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 االختصارات

AGTP  مرافق المعالجة األولیة الموجودة في عین غزال 
AL البحیرات الھوائیة )Aerated Lagoon ( 

BOD5  ً  األوكسجین المستھلك حیویا
CAS  معالجة بالحمأة المنشطة التقلیدیة (عملیةConventional Activated Sludge ( 
CBD  التنوع البیولوجي 

CESMP بناءمرحلة الإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة با خطة 
CLOs  ضباط االتصال المجتمعي 
COD  ً  األوكسجین المستھلك كیماویا

DO األوكسجین الذائب 
E. Coli  االیشیریشیا كوالي 
EBRD  البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة 

EIB  البنك األوروبي لالستثمار 
ENGICON شركة المستشار للھندسة 

ESHS والبیئة  والسالمة الصحة 
ESP للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة السیاسة البیئیة واالجتماعیة 
EU  اإلتحاد األوروبي 

ILO منظمة العمل الدولیة 
INDC ) مساھمة وطنیة محددة الھدفIntended Nationally Determined Contribution ( 

MBBR ) المفاعل الحیوي ذي السریر المختلطMixed Bed Bio-reactor Process ( 
MWI وزارة المیاه والري 
NO3 النترات 

pH  األس الھیدروجیني 
PHF  عامل ساعة الذروة  

PPE الشخصیة  الوقایة معدات 
PRs األداء للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة مطالب 

RCPs  مسارات التركیز التمثیلیة(Representative Concentration Pathways) 
RSCN للجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة 

TN النیتروجین الكلي 
TSS  المواد العالقة الكلیة 

UNCCD  األمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقیة 
UNFCCC  اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

VESCs العناصر البیئیة واالجتماعیة القیّمة 
VOCs  المركبات العضویة الكربونیة المتطایرة 
WAJ  سلطة المیاه في األردن 

WHO العالمیة  الصحة منظمة 
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 تنفیذي الملخص ال

 المشروع خلفیة 

إلعادة لبنك األوروبي  یقوم ا)  WAJالمیاه في األردن (  سلطة ) وMWIوزارة المیاه والري (  بناًء على طلب 
المنقول الصرف الصحي  ستقبال ومعالجة  جدیدة ال  محطةدعم إعداد وتمویل بناء  ب)  EBRD(   االعمار والتنمیة

استقبال  سبب محطة  تعین غزال. ت  ضح فياستقبال صھاریج النالستبدال ونقل موقع منشأة  بالصھاریج وذلك  
في النضح  في    صھاریج  غزال  روائحعین  ضوضا   مشكلة  في   ئيوتلوث  خاصة  المرور  مشاكل  وزیادة 
ھذا كون  یو  ؛لھذه المشاكلاستلزم ذلك الحاجة إلى إیجاد حل مناسب  وقد  .  في عین غزال  المجتمعات المحیطة

یتم نقل میاه الصرف الصحي من منشأة تفریغ الصھاریج    ذلك،عالوة على    قادر على تلبیة الطلب المتزاید.الحل  
إلى جانب المیاه العادمة المجمعة عبر خط نقل إلى محطة معالجة میاه الصرف الصحي في   عین غزالفي  

على القدرة   میاه الصرف الصحي المنقولة بالصھاریجالسمرة حیث یؤثر التحمیل البیولوجي العالي القادم من  
تم اقتراح    لذلك،مما یخلق مشاكل لمشغلھا. وفقًا    السمراصمیمیة لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي في  الت

إنشاء مرفق جدید لتصریف الصھاریج في الغباوي ("المشروع") وسیتم إیقاف تشغیل مرفق تفریغ الصھاریج  
 . عین غزالفي 

المتطلبات واألنظمة المحلیة  شیا مع  المشروع تمل  ھذه )ESIAتم إعداد دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي ( 
للبنك األوروبي    2014لعام    )PRSومتطلبات األداء ()  ESPالسیاسة البیئیة واالجتماعیة (في األردن وكذلك مع  

دراسة یقدم ھذا الملخص التنفیذي لـ.  2005لعام    37تقییم األثر البیئي رقم    نظام   ومعإلعادة االعمار والتنمیة  
البیئیة    والتأثیرات  والفوائد والمخاطر  عالقةعرًضا موجًزا للمشروع وأصحاب ال  تقییم األثر البیئي واالجتماعي

 ة. یتدابیر اإلدارالواالجتماعیة إلى جانب 

 

 لمشروع وصف موجز ل

على    المنقول بالصھاریجمیاه الصرف الصحي  الستقبال ومعالجة  جدیدة    محطةیتضمن ھذا المشروع إنشاء  
دونم ویقع   300ونة. تبلغ مساحة المشروع  ضفي الغباوي / منطقة الم  1الحوض رقم    ،63قطعة األرض رقم  

موقع المشروع  ان  كم شرق عمان في منطقة الغباوي بجانب مكب الغباوي للنفایات الصلبة.    20على بعد حوالي  
. یسھل تنقل الصھاریجالصھاریج  ي بنقل الصرف الصحمناطق  المن معظم    قربھبین محافظتي عمان والزرقاء و

ضمن  ال توجد مناطق سكنیة  كما  .  صھاریجسھلة الوصول لل  موقعتعتبر الطرق المؤدیة إلى ال  ذلك،عالوة على  
تتمیز تضاریس الموقع بمنحدرات أرضیة لطیفة  وكم على األقل من الموقع المقترح.    5قطرھا  نصف    دائرة

من الشمال الغربي إلى الركن الجنوبي    ھذا الوادي  یمتد و  األمطار  لتصریف میاه  إلى معتدلة مع وادي طبیعي 
المقترح م للنفایات   كب الشرقي من الموقع. تشمل المرافق المحیطة على مقربة من موقع المشروع  الغباوي 

للطاقة  عمان آسیا  ومحطة    ،لألبقارومزرعة    ،لمنتجات البترولیةاحتیاطي  عمان االستراتیجیة ال ومحطة    الصلبة،
 الكھربائیة. 

