقوم المقاول الھندسي بتطویر خطة المرور والنقل قبل البدء في أي أنشطة نقل لضمان إدارة عملیة النقل  
 : یجب أن تأخذ الخطة بعین االعتبار ما یليو. وكاف

 بما یلي األبعاد    نظام)  3(   2008لعام    104  تسجیل وترخیص المركبات رقم   نظام )  2(   49/2008قانون المرور رقم  )  1: ( االلتزام 
 .  2002تعلیمات حدود السرعة المسموح بھا لعام ) 4( و   2002  لسنة 42القصوى واألوزان وقدرة المحرك اإلجمالیة للمركبات رقم 

   المتعلقة بالمواد والمعدات واآلالت وعمال المشروع والخدمات وما إلى ذلك حیث یجب  وتحدید متطلبات المرور الخاصة بالمشروع
 المدة وغیرھا حسب االقتضاء ؛   / تحدید عدد المركبات وأحمال الوزن والجدول الزمني والمسار 

   المناسبة المرور  حركة  إدارة  إجراءات  خارجھ(تحدید  أو  الموقع  داخل  متطلبات  ).  سواء  ،  موراجراءات  مثل  النقل  خدمات  دي 
 .والترخیص ، وتعلیمات القیادة وقواعد السلوك ، وحدود السرعة ، وإدارة الحوادث ، والمراقبة واإلبالغ ، إلخ

   . غیر كبیربعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یمكن تقلیل أھمیة التأثیر المتبقي إلى تأثیر 

   متطلبات المراقبة واإلبالغ

 :  خالل مرحلة البناء والتي تشمل المقاول الھندسيیحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل 

  تقدیم مخطط المرور والمواصالت  .  
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 الظروف االجتماعیة واالقتصادیة   14

بالظروف االجتماعیة واالقتصادیة وتقییم اآلثار المحتملة خالل مراحل المشروع یقدم ھذا الفصل التقییم األساسي لموقع المشروع فیما یتعلق  
 . تم تحدید مجموعة من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر. المختلفة

  

 الظروف األساسیة تقییم  14.1

 .  ونتائج التقییم  مخرجاتصادیة ویعرض یناقش ھذا القسم منھجیة تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق بالظروف االجتماعیة واالقت 

 منھجیة التقییم  14.1.1

المتوفرة بشكل رئیسي من دائرة اإلح الثانویة  البیانات  بناًء على مراجعة  المحلیة  صاء تم تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمعات 
)DoS  (  ،"  عمان لمحافظة  التنموي  الدوليو"  2019-2017البرنامج  والتعاون  التخطیط  وزارة  (الصادر عن   .MoPIC  (  و التنمیة  " ،  خطة 

 . التي أعدتھا وزارة الداخلیةو" 2023 -  2020یة لمحافظة عمان  االستراتیج

   

 والنتائج  المخرجات 14.1.2

لبطالة یعرض الجدول أدناه نتائج الظروف االجتماعیة واالقتصادیة فیما یتعلق بالسكان والتركیبة السكانیة ، وسبل العیش والعمل ، والدخل ، وا
 .  والخدمات الصحیةوالفقر ، والخدمات التعلیمیة ، 
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 الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمعات المحلیة  : 21جدول ال

 نتیجة  ال المؤشر االجتماعي واالقتصادي  

 سكان 
  

العامةاشتملت آخر إحصائیة صادرة عن   بنحو    2019في عام    دائرة االحصاءات  المقابلین بمنطقة أم قصیر ویقدر عددھم  دائرة اإلحصاء السابق  .  نسمة  111962على سكان منطقة 
 . نسمة 99738یقدر عدد سكان منطقة المقابلین بـ  2015في عام   االحصاءات العامة

   6401 عدد الالجئین السوریین 
 أفراد لكل أسرة   5كانت البیانات متاحة فقط عن منطقة القویسمة وتقدر بنحو   حجم األسرة  متوسط 

 . 2كم   / شخًصا  72وھو أعلى بكثیر من المعدل الوطني البالغ  2كم   / شخص  5116.7البیانات متاحة فقط لقضاء القویسمة وقدرت بـ  كانت  الكثافة السكانیة  
العرب من    مع غالبیة منتتمیز العاصمة عمان بتكوین دیموغرافي متنوع  .  منطقة حضریة للغایة داخل محافظة عمان وعلى وجھ التحدید داخل العاصمة عمانیقع موقع المشروع في   التركیبة السكانیة 

 . أصول أردنیة وفلسطینیة وبدرجة أقل من الشركس وكذلك العراقیین والسوریین بسبب النزاعات السیاسیة األخیرة في المنطقة

 عیشة والعمالة  نمط الم

  
  

متوقع أن   ھذاو.  ٪ من القوى العاملة75.8، یشكل القطاع الخاص الجزء األكبر من قطاع التوظیف في محافظة عمان حیث یمثل حوالي    2023- 2020لخطة التنمیة االستراتیجیة  وفقًا  
تشمل مناطق سكنیة ، ومناطق تجاریة ، ومناطق خدمیة ، باإلضافة  وداخل العاصمة عمان بما في ذلك منطقة القویسمة على وجھ التحدید ، حیث تعتبر كالھما مناطق حضریة للغایة    یكون

ع الخاص داخل منطقة القویسمة وكذلك المناطق الفرعیة األخرى داخل  بشكل عام ، تشارك المجتمعات داخل المنطقة في فرص العمل في القطاو. إلى مناطق الحرف الیدویة والصناعیة
 . مؤسسة اقتصادیة نشطة 108950یوجد في محافظة عمان ما یقدر بـ حیث . العاصمة عمان

  
تكون فرص العمل في القطاع العام أقل بكثیر بالنظر  من المتوقع أن  فومع ذلك ، في العاصمة عمان وقضاء القویسمة ،  .  ٪23تشكل العمالة في القطاع العام في محافظة عمان حوالي    و

على الرغم من محدودیة فرص العمل في القطاع العام ، فھي موجودة بشكل أساسي و.  التي تشمل خدمات القطاع الخاص واسعة النطاقوإلى الطبیعة الحضریة العالیة لمثل ھذه المناطق 
وتدیرھا   تشغلھاالتي  ( والمراكز الصحیة  )  التعلیمالتربیة ووتدیرھا وزارة    تشغلھامعظمھا في المدارس التي  (في مكاتب اإلدارة العامة والحكومة المركزیة المدنیة باإلضافة إلى التعلیم  

، تعتبر فرص العمل في القطاع العام )  وكذلك المناطق الریفیة األخرى في المحافظات األخرى(في مناطق أخرى خارج العاصمة عمان ولكن داخل محافظة عمان  و   ) . وزارة الصحة 
 . العامة والحكومة المركزیة المدنیةوھذا یشمل بشكل أساسي الوظائف داخل القوات المسلحة األردنیة وكذلك مكاتب اإلدارة  -عالیة وتمثل غالبیة السكان العاملین  
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متوسط الدخل السنوي لكل أسرة   
ولكل فرد من أفراد األسرة  

البیانات متاحة فقط لمحافظة  (
 )عمان

، وھو أعلى من متوســط الدخل القومي البالغ   2018-2017  دائرة االحصــاءات العامةدینار أردني كما ورد في تقریر   12657.2بلغ متوســط الدخل الســنوي لألســرة في محافظة عمان 
ــة وحوالي  10٪ من اإلیـجار ، و 19٪ من دـخل المـعامالت ، و  31٪ من اـلدـخل من التوظیف ، و  38یتم تولـید حوالي .  دیـنار أردني  11241.9 ــرـكات الـخاصــ ٪ من دـخل  1٪ من الشــ
 . طقة المقابلینأو من  / ال توجد إحصاءات محددة متاحة عن مدیریة القویسمة و و. الممتلكات

عاًما حسـب الدخل الشـھري في محافظة عمان ، بینما یعرض الجدول التالي الدخل الشـھري للعاملین الذین تزید   15یوضـح الجدول أدناه النسـب المئویة لألفراد الذین تزید أعمارھم عن 
 . 2021دیناًرا خالل عام  260دیناًرا ، ومن المتوقع زیادتھ إلى  220حالي لألجر الشھري جدیر بالذكر أن الحد األدنى ال. عاًما حسب الجنس والمستوى التعلیمي 15أعمارھم عن  

 
 ) 2019دائرة االحصاءات العامة ( سنة فأكثر في عمان   15الدخل لألفراد  

 
 الدخل  200 > 299 – 200 499 - 300 500 +

 % 2.7 % 19.1 % 57.5 % 20.7 النسبة 
 

 ) 2019دائرة االحصاءات العامة (عاًما حسب الجنس والمستوى التعلیمي   15الذین تزید أعمارھم عن  األفراددخل 
 

 المستوى التعلیمي  200 > 299 – 200 499 - 300 500 +
 ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  الدخل 

 أمي 8.0 50.4 59.5 22.8 29.5 26.8 3.0 0.0
 أقل من الثانویة  12.3 30.5 36.5 44.6 47.0 23.6 4.1 1.4

 ثانوي 11.3 26.4 48.6 24.2 36.8 45.8 3.4 % 0.05>
 دبلوم متوسط  6.4 7.5 31.4 19.0 47.8 65.9 14.4 7.7

 بكالوریوس و أعلى   1.0 4.9 8.1 12.1 50.3 60.6 40.6 22.4
 
 
 
 
 
 

 . أو منطقة المقابلین / ال توجد إحصاءات محددة متاحة عن مدیریة القویسمة و . ٪18.3٪ وھي أقل من المعدل الوطني البالغ 17.4البیانات متوفرة فقط لمحافظة عمان وتقدر بنحو  معدل البطالة  

البیانات متوفرة  ( معدل الفقر 
 ) لمحافظة عمان فقط

  

خط الفقر المطلق ، المعروف أیًضا باسم خط الفقر العام ، ھو المستوى  .  الذین یقضون مستوى بیئیًا واجتماعیًا أكثر من خط الفقر المطلق الوطنيیمثل معدل الفقر النسبة المئویة للسكان  
 . علقة بالسكن والملبس والتعلیم والصحة والنقلالمطلوب من الدخل أو اإلنفاق للفرد لتأمین االحتیاجات الغذائیة األساسیة إلى جانب االحتیاجات األساسیة األخرى غیر الغذائیة المت 

یبلغ معدل الفقر في محافظة عمان .  دینار أردني  814خط الفقر الوطني المطلق لدائرة الملك لألرصاد الجویة بـ  ، فقد قُِدّر متوسط  )  DoS  ،2010" (وضع الفقر في األردن"وبحسب تقریر  
، احتلت محافظة القویسمة المرتبة الثالثة في محافظة عمان من   2023  -  2020بناًء على خطة التنمیة اإلستراتیجیة لعمان  .  ٪14.7سمة  ٪ ، بینما یبلغ معدل الفقر في قضاء القوی 11.4

 . حیث أعلى نسبة من السكان تحت خط الفقر
باإلضافة إلى ذلك ، ھناك ).  كما نوقش أعاله(، تمت اإلشارة إلى أن أحد التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة الرئیسیة ھو الفقر    2023  -  2020بناًء على خطة التنمیة االستراتیجیة لعمان   التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة  

 ) 25.8(في كل فصل دراسي وارتفاع عدد الطالب لكل معلم   تحٍد رئیسي آخر تواجھھ المنطقة وھو انخفاض جودة التعلیم الذي یُعزى إلى ارتفاع عدد الطالب
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أو منطقة    / ال توجد إحصاءات محددة متاحة عن مدیریة القویسمة و  و.  ٪5.2٪ مقارنة بالمعدل الوطني البالغ  3.9، تبلغ نسبة األمیة في عمان    2017  دائرة االحصاءات العامةوبحسب   تعلیم  ال 
 . المقابلین

 .  مراكز صحیة أولیة) 9(مراكز صحیة شاملة وتسعة ) 4(متخصصان ، كما یوجد في المنطقة أربعة ) 2(ومستشفیان )  1( یوجد داخل منطقة القویسمة مستشفى عام واحد  صحة  ال
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 تقییم التأثیرات المحتملة   14.2

، فقد تم تحدید ھذه اآلثار بشكل  )  اإلنشاء والتشغیل(نظًرا للطبیعة العامة للتأثیرات على التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة لكلتا مرحلتي المشروع  
 : من المتوقع أن یوفر المشروع فرص العمل التالیة فخالل مرحلتي البناء والتشغیل ، .  جماعي في ھذا القسم

   لتشمل المھندسین  (وسیشمل ھذا بشكل أساسي فرص العمل الماھرة  .  شھًرا تقریبًا  18مرحلة البناء لمدة    فرصة عمل خالل  40حوالي
 ). العمال بشكل أساسي(وفرص العمل غیر الماھرة ) والفنیین واالستشاریین والمساحین ، وما إلى ذلك

   وفرص العمل غیر  )  مثل المھندسین(وسیشمل ذلك فرص العمل الماھرة  .  سنة  25فرص عمل خالل مرحلة التشغیل لمدة    5حوالي
   ). مثل عمال النظافة(الماھرة 

  ومشغل المشروع في ھذه المرحلة ، وبالتالي ال توجد تفاصیل متاحة عن عدد فرص العمل المستھدفة للمجتمعات المقاول الھندسي لم یتم اختیار 
، یمكن أیًضا إشراك المجتمعات المحلیة في المشتریات مثل المقاولین المحلیین  .  باإلضافة إلى ما سبق.  المحلیة ، ونوع الوظائف ، والمدة ، إلخ

 . ، والتورید المحلي للمعدات واآلالت ، وخدمات التنظیف ، وما إلى ذلك

أن تكون األولویة لفرص العمل وأنشطة المشتریات عند االقتضاء موجھة للمجتمعات    مع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله ، یلتزم المطور بضمانو
 .  المحلیة

مال  یمكن أن یترتب على ما ورد أعاله أیًضا فوائد إیجابیة غیر مباشرة أخرى للمجتمع المحلي من زیادة الطلب على الخدمات واإلمدادات واألعو
مثل ).  خدمات اإلقامة والطعام وما إلى ذلك( یمكن أن یشمل ذلك على سبیل المثال االرتباطات المحتملة لإلمدادات ومقدمي الخدمات  و.  المحلیة

 . التجزئة / ھذه المطالب یمكن أن تحسن األنشطة االقتصادیة المحلیة القائمة وتؤثر على قطاعات معینة ، مثل تجارة الجملة 

إن خلق فرص العمل والمشتریات على .  عتبار ، یمكن أن یساھم ذلك إلى حد ما في تحسین البیئة المعیشیة لسكانھامع أخذ كل ما سبق في االو
ت وجھ التحدید لھ أھمیة حاسمة خاصة وأن أحد التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة الرئیسیة للمجتمع المحلي ، كما نوقش سابقًا ، یشمل معدال

 . الفقر المرتفعة نسبیًا

من المفھوم أن التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للمنطقة ال تتوقف على مشروع واحد بل على تنفیذ إجراءات جماعیة ومنسقة ، بما  فذلك ،    ومع
 .  في ذلك مشاریع التنمیة األخرى واالستثمار داخل المنطقة

بالغ األھمیة لفھم القضایا والفرص التي بدورھا ستمكن المشروع من ومع ذلك ، فإن التخطیط السلیم ومشاركة المجتمع المحلي منذ البدایة أمر  
 .إیجابیة  من المتوقع أن تكون ھذه التأثیراتفبالنظر إلى ما سبق ،  و.  بناء روابط مستدامة حقیقیة ستحقق أقصى قدر من الفوائد للمجتمعات المحلیة

  

   متطلبات إضافیة

یحدد ھذا القسم المتطلبات اإلضافیة التي یجب مراعاتھا .  تخفیفللنظًرا ألن اآلثار التي تمت مناقشتھا إیجابیة بشكل أساسي ، لم یتم تحدید تدابیر  
 .والتي تھدف إلى تعزیز ھذه اآلثار اإلیجابیة المتوقعة من المشروع خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل إلى أقصى حد ممكن

إلى الجاري    بالنظر  المتنوعة  التنمویة  المشاریع  الناشئة عن  الفرص  البطالة في األردن واالستفادة من  المالیة األخیرة وتزاید نسب  التحدیات 
لتوظیف  .  داخلیة تلزم المقاولین المنفذین لمشاریع التنمیة  الئحةعلى    2016وافق مجلس الوزراء في شھر أیلول من عام    فقد  تنفیذھا في األردن ،

التشغیل اإلجباري للقوى العاملة األردنیة من المجتمعات المحیطة في    نظام"یشار إلى ھذه الالئحة باسم  .  أردنیین من المجتمعات المجاورة  عمال
 ". 2016لسنة  ) 131(مشاریع التنمیة رقم 

تخرج والفنیین والعمال ، وما إلى ذلك ،  تتطلب الالئحة التوظیف اإلجباري للمجتمعات المحلیة في مشاریع التنمیة لتشمل المھندسین حدیثي ال
یتم تطبیق الالئحة من خالل المجلس الوطني للبناء في    و   . وتحدد متطلبات التدریب وكذلك إعطاء األولویة للمقاولین المحلیین في فرص الشراء

 ). MPWH( وزارة األشغال العامة واإلسكان 

، تمت اإلشارة إلى أن الالئحة المذكورة أعاله تعتبر قابلة    واالسكانوزارة األشغال العامة   / مجلس البناء الوطني  ممثلي  بناًء على المناقشة مع  
 :  للتطبیق على تطویر ھذا المشروع ویجب تنفیذھا من خالل العملیة التالیة

   حول المشروع    ، یجب علیھ تقدیم خطاب رسمي إلى محافظة عمان موجھ إلى محافظ عمان مع تفاصیل  المقاول الھندسيبمجرد اختیار
 ).  الماھرة وغیر الماھرة(لتضمین موقعھ ومقدار المشروع والعقد وعدد فرص العمل المطلوبة للمشروع 

 نظام"المسؤولة عن تنفیذ  ھي  ووزارة العمل ودیوان الخدمة المدنیة و  واالسكانمحافظ عمان ھو رئیس لجنة تم تشكیلھا مع وزارة األشغال العامة  
 ”.   2016لسنة  ) 131(وى العاملة األردنیة من المجتمعات المحیطة في مشاریع التنمیة رقم التوظیف اإللزامي للق
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 عدد فرص العمل التي یجب استھدافھا  )  1: (بناًء على مراجعة المشروع والتفاصیل المقدمة ، سترد محافظة عمان رسمیًا بما یلي
المبلغ المستھدف للمقاولین المحلیین الذي سیؤخذ في االعتبار في  )  2(؛  )  إن أمكن(ھرة  اھرة وغیر الماالم العمالة  للمجتمعات المحلیة لتشمل  

 ). أي منطقة المقابلین(منطقة المجتمع المحلي التي سیتم النظر فیھا للمشروع ) 3( فرص الشراء ؛ 

لفرص   اعتمادھا التي ینبغي  وباإلضافة إلى ذلك ، ستزود اللجنة المطورین بقاعدة بیانات للعمال العاطلین عن العمل من المجتمعات المحلیة  و
 . في مشاریع التنمیة  التوظیف

 :  ومشغل المشروع توفیر ما یلي المقاول الھندسيد أعاله ، سیُطلب من مع األخذ في االعتبار ما ورو 

   التي یجب أن یفي بھا المشروع أثناء البناء و)  إن وجدت(تقدیم خطاب رسمي من محافظة عمان یحدد عدد فرص العمل والمشتریات
 والتشغیل  

  االحتفاظ بقاعدة بیانات من محافظة عمان للعاطلین عن العمل الموجودین في منطقة المقابلین 

   الموقع في  بیانات  قاعدة  الباطن    عنالحفاظ على  والمقاولین من  المحلي  المجتمع  أمكن(أعضاء  تعیینھم)  إن  تم  البناء   والذین  أثناء 
 .  وزارة األشغال العامة واإلسكانوالتشغیل والتأكد من مراجعة األرقام لتلبیة متطلبات 

  

  

  
 الصحة والسالمة المھنیة وإیواء العمال   15

تم تحدید مجموعة من تدابیر التخفیف   وقد.  یقدم ھذا الفصل تقییم اآلثار المحتملة خالل مراحل المشروع المختلفة على الصحة والسالمة المھنیة
 .ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر

  

   الظروف األساسیةتقییم  15.1

في ھذه المرحلة  من المھم مالحظة أنھ  فباإلضافة إلى ذلك ،  .  یعتبر تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق بالصحة والسالمة المھنیة غیر ذي صلة
 .وبالتالي ال توجد تفاصیل متاحة حول استراتیجیة سكن العمال المقاول الھندسيلم یتم اختیار 

  

 تقییم التأثیرات المحتملة   15.2

طبیعتھما   یقدم ھذا القسم تقییم اآلثار المحتملة على الصحة والسالمة المھنیة بشكل جماعي أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل ، نظًرا لتماثلھما في
 . خالل كلتا المرحلتین

مرحلة التشیید والتشغیل ، ستكون ھناك مخاطر عامة على الصحة والسالمة المھنیة للعاملین ، ألن العمل في الموقع یزید من مخاطر  خالل  
 : ترتبط المخاطر التالیة بشكل عام بمشاریع تطویر الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة و .  اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث

 االنزالق والسقوط  . 