غیر  الصھاریج من المناطق  منقولة بالمحطة میاه صرف صحي  ال  الداخلة الىصرف الصحي  ستكون میاه ال
باإلضافة إلى الحمأة المنقولة من محطات السلط والفحیص والبقعة.    والزرقاء،في محافظات عمان    دومةخم

  22،500حوالي   2045في عام    یبلغستقبلي  محطة لمعالجة تدفق مالسیتم تصمیم  و  .لمعالجة الصرف الصحي
 متر مكعب في الیوم. 
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  الغباوي ھي عملیة الحمأة المنشطة التقلیدیة المحطة في  عملیة معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة من أجل  
)Conventional Activated Sludge(    ستشمل  التكثیف والتخمیر الھوائيتلیھا معالجة الحمأة باستخدام .

 خطوات التالیة: المعالجة ال عملیة

  .المعالجة األولیة لحمایة المعدات في المصنع وتحسین معالجة میاه الصرف الصحي 
  إلزالة غالبیة المواد الصلبة العالقة في المیاه العادمة. االبتدائیة  المعالجة مرحلة 
 ة كل من المواد العضویة  وھي عبارة عن نظام عالج بیولوجي یعمل على أكسد   الثانویة،  مرحلة المعالجة

 .المیاه المعالجةفي جودة أفضل  معالجةلتوفیر غیر قابلة للذوبان المواد العضویة اللقة واالع
  عالیة الجودة.  معالجة لتوفیر میاهمعالجة والتي تنطوي على عملیات الثة  الثمرحلة المعالجة 
   التقلیل  مسببات األمراض و  من  تقلیلال الرائحة والحمأة لتصبح مستقرة وذلك لمنع انبعاث  مرحلة معالجة

 . الناتجة الحمأة حجممن 
 

یجب معالجة جمیع میاه الصرف الصحي واستخدامھا كبدیل للمیاه العذبة   للمیاه،شیا مع إستراتیجیة األردن اتم
یتوافق بما  السائلة  الزراعي. ستتم معالجة میاه الصرف  القطاع  قبل   األردنیة المواصفة    مع  واستخدامھا من 

JS 893/2006  91/271توجیھ االتحاد األوروبي (مع  عادة استخدام المیاه العادمة المعالجة وإل    /EEC(   حول  
  2006والمبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة لعام  ،  معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة

استخدام   إعادة  الرمادیة. تشمل خیارات  والمیاه  المائیة  والفضالت  العادمة  للمیاه  اآلمن  االستخدام  میاه  بشأن 
التصریف في الوادي القریب، وإعادة االستخدام للري في مناطق االستثمار  تشمل  المعالجة    الصرف الصحي

ألراضي في شرق عمان، وإعادة  انطقة الحزام األخضر المشار إلیھا في الخطة الرئیسة الستخدام  الزراعي وم 
  یتم س  المشروع،استخدامھا من قبل المجتمع المحلي ألغراض الري المحظورة. في ھذه المرحلة من تطویر  

 الوادي القریب.الى المعالجة  تصریف میاه الصرف الصحيخیار  اعتماد 

من  عاًما.    50لمشروع  التشغیلي ل  عمرسیكون الشھًرا و  24ستمر مرحلة إنشاء المشروع لمدة  من المتوقع أن ت
  ذلك،أشھر كحد أقصى). ومع    4شخص (لمدة    300خالل مرحلة البناء إلى    ةملاقوة العحجم الصل  المتوقع أن ی

 موظف. 30حوالي ھي  فإن القوى العاملة المطلوبة لمرحلة تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي 

من خالل وزارة المیاه والري. من المتوقع    یةحكومة األردنالفي الغباوي من قبل  ومنشئاتھا  محطة  السیتم تشغیل  
 . شركة میاھناإما مباشرة أو من خالل اتفاقیة مع طرف ثالث مثل    ،سلطة المیاهأن یتم تشغیل المشروع من قبل  

 

 الظروف البیئیة واالجتماعیة القائمة 

 على النحو التالي: ھي  منطقة التأثیر المحددة للمشروع األساسیة القائمة في  البیئیة الظروف

   درجة مئویة خالل شھر كانون الثاني وتبلغ    3.5المناخ: یبلغ متوسط درجة الحرارة في منطقة المشروع
الي  درجة مئویة خالل شھر أب. یبلغ متوسط ھطول األمطار السنوي حو  34.3أقصى درجة حرارة  

٪) خالل الفترة الممتدة من كانون األول إلى اذار. اتجاه    80ملم، وتحدث معظم األمطار (أكثر من  84
 الریاح السائد داخل منطقة المشروع ھو غربي. 
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   معدالت أن  الھواء  جودة  بیانات  تظھر  الھواء:  ( جودة  الھیدروجین  الحدود )  S2Hكبریتید  تتجاوز 
وفقًا   بھا  (المسموح  األردنیة  المحیط  الھواء  جودة  المستوى  JS 1140/2006لمعاییر  ھذا  یعزى   .(

 إلى العملیات في مكب نفایات الغباوي المجاور.  S2Hالمرتفع من 
   التعلیمات مستویات الضوضاء: مستویات الضوضاء في موقع المشروع أقل من الحدود المشار إلیھا في 

 ق السكنیة. للمناط 2003للحد من الضوضاء ومنعھا لعام 
   التضاریس والجیولوجیا والجیومورفولوجیا: موقع المشروع شبھ مسطح بمنحدر لطیف نحو الشمال

متر فوق مستوى سطح البحر. السطح عبارة عن    795إلى    775الشرقي مع ارتفاعات تتراوح ما بین  
یاه. یقع  مارل طباشیري ناعم وسمیك وحجر جیري طباشیري، یعمل كحاجز غیر نافذ أمام تدفق الم

الم الطباشیر  من  وحدة  في  الم  يرلاالموقع  من  وتتكون  الموقر  تشكیل  الناعم  اتدعى  الطباشیري  رل 
 . الصخر الصوانيالسمیك والحجر الجیري الطباشیري مع عقیدات من الحجر الجیري البلوري و

   للمیاه السطحیة. من ناحیة جریان  المیاه السطحیة: ال یحتوي الموقع وھو غیر قریب من أي مصدر 
باتجاه موقع   العواصف  میاه  تسھم في جریان  التي  المیاه  منطقة مستجمعات  تقتصر  السطحیة،  المیاه 
محطة معالجة میاه الصرف الصحي في الغباوي على موقع المشروع نفسھ وتبین أن كمیات ھذه المیاه  

ھي تكون جافة ان)، التي (أي الودی صغیرة نسبیًا ویمكن تصریفھا دون إغراق مجاري المیاه المجاورة
 ملم في السنة).  2222تعرض لمعدالت تبخر عالیة (تصل إلى حوالي تمعظم العام و  خالل

   المیاه الجوفیة: یعتبر موقع المشروع داخل حوض الزرقاء للمیاه الجوفیة. ومع ذلك، ال توجد میاه جوفیة
 الجوفیة منخفضة للغایة.ضحلة ضمن منطقة المشروع مما یجعل فرص تلوث المیاه 

 تتمیز المنطقة والمناطق المحیطة بھا بأنھا أرض جرداء بدون غطاء  المنظر العامالمناظر الطبیعیة و :
الحالي للنفایات الصلبة واتجاه الریاح السائد في المنطقة،  الغباوي  نباتي. نظًرا لقربھا من موقع مكب  

 . من الموقع الموقع ومعظمھا إلى الجانب الجنوبيیمكن العثور على أكیاس القمامة المنتشرة داخل 
 المناخ ال المتوقعة  يتغیر  المناخ  لتغیر  المحتملة  اآلثار  لمشروع  على  :  الصرف  المحطة  میاه  معالجة 

الصحي في الغباوي تشمل تأثیرات ارتفاع درجة الحرارة على األحواض الالھوائیة في مراحل المعالجة 
الطلب على المیاه للفرد خالل موجات الحرارة تشمل    وكذلك  .معالجة الحمأةاألولیة والثانویة وعملیة  

محطة معالجة میاه الصرف الصحي. عالوة على االستیعابیة ل  قدرةالوآثار ھذه الزیادة الموسمیة على  
فإن احتمال تكثیف صدمات أسعار الطاقة في المستقبل في أسواق الطاقة الدولیة سیكون لھ آثار    ذلك،

 محطة.اللفة تشغیل على تك
 البیولوجي التنوع : 

إن الغطاء النباتي داخل وحول الموقع قد تدھور بالفعل وتم اكتشاف اضطرابات عالیة بسبب قربھ من   -
مكب الغباوي. تعتبر أنواع النباتات المسجلة في الموقع المقترح من األنواع الشائعة في موائل مماثلة  

 في أجزاء أخرى من البالد.
یل أي نوع من الزواحف أو الثدییات أو الطیور المھمة داخل الموقع. یمكن تفسیر عدم وجود  لم یتم تسج  -

البارد خالل شھر   النباتي والطقس  الثانيأنواع الزواحف الى تدھور الغطاء  والذي یحد من   تشرین 
 للثدیات موقع المشروع لیس موطنًا مناسبًا  بالرغم من توقیت الزیارات المیدانیة، اال أن  .  الزواحفنشاط  

 بسبب الموائل المتدھورة والمستوى العالي من االضطرابات.
المناطق المحمیة   - الموائل الحساسة (أي  بالقرب من أي من  یقع الموقع داخل أو  الطیور    ومناطقال 

 الھامة ومحمیات المراعي). 
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 6مطلب األداء رقم  تحدید میزات التنوع البیولوجي ذات األولویة أو الموائل الحرجة، وفقًا لـ  لم یتم -
 ، في الموقع أو في المنطقة المحیطة مباشرة. )EBRD PR6للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة (

 

موقع المشروع. وتشمل  من حدود    كم   8یقع أقرب مجتمع على بعد حوالي    االجتماعیة،فیما یتعلق بالظروف  
توجد قرى   المشروع،كم من موقع    13إلى    11كم من موقع المشروع. على بعد    8قعفور على بعد حوالي  

والمناخر، مھنا،  ا مغو  المضونة،  الجنوبوالیر  الشمالیة،  االخشو،  یة خشافیة  المجتمعات  البیضاوفیة  ھي  ھذه   .
یر مھنا  اباستثناء قریة مغ   سحاب،إلى موقع المشروع وتقع في الغالب ضمن منطقة أحد التابعة لمدیریة    األقرب 