  العمل على ارتفاعات؛ 

   العمل باستخدام األدوات الكھربائیة والمحمولة ؛ 

  األشیاء الممیتة 

   آلیات متحركة 

 العمل في األماكن الضیقة والحفریات  . 

   التعرض للمواد الكیمیائیة أو المواد الخطرة أو القابلة لالشتعال ؛ 

 و .  العمل في ظروف مشمسة ودرجات حرارة عالیة 

 الفعالةالكھربائیة والحروق عند مالمسة المكونات  التعرض للصدمات  . 
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، ومن المتوقع أن تكون    طبیعة سلبیةذات  وخالل مرحلة تشغیل المشروع ،    المدىوطویلة  خالل مرحلة البناء    المدىقصیرة  تعتبر ھذه اآلثار  
ومع ذلك ).  مثل اإلعاقة الدائمة (یمكن أن یترتب علیھا آثار دائمة  والتي  في الحاالت القصوى    وكما ھو الحال  ومتوسطة الحساسیة  متوسطة الحجم

 .طفیف  تاثیربالنظر إلى ما ورد أعاله ، یعتبر ھذا التأثیر ذا  و.  ، فإن ھذه اآلثار یتم التحكم فیھا بشكل عام من خالل تنفیذ أفضل الممارسات العامة

  تدابیر التخفیف

   والسالمة المھنیةالصحة 

من المتوقع أن یقوم  ف،    المقاول الھندسي في مرحلة الحقة بمجرد اختیار  وومع ذلك ،  .  في ھذه المرحلة للمشروع  المقاول الھندس لم یتم اختیار  
اإلنشاءات العامة    وكذلكبالمشروع    وأعمال التكلیففیما یتعلق بأعمال البناء والتركیب  و   )OSHP(المقاول بإعداد خطة الصحة والسالمة المھنیة  

من المتوقع أن یقوم مشغل المشروع بتطویر خطة الصحة والسالمة المھنیة المصممة لمرحلة تشغیل  فباإلضافة إلى ذلك ،  و.  عملیات الموقعل
 . المشروع

ن صحة وسالمة جمیع الموظفین من أجل التوافق والحفاظ على معاییر سلسة ومناسبة للعمل الھدف من خطة الصحة والسالمة المھنیة ھو ضما
وجمیع المقاولین من الباطن المعنیین ، باإلضافة    المقاول الھندسيفي الموقع ومنع الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابة الموظفین أو إتالف ممتلكات  

 . إلى مشغل المشروع

السالمة المھنیة لمرحلة البناء والتشغیل خاصة بالمشروع والموقع ویجب أن تأخذ في االعتبار المتطلبات الوطنیة  یجب أن تكون خطة الصحة وو
باإلضافة إلى ذلك ، یجب  .  المھنیة  السالمة و، بما في ذلك الفصل التاسع ، الصحة  "  وتعدیالتھ 1996لسنة )  8( قانون العمل رقم  " بشكل أساسي  

أھمیة تجنب أو تخفیف اآلثار  ب   یعترفالذي  و) العمل وظروف العمل(للبنك الدولي    2  رقم  أیًضا مع المعیار البیئي واالجتماعيأن یكون متوافقًا  
الممارسات  أفضل  متوافقة مع    تكون  والتي  بالصحة والسالمة  ةمشروع خاص -خطةالسلبیة على الصحة والسالمة على العمال ویتطلب تطویر  

 ). GIP(الدولیة 

 :  ، یجب أن تشتمل خطة الصحة والسالمة المھنیة على المكونات التالیة بشكل عام

   والمشرف البناء  ومدیر  والسالمة  والصحة  البیئة  مسؤولیات  لتشمل  المشروع  في  المشاركین  الموظفین  ومسؤولیات  أدوار  تحدید 
 ومسؤولیات المقاولین من الباطن اآلخرین ؛ 

  األولیة ، وبرامج حدد بالتفصیل المعلومات المتعلقة بتشكیل لجان السالمة ، وبروتوكوالت االتصال ، وموظفي ومرافق اإلسعافات  أن ت
مة  التدریب على اإلسعافات األولیة ، وثقافة الصحة والسالمة المھنیة ، ونظام الجودة ، ومتطلبات اإلبالغ ، والتدریب على الكفاءة والسال

 ؛ المھنیة ، وعملیات التفتیش على السالمة ، وإجراءات التوظیف ، عملیات تدقیق السالمة ، وتقییم المخاطر ، وما إلى ذلك 

  ت لتقلیل ھذه أن  تنفیذھا  التي یجب  المختلفة  والتدابیر  بھا  القیام  التي یجب  المختلفة  باألنشطة  ترتبط  قد  التي  المخاطر  بالتفصیل  حدد 
، ومعدات    ومعدات الدخولوھذا یشمل على سبیل المثال األدوات الیدویة ،  ).  PPE( المخاطر بما في ذلك متطلبات معدات الحمایة الشخصیة  

 ، ومعدات العمل المتنقلة ، وما إلى ذلك ؛ و الرفع 

 وضع متطلبات تدریب العمال لالمتثال إلجراءات الصحة والسالمة ومعدات الحمایة  . 

 .  ومشغل المشروع أحكام خطة الصحة والسالمة المھنیة طوال مرحلة إنشاء المشروع وتشغیلھ المقاول الھندسيمن المتوقع أن یتبنى 

  

   االستعداد للطوارئ واالستجابة لھا
 

ا أن یقوم  ــً ــيمن المتوقع أیض ــغیل  المقاول الھندس ــاء وتش ــتجابة للطوارئ لمرحلة إنش ــتعداد واالس ــروع بإعداد وتنفیذ خطة االس ــغل المش ومش
الھدف ھو وضــع ســلســلة من التدابیر التنظیمیة والتشــغیلیة والوقائیة في حالة الطوارئ التي تتكیف مع ظروف مثل ھذه الحاالت ، .  المشــروع

 : یجب أن تأخذ الخطة في االعتبار ما یلي. قع المشروع المحددوالتي بدورھا ستضمن سالمة العمال والممتلكات داخل مو
 

  ًا  إدراج متطلبات فریق االستجابة للطوارئ الذي یتضمن كحد أدنى اإلسعافات األولیة ورجال اإلطفاء الذین یتلقون تدریبًا مناسبًا ومعتمد 

  مثل الدفاع المدني ، وأقرب  (ئ الخارجیة إذا لزم األمر  إدراج متطلبات إجراء تدریبات الطوارئ بالتنسیق مع خدمات االستجابة للطوار
 )  مستشفى ، وما إلى ذلك

  حدد بالتفصیل إجراءات الطوارئ التي سیتم تنفیذھا لتشمل اإلجراءات األولى ، وتنبیھ جھات االتصال في حاالت الطوارئ ،  أن ت
 وإخالء الموقع ، والتواصل مع خدمات الطوارئ الخارجیة  

 تحدد واالنسكاب    أن  األفراد  وحوادث  الحرائق  الحصر  ال  المثال  سبیل  على  لتشمل  الطوارئ  حاالت  في  التحكم  تدابیر  بالتفصیل 
 . والعواصف الرملیة والسكتات الدماغیة وغیرھا

localadmin
OSHP



  

  99 | الصفحة 
  

 
 

 
 
 
 

میجاوات التابع لألونروا 3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    
 

 موقع نقاط التجمع في الموقع أن تحدد  
 عالمات الطوارئ التي سیتم تنفیذھا في الموقع أن تحدد  
  األدوار والمسؤولیات لتنفیذ الخطة لتشمل إنشاء لجنة الطوارئ وتعیین األدوار لمدیر الطوارئ أن تحدد   

   آلیة تظلم العمال
 

الھدف ھو ضمان . ومشغل المشروع بإعداد وتنفیذ آلیة تظلم العمال لمرحلة إنشاء وتشغیل المشروع المقاول الھندسيمن المتوقع أیًضا أن یقوم 
یجب أن تأخذ الخطة في  . إجراء قوي وشامل لتسجیل وتوثیق وحل وإغالق أي شكوى للعاملین ، سواء كانت مصنفة على أنھا تظلمات أم ال

 : االعتبار ما یلي
 

  شكوى یقدمھا العمال وتوثیقھا ومعالجتھا بالكامل  /  تظلم خطوة بخطوة لضمان تسجیل كل  االجراءات تحدید 

  الھیكل العام آللیة التظلم على النحو التالي / سیكون المخطط العام :   

الموقع ، والھات  - بتقدیم الشكاوى من خالل منصات وقنوات مختلفة لتشمل صنادیق الشكاوى الموزعة في  للعمال  ف ،  سیتم السماح 
سیتم تحدید تفاصیل االتصال لجمیع ھذه القنوات وتقدیمھا .  واالجتماعات وجھاً لوجھ مع الموظفین المسؤولین وممثلي العمال والنقابات

 .بالتفصیل

  . سیسمح بتقدیم شكوى مجھولة المصدر -

 .  في مرحلة الحقة تكلیفھوتحدید من سیتم   للقضایاسیتم تسجیل جمیع المظالم وسیتم تعیین معالج  -

ساعة األولى بعد تلقي   24سیكون النھج األول ھو إبالغ العامل خالل الـ  .  التعامل مع جمیع التظلمات في أقصر فترة ممكنةسیتم   -
 . أیام عمل بما إذا كان التظلم سیستمر أم ال وما ھي الخطوات التالیة  7سیتم إبالغ العامل في غضون . التظلم

 . القرارات المتخذةتنفیذ   المشرف على القضیةبمجرد الموافقة على حل أو اتخاذ قرار ، سیراقب  -

المتفق علیھ ، س - القرار  تنفیذ  التحقق من  باإلجماع  و.  الشكوىیتم إغالق  وف  بعد  اتفاق  إلى  التوصل  یستلزم  إبالغھ    وأنسوف  یتم 
 . الفھملتجنب سوء وذلك بوضوح  

   ). مثل الصور(یتم إعداد تقریر إغالق مع أدلة لدعم اإلغالق  وف س -

  

   سكن العمال

). وال أي مقاول فرعي آخر قد یكون مشارًكا في المشروع(حتى اآلن  المقاول الھندسي  كما نوقش سابقًا ، لم یتم اختیار  وفیما یتعلق بسكن العمال ،  
على الرغم من أنھ من غیر المحتمل للغایة نظًرا (لذلك ، لیس من الواضح في ھذه المرحلة ما إذا كان سیكون ھناك أي سكن في الموقع للعمال  

لعمال في أقرب  لذلك ، فإن الخیار األكثر احتماال ھو أنھ سیتم استیعاب ا).  عامالً   40لقلة عدد القوى العاملة أثناء البناء والتي ال یُتوقع أن تتجاوز  
 .الوحدات السكنیة إلى موقع المشروع في محافظة عمان / الشقق  / الفنادق 

تعلیمات منع "بشكل أساسي    -ومع ذلك ، إذا اختار المقاول الھندسي وحدة إقامة في الموقع للعمال ، فیجب أن تتوافق مع المتطلبات الوطنیة  
تحدد التعلیمات و".  2008لسنة  )  47( قانون الصحة العامة رقم  "بموجب    درتوالتي ص"  2013لعام  )  1(المضایقات الصحیة من سكن العمال رقم  

اه  متطلبات تحدید مواقع اإلقامة باإلضافة إلى مرافقھا المختلفة لتشمل غرف النوم والمطبخ والمراحیض ومناطق تناول الطعام ومتطلبات المی 
النفایات الصلبة ومتطلبات اإلسعافات األولیة ومتطلبات مكافحة الحرائق وما إلى والتخزین والتخلص من میاه الصرف الصحي والتخلص من  

 .ذلك

االجراءات : سكن العمال"وھذا یشمل بشكل أساسي  -متطلبات أفضل الممارسات الدولیة على تحقیق باإلضافة إلى ذلك ، یجب أن تؤكد أیًضا و
توفر الوثیقة مالحظات إرشادیة حول  ).  2009مؤسسة التمویل الدولیة ،    / التعمیر  مذكرة توجیھیة للبنك األوروبي لإلنشاء و" (والمواصفات

 . مرافق المعیشة العامة ، ومرافق الغرف ، والمرافق الطبیة ، وإدارة وحدات اإلقامة ، وما إلى ذلك

 .  غیر كبیر بعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یمكن تقلیل أھمیة التأثیر المتبقي إلى تأثیر 

   ات المراقبة واإلبالغمتطلب 

 :  ومشغل المشروع أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل المقاول الھندسي  یحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل  

 متثال لمتطلباتھا ؛  الالتفتیش لضمان تنفیذ أحكام خطة الصحة والسالمة المھنیة والتأكد من ا 
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   الموقع باإلضافة إلى اإلبالغ عن أي المنتظم عن أداء الصحة والسالمة في  أو حاالت طوارئ    / أو حوادث و    / و    قضایااإلبالغ 
 والتدابیر المتخذة في مثل ھذه الحاالت للسیطرة على الموقف ومنع حدوثھ مرة أخرى ؛ و 

 1( تعلیمات الوقایة من المضایقات الصحیة من سكن العمال رقم  "مطابقتھ لمتطلبات    إن أمكن ، التفتیش على سكن العمال للتأكد من  (
مؤسسة التمویل الدولیة    / المذكرة التوجیھیة للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر  " (  االجراءات والمواصفات:  سكن العمال "و  "  2013لسنة  

 ،2009  .( 

 استجابة للطوارئ استعداد و تقدیم خطة   

 تقدیم آلیة تظلم العمال   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحة المجتمع وسالمتھ وأمنھ   16

تم تحدید مجموعة من تدابیر التخفیف .  یقدم ھذا الفصل تقییم اآلثار المحتملة خالل مراحل المشروع المختلفة على صحة المجتمع وسالمتھ وأمنھ
 .ومتطلبات المراقبة لكل تأثیر

  

   األساسیةالظروف تقییم  16.1

 .  یعتبر تقییم الظروف األساسیة فیما یتعلق بسالمة وأمن صحة المجتمع غیر ذي صلة

  

 تقییم التأثیرات المحتملة   16.2

لكل تأثیر تم تحدیده  .  یناقش ھذا القسم التأثیرات المحتملة المتوقعة من مراحل المشروع المختلفة لتشمل مرحلة التخطیط والبناء ومرحلة التشغیل
 . تم تحدید مجموعة من تدابیر التخفیف ومتطلبات المراقبة إلزالة التأثیر أو تقلیلھ إلى مستویات مقبولةقد و، 

  

 األفراد غیر المصرح لھم من ممتلكات الاآلثار المحتملة من التعدي على  16.2.1

إلى  تقتصر التأثیرات المحتملة أثناء مرحلة البناء والتشغیل بشكل أساسي على تعدي األفراد غیر المصرح لھم على موقع المشروع مما قد یؤدي  
مثل الصدمات الكھربائیة ومخاطر الحروق الحراریة (مخاطر محتملة من عدة مخاطر ألنشطة إنشاء المشروع المختلفة وكذلك مكونات المشروع  

 ).  تعرض للمواد الكیمیائیة والمواد الخطرة ، وما إلى ذلكوال

، ومن المتوقع أن   طبیعة سلبیةخالل مرحلة تشغیل المشروع ، وھي ذات   وطویلة المدىخالل مرحلة البناء  المدىقصیرة تعتبر ھذه التأثیرات 
). على سبیل المثال اإلعاقة الدائمة(  لیھا آثار دائمة  الحاالت القصوى یمكن أن یترتب ع  وضع  فيو     ومتوسطة الحساسیة  متوسطة الحجمتكون  

 .طفیف تأثیربالنظر إلى ما ورد أعاله ، یعتبر ھذا التأثیر ذا و

  تدابیر التخفیف

باإلضافة  ). بما في ذلك موقع المشروع (متر في جمیع أنحاء منطقة مركز تدریب عمان  3.0-2.5حالیا ، موقع المشروع محاط بجدار خرساني 
من خالل نقطة وصول بوابة تتضمن حارس أمن موجود )  بما في ذلك موقع المشروع(إلى ذلك ، یتم التحكم في الوصول إلى مركز تدریب عمان  

 . على مدار الساعة طوال أیام األسبوع
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أنھ كجزء من التصمیم التفصیلي ، سیتم    من المتوقع.  مسؤول عن إعداد التصمیم التفصیلي للمشروع  المقاول الھندسيإلى ذلك ، فإن  باإلضافة  
من المتوقع أن یتضمن التصمیم  .  ھذه التأثیرات  ستسیطر علىتحدید المزید من اإلجراءات األمنیة لمنع الوصول غیر المصرح بھ والتي بدورھا  

دریب عمان ، واستخدام أنظمة المراقبة المحدد داخل منطقة مركز ت   الخالیا الشمسیةالتفصیلي تدابیر أمنیة مثل إقامة سیاج حول موقع مشروع  
 . ، وغیرھا بالكمیرات

 .  غیر كبیربعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یمكن تقلیل أھمیة التأثیر المتبقي إلى تأثیر 

   متطلبات المراقبة واإلبالغ

 :  ومشغل المشروعالمقاول الھندسي یحدد ما یلي متطلبات المراقبة وإعداد التقاریر التي یجب االلتزام بھا من قبل 

 التفتیش المنتظم على السیاج المحیط بالمنشأة . 