فردًا. القطاعات الرئیسیة للتوظیف لسكان    30,662التي تقع ضمن منطقة الموقر. یبلغ عدد سكان ھذه القرى  
لذین یمتلكون شركة أو یعملون لحسابھم  وجزء كبیر من األفراد ا  المسلحة،تلك القرى ھي القطاع العام والقوات  

أسر أن امتالك وتربیة الماشیة ھو مصدر رزق. وبلغ معدل البطالة في تلك  10الخاص. ذكرت واحدة من كل 
 .الذي تم القیام بھ كجزء من ھذه الدراسةالدراسة األسریة ٪ حسب 20المناطق 

حسب   مانة عمان الكبرى موقع المشروعتعتبر منطقة المشروع أرض جرداء غیر صالحة للزراعة. تصنف أ
ضمن منطقة "الخدمات اإلستراتیجیة". یقع موقع المشروع مباشرة إلى الشرق   مخطط األراضي لشرق عمان

تدیره  لالغباوي    مكب   من موقع الذي  الصلبة  الموجودة   أمانةلنفایات  المحیطة  المرافق  الكبرى. تشمل  عمان 
 لي: بالقرب من موقع المشروع المقترح ما ی

  یقع مباشرة بجوار موقع المشروع. والذي موقع مكب الغباوي للنفایات الصلبة 
  كم جنوب الموقع.  1.5على بعد التي تقع ومحطة عمان االستراتیجیة الحتیاطي المنتجات البترولیة 
  كم جنوبًا عن موقع المشروع.  3تبعد حوالي  و مزرعة أبقار 
  كم جنوب غرب موقع المشروع.  12والتي تقع على بعد حوالي   الكھربائیة،عمان آسیا للطاقة 

 

من  تغطیة  ال یحتوي موقع المشروع على    ذلك،الطاقة على الطریق الرئیسي. باإلضافة إلى  نقل  تتوفر خطوط  
 شبكة االتصاالت / المحمول.قبل 

  ن طریق عمان كم م  12یمكن الوصول إلى موقع المشروع عبر طرق الوصول الحالیة من الزرقاء وعمان (
 ). التنموي

تأثیر  منطقة    ضمنمواقع أثریة محتملة على مقربة أو    أي   لم یتم العثور على  الثقافي،فیما یتعلق باآلثار والتراث  
 المشروع. من موقع كم  1.5 قطرنصف المشروع ذات 
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 أصحاب العالقة للمشروع

 تم تحدید مجموعات أصحاب العالقة للمشروع لتشمل ما یلي: 

 أصحاب العالقة الداخلیة

 .مالك المشروع: وزارة المیاه والري / سلطة المیاه في األردن 
   .العمال / الموظفون المباشرون: ویشمل ذلك الموظفین من الذكور واإلناث العاملین في ھذا المشروع

 وھذا یشمل العمال المؤقتین وبدوام جزئي.
   العمال الباطن:  / عمال  أو  المقاولون   / و  المقاول  مثل  ثالثة  أطراف  قبل  المتعاقدون والموظفون من 

 المقاول من الباطن. وھذا یشمل العمال المؤقتین وبدوام جزئي. 
   المسؤولون عن تشغیل وصیانة مرفق الموظفون  للمشغل:  التشغیل والصیانة  استقبال ومعالجة  فریق 

 الصحي خالل مرحلة تشغیل المشروع.  الصرف
  مشغلي / مالكي صھاریج النضح: سیكون مشغلو الصھاریج مسؤولین عن جمع ونقل الصرف الصحي

من المناطق الغیر مخدومة بشبكة صرف صحي في محافظتي عمان والزرقاء، باإلضافة إلى الحمأة  
الصحي. الصرف  لمعالجة  والبقعة  والفحیص  السلط  نقلھسالتي    من محطات  معالجو  إلى    ا یتم  محطة 

 في الغباوي. الصرف الصحي
 

 أصحاب العالقة الخارجیین

 ) السلطات المحلیة: بما في ذلك وزارة البیئةMoEnv) وزارة العمل ،(MoL) وزارة النقل ،(MoT  ،(
) الصحة  (وزارة    ،)MoHوزارة  المعدنیة  والثروة  واآلثار  MEMRالطاقة  السیاحة  وزارة   .(

)MoTA ( وأمانة) عمان الكبرىGAMشركة میاھنا) والبلدیات ذات الصلة وھیئة الدفاع المدني و . 
 المشروع. منطقة تأثیر أفراد المجتمع المحلي والقرى التي تعیش داخل محیط 
 .المجموعات المستضعفة بما في ذلك النساء والشباب والالجئین السوریین 
 المنازل الغیر مخدومة بشبكة  ھا والتي ھي عبارة عن  المجتمعات المحلیة داخل المناطق المراد خدمت

ً   داخل محافظتي عمان والزرقاء.صرف صحي   خدمة ھذه المنازل لدى منشأة استقبال الصرف یتم    حالیا
 المشروع المقترح.  خدمتھم من قبلسیتم مستقبالً و غزال،عین الصحي المنقول بالصھاریج في 

 المجتم منظمات   / الحكومیة  غیر  المدني  المنظمات  والمناطق  الموجودین  ع  المشروع  منطقة  داخل 
المنا ربوع  وجمعیة  البیئة،  لحمایة  الشرقیة  عمان  جمعیة  مثل  بھا  وخالمحیطة  البیضاء  الر،  جمعیة 

 دبایبة.الفیة ا(الخیریة)، وجمعیة مغایر مھنا، وجمعیة خش
 شرق شركة تولید الكھرباء  ومشروع ھي مكب الغباوي،  الالمنشآت المجاورة: أقرب المنشآت المحیطة ب