 اإلبالغ عن حوادث التعدي واإلجراءات المتخذة في مثل ھذه الحاالت للسیطرة على الموقف ومنع تكراره . 

  

 اآلثار المحتملة من تدفق العمال أثناء البناء  16.2.2

ال یزال من غیر الواضح في ھذه المرحلة عدد  وكما ناقشنا سابقًا ،  .  شھًرا تقریبًا  18عامالً لمدة    39أثناء إنشاء المشروع ، سیشترك حوالي  
 . العمال ھؤالء أو من المجتمعات المحلیة وال یزال من غیر الواضح مكان إقامة  / ھؤالء العمال الذین سیكونون من المغتربین واألردنیین و 

تمع وسالمتھ وأمنھ والتي سیتم مناقشتھا ومع ذلك ، فإن تدفق القوى العاملة إلى المنطقة یمكن أن یؤدي إلى بعض التأثیرات على صحة المج
 . أدناه

   خطر اإلصابة باألمراض 

باإلضافة .  واألمراض المنقولة بالمیاه وما إلى ذلك  بناقالت األمراضجدیدة لألمراض مثل األمراض المرتبطة    بؤر یؤدي تدفق العمال إلى  قد  
مكن أن یمثل خطر اإلصابة باألمراض المعدیة أو تبادلھا وی ).  COVID-19(  19كوفید  مثل    إلى ذلك ، ھناك أیًضا خطر انتشار األمراض المعدیة

 . خطراً كبیراً على صحة وسالمة العمال والمجتمع بانتقال المرضونقص الوعي 

  المالئمسلوك غیر ال  مجموعة

العمال   تدفق  المحلیة والتي قد تؤدي إلى األعمال    مجموعةتشمل المخاطر األخرى من  العمال تجاه المجتمعات  السلوك غیر المالئم من قبل 
 . یمكن أن یشمل ھذا السلوك غیر الالئق أیًضا عدم احترام الثقافة التقلیدیة واألعراف االجتماعیة للمنطقة والمجتمعات المحلیة  و  . العدائیة واالستیاء

   االجتماعیة المفاسدزیادة 

 . االجتماعیة بما في ذلك إدمان الكحول وتعاطي المخدرات وغیرھا المفاسدیؤدي تدفق السكان إلى زیادة  یمكن أن

. ومتوسطة الحساسیة  منخفضة الحجم، ومن المتوقع أن تكون    طبیعة سلبیةخالل مرحلة البناء ، وھي ذات    قصیرة المدى تعتبر ھذه التأثیرات  
 .طفیف تأثیربالنظر إلى ما ورد أعاله ، یعتبر ھذا التأثیر ذا و

 تدابیر التخفیف

 1999الفحص الطبي األولي للعمال داخل المنشآت والتعلیمات الخاصة بالفحص الطبي لعام  "وفقًا لما یقتضیھ  .  برنامج الفحص الطبي  "
باإلضافة إلى ذلك ، كما ھو مطلوب  .  ، یجب أن یخضع جمیع العمال لفحص طبي أولي قبل البدء في أي مھام وظیفیة)  MoL( لوزارة العمل  

مرتین  (درة عن وزارة العمل ، یجب إجراء الفحص الطبي الروتیني للعمال  الصا"  1999تعلیمات الفحص الطبي الروتیني للعمال لعام  "في  
.  یجب االحتفاظ بنسخ من نتائج الفحص الطبي لجمیع العمال في الموقع.  یجب إجراء ھذه الفحوصات الطبیة في مراكز معتمدة).  في السنة

 . على وجھ التحدید أیًضا ) COVID-19 ( 19كوفید  من المتوقع أن یغطي ھذا أیًضا

  وضع وتنفیذ إجراءات لضمان والحفاظ على الظروف الصحیة في الموقع في جمیع األوقات بما في ذلك تلك المتعلقة بالمراحیض
بكوفید یجب أن تأخذ ھذه اإلجراءات في االعتبار أیًضا التدابیر المحددة المتعلقة  .  ومرافق الغسیل ، ومناطق تناول الطعام ، وما إلى ذلك

19 ) COVID-19  (إلخ يیداأل مطھرات مثل ارتداء األقنعة ، واستخدام ، . 

   ، للعمال في جمیع األوقات  المناسب  السلوك  تراعي  للعمال  التقلیدیة واألعراف    والشعائرتطویر مدونة سلوك  والثقافات   ، الدینیة 
االجتماعیة بما في ذلك العنف القائم على    بقضایا المفاسداصة  باإلضافة إلى ذلك ، یجب أن تتضمن متطلبات خ.  االجتماعیة في المنطقة

 . النوع االجتماعي ، والتحرش الجنسي ، وإدمان الكحول ، وتعاطي المخدرات ، وما إلى ذلك
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   واألمراض  )  مثل فیروس األنفلونزا(حول المخاطر المرتبطة بأكثر األمراض المعدیة شیوًعا  التوعیة  جلسات  و  التدریب التعریفي ،
 .  ، والتدابیر العامة للنظافة ، وقواعد السلوك المتوقع تنفیذھا وغیرھا حسب االقتضاء )  COVID-19 (19كوفید المعدیة 

   . تأثیر غیر كبیربعد تنفیذ تدابیر التخفیف ھذه ، یمكن تقلیل أھمیة التأثیر المتبقي إلى 

 متطلبات المراقبة واإلبالغ 

 :  المقاول الھندسي یحدد ما یلي متطلبات المراقبة واإلبالغ التي یجب االلتزام بھا من قبل 

  التوعیةمواد السلوك والتدریب وتقدیم سجالت الفحص الطبي واإلجراءات الصحیة وقواعد  . 
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 اآلثار التراكمیة   17

وفة القائمة  قام تقییم األثر البیئي واالجتماعي بالتحقیق في اآلثار التراكمیة التي یمكن أن تنتج عن اآلثار المتزایدة من التطورات األخرى المعر
 .  أو المخطط لھا في المنطقة / و 

ناطق تجاریة ، ومناطق خدمیة ، باإلضافة  كما تمت مناقشتھ سابقًا ، یقع موقع المشروع داخل منطقة حضریة للغایة تشمل مناطق سكنیة ، ومو
 . إلى الحرف والصناعات الخفیفة الصغیرة الحجم ، والتي ال یترتب على أي منھا بشكل عام أي آثار تراكمیة رئیسیة

أو المخطط لھا في المنطقة والتي یمكن أن تكون ذات صلة    / بناًء على مراجعة المعلومات المتاحة حالیًا ، فإن التطورات المعروفة الحالیة و  
 .المشروع قید التشغیل حالیا. مجاوات تابع لشركة أورانج 7لأللواح الشمسیة   قریب بالتأثیرات التراكمیة تشمل مشروع

 

تلفة التي تم یقدم الجدول أدناه ملخًصا لآلثار التراكمیة المتوقعة المتعلقة بالمشروع مع األخذ في االعتبار المستقبالت البیئیة واالجتماعیة المخ
 .  ثر البیئي واالجتماعيلألتقییم ھذا الفحصھا كجزء من 

   ملخص لآلثار التراكمیة المتوقعة : 22الجدول 
 اآلثار التراكمیة   صف  الو 

تحدث التأثیرات الرئیسیة خالل مرحلة التشغیل وتتعلق بتفاعل كل مشروع مع المناظر الطبیعیة وأي مستقبالت  المناظر الطبیعیة والمرئیة  
تعتبر ھذه تأثیرات خاصة بالموقع واآلثار و .  مشروع  موقعمرئیة قریبة وحساسة محتملة داخل المنطقة المحیطة بكل  

 ة غیر ذات صلة التراكمی 

 على   ترتبط اآلثار بشكل أساسي بمرحلة التخطیط والبناء ، حیث یمكن أن یؤدي تطویر كل مشروع إلى تأثیرات  استخدام األراضي  
تعتبر ھذه تأثیرات خاصة  و.  أو المادیة  / استخدام األراضي في كل موقع مشروع تتعلق باإلزاحة االقتصادیة و  

 . ، وبالتالي فإن اآلثار التراكمیة غیر ذات صلة  بموقع كل مشروع بالموقع مرتبطة 

الجیولوجیا والھیدرولوجیا  
 والجیولوجیا المائیة 

النفایات الصلبة ومیاه الصرف الصحي  ( مشروعفي كل منطقة  و    یرتبط التأثیر الرئیسي بإدارة النفایات في الموقع
النفایات من قبل   لمعالجةتعتبر ھذه التأثیرات بشكل عام خاصة بالموقع وترتبط باإلدارة العامة  ).  والنفایات الخطرة 

 . المطورین ، والھندسة ، والمشتریات ، ومقاولي البناء ومشغلي المشروع في الموقع وخارجھ

  
   : مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة القریب45الشكل 
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تعكیر   / روع ، حیث یمكن أن تؤدي أنشطة البناء إلى إتالف  تتعلق اآلثار بشكل أساسي بمرحلة البناء في كل مش التنوع البیولوجي  
تعتبر  و .  أو مھددة باالنقراض قد تكون موجودة داخل كل موقع مشروع  معرضة صفو الموائل الحالیة وأي أنواع  

 . ھذه تأثیرات خاصة بالموقع مرتبطة بكل موقع مشروع ، وبالتالي فإن اآلثار التراكمیة غیر ذات صلة

  / تتعلق اآلثار بشكل أساسي بمرحلة البناء في كل موقع مشروع ، حیث یمكن أن تؤدي أنشطة البناء إلى إتالف   و التراث الثقافي  اآلثار 
التي یمكن   البقایا األثریة المحتملة  البقایا األثریة المحتملة ، فضالً عن  إن (في األرض    ان تكون مدفونة تعكیر 

اصة بالموقع مرتبطة بكل موقع مشروع ، وبالتالي فإن اآلثار التراكمیة غیر ذات  تعتبر ھذه تأثیرات خو).  وجدت 
 . صلة

مشروع إلى موقع  ترتبط التأثیرات بشكل أساسي بمرحلة البناء حیث من المحتمل أن تؤدي أنشطة البناء في كل   جودة الھواء والضوضاء  
تعتبر  و .  زیادة مستوى انبعاثات الغبار والضوضاء والتي بدورھا یمكن أن تؤثر على المستقبالت الحساسة القریبة

ي فإن اآلثار التراكمیة غیر ذات صلة بالنظر إلى ھذه تأثیرات خاصة بالموقع مرتبطة بكل موقع مشروع ، وبالتال
 . المسافة بین ھذه المواقع

ومع ذلك  .  ترتبط التأثیرات التراكمیة الرئیسیة المتعلقة بالبنیة التحتیة والمرافق بالمتطلبات المائیة لكال المشروعین البنیة التحتیة والمرافق 
في  و،   مناقشتھ  تمت  والصرف  فإنھ  ،  "  13.2.1م  القس"كما  المیاه  ممثلین من سلطة  المشاورات مع  بناًء على 

 . إلى أنھ داخل المنطقة ، ال توجد قضایا رئیسیة فیما یتعلق بإمدادات المیاه للمنطقة  اإلشارةالصحي ، تم 

. والنفایات الخطرةالنفایات الصلبة ومیاه الصرف الصحي  (ترتبط التأثیرات التراكمیة األخرى بمرافق النفایات  
، فإن كمیة النفایات الناتجة عن ھذه المشاریع تعتبر غیر مھمة " 13.2م القس" كما تمت مناقشتھ في  و ومع ذلك ،

 .  وضئیلة مقارنة بقدرة المناولة لھذه المرافق

الظروف االجتماعیة 
 واالقتصادیة  

صادیة إمكانات فرص العمل والمشتریات للمجتمعات  تشمل التأثیرات الرئیسیة المتعلقة بالتنمیة االجتماعیة واالقت 
واالقتصادیة   االجتماعیة  الظروف  تعزیز  ما  حد  إلى  شأنھا  من  والتي   ، والتشغیل  البناء  مرحلة  أثناء  المحلیة 

لذلك ، من المتوقع أن یكون لكال المشروعین آثار إیجابیة ، ولكن نظًرا لطبیعة النطاق الصغیر .  للمجتمعات المحلیة
لكال المشروعین ومحدودیة فرص العمل التي یوفرھا مشروع الطاقة الشمسیة بشكل عام ، فإن ھذه اآلثار اإلیجابیة 

 .ستكون ضئیلة للغایة

ترتبط التأثیرات الرئیسیة بالبناء والتشغیل والتي تشمل المخاطر العامة على صحة العمال وشكل السالمة أثناء     الصحة والسالمة المھنیة
ھذه تأثیرات خاصة  و.  العمل في مواقع البناء والتشغیل ، حیث إنھا تزید من خطر اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث

الھندسة ، والمشتریات ، ومقاولي البناء (حسب االقتضاء لمشاریع التنمیة    جھةقوم كل  ت بالموقع ، ومن المتوقع أن  
 ). OHSP(لصحة والسالمة المھنیة ع وموقع  محددة لخطط مشروبتطویر ) ، ومشغلي المشروع ، وما إلى ذلك

یلي   صحة المجتمع وسالمتھ وأمنھ بما  المتعلقة  المحددة  اآلثار  یشمل  الموظفین غیر )  1: (وھذا  تجاوز  یؤدي  أن  یمكن   ، والتشغیل  البناء  أثناء 
أثناء البناء ، یمكن أن یؤدي تدفق  )  2(المصرح لھم إلى كل موقع مشروع إلى مخاطر محتملة من عدة مخاطر ؛  

  ، الخطیرة  األمراض  مثل  وأمنھ  وسالمتھ  المجتمع  صحة  على  اآلثار  بعض  إلى  المشروع    موجموعة عمال 
أثناء البناء والتشغیل ، یمكن أن تؤدي اإلدارة غیر  ) 3(االجتماعیة ؛ و  المفاسدالمالئمة ، وزیادة غیر  یاتالسلوك

المالئمة للقضایا األمنیة والحوادث التي یرتكبھا أفراد األمن تجاه المجتمعات المحلیة إلى االستیاء وانعدام الثقة 
 .والتصعید

في تأثیرات التعدي على ممتلكات الغیر واآلثار المتعلقة    ضويوتن (تعتبر بعض ھذه التأثیرات خاصة بالموقع  و  
تعتبر اآلثار المحتملة لتدفق العمال أثناء مرحلة البناء ذات صلة بالمشروع  و).  باإلدارة غیر المالئمة لقضایا األمن

 .التشغیلللطاقة الشمسیة الكھروضوئیة نظًرا ألنھ قید  اورانج شركةمشروع لولكن لیس )  أي ھذا المشروع(
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 التأثیرات من المرافق المرتبطة  18

 .  كما تمت مناقشتھ سابقًا ، ستكون شركة الكھرباء األردنیة مسؤولة عن إنشاء وتشغیل المرافق المرتبطة بالمشروع

یشمل ھذا بشكل أساسي أعمال التوصیل خارج الموقع من المحطة الفرعیة الموجودة داخل موقع المشروع ، إلى أقرب محطة فرعیة لشبكة  
ستشمل أعمال التوصیل خارج الموقع خط إخالء الطاقة تحت األرض الذي سیتم تشغیلھ من .  أیًضا JEPCOالتوزیع الوطنیة التي تدیرھا شركة 

 . كم 2.7یبلغ الطول اإلجمالي للخط حوالي . إلى نقطة اتصال شبكة التوزیع الفرعیة الحالیةموقع المشروع 

یتم عرض مسار خط  .  ستكون شركة الكھرباء األردنیة مسؤولة عن إعداد التصمیم التفصیلي وأنشطة البناء وكذلك أنشطة التشغیل والصیانة
 .إخالء الطاقة تحت األرض في الشكل أدناه

 .  كیلو فولت 33فریغ الطاقة تحت األرض جھد سیكون لخط ت 

 

تم إجراء زیارة . متًرا من المسار المحدد أعاله 15 - +/ لم یتم تحدید المسار الدقیق والنھائي لخط تفریغ الطاقة بعد ، ولكن سیتم تشغیلھ في نطاق  
بشكل   أن خط إخالء الطاقة تحت األرض سیتم تركیبھ)  كما أكدتھ شركة الكھرباء األردنیة أیًضا(سریعة للطریق والمنطقة العازلة ، ویالحظ  

 ). بما في ذلك األرصفة الحالیة( وضمن حق العبور أساسي ضمن شبكة الطرق الحالیة 

 . یوضح الشكل أدناه المسار النموذجي لخط تفریغ الطاقة تحت األرض. یمتد الطریق بشكل أساسي داخل منطقة سكنیة وتجاریة

  
: مسار خط إخالء الطاقة تحت األرض46الشكل    
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 التفریغصور مختارة لطریق خط : 47الشكل 
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 التأثیرات البیئیة واالجتماعیة المحتملة من المرافق المصاحبة: 23الجدول 
السمات البیئیة 

 واالجتماعیة
 متطلبات إضافیة   التأثیر المحتمل 

المناظر الطبیعیة  
 والبصریة  

تأثیًرا مؤقتًا على   البناء مما یخلق  بأنشطة  تتعلق  تأثیرات طفیفة وغیر مھمة  المتوقع حدوث  البناء ، من  للموقع   البیئة  الجودةأثناء  المرئیة 
واآلالت  .  ومحیطھ المعدات  مثل  البناء  موقع  في  نموذجیة  عناصر  وجود  البناء  مرحلة  أثناء  المرئیة  البیئة  الحفارات  والتي  ستشمل  تشمل 

 .والشاحنات والرافعات األمامیة والضاغطات وغیرھا
  
 .  توجد تأثیرات مصاحبة أثناء مرحلة التشغیلبالنظر إلى أن خط تفریغ الطاقة سیكون تحت األرض ، فال و

  اجراءات مطلوب من شركة الكھرباء األردنیة تنفیذ  
للتأثیرات  البناء  لمرحلة  العامة  الممارسات  أفضل 

في   المحدد  النحو  على  "  7.2.1م  القس"المرئیة 
 . سابقًا

استخدام  
 األراضي  

بما في ذلك األرصفة  (الطریق  وفي حرمكما تم مناقشتھ سابقًا ، سیتم تثبیت خط تفریغ الطاقة بشكل أساسي داخل شبكة الطرق الحالیة 
 .  التي تمتد داخل منطقة سكنیة وتجاریةو)  الحالیة

  
أساسي عبر أرصفة الطریق ، والتي ستتم إعادتھا بناًء على المناقشة مع شركة الكھرباء األردنیة ، تم اإلشارة إلى أن المسار سیمر بشكل  و