البترولیةعمان،   المنتجات  الحتیاطي  االستراتیجیة  عمان  األ و،  ومحطة  من  بقارمزرعة  وغیرھا   ،
 اإلنشاء.  قید المنشآت 

  التمویل الدولیة / الجھات المانحة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في قطاع البنیة    منظمات
 التحتیة في األردن. 
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 ر مع العامة وأصحاب العالقةجلسات التشاو

)  ESIAتم عقد جلسة مشاورات عامة مع أصحاب العالقة كجزء من دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي (
وذلك من أجل تحدید القضایا التي یثیرھا أصحاب العالقة خالل المراحل المختلفة للمشروع. تشمل القضایا  

 ن مصدر قلق كبیر األمور التالیة: البیئیة واالجتماعیة التي تم تحدیدھا لتكو 

  :القضایا البیئیة واالجتماعیة االكثر أھمیة خالل مرحلة االنشاء 
 اھتمامات الصحة والسالمة المھنیة.  -
 نوعیة الھواء بسبب الغبار واالنبعاثات من المركبات والمعدات.  -
 تأثیر مستویات الضوضاء العالیة واالھتزازات على الصحة المھنیة.  -
 التربة بسبب التسرب العرضي للنفط والوقود. تلوث  -
 حوادث المرور. -
 التأثیر على قیمة األرض للمناطق المحیطة.  -
 ظروف العمل للقوى العاملة من حیث عدد ساعات العمل واألجور. -
 األثر اإلیجابي لخلق فرص العمل للشباب من المجتمعات المحیطة. -

 
  أھمیة خالل مرحلة التشغیل: القضایا البیئیة واالجتماعیة االكثر 
 انتشار الروائح.  -
 .قضایا تتعلق بالصحة والسالمة المھنیة -
 التأثیر على المیاه الجوفیة.  -
 .التأثیر على نوعیة الھواء المحیط ومدى تأثیرھا على الصحة العامة للمجتمعات المحیطة -
 .سنوات  7كیفیة التعامل مع الحمأة بعد فترة التخزین لمدى  -
المروریة والتأثیرات المحتملة على حركة المرور بسبب حركة المركبات من عمان   زیادة الحوادث  -

 .والزرقاء نحو منطقة الغباوي
 الجدیدة. الزیادة المحتملة على رسوم نقل میاه الصرف الصحي عبر الصھاریج إلى محطة الغباوي -
 .روعةمراقبة صھاریج النضح حتى ال یتم تفریغ الصرف الصحي بطریقة وأماكن غیر مش  -
 مخاوف من انتشار الروائح من الحمأة المخزنة.  -
 األثر التراكمي على نوعیة الھواء والروائح وحركة المرور. -
 .التأثیر المحتمل على أسعار األراضي على المنطقة المحیطة -
 ظروف العمل والعاملین. -
 .انبعاثات الغازات الدفیئة في  مساھمة محطة معالجة الصرف الصحي في الغباوي -
 بنوعیة بالروائح و  الغباوي فیما یتعلق الصرف الصحي في  ر التراكمي الناتج عن محطة معالجة میاه  االث -

 التربة والمیاه. الھواء و
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 لمعالجة المادة المرتشحة القادمة من مكب الغباوي.  إمكانیة استخدام محطة المعالجة في الغباوي -
 

من    العالقةتم إجراء اجتماعات استشاریة مع أصحاب العالقة من المجتمع المحلي ومسح أسري مع أصحاب  
ج إلى  جنبًا  مخاوفھم  وفھم  مبكر  وقت  في  إلشراكھم  المحلي  نتائج  االمجتمع  توثیق  تم  توقعاتھم.  إدارة  نب 

من العالقة  أصحاب  (مع  المشروع  في  المصلحة  أصحاب  إشراك  خطة  في  المحلي)    االجتماعات  المجتمع 
 في تقریر تقییم األثر البیئي واالجتماعي.الدراسة األسریة نتائج   مناقشةو

 

 الفوائد البیئیة واالجتماعیة 

، عین غزال  في  حركة المرور حول الموقع الحاليازدحام  الرائحة و  من  زعاجتي اإلباإلضافة إلى حل مشكل
 . قائمة بالفوائد البیئیة واالجتماعیة اإلضافیة المرتبطة بتنفیذ المشروع 1یقدم الجدول 

 . الفوائد البیئیة واالجتماعیة المحتملة المحددة فیما یتعلق بتنفیذ المشروع 1 الجدول

 الفوائد المحتملة العناصر 
 البناء مرحلة 

 .تولید فرص العمل للمجتمع المحلي خالل مرحلة البناء - فرص توظیف 
 مرحلة التشغیل

الغباوي  المشروعتشغیل  ؤدي  ی س - جودة الھواء الرائحة    في  إزعاج  مصدر  في  كبیر  انخفاض  إلى 
للمجتمعات المحیطة في موقع المشروع القدیم لمرفق استقبال صھاریج الصرف الصحي  

 في عین غزال. 
اإلضافیة - موارد المیاه المیاه  إمدادات  لتأمین  اإلیجابي  المشروعداخل    األثر  الصرف    منطقة  میاه  من 

 .الصحي المعالجة
 .العمل للمجتمع المحليمن ناحیة توفر فرص التأثیر اإلیجابي المحتمل   - فرص توظیف 

قد خلق    عین غزالإن الصرف الصحي من منشأة استقبال صھاریج الصرف الصحي في   - بنیة تحتیة
عالجة میاه الصرف الصحي  محطة م یة لتصمیم ال قدرة  الحمولة بیولوجیة عالیة تؤثر على  

فإن منشأة استقبال صھاریج الصرف الصحي الجدیدة في الغباوي    لذلك،. وفقًا  السمرا في  
("المشروع") سوف تحل مشكلة الحمولة البیولوجیة الزائدة في محطة معالجة میاه الصرف  

 . الصحي وبالتالي تحسن قدرة معالجة میاه الصرف   ،السمرا الصحي في 
إلى موظفي    صرف الصحي سیساھم المشروع في نقل المھارات في تقنیات معالجة میاه ال - نقل المھارات

 .المشغل وكذلك صاحب المشروع 

 

 المخاطر البیئیة واالجتماعیة وإجراءات اإلدارة 

تعتبر مصدر قلق كبیر وتدابیر اإلدارة  للمشروع التي  المحتملة  البیئیة واالجتماعیة  اآلثار    2یعرض الجدول  
 ھا.ل
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 مرحلة البناء / وقف التشغیل 

بسبب   − جودة الھواء  والغبار  الرائحة 
مكب   في  تتم  التي  األنشطة 

 الغباوي المجاور. 
غاز   − عن  الناتج  الھواء  تلوث 

العوادم الناتج عن آلیات البناء  
 .والمركبات

الحفر   − أعمال  بسبب  الغبار 
الطرق   على  اآللیات  وحركة 

 .غیر المعبدة

 :مطلوب من المقاول ثانویة 
من  ساعة لكل    24جودة الھواء على مدار  قیاسات لجراء  ا −

2.5PM  وS2H  3وNH  كل شھر.وذلك 
 التأكد من إیقاف المركبات والمعدات عند عدم استخدامھا. −
في   − المستخدمة  والمركبات  لمعدات  تكون  أن  یجب 

 الظروف تقنیة مناسبة. 
قمع نثر الغبار الذي یحدث أثناء الحفر عن طریق رش   −

 الماء حسب الحاجة. 
القابلة   − (المواد  للمخزونات  المناسبة  اإلدارة  من  التأكد 

 للتفتت) لتقلیل انتشار الغبار.
انتشار   − لتجنب  بالقماش  الشاحنات  أحمال  بتغطیة  القیام 

 الغبار.

 :سلطة المیاه األردنیة مدعومة من قبل مھندس اإلشراف
 مالحظة وجود للغبار والرائحة في الموقع.  −
 لھواء. مراجعة نتائج قیاسات جودة ا −
الشكاوى   − عدد  لمعرفة  الشكاوى  سجالت  مراجعة 

 . المسجلة

تلوث التربة الناتج عن احتمال   − التربة
من   صغیرة  كمیات  تسرب 
البناء  آلیات  من  الوقود 

 والمركبات. 
للنفایات   − السلیمة  غیر  اإلدارة 

 .الصلبة و / أو السائلة

 :مطلوب من المقاول ثانویة 
 .والمركبات لصیانة المناسبة لآللیات ا −
وضع خطة استجابة لالنسكاب، للسیطرة على أي تسرب   −

 أو تسرب غیر مقصود. 
 الحفاظ على التدبیر المنزلي المناسب في الموقع.  −
جمع والتخلص السلیم من النفایات الصلبة والسائلة بما  ال −

القانونیة المتطلبات  مع  یثبت و یتماشى  بسجل  االحتفاظ 
الصح الصرف  میاه  من  االمن  والنفایات يالتخلص   ،

الصلبة في المكبات المعتمدة، والنفایات الخطرة في مكب  
 سواقة. 

م  افي حالة وجود خزانات وقود مؤقتة في الموقع، استخد −
 .خزانات االحتواء الثانویة للتحكم في التسربات العرضیة

مھندس اإلشراف إلجراء  بدعم من  سلطة المیاه في األردن  
ال  مثل  والمالحظات  الموقع  تسرب  تفتیش  من  تحقق 

آل   زیوتال بیانات  ی من  ومراجعة  والمركبات،  البناء  ات 
 .ریح مواقع التخلص المعتمدة، إلخ االنفایات وتص

الطیور   − التنوع البیولوجي تعرض  احتمالیة 
لخطر الصید من قبل العاملین 
خصوصا   المشروع  على 

 خالل فترة الھجرة. 

 :مطلوب من المقاول كبیرة 
 . بالمشروع من الصید منع العاملین  

مھندس اإلشراف إلجراء  بدعم من  سلطة المیاه في األردن  
 . تفتیش الموقع
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الصحة والسالمة  

 المجتمعیة
إزعاج للمجتمع المحلي بسبب   −

 .أنشطة بناء المشروع
 :األردنیة من خالل المقاول المیاه  سلطة ثانویة 

المجتمعي − االتصال  ضباط  من  اثنین   (CLOs) تعیین 
ذات   المسائل  جمیع  ومتابعة  إدارة  مسؤولیتھم  وتشمل 

 . الشكاوىالمجتمع للمشروع، وكذلك إدارة آلیة 

 األردنیة بمساعدة ضباط االتصال المجتمعي:   المیاه  سلطة
سجل   − جمیع   ىالشكاومراقبة  معالجة  من  والتأكد 

 الشكاوى. 
تأكد من أن منطقة المشروع آمنة وتتم مراقبة الوصول   −

 .إلیھا بشكل جید
ظروف العمل  

 والعاملین
عمالة   − توظیف  احتمالیة 

 األطفال والتوظیف القسري 
 المقاول:  من مطلوب ثانویة 

كلھا  ال − والتوظیف  والصحة والسالمة  العمل  أن  تأكد من 
مطلب األداء رقم    متوافقة مع القوانین األردنیة ومتطلبات

2 )EBRD PR 2 التابع للـ (EBRD. 
 متاحة لجمیع العمال والموظفین. الشكاوى آلیة  −
عاًما    18ال یُسمح باستخدام العمال الذین تقل أعمارھم عن   −

 .في العمل وال استخدام القوة أو العمل اإللزامي

المقاول  من  المیاه  مطلوب  وسلطة  االشراف  ومھندس   ،
 األردنیة: 

العمل ال − تأكد من وجود أنظمة لرصد االمتثال لمعاییر 
 والصحة والسالمة. 