بناًء على زیارة أولیة قام بھا فریق شركة الكھرباء األردنیة للطریق  وباإلضافة إلى ذلك ،  .  إلى حالتھا الحالیة عند االنتھاء من أنشطة البناء
تم التحقق من ذلك أیًضا من خالل  و. مادیة أو اقتصادیة رئیسیة یمكن أن تتأثر  منشآت المنطقة العازلة ، لم یتم مالحظة أي  منر من   15 -+/ و

 . لالستشارات  ایكوالزیارة السریعة التي قامت بھا 
  
مادیة أو اقتصادیة    منشآتة وجود أي  باإلضافة إلى ذلك ، واستنادًا إلى المناقشات مع شركة الكھرباء األردنیة ، فقد ذكر أنھ حتى في حالو

على الرغم من كما تمت مناقشتھ  (أو التلف والتي یمكن أن تكون موجودة داخل الرصیف أو الطریق    / محتملة یمكن أن تتعرض لالضطراب و  
  دفعات من أجل تجنب أي    منشآتالالممارسة المعتادة التي تتبعھا شركة الكھرباء األردنیة ھي تجنب مثل ھذه  فإن  ،  )  غیر مرجح  ھسابقًا ، فإن 

وجد فیھا  ی في مثل ھذه الحاالت التي  وذلك  یتم تنفیذ ھذا التجنب ببساطة عن طریق تمریر خط تفریغ الطاقة داخل الطریق نفسھ  و.  تعویض
 .المنشآتمثل ھذه 

  
 : على ما یلي 43تنص المادة  حیث". 2002لسنة  ) 64(قانون الكھرباء العام رقم  " القانون األساسي الذي یحكم ھذه األنشطة ھو 

   تمدید أو وضع  )  أي شركة الكھرباء األردنیة في ھذه الحالة(یحق ألي شخص حصل على ترخیص لتولید ونقل وتوزیع الكھرباء
التي لیست ذات  (مر ، باستثناء المناطق األثریة  خطوط أو إمدادات أو تركیبات كھربائیة أسفل أو فوق أي طریق أو شارع إذا لزم األ

 ). صلة حیث تم الحصول على الموافقة من دائرة اآلثار كما ھو موضح أدناه
   ھذه  بتعویض مالكي العقارات عن األعمال المنجزة وفقًا ألحكام)  أي شركة الكھرباء األردنیة في ھذه الحالة(یلتزم المرخص لھ  

یطالب بتقدیم مستھلك  الحكومیة والمؤسسات العامة الرسمیة والبلدیات وأي    والدوائرالفقرة من ھذه المادة ویستثنى من ذلك الوزارات  
یجب على المرخص لھ أن یقدم ألصحاب العقارات المتضررین تعویضاً عادالً إذا تسببت األنشطة المذكورة أعاله  حیث  .  الخدمة مباشرة

كما ھو موضح  وبالنظر إلى أن المسار یمتد داخل شبكة طرق مملوكة ألمانة عمان الكبرى ، وبالنظر إلى أنھ  و. لكاتھفي أي ضرر لممت 
 . تعویضات مطلوبة في ھذه الحالة دفعاتال یُتوقع أن تكون ھناك  فمحددة یمكن أن تتأثر ،  منشآتأدناه ، ال توجد 

 

  بمجرد تقدیم التصمیم التفصیلي النھائي
مصور   توثیق  إجراء  األونروا  على  یجب   ،

أي ما قبل  (للمسار الدقیق لخط إخالء الطاقة  
 ). البناء

  
بمجرد االنتھاء من أنشطة البناء ، یجب أن و

توثیق   بھا  متابعة  لل  بالصوریتم  التعھد  تم 
لضمان الحفاظ على جمیع شروط ما قبل البناء 
وإعادتھا إلى وضعھا السابق وال یتم مالحظة  

 .  منشأةأو اضطراب ألي  / أي تلف رئیسي و 
 

 
   یُطلب من شركة الكھرباء األردنیة تنفیذ

نشر  )  1: (متطلبات الممارسة القیاسیة لتشمل 
على   محلیتین  یومیتین  صحیفتین  في  إعالن 

یوًما على األقل من بدء أنشطة    15األقل قبل  
القیام   یتعین  التي  األنشطة  تفاصیل  مع  البناء 

؛   من  )  2(بھا  تصریح  على    أمانة الحصول 
عمان الكبرى لتركیب خط تفریغ الطاقة داخل  

 )ثالثا(األرصفة والشوارع حسب االقتضاء ؛ 
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".  2016لسنة    152األرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم    نظام"في حالة ھذا المشروع ، ھناك تشریع آخر معمول بھ ھو  و ى ذلك ،  باإلضافة إل 
على أنھ یحظر تركیب أي خط خدمة أو شبكات أو كابل تحت الرصیف دون الحصول على تصریح من أمانة عمان    6تنص المادة    حیث

الحصول على تصریح للمشروع ، وعادة ما توفر بلدیة عمان الكبرى مثل ھذه الموافقة بشرط    باء األردنیةالكھرشركة  لذلك ، یلزم  ".  الكبرى  
 .نتھاء من أنشطة البناءإعادة الرصیف إلى حالتھ األصلیة بعد اال

  
نظًرا لطبیعة األنشطة  و  باإلضافة إلى ذلك ،  و.  مع أخذ كل ما سبق في االعتبار ، ال توجد آثار متوقعة من المشروع خالل مرحلة البناءو  

 التشغیلیة ، ال یتوقع حدوث أي آثار خالل مرحلة التشغیل 

ما قبل    حالةإعادة الرصیف والشوارع إلى 
 البناء  

  
  
  
  

الجیولوجیا  
 والھیدرولوجیا و  
 الھیدروجیولوجیا  

مثل اإلدارة غیر السلیمة (على مرحلة البناء وتتعلق بالتأثیرات المحتملة من ممارسات التدبیر المنزلي غیر السلیمة    تقتصر  التأثیرات الرئیسیة
 ).  لمجاري النفایات ، والتخزین غیر السلیم لمواد البناء والمواد الخطرة ، وما إلى ذلك

  
 ل مرحلة التشغیل  بالنظر إلى طبیعة األنشطة التشغیلیة ، ال یتوقع حدوث أي آثار خال و

مطلوب من شركة الكھرباء األردنیة تنفیذ تدابیر  ال
 إدارة النفایات لمرحلة البناء كما ھو محدد في  

 .  سابقًا"   9.2.2سم الق"

ضمن ھذا المسار  و).  بما في ذلك األرصفة(  الطریق  وحرمكما تمت مناقشتھ سابقًا ، سیتم تشغیل خط تفریغ الطاقة ضمن شبكة طرق موجودة   التنوع البیولوجي  
كما تمت  وومع ذلك ،  . استثناء بعض األشجار التي تقع داخل بعض المناطق على األرصفةب  ة، ال توجد عناصر معینة للتنوع البیولوجي داخل 

من أجل تجنب أي  )  بما في ذلك األشجار على وجھ الخصوص(أیًضا ، فإنھا ستتجنب أي ھیاكل    األردنیة  الكھرباءمناقشتھ سابقًا وأكدتھ شركة  
 .لذلك ، ال توجد آثار متوقعة ذات صلة أثناء البناء والتشغیلو. تعویض دفعات

 .  غیر قابل للتطبیق

اآلثار والتراث  
  الثقافي

كما تم تزوید دائرة اآلثار بمسار  . ، أجریت مشاورات مع دائرة اآلثار إلجراء تقییم لموقع المشروع"    11.2.1م القس  "ت مناقشتھ في  كما تم
قدمت دائرة اآلثار رسالة رسمیة تفید بعدم وجود مواقع أثریة أو تراثیة ثقافیة تقع ضمن منطقة المشروع ، ولیس    وقد.  خط إخالء الكھرباء

یتم عرض الرسالة الرسمیة من دائرة و.  مناسبة خالل مرحلة البناءالالعثور    فرصة  لدیھا اعتراض على تطویر المشروع بشرط تنفیذ إجراءات
 .37اآلثار في الشكل 

إجراء   تنفیذ  األردنیة  الكھرباء  شركة  من  مطلوب 
أثناء مرحلة البناء كما ھو محدد في    العثور  فرصة

 . سابقًا  " 11.2.1م القس"

جودة الھواء  
   والضوضاء

یشمل ھذا بشكل أساسي احتمال زیادة مستوى الغبار والضوضاء من أنشطة البناء المختلفة  . التأثیرات الرئیسیة محدودة وتتعلق بمرحلة البناء
بشكل غیر صحیح ، فھناك خطر حدوث إزعاج وتأثیرات صحیة على عمال البناء في الموقع وبدرجة    ة ھذه االنشطةإذا تمت إدار   وفي حال.  

 .أقل على المستقبالت المحیطة المجاورة من غبار الریاح
  

 .  بالنظر إلى طبیعة األنشطة التشغیلیة ، ال یتوقع حدوث أي آثار خالل مرحلة التشغیل

وضاء على  تم تنفیذ تدابیر التحكم في الغبار والض
 . سابقًا"  12.2.112.2.2القسم  "النحو المحدد في 
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البنیة التحتیة 
 والمرافق  

تقتصر التأثیرات الرئیسیة على مرحلة البناء وتتعلق باحتمالیة إتالف أو تعطیل أي بنیة تحتیة قائمة تحت األرض وعناصر المرافق داخل  
 ).  مثل الحفریات  (من أنشطة البناء ) مثل خط المیاه وخطوط االتصاالت السلكیة والالسلكیة وما إلى ذلك(مسار خط تفریغ الطاقة 

 
)  المرافق  / بما في ذلك البنیة التحتیة  (، سیتم تجنب أي عناصر فوق األرض    JEDCOبناًء على المناقشات مع ممثلین من  وا ،  كما نوقش سابقً 

 . من خالل التصمیم التفصیلي لتجنب أي تدابیر تعویض
  

 . بالنظر إلى طبیعة األنشطة التشغیلیة ، ال یتوقع حدوث أي آثار خالل مرحلة التشغیل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

أن   المتوقع  ، من  التفصیلي  التصمیم  طوال مرحلة 
كممارسة قیاسیة ،  و،   األردنیة الكھرباءتقوم شركة  

بالتنسیق مع الھیئات الحكومیة ذات الصلة للحصول  
حول   تفاصیل  التحتیة   عناصرعلى    ,  البنیة 

األرض    والخدمات تحت  یتم  الموجودة  بحیث   ،
 . یمأخذھا في االعتبار وتجنبھا كجزء من التصم

 
من المتوقع أن تنسق شركة الكھرباء األردنیة ، على  

  ، الحصر  ال  المثال  الجھاتسبیل  (التالیة  مع   :1  (
األردنیة   المیاه  المیاه  )  WAJ( سلطة  ألنابیب 

 شركة الكھرباء الوطنیة ) 2. ( والصرف الصحي
الكھرباء لخطوط  (شركة  االقتصاد  )  3.  وزارة 

األعمال وریادة  تنظیم )  MODEE(  الرقمي  وھیئة 
شركة  )  4(لكابالت االتصاالت ؛  )  TRC(االتصاالت  

 .غاز لخط أنابیب الغاز الطبیعيللفجر ال
 

االقتصاد  
  االجتماعي

لذلك ، لیس من .  شركة الكھرباء األردنیة كممارسة معیاریة تتولى األنشطة اإلنشائیة والتشغیلیة من قبل مالكھا الداخلیین والموظفین المتفانین
باإلضافة إلى ذلك ، سیكون عدد الموظفین المطلوبین لھذا المشروع  .  المتوقع أن تؤدي أنشطة البناء والتشغیل إلى أي فرص عمل أو شراء

 . محدودًا للغایة وصغیر العدد

 .  غیر قابل للتطبیق

الصحة والسالمة  
  المھنیة 

عامة على الصحة والسالمة المھنیة للعمال ، حیث یزید العمل في    ، ستكون ھناك مخاطر)  حسب االقتضاء(خالل مرحلة البناء والتشغیل  
صدمات  الموقع من مخاطر اإلصابة من الحوادث المختلفة مثل االنزالق والسقوط ، وتحریك اآلالت ، والعمل في األماكن الضیقة ، والتعرض ل

 . لكھرباء ، إلخا

خطة   تنفیذ  األردنیة  الكھرباء  شركة  من  مطلوب 
والسالم ومرحلة  الصحة  البناء  لمرحلة  المھنیة  ة 

 على النحو المحدد في  ) حسب االقتضاء(التشغیل 
 سابقًا  " 15.2م القس"
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صحة وسالمة  
  المجتمع

التأثیرات المحتملة من التعرض للمجال الكھربائي والمغناطیسي   أثناء التشغیل المرتبط بخطوط  )  EMF(یقتصر التأثیر المتوقع الوحید على 
 .  تفریغ الطاقة

  
عبارة عن إشعاع مرتبط باستخدام الطاقة الكھربائیة مثل األسالك المنزلیة واألجھزة الكھربائیة )  EMF(المجاالت الكھربائیة والمغناطیسیة  

بینما یمكن  .  یتم إنتاج المجاالت الكھربائیة من الجھد في خط النقل بینما یتم إنتاج المجاالت المغناطیسیة من التیار الكھربائي.  OHTLوأیًضا من  
عند  ھذه الحقول ھي األقوى  .  ، فإن المجال المغناطیسي یمر عبر معظم الكائنات)  مثل المباني أو األشجار( ء حمایة المجاالت الكھربائیة بأشیا

 . عن المركزوتقل بشكل ملحوظ مع زیادة المسافة  المركز
  

المدى للحقل الكھربائي تم إجراء أبحاث ودراسات علمیة واسعة النطاق إلضافة التأثیرات المحتملة على صحة اإلنسان من التعرض طویل  
صحة اإلنسان من التعرض للحقل الكھربائي  على  مخاطر  أن ال  أن الدلیل العلمي العام على  كاناإلجماع العام  ب و.  والمغناطیسي من خطوط النقل

 .التعرض للحقل الكھربائي والمغناطیسي على أنھ آمن تماًما تعریف أنوالمغناطیسي ضعیف ولكن ال یمكن بعد 
  

وبالمثل ، فإن إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بنقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیة تنص أیًضا على أنھ  
لیس فقط خطوط  (عرض للحقل الكھربائي والمغناطیسي  على الرغم من وجود قلق عام وعلمي بشأن اآلثار الصحیة المحتملة المرتبطة بالت 

ال توجد بیانات تجریبیة توضح ف،  )  الطاقة ذات الجھد العالي و المحطات الفرعیة ، ولكن أیًضا من االستخدامات المنزلیة الیومیة للكھرباء
ومع ذلك  . ذجیة من خطوط نقل الطاقة والمعداتاآلثار الصحیة الضارة الناجمة عن التعرض لمستویات المجال الكھربائي والمغناطیسي النمو

 . في حین أن األدلة على وجود مخاطر صحیة ضارة ضعیفة ، فإنھا ال تزال كافیة لتبریر قلق محدودو، 
أیًضا أن تظل حدود مستوى التعرض للجمھور أقل من حدود  )  IFC(تتطلب إرشادات الصحة والسالمة الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیة  

 .  المنصوص علیھا في الجدول أدناه) ICNIRP(نة الدولیة للحمایة من اإلشعاع غیر المؤین اللج
 

 )  µT(المجال المغناطیسي  )  م/  V(المجال الكھربائي   تكرار  
   100   5000 ھرتز   50
   83   4150 ھرتز   60

  
منظمة الصحة  ("مجال كھرومغناطیسيالإقامة حوار حول المخاطر من  "یُعرف باسم  )  WHO(تم إصدار منشور عن منظمة الصحة العالمیة  وقد  

 : إلى ما یلي خلصتتبحث الدراسة في المجال الكھربائي والمغناطیسي و حیث).  2002العالمیة ، 
   ق األرض ، ویرجع ذلك جزئیًا إلى تأثیر الغربلة لألرض أي مجال كھربائي فو)  مثل خطوط تفریغ الطاقة(ال تنتج الكابالت المدفونة

 . نفسھا ، ولكن بشكل أساسي ألن الكابالت الموجودة تحت األرض تشتمل عملیًا دائًما على غمد معدني یحجب المجال الكھربائي
   الفردیة ویمكن وضعھا فیما یتعلق بالمجال المغناطیسي ، عندما یتم وضع خط الجھد العالي تحت األرض ، یتم عزل الموصالت

العلوي البعض أكثر من الخط  المنتجو.  بالقرب من بعضھا  المغناطیسي  تقلیل المجال  والنتیجة الصافیة ھي أن المجال  .  ھذا یمیل إلى 
ون بل األرضي یكون عادةً أقل بكثیر من الخط العلوي المكافئ ، ولكن على خط المسار نفسھ ، یمكن أن یكی المغناطیسي على جانبي الك

تم توفیر  فقد  كیلوفولت ،    33بالت  ی بالنسبة إلى ك.  وفر الدراسة أیًضا قیًما نموذجیة للكابالت المغناطیسیة تحت األرضت و.  الحقل أعلى
 :القیم التالیة

 .  غیر قابل للتطبیق
 

https://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/en/
https://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/en/
https://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/en/
https://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/en/
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 على مسافة من خط الوسط   μTالمجال المغناطیسي في 
0   5   10   20   

1.00 0.29 0.15 0.07 
  

 مع األخذ في االعتبار ما سبق ، ال یتوقع حدوث أي آثار من المشروع فیما یتعلق بالمجال الكھربائي والمغناطیسي  



  

     
  

 
 

 
 
 
 

میجاوات التابع لألونروا 3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    

 
  



  

  113 | الصفحة 
  

 
 

 
 

لألونروامیجاوات التابع  3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    
 

 خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  19

 اإلطار المؤسسي والترتیب اإلجرائي لتنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة   19.1

ة ی البیئ ألنظمة اإلدارة    وكذلك)  ESMP(جتماعیة  االتنفیذ الناجح ألي خطة تخفیف ومراقبة بیئیة وبشكل عام ، ھناك ركیزتان أساسیتان تحكم  
مزید من التفاصیل ب كما تمت مناقشتھ  (في مرحلة الحقة    اتطویرھوالتي من الواجب  )  ESHS-MS( للمشروع  واالجتماعیة والصحیة والسالمة  

 : ھذه الركائز تشملو). أدناه

 المعنیة ؛ و  للجھاتالتحدید الصحیح لألدوار والمسؤولیات  .1

 .  السیطرة الفعالة على العملیة .2

ضمان تلبیة األھداف    فيجمیع ممارسات اإلدارة مترابطة ، ویصف ھذا القسم كیف یمكن تلبیة ھذین المعیارین األساسیین ، مما یساعد بدوره  إن  
 .  العامة

   متطلبات التوظیف

وھذا  .  ھذه الجھة  ، ودرجة مشاركتھا ، والمھام المتوقعة من    جھةكل    أن تتدخلأین ومتى یجب    یبین  المعنیة  للجھات مسؤولیات  تحدید األدوار وال
-ESHSبدوره یلغي أي تداخل في االختصاص أو السلطة ویضمن االتصال المناسب واإلدارة الفعالة لخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ومكونات  

MS. 