ضمان  − عن  مسؤوالً  لیكون  الموقع  في  مدیر  تعیین 
 االمتثال لقوانین العمل والصحة والسالمة. 

 .ینللموظف الشكاوىمراجعة أوراق سجل  −
مخاطر الصحة  
 والسالمة المھنیة 

مخاطر الصحة والسالمة المھنیة  
في   یعملون  الذین  العمال  على 
ذلك   في  بما  المشروع  موقع 
  التعرض المحتمل لموظفي البناء 

لإلصابات   الموقع  وعمال 
 .وأحداث السالمة

 :مطلوب من المقاول شدیدة 
تتوافق مع   (OHS) وضع خطة للصحة والسالمة المھنیة  −

والصحة   باألمان  المتعلقة  واإلجراءات  السیاسات 
والسالمة المھنیة التي تعتمد على خطط الطوارئ التي تم 

 .إعدادھا قبل بدء العمل

المقاول  من  اال مطلوب  ومھندس  المیاه  ،  وسلطة  شراف 
 األردنیة: 

من   − للتحقق  والتدقیق  الموقع  على  الیومي  التفتیش 
 االمتثال إلجراءات الصحة والسالمة المھنیة.

وسجالت اإلصابات    التفتیش،مراجعة شھریة لسجالت   −
المبلغ   الحوادث  التي   عنھا،أو  التدریبیة  والدورات 

 .وسجالت التدریبات المقلدة في الموقع أجریت،
النقل والحركة  

 المروریة 
الحركة   − في  مؤقتة  زیادة 

المركبات   بسبب  المروریة 
الخفیفة والثقیلة ومعدات البناء 
الموقع  وإلى  من  تسیر  التي 

 وبین كل من عمان والزرقاء 

 المقاول التأكد من أن:   من مطلوب ثانویة 
الشاحنات   − جمیع  تشغیل  إلى  یتم  تصل  التي  والمركبات 

حدود   مع  وتتوافق  مرخصین  مشغلین  بواسطة  المنشأة 
 السرعة واإلشارات. 

 یتم صیانة المركبات وتفتیشھا بشكل مناسب. −
 .یتم التحكم في نقاط الدخول والخروج في موقع المشروع −

 المقاول:  من مطلوب
الغباوي  ال − مكب  موظفي  مع  مفتوح  حوار  على  حافظ 

 منطقة المشروع. حیث یقع بجوار 
 .مراقبة حركة المركبات من وإلى منطقة المشروع −

  والتراث   اآلثار
 الثقافي 

عرضي آلثار  اال  العثورإمكانیة   −
 .أثناء الحفر ثقافي أو تراث

 :مطلوب من المقاول ضئیلة 
في حالة العثور على أي    تباع اجراء "العثور العرضي"ا −

امیك القدیم تراث ثقافي أو قطع أثریة (مثل المقابر والسیر
وشظایا مبنى قدیم) أثناء أعمال الحفر. یجب أن تتطلب  
ھذه اإلجراءات إیقاف أعمال الحفر، وإبالغ دائرة اآلثار 

المقاول  من  المیاه  مطلوب  وسلطة  االشراف  ومھندس   ،
 األردنیة: 

 قایا وآثار في موقع البناء.مالحظات على وجود ب  −
 . العامة اآلثار دائرةسجالت التنسیق مع  −
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المقاول التعلیمات من دائرة   الفور، وینتظر  العامة على 

 .اآلثار العامة
 التشغیل  مرحلة

جودة الھواء بما في  
 ذلك الرائحة 

رائحة مزعجة بسبب عملیات   −
التشغیل في محطة معالجة میا 

 الصرف الصحي. 

 المشغل:   من مطلوب ثانویة 
 ضمان توافر نظام التحكم في الرائحة.  −
  24قیاسات جودة الھواء لمدة    اجراء   شھریًا،مرة واحدة   −

 . 3NHو S2Hو  2.5PMساعة لـ 
 تقلیل ساعات العمل للعاملین في المناطق المكشوفة.  −
محطة   − داخل  الرائحة  من  للتحقق  الرائحة  لجنة  تطویر 

 معالجة میاه الصرف الصحي. 

 سلطة المیاه األردنیة:مطلوب من 
الھواء داخل موقع مراجعة نتائج قیاسات مراقبة جودة   −

 محطة معالجة میاه الصرف الصحي.
الرائحة  انتشار  تأكد من أن لجنة الرائحة تلتقي وتوثق  ال −

 في محطة معالجة میاه الصرف الصحي. 
 .مراجعة السجالت الخاصة بشكاوى الروائح −

الغازات   انبعاثات 
 الدفیئة

من  یساھم   − الكھرباء  استھالك 
ال بشكل    كھرباءشبكة  الوطنیة 

غازات   انبعاثات  في  رئیسي 
 الدفیئة. 

 مطلوب من فریق التصمیم:  ثانویة 
المشروع   − تصمیم  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  في  النظر 

سیتم   ولكن  بالفعل  بحثھ  (تم  الطاقة  على  الطلب  لتقلیل 
 تحسینھ). 