المتوقعة للمشروع التوظیف  أدناه متطلبات  البیئة والصحة والسالمة    حیث.  یحدد الجدول  )  HSE(یجب توسیع ھذا األمر بشكل أكبر في دلیل 
د خطوط  ی حدت یجب أن یشمل ھذا الھیكل التنظیمي    حیث).  مزید من التفصیل أدناهب كما تمت مناقشتھ  (   ESHSMSالمطلوب كجزء من نظام  

 .المعنیة الجھاتالسلطة واألدوار والمسؤولیات لجمیع 

 المشاركة في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة   الجھاتأدوار ومسؤولیات : 24الجدول 
 متطلبات التوظیف   المسؤولیات     جھة دور المشروع  

مالك المشروع  
   والمطور

الھندسي  اختیار    األونروا   ومشغل  المقاول 
 المشروع ؛  

   تنفیذ متطلبات التخفیف والمراقبة 
قابلة للتطبیق في خطة اإلدارة البیئیة  ال

 واالجتماعیة ؛ و 
   المقاول  من قبل  ضمان االمتثال العام

خطة  الھندسي   لمتطلبات  المشروع  ومشغل 
 . ESMPاإلدارة البیئیة واالجتماعیة و 

تعیین مدیر مختص للصحة والسالمة والبیئة أو  
مثل  (ممثل صاحب عمل طرف ثالث  من كجزء

 )  مالك المشروعمھندس 
  
  

المقاول  
  الھندسي

بالصحة    یحدد الحقًا   مختص  فریق  تعیین 
 .  والسالمة والبیئة في الموقع

   والمراقبة التخفیف  متطلبات  تنفیذ 
البیئیة  اإلدارة  المفصل في خطة  النحو  على 

 ESHS MSو متطلبات  واالجتماعیة 
 

بالنسبة لطبیعة المشروع ومدتھ ، من المتوقع أن 
الصحة   مدیر  األقل  على  ذلك  والسالمة  یشمل 

 .  والبیئة بدوام كامل وفي الموقع

مشغل  
   المشروع

 . تعیین فریق مختص  یحدد الحقًا  
   تنفیذ متطلبات التخفیف والمراقبة

على النحو المفصل في خطة اإلدارة البیئیة  
 ESHS MSو متطلبات  واالجتماعیة 

بالنسبة لطبیعة المشروع ومدتھ ، تعیین موظف  
لیست ھناك   - مختص في فریق مشغل المشروع  

والسالمة   للصحة  منفصل  مسؤول  لتعیین  حاجة 
التخفیف   تدابیر  بسبب  التشغیل  أثناء    / والبیئة 

خطة   في  المفصلة  والبسیطة  المحدودة  المراقبة 
في   المتوقعة  تلك  و  واالجتماعیة  البیئیة  اإلدارة 

ESHS MS 

localadmin
HSE
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خط إخالء  
   الطاقة

شركة الكھرباء  
 االردنیة 

 تعیین فریق مختص . 
  تنفیذ متطلبات التخفیف والمراقبة كما

البیئیة  ھو مفصل في متطلبات خطة اإلدارة 
 واالجتماعیة  

بالنسبة لطبیعة المشروع ومدتھ ، تعیین موظف 
األردنیة   الكھرباء  شركة  من  لیست   -مختص 

للصحة   منفصل  مسؤول  لتعیین  حاجة  ھناك 
تدابیر  بسبب  اإلنشاء  أثناء  والبیئة  والسالمة 

المراقبة المحدودة والبسیطة المفصلة    / التخفیف  
 . في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة

منح الموافقة البیئیة  وزارة البیئة  
 للمشروع  

  قابل للتطبیق غیر  إجراء مراقبة االمتثال 

  

    التدریب والتوعیة

.  یجب تطویر خطة تدریب على البیئة والصحة والسالمة والحفاظ علیھا في الموقع والتي تحدد نوع التدریب المطلوب لكل عامل في الموقع
المقاول  یجب إكمال ذلك من قبل  و.  بأوراق الحضور الموقعة ومواد التدریب في الموقع في جمیع األوقاتباإلضافة إلى ذلك ، یجب االحتفاظ  

 . ومشغل المشروع وشركة الكھرباء األردنیة حسب االقتضاءالھندسي 

 . یجب أن یتضمن التدریب ما یلي حسب االقتضاء وكما ھو موضح في الجدول التالي

  الصحة والسالمة والبیئة للزوار  التدریب التعریفي األساسي بشأن 

   طاقم المقاول الھندسي لجمیع العمال في الموقع لیشمل على سبیل المثال  ،  التدریب التعریفي على الصحة والسالمة والبیئة للعمال  
 وطاقم المقاول من الباطن 

  وطاقم المقاول من الباطن   طاقم المقاول الھندسيالتدریب على االستجابة للطوارئ لجمیع العمال في الموقع لیشمل على سبیل المثال 

 یتضمن  .  ھناك متطلبات تدریبیة محددة أخرى یجب االلتزام بھا والتي تتعلق بموضوعات محددة حسب االقتضاء:  التدریب المتخصص
 . مثل األعمال الكھربائیة والعمل على ارتفاعات وما إلى ذلك) OSH(ریبًا محددًا لقضایا الصحة والسالمة المھنیة ذلك على سبیل المثال تد

   الحواجز التقنیةمحادثات  )TBT  :(  طاقم المقاول الھندسي مع    ، على سبیل المثال یجب عقد اجتماعات منتظمة بشأن الحواجز التقنیة  
 . بانتظام وتوزیعھ هتطویر وما یتم تكراره یتم المواضیع، حیث أن وطاقم المقاول من الباطن 

 شركة الكھرباء االردنیة   مشغل المشروع   المقاول الھندسي     التدریب 
التدریب التعریفي األساسي بشأن الصحة  

 والسالمة والبیئة للزوار  
      

       التدریب التعریفي للعمال 
       التدریب على االستجابة للطوارئ  

       تدریب متخصص  
  TBT  (     ( الحواجز التقنیةمحادثات 

  

  

   التفتیش والمراقبة

المعنیة لمتطلبات التخفیف والمراقبة على النحو المفصل في خطة اإلدارة    الجھاتالبیئة والصحة والسالمة لضمان امتثال    تفتیشیجب إجراء  
ومشغل المشروع حسب   والمقاول الھندسيیجب إكمال ذلك من قبل المطور  و.  البیئیة واالجتماعیة ومتطلبات البیئة والصحة والسالمة واألمن

 . االقتضاء

 .  یتضمن التفتیش والرصد ما یلي حسب االقتضاء وكما ھو موضح في الجدول التاليیجب أن 

   التفتیش الیومي على الصحة والسالمة والبیئة والمراقبة في الموقع وإعداد تقریر مراقبة یومي یوضح فیھ التدابیر التصحیحیة ألوجھ
 .  القصور في السالمة واألفعال والظروف غیر اآلمنة

   بناًء على متطلبات خطة اإلدارة البیئیة   ةعملیات تفتیش أسبوعیة للموقع باستخدام نموذج قوائم فحص الموقع األسبوعی یجب إجراء
   HSSE-MSواالجتماعیة و 

localadmin
OSH

localadmin
HSSE-MS
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   ة لضمان االمتثال لمتطلبات خطة اإلدارة البیئی المقاول الھندسي  یتعین على المطور إجراء عملیات تدقیق الصحة والسالمة البیئیة على
البناء وربع سنوی .   EHSS-MSواالجتماعیة و   تدقیق الصحة والسالمة والبیئة شھریًا خالل مرحلة  خالل مرحلة    ایجب إجراء عملیات 

 .التشغیل
 مشغل المشروع   المقاول الھندسي   مطور  ال التفتیش والمراقبة  

فحص ومراقبة الصحة والسالمة البیئیة 
 الیومیة 

      

       تفتیش الموقع األسبوعي  
       عملیات تدقیق الصحة والسالمة والبیئة 

  

   الجتماعات ا

، والقضایا الرئیسیة    العالقةیجب عقد اجتماع منتظم بشأن البیئة والصحة والسالمة لمناقشة أداء البیئة والصحة والسالمة في الموقع ، والقضایا  
  و .األوقاتیجب االحتفاظ بأوراق الحضور الموقعة ومحاضر االجتماع في الموقع في جمیع    و.  حسب االقتضاءوذلك  ذات االھتمام وغیرھا  

 . ومشغل المشروع حسب االقتضاء والمقاول الھندسيیجب إكمال ذلك من قبل المطور 

 .  یجب أن تتضمن االجتماعات ما یلي حسب االقتضاء وكما ھو موضح في الجدول التالي

   اجتماعات الصحة والسالمة البیئیة األسبوعیة 

  االجتماع الشھري للصحة والسالمة والبیئة 

  مراجعات إدارة الصحة والسالمة البیئیة ربع السنویة 
مشغل     المقاول الھندسي مطور  ال االجتماعات  

   المشروع
       اجتماعات الصحة والسالمة البیئیة األسبوعیة  

       االجتماع الشھري للصحة والسالمة والبیئة 
مراجعات إدارة الصحة والسالمة البیئیة ربع  

 السنویة  
      

  

   اإلبالغ 

 :  سوف تكون تقاریر الصحة والسالمة والبیئة مطلوبة لتلخیص ما یلي

  تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة وخطط نظام إدارة البیئة والصحة والسالمة واإلدارة االجتماعیة كما ھو مطلوب  التقدم في 

   نتائج برامج المراقبة ، مع التأكید على أي انتھاكات لمعاییر الرقابة أو مستویات العمل أو معاییر اإلدارة العامة للموقع 

  العالقةنماذج تقریر الحوادث   

   التغییرات ذات الصلة أو التغییرات المحتملة في التشریعات واللوائح والممارسات الدولیة 

 رئیسیة اإلبالغ عن مؤشرات األداء ال)KPI  .( 

 .  ذات الصلة على النحو المحدد أدناه الجھاتیجب تقدیم التقاریر إلى المطور حسب االقتضاء من قبل 
 مشغل المشروع   المقاول الھندسي   اإلبالغ 
 نصف سنوى   شھریا  اإلبالغ 

  

 ) EHSS-MS( ةنظام إدارة البیئة والصحة والسالمة واالجتماعی  19.2

یتمثل الناتج الرئیسي لتقییم و.  األثر البیئي واالجتماعي وثیقة رئیسیة في تقییم وإدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة المتعلقة بالمشروعیعتبر تقییم 
لمخاطر  لتي تھدف إلى توفیر إجراءات تخفیفیة ومتطلبات عالیة المستوى إلدارة اوااألثر البیئي واالجتماعي في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  

 . البیئیة واالجتماعیة المتوقعة من المشروع



  

  116 | الصفحة 
  

 
 

 
 

لألونروامیجاوات التابع  3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    
 

من قبل جمیع األطراف )  EHSS-MS(والسالمة  واالجتماعیة  ة  ی ة والصحی البیئ   اإلدارة  وتشغیل المشروع ، یجب تنفیذ نظامخالل مرحلة إنشاء  
خاًصا بالمشروع  والسالمة  واالجتماعیة  ة  ی ة والصحی البیئ  اإلدارة  تنفیذ نظامیجب أن یكون  و).  ومشغل المشروع المقاول الھندسي  أي  (ذات الصلة  

في االعتبار البیئیة واالجتماعیة ویأخذھا  اإلدارة  یبني على متطلبات خطة  أن  وتنفیذ  .  والموقع ویجب  تطویر  نظامیعتبر  ة ی البیئ   اإلدارة  تنفیذ 
ة ی البیئ   اإلدارة  تنفیذ نظام، باإلضافة إلى أن    1ي واالجتماعي للبنك الدولي  مطلبًا رئیسیًا بموجب المعیار البیئ والسالمة  واالجتماعیة  ة  ی والصح
 .الدوليیجب أن یتماشى أیًضا مع متطلبات المعاییر البیئیة واالجتماعیة للبنك والسالمة واالجتماعیة ة ی والصح

الرئیسیة   العام والھیكل والمتطلبات  أدناه اإلطار  الرئیسیة المشاركة في   للجھات والسالمة  واالجتماعیة  ة  ی ة والصحی البیئ   اإلدارة  نظاملنلخص 
 .  المشروع

 المقاول الھندسي  

 سیاسة وإجراءات الموارد البشریة ؛  ) 2( سیاسة الصحة والسالمة والبیئة ؛  )  1: (دلیل الصحة والسالمة والبیئة الذي یجب أن یتضمن
 الصحة والسالمة البیئیة  عنخطة التدریب والمراقبة واإلبالغ )  4( الھیكل التنظیمي للصحة والسالمة والبیئة والمسؤولیات ؛ ) 3(

  بیان طریقة البناء 

   خطة إدارة المیاه 

   خطة إدارة النفایات 

  خطة إدارة جودة الھواء والضوضاء 

   خطة المرور والمواصالت 

  خطة الصحة والسالمة المھنیة 

 للطوارئ وخطة االستجابة   خطة اإلعداد 

  فرصة العثور  إجراءات   

   آلیة تظلم العمال 
  

   مشغل المشروع

 3( سیاسة وإجراءات الموارد البشریة ؛  )  2(سیاسة الصحة والسالمة والبیئة ؛  )  1: (دلیل الصحة والسالمة والبیئة یجب أن یتضمن  (
 خطة التدریب والمراقبة واإلبالغ على الصحة والسالمة البیئیة)  4( الھیكل التنظیمي للصحة والسالمة والبیئة والمسؤولیات ؛ 

   خطة إدارة المیاه 

   خطة إدارة النفایات 

  خطة الصحة والسالمة المھنیة 

 للطوارئ وخطة االستجابة   اإلعداد خطة 
  

 تجمیع خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة   19.3

 :  مرحلة التشغیل على التوالي والتي تشمل ما یلي) 2(التخطیط والبناء ، و ) 1: ( تعرض الجداول أدناه خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لما یلي

  التي من المحتمل أن تتأثر ؛ ) مثل جودة الھواء(السمة البیئیة واالجتماعیة 

  أو المشكلة المحتملة ؛   / ملخص للتأثیر المحتمل و 

   تشمل تدابیر اإلدارة إجراءات التخفیف  و.  أو تقلیل التأثیر المحتمل إلى مستویات مقبولة  / تدابیر اإلدارة المحددة التي تھدف إلى إزالة و
 طلبات اإلضافیة ، والدراسات اإلضافیة ، وما إلى ذلك ؛ ، والمت 

 الخطط ،    / عملیات التفتیش ، ومراجعة التقاریر  :  تشمل إجراءات المراقبةو.  إجراءات المراقبة لضمان تنفیذ تدابیر التخفیف المحددة
 وإعداد التقاریر ، وما إلى ذلك ؛

 اعتمادًا على إجراء التخفیف  (التشغیل    / ة بشكل مستمر طوال فترة اإلنشاء  مرة واحد:  تكرار تنفیذ إجراءات المراقبة ، والتي تشمل
 ، أو عند حدوث مشكلة معینة ؛   )یومي أو أسبوعًي أو شھريً اجراء یمكن أن یشمل ذلك و المحدد ، 

 لتطبیق ؛ ویتھا لوموقع إجراءات المراقبة كما تم تحدیدھا وقابل متغیرات 
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 عن تنفیذ تدابیر التخفیف وإجراءات الرصد المحددة ةالمسؤول  الجھة  . 
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 خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لمرحلة التخطیط والبناء  : 25الجدول 
  

  الجھة تكرار  ال إجراءات المراقبة     اإلدارة نوع    إجراء اإلدارة   التأثیر المحتمل   السمة البیئیة  
   ةالمسؤول

المناظر الطبیعیة و  
 المرئیة 

 
 

وجود   بسبب  الطبیعیة  والمناظر  المرئیة  التأثیرات 
 .  عناصر نموذجیة لموقع البناء مثل المعدات واآلالت

ضمان ترك موقع البناء في حالة منظمة  )  1: (التدبیر المنزلي وإدارة شؤون الموظفین المناسبة والتي یمكن أن تشمل  اجراءات  تأكد من تنفیذ  ال
المناولة السلیمة  )  3( إلى أقصى حد ممكن آالت البناء والمعدات والمركبات یجب إزالتھا في الوقت المناسب ،  )  2( في نھایة كل یوم عمل ،  

 .  لمجاري النفایات ، إلخ

المقاول   مستمر  الفحص   تخفیف 
الھندسي و  

شركة  
الكھرباء 
 االردنیة 

ضوء   من  األدنى  الحد  عن  الناجم  المحتمل  الوھج 
والذي   األلواح الشمسیة الشمس المنعكس عن وحدات 

 .  بدوره یمكن أن یؤثر على المستقبالت القریبة

ة واحدة ؛ قبل أن  مر     تقدیم التصریح متطلبات إضافیة    . الحصول على تصریح تطویر المشروع من ھیئة تنظیم الطیران المدني وسالح الجو الملكي األردني 
   یبدأ البناء

 األونروا  

عقد ورشة عمل مع المجتمعات المحلیة المحیطة مباشرة بموقع المشروع والتركیز على الشرح للمجتمعات المحلیة كیف أن المخاوف المتعلقة  
 . بالوھج والحرارة ال تعتبر قضیة مثیرة للقلق كما ھو موضح في ھذا القسم

مرة واحدة ؛ قبل أن   توثیق الصور   تخفیف 
 یبدأ البناء 

 األونروا  

 استخدام األراضي  
  

الرسمي   االستخدام  مع  المشروع  یتعارض  أن  یمكن 
مستوى   على  المحدد  التنظیمي لألراضي   المخطط 

لیشمل   لألرض  الفعلي  االستخدام  وكذلك  للمنطقة 
للتدریب  عمان  مركز  قبل  من  المنطقة  استخدام 

الرسمیة   غیر  إلى  (واألنشطة  وما  والزراعة  الرعي 
 . وغیرھا) ذلك

مي من والحصول على خطاب رس  األشجارتأكد من إخطار وزارة الزراعة قبل البدء في أنشطة البناء بحیث تتولى الوزارة عملیة إزالة  
 . الوزارة الستكمال األنشطة بمجرد االنتھاء

  

مرة واحدة ؛ قبل أن   تقدیم التصریح  متطلبات إضافیة  
 یبدأ البناء 

 األونروا  

المناطق   أمانةتقدیم طلب رسمي إلى   تقسیم  تفاصیل ومعلومات عن المشروع من أجل الحصول على تصریح وتحدیث  الكبرى مع  عمان 
 واستخدام األراضي لموقع المشروع 

مرة واحدة ؛ قبل أن   تقدیم التصریح  متطلبات إضافیة  
 یبدأ البناء 

 األونروا  

الموقع   التحتیة الموجودة في  تم إعداده أن عناصر البنیة  الذي  التفصیلي النھائي  شبكة الصرف الصحي الجدیدة  ( یجب أن یضمن التصمیم 
  . یتم تجنبھا تماًما) وفتحات التفتیش

المقاول   مستمر    مراجعة التصمیم التفصیلي تخفیف 
 الھندسي

،    ومحطة التحویلخزان الصرف الصحي ،  (یجب أن یتضمن بیان طریقة البناء الطریقة التي یجب اتباعھا إلیقاف تشغیل المرافق الحالیة  
یجب أن یحدد بیان طریقة البناء التدابیر الالزمة  و).  القدیمة ، وصنابیر إطفاء الحرائق ، ومولد الدیزل ، وأعمدة مرمى كرة القدم  والمناھل

للتعامل مع   الصحة والسالمة  في ذلك جمیع متطلبات  بما  بشكل صحیح  تنفیذ ھذه األنشطة  المحتملة    االنبعاثاتلضمان  مثل میاه  (الملوثة 
 ). مثل الزیوت( والمواد الخطرة  ) الصرف الصحي 

المقاول   مستمر    بیان طریقة البناء تقدیم تخفیف 
 الھندسي

على   الطاقة  تفریغ  خط  إنشاء  یؤثر  أن  یمكن 
االستخدامات الحالیة والموجودة ضمن مساره لتشمل 

 .  االستخدامات الرسمیة وغیر الرسمیة لألراضي

بمجرد االنتھاء و). أي ما قبل اإلنشاء(بمجرد تقدیم التصمیم التفصیلي النھائي ، یجب إجراء توثیق بالصور للمسار الدقیق لخط تفریغ الطاقة 
لضمان الحفاظ على جمیع ظروف ما قبل البناء وإعادتھا إلى وضعھا السابق وذلك  للمتابعة    مصورمن أنشطة البناء ، یجب إجراء توثیق  

 . أو اضطراب رئیسي ألي ھیكل / الحظة أي ضرر و وعدم م
  

مرة واحدة ؛ قبل أن     تقدیم التقریر تخفیف 
   یبدأ البناء

بمجرد    ومرة 
 االنتھاء من البناء 

 األونروا  

یوًما على األقل من بدء أنشطة    15نشر إعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین على األقل قبل )  1: (القیام بمتطلبات الممارسة القیاسیة لتشمل
عمان الكبرى لتركیب خط تفریغ الطاقة داخل األرصفة    أمانةالحصول على تصریح من  )  2(البناء مع تفاصیل األنشطة التي یتعین القیام بھا ؛  

 ما قبل البناء حالإعادة األرصفة والشوارع إلى  ) 3( والشوارع حسب االقتضاء ؛ 
  

 صحیفة  ال  إلىإرسال إعالن  تخفیف 
  طلب لموافقة أمانةم  ی قدت 

 عمان الكبرى 
 

مرة واحدة ؛ قبل أن  
   یبدأ البناء

شركة  
الكھرباء 
 االردنیة 

 جیولوجیا،  
 الھیدرولوجیا و  

 الھیدروجیولوجیا  

قد یكون موقع المشروع عرضة لمخاطر محتملة من 
 مخاطر الفیضانات المحلیة خالل موسم األمطار  

وضع خطة صرف خاصة بالموقع تحدد طرق احتواء وتحویل جریان میاه األمطار داخل موقع المشروع المحدد مع مراعاة الظروف الخاصة  
 ).  مثل التضاریس ، وھطول األمطار ، وخطوط الصرف الحالیة ، وما إلى ذلك(بالموقع 

  

التفصیلي  تخفیف  التصمیم  مراجعة 
 النھائي  

مرة واحدة ؛ قبل أن  
 یبدأ البناء 

المقاول  
 الھندسي

مخاطر تلوث التربة والمیاه الجوفیة أثناء أنشطة البناء 
  ، المالئمة  المنزلي غیر  التدبیر  أنشطة  المختلفة من 
العشوائي  والتصریف   ، الخطرة  المواد  وانسكاب 

 للنفایات ومیاه الصرف 
  

أو تعیین مقاول خاص مختص لجمع النفایات الصلبة من الموقع إلى مكب الغباوي للنفایات البلدیة ومكب   / عمان الكبرى و  أمانةالتنسیق مع 
 البیضاء لمخلفات البناء

 مراجعة العقد مع المقاول   تخفیف 
  

مرة واحدة ؛ قبل أن  
 یبدأ البناء 

المقاول  
  الھندسي

  
 ألي نفایات صلبة في األرض   اإللقاء الطیاریحظر 

  
 مستمر  الفحص   تخفیف 
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شركة   مستمر  الفحص   تخفیف  "  بلدیةنفایات "بشكل صحیح والتي تحمل عالمة  وحاویات التفریغعدد مناسب من صنادیق القمامة  توزیع
الكھرباء 
 االردنیة 

 مستمر  الفحص   تخفیف  . بشكل واضح إللقاء نفایات البناء والتخلص منھا" مخلفات البناء" بشكل صحیح والتي تحمل عالمة  التفریغتوزیع عدد كاٍف من حاویات 

 الفحص  
 الفحص  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المتوقع  (فصل المنصات الخشبیة والتخلص منھا في حاویة منفصلة  )  1: ( التدویر في الموقع من خالل النھج التالياتخاذ تدابیر إعادة  
ورق وزجاج ،    كرتون و (فصل المواد األخرى القابلة إلعادة التدویر والتخلص منھا في حاویة منفصلة  )  2(،  )  وجود كمیات كبیرة نسبیًا

 ). مثل نفایات الطعام(فصل المواد غیر القابلة إلعادة التدویر والتخلص منھا في حاویة منفصلة )  3( ؛ و ) معدن ، وما إلى ذلك

  مستمر  الفحص   تخفیف 

 تطبیق ممارسات التدبیر المنزلي المناسبة في موقع البناء في جمیع األوقات  
  

 مستمر  الفحص   تخفیف 

  االحتفاظ بالسجالت والقوائم التي تشیر إلى حجم النفایات المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا في مكب
 . األرقام الموجودة في السجالت متسقة لضمان عدم وجود إغراق غیر قانوني في الموقع أو مناطق أخرىیجب أن تكون و. النفایات

لضمان  تخفیف  البیانات  مراجعة 
 االتساق  

 مستمر 

الصحي في  التنسیق مع شركة میاھنا للمیاه لتوظیف مقاول خاص لتجمیع میاه الصرف الصحي من الموقع إلى محطة معالجة میاه الصرف  
 .  الجیزة

مرة واحدة ؛ قبل أن   مراجعة العقد مع المقاول   تخفیف 
 یبدأ البناء 

 یحظر التخلص غیر المشروع من المیاه العادمة في األرض  
  

 مستمر  الفحص   تخفیف 

منع تسرب المیاه وت غیر منفذة  أنھا  خزانات الصرف الصحي أثناء البناء وتلك التي سیتم استخدامھا أثناء التشغیل بشكل جید و  احتوائیةتأكد من  
 .  العادمة إلى التربة

مرة واحدة ؛ قبل أن   الفحص   تخفیف 
 یبدأ البناء 

 مستمر  الفحص   تخفیف  . الصحي على فترات مناسبة لتجنب الفیضانتأكد من إفراغ خزانات الصرف الصحي وجمعھا من قبل مقاول میاه الصرف 

في محطة  االحتفاظ بالسجالت والقوائم التي تشیر إلى حجم المیاه العادمة المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا  
 .  معالجة میاه الصرف الصحي

لضمان  مراجعة البیانات   تخفیف 
 االتساق  

 مستمر 

مرة واحدة ؛ قبل أن   المقاول  العقد مع مراجعة  تخفیف  .  التنسیق مع وزارة البیئة وتوظیف مقاول خاص لجمع النفایات الخطرة من الموقع إلى مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة
 یبدأ البناء 

 "   2003 عامل ھادارة النفایات الخطرة و التعامل معإل"اتبع متطلبات اإلدارة والتخزین وفقًا لتعلیمات وزارة البیئة 
 

  مستمر الفحص   توصیة  

  مستمر   الفحص   تخفیف  .  یحظر التخلص غیر المشروع من النفایات الخطرة في األرض
المیاه الملوثة یجب التخلص بشكل منظم من و). مثل األحواض والحفر (یجب تصریف المیاه التي یحتمل أن تكون ملوثة في المرافق المناسبة 

 . نفایات خطرةبإعتبارھا 
  مستمر   الفحص   تخفیف 

  مستمر   الفحص   تخفیف  تأكد من التخلص من أي لوحة ضوئیة تالفة كنفایات خطرة  
 

  مستمر   الفحص   تخفیف  .  كنفایات خطرة المیاه الملوثةیجب التخلص بشكل منظم من 

 . تأكد من إفراغ الحاویات وجمعھا من قبل المقاول على فترات زمنیة مناسبة لمنع فیضانھا
    

 مستمر   الفحص   تخفیف 

في    االحتفاظ بالسجالت والقوائم التي تشیر إلى حجم النفایات الخطرة المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا
 .  مرفق سواقة

مراجعة البیانات لضمان   تخفیف 
   االتساق

 مستمر  ل  
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یتضمن ذلك  و.  مناطق مناسبة وفي مكان ال یمكن أن تصل فیھ إلى األرض في حالة االنسكاب العرضيتأكد من تخزین المواد الخطرة في ال
مرافق التخزین ذات األسطح الصلبة غیر المنفذة للھب ، والتي یمكن الوصول إلیھا من قبل األفراد المصرح لھم فقط ، والمغلقة عندما ال 

غیر   المواد  وتمنع   ، االستخدام  قید  البعض  نسة المتجاتكون  ببعضھا  االتصال  األردنیة  و.  من  القیاسیة  المواصفة  بأحكام  االلتزام  یجب 
 . االشتراطات الوقائیة العامة لتخزین المواد الخطرة - 431/1985

  مستمر   الفحص   تخفیف 

حیث  . المصاحبة موجودة في جمیع األوقاتاحتفظ بسجل لجمیع المواد الخطرة المستخدمة ویجب أن تكون صحیفة بیانات سالمة المواد 
 .یجب تتبع المواد المنسكبة وحصرھا 

  مستمر   الفحص   تخفیف 

مثل الزیت والوقود وما إلى  (قم بتضمین أحواض التنقیط في اآلالت والمعدات والمناطق المعرضة للتلوث عن طریق تسرب المواد الخطرة  
 ). ذلك

  مستمر    تخفیف 

الموقع المعدات واآلالت المستخدمة في  الدوریة لجمیع  تتم أنشطة الصیانة واألنشطة األخرى  .  الصیانة  التي تشكل خطًرا على  ویجب أن 
 .مع التدابیر المناسبة لحبس المواد المنسكبة) سطح صلب( في مكان مناسب )  مثل التزود بالوقود(انسكاب المواد الخطرة 

  مستمر   تخفیف 

تشمل المواد الماصة  .  لالنسكاب لألغراض العامة في منشأة تخزین المواد الخطرةلتر من المواد الماصة    1000تأكد من توفر ما ال یقل عن   
 .المناسبة الزیولیت والطین والجفت وغیرھا من المنتجات المصنعة لھذا الغرض

  مستمر  الفحص   تخفیف 

  مستمر  الفحص   تخفیف  .  التربة الملوثة كنفایات خطرةفي حالة حدوث انسكاب على التربة ، یجب احتواء االنسكاب على الفور وتنظیفھ والتخلص من 
اإلبالغ عن الحادث والتدابیر 

 ه تأثیرالمتخذة لتقلیل 
 

  عند حدوثھ  

یمكن أن تؤدي أنشطة البناء إلى تعكیر صفو التربة ،  
ینتج  الذي قد  التعریة والجریان السطحي  وتؤدي إلى 

 المیاه السطحیة في عنھ ترسب 
 

  مستمر   الفحص   تخفیف  .  تجنب تنفیذ أعمال الحفر في ظل الظروف الجویة القاسیة
  مستمر   الفحص   تخفیف  .  المحفورة لتقیید حركة المعدات واألفرادضع عالمات واضحة تشیر إلى مساحة تخزین المواد 

  مستمر   الفحص   تخفیف  . البناء لمنع جریان الطمي إلى الطرق واألودیة حیثما أمكن ذلكأثناء إقامة حواجز للتحكم في التآكل حول موقع العمل أثناء إعداد الموقع و

 مستمر   الفحص   تخفیف  .  إلى أقصى حد ممكن) أو األفضل(أعد األسطح التي تعرضت لالضطراب أثناء البناء إلى حالتھا األصلیة 

النباتات (یمكن أن تزعج أنشطة البناء الموائل الحالیة   التنوع البیولوجي  
أو مھددة    معرضةوأي أنواع  )  والحیوانات والطیور

.  باالنقراض قد تكون موجودة داخل موقع المشروع
باإلضافة إلى ذلك ، یمكن أن تكون اآلثار األخرى من  

مثل السلوك غیر الالئق  (اإلدارة غیر السلیمة للموقع  
 ). وممارسات التدبیر المنزلي

، ستتم صیانة جمیع أشجار   4بموجب البدیل ). ةللحصول على تفاصیل إضافی  4.3راجع القسم  ( لتصمیم المشروع  4یوصى باعتماد البدیل 
باإلضافة إلى ذلك ، وفي إطار ھذا البدیل ، ستنفذ . السرو على الحدود الغربیة ، بینما ستتم إزالة األشجار الموجودة في األجزاء الوسطى

األونروا برنامج غرس األشجار داخل مباني مركز عمان للتدریب لمضاعفة عدد األشجار التي تمت إزالتھا ، ولكنھا ستشمل أیًضا زراعة  
 .)ا أشجار حیث ال توجد  حالًی (األشجار على الحدود الشمالیة والجنوبیة والشرقیة للموقع المحدد للمشروع 

سیتم تنفیذ برنامج الزراعة .  ویجب أن تلتزم المفوضیة بتنفیذ برنامج لزراعة األشجار لزراعة ضعف عدد أشجار السرو التي سیتم إزالتھا
الشمالیة والشرقیة   الحدود  أیًضا زراعة أشجار جدیدة على كامل  تمت مناقشتھ سابقًا سیشمل  للتدریب وكما  ھذا داخل موقع مركز عمان 

أیًضاوا للتدریب  المشروع وداخل مباني مركز عمان  لموقع  التنوع .  لجنوبیة  المتبقیة على  اآلثار  مثل ھذا اإلجراء سیعكس ویعوض عن 
 البیولوجي المرتبطة بإزالة األشجار 

 األونروا   مستمر   الفحص   تخفیف 

  / یمكن أن یشمل ذلك وضع مدونة سلوك مناسبة ورفع مستوى الوعي . للموقعتنفیذ تدابیر اإلدارة المناسبة لمنع اإلضرار بالتنوع البیولوجي 
 ). على سبیل المثال ، الحفاظ على الموقع منظًما ونظیفًا(والتدبیر المنزلي الجید  )  على سبیل المثال فیما یتعلق بحظر الصید(تدریب الموظفین  

المقاول   مستمر   الفحص   تخفیف 
 الھندسي

تعكیر البقایا    / یمكن أن تتسبب أنشطة البناء في إتالف   اآلثار 
األثریة المحتملة ، فضالً عن البقایا األثریة المحتملة 

 ).  إن وجدت(التي یمكن دفنھا في األرض 

، مع إخطار وتسییج المنطقة  ویشمل ذلك وقف أنشطة البناء  .  عن أي مواقع أثریة أثناء البناء  فرصة العثور الحتمال الكشفتنفیذ إجراءات  
بتقییم الموقع األثري المحتمل الذي تم العثور علیھ ومنح تصریح   الدائرةلن یُسمح بأي عمل إضافي قبل أن تقوم  .  على الفوردائرة اآلثار العامة  

 .یمكن أن تستمر أنشطة البناء في أجزاء أخرى من الموقع إذا لم یتم العثور على بقایا أثریة محتملة. الستئناف العمل

 تقدیم تقریر   / التفتیش  تخفیف 
 لدائرة األثار

 
 
 ل  

 على 
 حادثة  

المقاول  
و   الھندسي
 مقاول  

شركة الكھرباء  
 االردنیة 

البنیة التحتیة 
 والمرافق  

المیاه   المیاه   -متطلبات  متطلبات  تنطوي  أن  یمكن 
 . الخاصة بالمشروع على قیود على المجتمع المحلي

مرة واحدة ؛ قبل    على التنسیقتقدیم دلیل  متطلب اضافي  . للمیاه لتأمین االحتیاجات المائیة اإلضافیة للمشروعالتنسیق مع شركة میاھنا 
 أن یبدأ البناء 

المقاول  
 الھندسي

الصحي   الصرف  أن   - مرافق  من  التأكد  المھم  من 
المرافق الحالیة ستكون قادرة على معالجة كمیة المیاه 

 العادمة  

مرة واحدة ؛ قبل   على التنسیقتقدیم دلیل    متطلب اضافي . التنسیق مع شركة میاھنا للمیاه للتخلص من میاه الصرف الصحي في محطة معالجة میاه الصرف الصحي بالجیزة
 أن یبدأ البناء 

المقاول  
 الھندسي
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الصلبة   النفایات  أن    -مرافق  من  التأكد  المھم  من 
المرافق الحالیة ستكون قادرة على التعامل مع كمیة 

 النفایات الصلبة المتولدة من  
 .  مشروع

مرة واحدة ؛ قبل   على التنسیقتقدیم دلیل  متطلب اضافي  .  عمان الكبرى أو االستعانة بمقاول خاص مختص لجمع النفایات الصلبة من الموقع أمانةالتنسیق مع 
 أن یبدأ البناء 

المقاول  
 الھندسي

یمكن أن تؤثر أنشطة النقل المطلوبة    -شبكات الطرق
للمشروع على شبكات الطرق الحالیة وتدفقات حركة  

 المرور باإلضافة إلى المستخدمین الحالیین 

بتطویر خطة المرور والنقل قبل البدء في أي أنشطة نقل للتأكد من أن عملیة النقل تدار بشكل صحیح وكاف وال تشكل خطًرا على    القیام
 . الطرق الحالیة أو المستخدمین الحالیین على الطریق

 تخفیف 
  

المرور   خطة  تقدیم 
 . والمواصالت

مرة واحدة ؛ قبل  
 أن یبدأ البناء 

المقاول  
 الھندسي

الطاقة على   تفریغ  البناء لخط  أنشطة  تؤثر  أن  یمكن 
التي   المرافق  وعناصر  األرض  تحت  التحتیة  البنیة 

موجودة   تكون  أن  خطوط  (یمكن   ، المیاه  خطوط 
 .) االتصاالت ، إلخ

 

تفاصیل حول عناصر  طوال مرحلة التصمیم التفصیلي ، كممارسة قیاسیة ، قم بالتنسیق مع الھیئات الحكومیة ذات الصلة للحصول على  
وھذا یشمل ، على سبیل  . المرافق اإلعالنیة للبنیة التحتیة الموجودة تحت األرض ، بحیث یتم أخذھا في االعتبار وتجنبھا كجزء من التصمیم

)  NEPCO( شركة الكھرباء الوطنیة  )  2. ( ألنابیب المیاه والصرف الصحي)  WAJ(سلطة المیاه األردنیة  )  1: ( المثال ال الحصر ، الكیانات التالیة
شركة  )  4( لكابالت االتصاالت ؛  )  TRC(وھیئة تنظیم االتصاالت  )  MODEE(وزارة االقتصاد الرقمي وریادة األعمال  )  3( لخطوط الكھرباء ؛  

 . فجر غاز لخط أنابیب الغاز الطبیعي

 تخفیف 
  

 تقدیم إثبات التنسیق 
  

مرة واحدة ؛ قبل  
 أن یبدأ البناء 

شركة  
لكھرباء ا

 االردنیة 

جودة الھواء  
 والضوضاء  

من المحتمل أن تؤدي أنشطة البناء إلى زیادة مستوى  
الجسیمیة   والمواد  بدورھا والغبار  التي  االنبعاثات 

 . ستؤثر بشكل مباشر على جودة الھواء المحیط

االبالغ عن التدابیر المتخذة  تخفیف  م المناسبة إذا تبین أن انبعاثات الغبار أو الملوثات مفرطة ، فیجب إیقاف أنشطة البناء حتى یتم تحدید مصدر ھذه االنبعاثات وتنفیذ تدابیر التحك
   لتقلیل التأثیر

المقاول   عند حدوثھ  
و   الھندسي
 مقاول  
شركة  

الكھرباء 
 االردنیة 

 

والقوانین األردنیة لضمان أنھ بالنسبة لألنشطة المرتبطة بمستویات الغبار العالیة ، فإن العمال مجھزین بمعدات  )  OSHA(االمتثال لمتطلبات  
 . الحمایة الشخصیة المناسبة

  

 مستمر  الفحص   تخفیف 

التخطیط السلیم  )  2( الري المنتظم لجمیع مناطق البناء النشطة ،  )  1: ( الغبار وإخماده والتي یمكن أن تشمل تطبیق تدابیر أساسیة للتحكم في  
االلتزام  )  5(شاحنات الركام والمواد الدقیقة ، و التغطیة المناسبة لنقل  ) 4( اإلدارة السلیمة للمخزونات والحفر ،  )  3(لألنشطة المسببة للغبار ،  

 .  ة للشاحنات في موقع البناءساع  / كم  15بحد سرعة  
  
  
  

 مستمر  الفحص   تخفیف 

وضع برنامج فحص منتظم وصیانة مجدولة للمركبات واآلالت والمعدات الستخدامھا طوال مرحلة البناء للكشف المبكر عن المشكلة لتجنب  
 .  انبعاثات الملوثات غیر الضروریة

  

 مستمر  الفحص   تخفیف 

أنشطة   البیئة من  المحتملة على  الضوضاء  انبعاثات 
من المحتمل أن تشمل استخدام اآلالت    تلك التيالبناء  

والضواغط   والمطارق  المولدات  مثل  والمعدات 
 .  وغیرھا من األنشطة

 . إذا تبین أن مستویات الضوضاء مفرطة ، فیجب إیقاف أنشطة البناء حتى یتم تنفیذ تدابیر التحكم المناسبة
  

االبالغ عن التدابیر المتخذة  تخفیف 
 لتقلیل التأثیر 

المقاول   عند حدوثھ  
و   الھندسي
 مقاول  

شركة الكھرباء  
والقوانین األردنیة لضمان أنھ بالنسبة لألنشطة المرتبطة بمستویات الضوضاء العالیة ، فإن العمال مجھزین بمعدات  )  OSHA(االمتثال لمتطلبات   االردنیة 

 .  الحمایة الشخصیة المناسبة
  

 مستمر  الفحص   تخفیف 

 مستمر  الفحص   تخفیف  .  مساًء والسادسة صباًحا 8یجب عدم القیام بأنشطة البناء ذات مستوى الضجیج العالي بین الساعة 

استخدام كاتمات الصوت التي یتم صیانتھا جیدًا ومثبطات الضوضاء  ) 1: (تطبیق تدابیر عامة مناسبة لقمع الضوضاء والتي یمكن أن تشمل
وضع جدول صیانة منتظم لجمیع المركبات واآلالت والمعدات للكشف المبكر عن )  2(للمعدات واآلالت التي تولد ضوضاء عالیة ، 

 .مشكالت لتجنب ارتفاع مستوى الضوضاء غیر الضروري ، وما إلى ذلكال
  
  

 تمر مس الفحص   تخفیف 

األثر االجتماعي 
 االقتصادي 

  

عمل   فرص  المشروع  یوفر  أن  المتوقع  من 
یمكن أن یساھم ذلك في تحسین  .  للمجتمعات المحلیة

البیئة المعیشیة لسكانھا وتحقیق االزدھار االقتصادي  
 .االجتماعي للمجتمع المحلي

 . التي یجب أن یفي بھا المشروع أثناء البناء والتشغیلو)  إن وجدت(عمان یحدد عدد فرص العمل والمشتریات    متصرفیةتقدیم خطاب رسمي من  
  واالحتفاظ عمان حول العمال العاطلین عن العمل الموجودین في منطقة المقابلین    متصرفیةبقاعدة بیانات من    االحتفاظباإلضافة إلى ذلك ،  

المعینین أثناء البناء والتشغیل والتأكد من مراجعة األرقام  )  إن أمكن(  د المجتمع المحلي والمقاولین الفرعیینبقاعدة بیانات في الموقع مع أفرا
 لتلبیة متطلبات وزارة األشغال العامة واإلسكان 

  
  

مرة واحدة ؛ قبل أن     تقدیم رسالة رسمیة   متطلبات اضافیة
 یبدأ البناء 

المقاول  
 الھندسي
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الصحة والسالمة  
  المھنیة 

صحة   على  العامة  المخاطر  بعض  ھناك  ستكون 
وسالمة العمال عند العمل في مواقع البناء ، حیث إنھا  

 .  تزید من خطر اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث

 .  أحكام خطة الصحة والسالمة المھنیة / قم بإعداد خطة الصحة والسالمة المھنیة واعتماد وتنفیذ توصیاتھا 
  

 دراسة إضافیة 
  

المقاول   مستمر  الفحص  
و   الھندسي
 مقاول  

شركة الكھرباء  
 االردنیة 

 اإلبالغ عن الحوادث و  
   االجراءات التصحیحیة 

  عند حدوثھ  

 . واالستعداد للطوارئ وخطة االستجابة وتنفیذ أحكامھا طوال مرحلة البناءاإلعداد 
  

 دراسة إضافیة 
  

المقاول    مرة واحدة    الخطة  تقدیم
 الھندسي

  
  

 .إعداد آلیة تظلم العمال وتنفیذ أحكامھا طوال مرحلة البناء
  

 دراسة إضافیة 
  

   مرة واحدة    الخطة  تقدیم

 

 
  

  
  

صحة وسالمة  
  المجتمع

موقع   على قد یؤدي تعدي األفراد غیر المصرح لھم  
 .  المشروع إلى مخاطر محتملة من عدة مخاطر

المقاول   مستمر  الفحص   تخفیف  تأكد من صیانة السیاج حول المنشأة بشكل جید في جمیع األوقات وفي ظروف جیدة  
 الھندسي

یمكن أن یؤدي تدفق العاملین في المشروع إلى آثار 
مثل   وأمنھ  وسالمتھ  المجتمع  صحة  على  معینة 
األمراض الخطیرة ، وقواعد السلوك غیر المالئمة ، 

 . االجتماعیة ، وما إلى ذلك المفاسدوزیادة 

وضع التفاصیل واإلجراءات لضمان والحفاظ على الظروف  )  2(إجراء برنامج فحص طبي لجمیع العمال ؛ ) 1: (تنفیذ التدابیر لتشمل
   . التدریب التمھیدي ومتطلبات زیادة الوعي وغیرھا حسب االقتضاء) 4(تطویر مدونة سلوك للعمال ، ) 3(الصحیة في الموقع ؛ 

  
  

المقاول   مستمر  الفحص   تخفیف 
  الھندسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لمرحلة التشغیل  : 26الجدول 
  

   ةالمسؤول الجھة تكرار  ال إجراءات المراقبة     نوع اإلدارة  إجراء اإلدارة   التأثیر المحتمل   السمة البیئیة  

المقاول  
 الھندسي
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 جیولوجیا،  
 الھیدرولوجیا و  

 الھیدروجیولوجیا  
 
 

البناء  أنشطة  أثناء  الجوفیة  والمیاه  التربة  تلوث  مخاطر 
،   بسببالمختلفة   المالئمة  غیر  المنزلي  التدبیر  أنشطة 

ومیاه  النفایات  وتصریف   ، الخطرة  المواد  وانسكاب 
 .  الصحيالصرف 

الموقع إلى مكب الغباوي للنفایات البلدیة ومكب أو تعیین مقاول خاص مختص لجمع النفایات الصلبة من    / عمان الكبرى و    أمانةالتنسیق مع  
 البیضاء لمخلفات البناء

مرة واحدة؛ قبل   مراجعة العقد مع المقاول   تخفیف 
 بدء العملیة

 مشغل المشروع  

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  .  صلبة في األرضال التخلص غیر القانوني من النفایاتیحظر 

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  " نفایات البلدیة"بشكل صحیح والتي تحمل عالمة  الجامعةمن صنادیق القمامة والحاویات  مناسب عدد توزیع

 تطبیق ممارسات التدبیر المنزلي المناسبة في موقع المشروع في جمیع األوقات  
  

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف 

 االحتفاظ بالسجالت والقوائم التي تشیر إلى حجم النفایات المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا في مكب
 . أن تكون األرقام الموجودة في السجالت متسقة لضمان عدم وجود إغراق غیر قانوني في الموقع أو مناطق أخرىیجب و. النفایات

مراجعة البیانات لضمان   تخفیف 
   االتساق

 مشغل المشروع   مستمر 

مرة واحدة؛ قبل بدء   مراجعة العقد مع المقاول   تخفیف  .  معالجة محافظة الجیزةالتنسیق مع شركة میاھنا للمیاه لتوظیف مقاول خاص لتجمیع میاه الصرف الصحي من الموقع إلى محطة 
  العملیة

 مشغل المشروع  

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  .  یحظر التخلص غیر المشروع من المیاه العادمة في األرض

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  . الصرف الصحي على فترات مناسبة لتجنب الفیضانتأكد من إفراغ خزانات الصرف الصحي وجمعھا من قبل مقاول میاه 

في  االحتفاظ بالسجالت والقوائم التي تشیر إلى حجم المیاه العادمة المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا  
 . محطة معالجة میاه الصرف الصحي 

مراجعة البیانات لضمان   تخفیف 
 االتساق 

 مشغل المشروع   مستمر 

مرة واحدة؛ قبل   مراجعة العقد مع المقاول   تخفیف  .  التنسیق مع وزارة البیئة وتوظیف مقاول خاص لجمع النفایات الخطرة من الموقع إلى مرفق معالجة النفایات الخطرة في سواقة
 بدء العملیة

 مشغل المشروع  

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  .  الصادرة عن وزارة البیئة" 2003تعلیمات إدارة النفایات الخطرة ومناولتھا لعام "متطلبات اإلدارة والتخزین وفقًا لـ  اتباع

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  تالفة كنفایات خطرة  شمسیةیجب التخلص من أي لوحة 

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  .  المشروع من النفایات الخطرة في األرضیحظر التخلص غیر 

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  .  یجب تصریف المیاه التي یحتمل أن تكون ملوثة إلى مرافق مناسبة ، ویجب التخلص من الصرف الملوث بشكل منظم كنفایات خطرة

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف  . الحاویات وجمعھا من قبل المقاول على فترات زمنیة مناسبة لمنع فیضانھاتأكد من إفراغ ال

في   االحتفاظ بالسجالت والقوائم التي تشیر إلى حجم النفایات الخطرة المتولدة في الموقع ، والتي یتم جمعھا من قبل المقاول والتخلص منھا
 .  مرفق سواقة

مراجعة البیانات لضمان   تخفیف 
 االتساق 

 مشغل المشروع   مستمر 

یتضمن ذلك  و.  تأكد من تخزین المواد الخطرة في مناطق مناسبة وفي مكان ال یمكن أن تصل فیھ إلى األرض في حالة االنسكاب العرضيال
المغلقة األماكن  إلیھا من قبل األفراد المصرح لھم فقط ، ومرافق التخزین ذات األسطح الصلبة غیر المنفذة للھب ، والتي یمكن الوصول  

یجب االلتزام بأحكام المواصفة القیاسیة األردنیة  و. المواد غیر المتوافقة من االتصال ببعضھا البعض ومنع عندما ال تكون قید االستخدام ، 
 . االشتراطات الوقائیة العامة لتخزین المواد الخطرة - 431/1985

 مشغل المشروع   مستمر    الفحص تخفیف 

.  المصاحبة موجودة في جمیع األوقات )  MSDS(احتفظ بسجل لجمیع المواد الخطرة المستخدمة ویجب أن تكون صحیفة بیانات سالمة المواد  
 .یجب تتبع المواد المنسكبة وحصرھا بحیث

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف 

مثل الزیت والوقود وما إلى  (قم بتضمین أحواض التنقیط في اآلالت والمعدات والمناطق المعرضة للتلوث عن طریق تسرب المواد الخطرة  
 ). ذلك

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص   تخفیف 
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یجب أن تتم أنشطة الصیانة واألنشطة األخرى التي تشكل خطًرا على انسكاب  .  الصیانة الدوریة لجمیع المعدات واآلالت المستخدمة في الموقع   
 . مع التدابیر المناسبة لحبس المواد المنسكبة) سطح صلب(في مكان مناسب )  مثل التزود بالوقود(المواد الخطرة 

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص    تخفیف 

تشمل المواد الماصة  . لتر من المواد الماصة لالنسكاب لألغراض العامة في منشأة تخزین المواد الخطرة 1000تأكد من توفر ما ال یقل عن 
 . لمناسبة الزیولیت والطین والجفت وغیرھا من المنتجات المصنعة لھذا الغرض

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص    تخفیف 

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص    تخفیف  . انسكاب على التربة ، یجب احتواء االنسكاب على الفور وتنظیفھ والتخلص من التربة الملوثة كنفایات خطرةفي حالة حدوث 
الحادث  عن  اإلبالغ 

 والتدابیر المتخذة لتقلیلھ 
 تأثیر  

 عند حدوثھ  

البنیة التحتیة 
   والخدمات 

یمكن أن تنطوي متطلبات المیاه الخاصة    -متطلبات المیاه  
 .  بالمشروع على قیود على المجتمع المحلي

مع     متطلب اضافي . التنسیق مع شركة میاھنا للمیاه لتأمین االحتیاجات المائیة اإلضافیة للمشروع للتنسیق  دلیل  تقدیم 
 السلطات  

مرة واحدة؛ قبل بدء  
 العملیة

 مشغل المشروع  

الصحي   الصرف  أن    -مرافق میاه  التأكد من  المھم  من 
المرافق الحالیة ستكون قادرة على التعامل مع كمیة المیاه 

 العادمة الناتجة عن المشروع خالل مرحلة التشغیل  

التنسیق    متطلب اضافي  . للتخلص من میاه الصرف الصحي بمحطة معالجة میاه الصرف الصحي بالجیزةشركة میاھنا للمیاه التنسیق مع  على  دلیل  تقدیم 
 مع السلطات  

مرة واحدة؛ قبل بدء  
 العملیة

 مشغل المشروع  

من المھم التأكد من أن المرافق    - مرافق النفایات الصلبة  
النفایات   كمیة  مع  التعامل  على  قادرة  ستكون  الحالیة 

 .  الصلبة الناتجة عن المشروع خالل مرحلة التشغیل

الكبرى أو االستعانة بمقاول خاص مختص لجمع النفایات الصلبة من الموقع إلى مكب البلدیة المعتمد (مكب  التنسیق مع أمانة عمان 
 الغباوي). 

التنسیق    متطلب اضافي  على  دلیل  تقدیم 
 مع السلطات  

مرة واحدة؛ قبل بدء  
 العملیة

 مشغل المشروع  

السمات  
االجتماعیة 
 واالقتصادیة 

  

یوفر   أن  المتوقع  للمجتمعات  من  المشروع فرص عمل 
یمكن أن یساھم ذلك في تحسین البیئة المعیشیة .  المحلیة

االجتماعي   االقتصادي  االزدھار  وتحقیق  لسكانھا 
 .للمجتمع المحلي

والمشتریات    متصرفیةتقدیم خطاب رسمي من   العمل  یحدد عدد فرص  البناء )  إن وجدت(عمان  أثناء  المشروع  بھا  یفي  أن  التي یجب 
عمان حول العمال العاطلین عن العمل الموجودین في منطقة المقابلین   متصرفیةبقاعدة بیانات من    االحتفاظباإلضافة إلى ذلك ،  .  غیلوالتش

أفراد المجتمع المحلي والمقاولین الفرعیین أثناء البناء والتشغیل والتأكد من   منالمعینین في الموقع  عن  )  إن أمكن(بقاعدة بیانات    واالحتفاظ
 مراجعة األرقام لتلبیة متطلبات وزارة األشغال العامة والصحیة 

 
 

مرة واحدة؛ قبل بدء    تقدیم كتاب رسمیي   متطلب اضافي 
 العملیة

المقاول الھندسي  
 ومشغل المشروع  

الصحة والسالمة  
  المھنیة

ستكون ھناك بعض المخاطر العامة على صحة العمال  
من   تزید  ألنھا   ، البناء  مواقع  في  العمل  من  وسالمتھم 

 .  خطر اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث

 . أحكام خطة الصحة والسالمة المھنیة / وتنفیذ توصیاتھا   ھابإعداد خطة الصحة والسالمة المھنیة واعتماد القیام 
 

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص    متطلب اضافي 
وقائع    أي  عن  اإلبالغ 

تم  تصحیحیة  وتدابیر 
 اتخاذھا 

  عند حدوثھ  

   . اإلعداد واالستعداد للطوارئ وخطة االستجابة وتنفیذ أحكامھا طوال مرحلة البناء
 دراسة إضافیة 

 المقاول الھندسي  لمرة واحدة  تقدیم الخطة  

 المقاول الھندسي  لمرة واحدة  تقدیم الخطة  دراسة إضافیة    . العمال وتنفیذ أحكامھا طوال مرحلة البناءإعداد آلیة تظلم 

صحة وأمان  
  المجتمع 

لھم   المصرح  غیر  األفراد  تعدي  یؤدي  موقع   علىقد 
 المشروع إلى مخاطر محتملة من عدة مخاطر  

 مشغل المشروع   مستمر  الفحص    تخفیف  األوقات وفي ظروف جیدة تأكد من صیانة السیاج حول المنشأة بشكل جید في جمیع ال
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  ، 2013انبعاثات ثاني أكسید الكربون من احتراق الوقود ، الرابطة الدولیة للطاقة   

  ، التقریر القطري حول إدارة النفایات الصلبة في األردنSWEEPNET   ،2010   

   ، 2015حالة الحفظ وتوزیع الطیور المتكاثرة في شبھ الجزیرة العربیة ، مالون وآخرون   

  ، 2018اإلطار البیئي واالجتماعي ، مجموعة البنك الدولي   

  الصحة والسالمة البیئیةإرشادات )EHS ( ، 2007، مؤسسة التمویل الدولیة   

  2007الخاصة بنقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة ، مؤسسة التمویل الدولیة ،   الصحة والسالمة البیئیةإرشادات  

 ، 2002  2002منظمة الصحة العالمیة ،    إقامة حوار حول مخاطر المجاالت الكھرومغناطیسیة https://www.who.int/peh-
emf/publications/Chapter%202.pdf 

   2011لمزرعة وادي بانوش ، جاك بفاف ،   وجلیر جالینتدراسة   

   ، 2017مسح الدخل واإلنفاق ، دائرة اإلحصاءات العامة   

 2014د األول ، الطائف وآخرون ، القائمة الحمراء للنباتات األردنیة ، المجل   

   دراسة رصدیة لتأثیر التطور الكھروضوئي واسع النطاق في الصحاري على الھواء المحلي 
 https://www.mdpi.com/2071 2020-1050/12/8/3403 وآخرون ،   شیاودي تشودرجة الحرارة والرطوبة،  

  2016المسح السكاني دائرة اإلحصاءات العامة   

  ، 2010حالة الفقر في األردن ، دائرة اإلحصاءات العامة   

  ، 2012حالة الفقر في األردن ، دائرة اإلحصاءات العامة   

  عدم وجود تأثیرات الوھج من الوحدات الكھروضوئیة ، یوضح حث وتحلیل بNREL   ،2018   

-lack-the-demonstrate-analysis-and-tribal/blog/posts/research-local-.gov/statehttps://www.nrel
 modules.html-photovoltaic-from-glare-of-impactsfo 

 2019،  األلماني التنمیة بنكالمبادئ واإلجراءات ، : دلیل االستدامة وتقییم وإدارة الجوانب البیئیة واالجتماعیة والمناخیة   

  ، الخطة الرئیسیة اإلستراتیجیة للبنیة التحتیة للمیاه البلدیةISSP  ،2015  

   ، برود التأثیرات المرصودة للخالیا الكھروضوئیة على نطاق المرافق على درجة حرارة الھواء بالقرب من السطح وتوازن الطاقة  
 2019بحار ، دي جي ، . جورجیسكو ، م. ؛ كراینھوف ، إس ما،  بنت
 Scale-Utility-of-Effects-Observed-https://journals.ametsoc.org/jamc/article/58/5/989/345/The 

  2009،  تمبل و كتیلود، حالة وتوزیع ثدییات البحر األبیض المتوسط   

  2006، كوكس وآخرون ،  حالة وتوزیع الزواحف والبرمائیات في حوض البحر األبیض المتوسط   

 وجون إي فاجنر  وكروجر  تیم  واسكوبیدو  . سكو جفرانسی تحلیل خدمات النظم البیئیة وأضرارھا ،  :  الغابات الحضریة وتخفیف التلوث  
2011   

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749111000327  

 2009مؤسسة التمویل الدولیة ،  / ، مذكرة توجیھیة للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر والخصائصالمعاییر : سكن العمال   
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 إستراتیجیة وخطة إشراك أصحاب المصلحة -الملحق األول  21.1
  11على النحو المحدد في الجدول  (یحدد الجدول أـصحاب المـصلحة ذوي الـصلة بالمـشروع  و.  یحدد الجدول أدناه إـستراتیجیة وخطة إـشراك أـصحاب المـصلحة التي ـسیتم تنفیذھا أثناء مرحلة اإلنـشاء والتـشغیل للمـشروع

 . ، وھدف التشاور مع كل مجموعة ، وطرق وأدوات االتصال ، واإلطار الزمني والھیئة المسؤولة عن إجراء مثل ھذه المشاورات) سابقًا
 

 إستراتیجیة وخطة إشراك أصحاب المصلحة  : 27الجدول 
 مسؤولیة  ال اإلطار الزمني     طرق وأدوات االتصال   األھداف   أصحاب المصلحة 

 أصحاب المصلحة الذین قد یتأثرون بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمشروع

في   المتضمنة تحدیدامجتمعات منطقة القویسمة 
  . مقابلینالمنطقة 

  

تحدیثات المشروع بما في ذلك  
واالجتماعیة  البیئیة  القضایا 

 مثل األداء البیئي وآلیة التظلم  (
 ) الخالتنفیذ ، 

الھدف ھو  .  سیتم عقد جلسة توعیة مع تلك المجتمعات المحلیة المحیطة مباشرة بموقع المشروع
ودراسة   المشروع  واالجتماعي  تقدیم  البیئي  األثر  واستنتاجاتقییم  التظلم ونتائجھا  وآلیة  تھا 

 . واإلجابة على أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بتطویر المشروع

مرة واحدة قبل  
  البناء

  

)  األونروا (  المطور
بدعم من مستشار 
تقییم األثر البیئي  

   واالجتماعي

حالة  ( م بإعداد كتیب باللغتین العربیة واإلنجلیزیة یحتوي على التحدیثات الرئیسیة للمشروع  یاقال
 ). المشروع ، واألداء البیئي واالجتماعي ، وتنفیذ آلیة التظلم ، وما إلى ذلك

 
 . بالمشروع  ویوزع على الوحدات السكنیة المحیطة مباشرة  مركز تدریب عمان یتوفر الكتیب في  

نصف سنوي أثناء 
 البناء 

 
سنویا أثناء  

  التشغیل

 )  أونروا(مطور 

یوًما على األقل من بدء أنشطة    15نشر إعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین على األقل قبل  
 البناء مع تفاصیل عن األنشطة التي سیتم تنفیذھا لخط تفریغ الطاقة  

 

مرة واحدة قبل  
 البناء 

شركة الكھرباء  
 االردنیة 

وطالب   معلمین  ویضم  عمان  تدریب  مركز 
   وموظفین

تحدیثات المشروع بما في ذلك  
واالجتماعیة  البیئیة  القضایا 

 مثل األداء البیئي وآلیة التظلم  (
 ) الخالتنفیذ ، 

حالة  ( م بإعداد كتیب باللغتین العربیة واإلنجلیزیة یحتوي على التحدیثات الرئیسیة للمشروع  یاقال
 ). المشروع ، واألداء البیئي واالجتماعي ، وتنفیذ آلیة التظلم ، وما إلى ذلك

 
  ویوزع على الوحدات السكنیة المحیطة مباشرة مركز تدریب عمانیتوفر الكتیب في 

   . بالمشروع
  
  
  

وي أثناء نصف سن 
 البناء 

 
سنویا أثناء  

 التشغیل

 )  أونروا(مطور 
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 مسؤولیة  ال اإلطار الزمني     طرق وأدوات االتصال   ھدافاأل   أصحاب المصلحة 
   أصحاب المصلحة الذین قد یشاركون في تنفیذ المشروع

 المقرض / المستثمر 

تحدیثات المشروع بما في ذلك القضایا البیئیة واالجتماعیة 
مثل األداء البیئي ، وتنفیذ آلیة التظلم ، وخطة تكامل المجتمع (

 ) ، وما إلى ذلك
 )  إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة  . 1
 )  ونروااأل(مطور ال یحدد الحقًا    

   أو قد یكون لدیھم مصلحة في المشروع / أصحاب المصلحة الذین قد یكون لدیھم إمكانیة التأثیر واتخاذ القرارات بشأن تنفیذ المشروع و 
   الحكومة المركزیة والمحلیة 

 وزارة البیئة   .1
 وزارة الزراعة   .2
 وزارة العمل   .3
 وزارة الشؤون البلدیة   .4
 وزارة الصحة   .5
 وزارة األشغال العامة واإلسكان   .6
والري   .7 المیاه  المیاه   / وزارة  سلطة 

 األردنیة 
 دائرة االثار  .8
 محافظة عمان   .9

 أمانة عمان الكبرى  .10

قد یطلب بعض أصحاب المصلحة الحكومیین إجراء عملیات  
  / أو قد یطلبون تحدیثات  / تفتیش معینة لتدریبات المراجعة و 

  معلومات معینة حول تنفیذ المشروع 

 )  إذا لزم األمر(الداخلیة   / االجتماعات الفردیة 
 ) ونروااأل(مطور ال عند حدوثھ    

 

 ) إذا لزم األمر(المراسالت والرسائل الرسمیة 

   ) ونروااأل(مطور ال عند حدوثھ  
  

تقدیم طلب تحدیث تصریح الموافقة على الموقع الصادر من  وزارة البیئة 
 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1    2019وزارة البیئة عام 

 ) ونروااأل(مطور ال   2020أكتوبر  المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

تنسیق قائمة المقاولین من القطاع الخاص المعتمدین لجمع 
النفایات الخطرة من الموقع إلى مرفق معالجة النفایات الخطرة  

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  في سواقة 
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 البناء 

 
مرة واحدة قبل  

 التشغیل

الھندسي     / المقاول 
 مشغل المشروع  

تنسیق التخلص من أي ألواح تالفة أو مكسورة إلى مرفق  
 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  . معالجة النفایات الخطرة في سواقة

 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

عند حدوثھ أثناء 
مشغل   / مطور ال  التشغیل

 لمشروع  ا
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 مسؤولیة  ال اإلطار الزمني   طرق وأدوات االتصال  ھداف األ   أصحاب المصلحة 
 وزارة الزراعة 

  
تتولى  حتى  البناء  أعمال  في  البدء  قبل  رسمي  خطاب  تقدیم 

باإلضافة إلى ذلك ، الحصول  .  ألشجاراالوزارة عملیة إزالة  
بمجرد   األنشطة  الستكمال  الوزارة  من  رسمي  خطاب  على 

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  . االنتھاء
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 ) ونروااأل(مطور ال البناء  

 دائرة االثار
  
اإلبالغ والتواصل في حالة العثور على بقایا أثریة خالل بناء  

 .  فرصة عثورالمشروع إلى جانب تنفیذ إجراءات  
 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1 

 عند حدوثھ   المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

 المقاول الھندسي 
  

شركة الكھرباء  
 االردنیة 

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  تقدیم طلب للحصول على موافقتھم لتطویر المشروع   ھیئة تنظیم الطیران المدني 
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 البناء  

المقاول   / المطور 
 الھندسي

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  تقدیم طلب للحصول على موافقتھم لتطویر المشروع   سالح الجو الملكي األردني 
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 البناء  

المقاول   / المطور 
 الھندسي

 أمانة عمان الكبرى

المخلفات   جمع  البلدي  تنسیق  المكب  إلى  الموقع  من  الصلبة 
 المعتمد 

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1 
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 البناء  

  
مرة واحدة قبل  

  التشغیل

الھندسي     / المقاول 
 مشغل المشروع  

تصنیف   على  موافقتھم  على  للحصول  للتطویر  طلب  تقدیم 
 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  المناطق واستخدامات األراضي 

 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 البناء 

  
  

 ) ونروااأل(مطور ال

عمان الكبرى لتركیب خط   أمانةالحصول على تصریح من 
 األرصفة والشوارع تفریغ الطاقة داخل 

 
 

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1 
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 البناء  

  

شركة الكھرباء  
 االردنیة 

  
  

 

 

 مسؤولیة  ال اإلطار الزمني   طرق وأدوات االتصال     ھدافاأل   أصحاب المصلحة 



  

  130 | الصفحة 
  

 
 

 
 
 
 

میجاوات التابع لألونروا 3مشروع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة ل -تقییم األثر البیئي واالجتماعي النھائي    
 

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  التنسیق لتأمین االحتیاجات المائیة للمشروع   شركة میاھنا للمیاه
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
 البناء 

 
مرة واحدة قبل  

 المقاول الھندسي  التشغیل

 عمان متصرفیة

إن (تقدیم خطاب رسمي یحدد عدد فرص العمل والمشتریات  
التي یجب أن یفي بھا المشروع أثناء اإلنشاء والتشغیل )  وجدت 

لـ   من    نظام"وفقًا  األردنیة  العاملة  للقوى  اإللزامي  التوظیف 
رقم   التنمیة  مشاریع  في  المحیطة  لعام  )  131(المجتمعات 

 ) إذا لزم األمر(الداخلیة  / االجتماعات الفردیة . 1  " . 2016
 المراسالت والرسائل الرسمیة . 2

مرة واحدة قبل  
  البناء

  
 المقاول الھندسي  
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 آلیة شكاوى أصحاب المصلحة    -الملحق الثاني  21.2

یمكن أن تكون  و. یدرك المطور أن إدارة المظالم ھي عنصر حیوي في مشاركة أصحاب المصلحة وجانب مھم من إدارة المخاطر للمشروع
إن تحدید المظالم .  ویمكن أن تتصاعد إذا لم یتم تحدیدھا وحلھا)  الحقیقیة والمتصورة(المظالم مؤشًرا على مخاوف أصحاب المصلحة المتزایدة  

إلى أي مشاكل  ستشیر مراقبة المظالم  .  واالستجابة لھا یدعم تطویر العالقات اإلیجابیة بین المشاریع والمجتمعات وأصحاب المصلحة اآلخرین
 . النزاعات والخالفات تصاعدمتكررة أو 

سیقبل  و  . سیقوم المطور بتنفیذ آلیة التظلم للتأكد من أنھا تستجیب ألي مخاوف وشكاوى خاصة من أصحاب المصلحة والمجتمعات المتضررة
تظ أو  تعلیقاتھم  یقدمون  الذین  بالمشروع واألفراد  المرتبطة  التعلیقات والشكاوى  ذلك  المطور جمیع  الحق في طلب  لدیھم  تظل  ب لماتھم  أن 

 .  أسمائھم سریة

لیة سیقوم المطور بمراقبة الطریقة التي یتم بھا التعامل مع الشكاوى والتأكد من معالجتھا بشكل صحیح في المواعید النھائیة المحددة في اآل
 . ة التظلم ، وحمایة خصوصیة األفرادسیقدم المطور أیًضا تقاریر منتظمة إلى الجمھور حول تنفیذ آلی . المعروضة أدناه

   آلیة تظلم أصحاب المصلحة

 :  یجب أن یكون أصحاب المصلحة الذین یرغبون في تقدیم شكوى قادرین على استخدام السبل التالیة  .1

 :  سیتم توفیر أوراق وصنادیق التظلم في المواقع التالیة -أ 

 مكتب اإلدارة  –مركز تدریب عمان   -
 : الموقع
 :  ھاتف

 :  الفاكس
  

 :  المعین من خالل ما یلي المجتمعي اإلرتباط موظفاالتصال المباشر مع  -ب 

   XXXXالسید   -

   XXXX: التلیفون -

   XXXXX: عنوان البرید اإللكتروني -
  

في صحیفة  )  سواء تم تقدیمھا من خالل نموذج التظلم أو البرید اإللكتروني أو الھاتف ، وما إلى ذلك( سیتم تسجیل جمیع المظالم   .2
 .  المجتمعي اإلرتباط موظفسجل المظالم بواسطة 

إذا لم .  أیام عمل من التقدیم  7یبدأ إجراء التظلم بإقرار رسمي وفقًا لطریقة االتصال المفضلة التي حددھا مقدم الشكوى في غضون   .3
 . المرحلةمقدم الشكوى خالل ھذه یتم فھم التظلم جیدًا أو إذا كانت ھناك حاجة إلى معلومات إضافیة ، فسیتم طلب توضیح من 

المشكلة    المجتمعي  اإلرتباط   موظف سیحلل   .4 مع  للتعامل  تنفیذھا  یتعین  التي  المطلوبة  اإلجراءات  ویحدد  للتظلم  الجذري  السبب 
 ).  إن أمكن(وتحدید الجدول الزمني الستكمالھا ) بالتنسیق مع الموظفین المعنیین من المطور(

والتي سیتم إرسالھا إلى مقدم  )  بالتنسیق مع الموظفین المعنیین من المطور(  المجتمعي  اإلرتباط  موظف استجابة بواسطة    عملسیتم   .5
قد یكون ھذا التوقیع توقیعًا في سجل  .  سیتم التوقیع على الرد من قبل مدیر المشروعو .  الشكوى وفقًا لطریقة االتصال المفضلة المحددة

 .یوم عمل 20سیتم الرد على جمیع التظلمات في غضون  و. التي یجب تقدیمھا مع التظلم المظالم أو في المراسالت

تقییم   .6 إذا كان ھناك حاجة إلى مزید من   إذایتم تسجیل رد مقدم الشكوى في سجل المظالم للمساعدة في  التظلم أو ما  تم إغالق 
 .  اإلجراءات

 .  قاب للطرف الذي تسبب في المشكلة أو القلقسیتم تنفیذ آلیة التظلم على الفور وبدون تكلفة ودون ع .7

 . تسمح آلیة التظلم بتقدیم شكاوى مجھولة من قبل أفراد المجتمع .8
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 الذین تم التشاور معھم   ین وقائمة أعضاء المجتمع المحلي المحیط -الملحق الثالث  21.3

  المنشأة   االسم . رقم 
 منزل  السید رائد عبد الكریم    1
 منزل  السید احمد مصطفى    2
 منزل  ي رالسید أسامة عمو  3
 منزل  السید عبد الفتاح عموري   4
 منزل  السید أیمن عموري   5
 منزل  السید محمد عموري   6
 منزل  السید حسن عموري    7
 منزل  السیدة لیندا عموري   8
 منزل  السید علي فرغل    9

 منزل  السید مازن موسى   10
 منزل  السید نافذ احمد    11
 منزل  السید فراس شلبي    12
 منزل  السید نجیب نزال    13
 منزل  السیدة انتصار خالد    14
 منزل  عادل اسعد   15
 منزل  السید ھیثم درویش    16
  منزل السید أنس عماد    17
 منزل  دي یالسید احمد الج  18
 منزل  ري یمضالسید خالد ال   19
 منزل  السید طارق اسماعیل    20
 منزل  زر دھامشة  االسیدة خ  21
 منزل  السید شفیق ھاجر   22
 منزل  السید مروان آغا    23
 روضة أطفال   السیدة كفاح التمیمي    24
 مدرسة  السید عزمي عمران   25
 منزل  ابراھیم ابو دیھ السید   26
 منزل  محمد ابو دیھ  السید   27
 منزل  السید خالد أبو دیھ    28
 منزل    شھشام ابو ھشھالسید    29
 منزل  السید رسمي أبو ھشھش    30
 منزل  السید فؤاد آغا    31
 منزل  السید علي آغا    32
 منزل  السید مراد آغا    33
 منزل  السید محمد آغا    34
 منزل  السید عالء آغا    35
 منزل  السید باسل آغا    36
 منزل  السید مصطفى آغا    37
 منزل  السید یزن سعید    38
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