 المشغل:   من مطلوب
داد تقدیر سنوي النبعاثات غازات الدفیئة من محطة  اع −

 میاه الصرف الصحي. معالجة 

على  − موارد المیاه  سلبي  تأثیر  یوجد  ال 
منطقة   في  المیاه  موارد 

ذلكالمشروع،   یطلب    ومع 
المیاه   لنوعیة  مراقبة  تطبیق 
لموقع   موجود  بئر  أقرب  من 

من   المشروع الـتاكد  بھدف 
 . الجوفیة  ر المیاهدحمایة مصا

 المشغل:   من مطلوب -  - 
في  − النفایات  التخلص االمن من  یثبت  بسجل  االحتفاظ 

في   الخطرة  والنفایات  المعتمدة    سواقة مكب  المكبات 
 للنفایات الخطرة. 

 . میاه الجوفیةنوعیة البرنامج لمراقبة  تطبیق  

بسبب  − معالجة الحمأة  االزعاج  احتمالیة 
 .الرائحة و / أو الحشرات

 المشغل:   من مطلوب ثانویة 
 االستقرار السلیم للحمأة المعالجة. ضمان  −
 مراجعة سجالت الروائح و / أو شكاوى من الحشرات.  −
األردنیة − المیاه  وسلطة  تطویر   المشغل  على  العمل 

 إستراتیجیة طویلة األمد للتعامل مع الحمأة المعالجة. 

 سلطة المیاه األردنیة:مطلوب من 
من   − األمد  التأكد  طویلة  معدة  خطة  مع  وجود  للتعامل 

 .الحمأة

الجذب المحتمل للطیور و / أو   − التنوع البیولوجي 
میاه   خزانات  نحو  الثدییات 

 .الصرف الصح المفتوحة

 المشغل:   من مطلوب ثانویة 
الطیور  − لمنع  المناسبة  الوسائل  واستخدام  الموقع  تسییج 

میاه  خزانات  في  الھبوط  من  الثدییات  أو   / و  المائیة 
 .الصرف الصحي المفتوحة

 منع العاملین بالمشروع من الصید. −

 سلطة المیاه األردنیة:مطلوب من 
 . تدابیر التحكمومراقبة توفر السیاج  −
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تصور  \ تفھم

المحلي   المجتمع 
 للمشروع 

مخاوف المجتمع المحتملة من   −
الصحة   وآثار  البیئیة  اآلثار 

 .العامة من المشروع

 المشغل:   من مطلوب شدیدة 
 . الشكاوىواحد إلدارة آلیة  مجتمعيبط اتصال اضتعیین  −
 مراقبة الرائحة. ل نظام لمراقبة الرائحة ولجنة  وجود −
آلیة   − بـ  الشكاوىتطبیق  الخاصة  المیاه الحالیة  سلطة 

 .األردنیة
المسؤولیة   − على  بالحفاظ  المتعلقة  المبادرات  تنفیذ 

مع  یتماشى  بما  المحلي  المجتمع  مع  االجتماعیة 
االج المسؤولیة  ب تماعیة"  "إستراتیجیة  سلطة  الخاصة 

 .یةمیاه األردن ال
السماح فقط بصھاریج الصرف الصحي التي یتم تتبعھا   −

 الكترونیا من قبل وزارة البیئة.
نوع   − لضمان  صارم  مراقبة  نظام  الصرف  اعتماد  میاه 

 . الصحي التي یتم استالمھا داخل المحطة

من   األردن  مطلوب  في  المیاه  وسلطة  المشروع  مشغل 
ة طوال مرحلة  عالقة مشاركة أصحاب الضمان تنفیذ خط

تشغیل المشروع بما في ذلك االحتفاظ بسجالت التشاور  
 .وسجالت تسجیل المظالم واإلبالغ عالقةمع أصحاب ال 

والسالمة   الصحة 
 المجتمعیة 

مخاطر السالمة المحتملة على   −
وسائقي   المحلي  المجتمع 
یدخلون   الذین  الشاحنات 

 .ویخرجون من الموقع

إلى  من و  الدخول والخروجفي    التحكمالمشغل  مطلوب من   ثانویة 
 .كإجراء للسالمة   الموقع

من   األردن  مطلوب  في  المیاه  وسلطة  المشروع  مشغل 
والتأكد من أن الوصول الى    منطقة المشروع   أمن  ضمان
 .بشكل جید  ب مراقالموقع  

والسالمة   الصحة 
 المھنیة 

على  − المحتملة  التأثیرات 
المھنیة على   الصحة والسالمة

 .العمال في محطة المعالجة

 المشغل:   من مطلوب كبیرة 
) تتوافق مع  OHSوضع خطة للصحة والسالمة المھنیة ( −

والسالمة   بالصحة  الصلة  ذات  واإلجراءات  السیاسات 
األردنیة   المتطلبات  مع  تتوافق  والتي   المحلیة، المھنیة 

لإل األوروبي  البنك  متطلبات  االعمار وكذلك  عادة 
 .میةوالتن 

الوقایة   − معدات  استخدام  واستخدام    الشخصیة،فرض 
تم   التي  المواد    فحصھا،المعدات  مع  المناسب  والتعامل 

وتوافر مجموعات    التحذیر،واستخدام عالمات    الخطرة،
 وما إلى ذلك.  األولیة،اإلسعافات 

تخصیص موظفین محددین لیكونوا مسؤولین عن إدارة   −
 الصحة والسالمة في الموقع. 

على   − العمال  لجمیع  والمالئم  الكافي  التدریب  ضمان 
 سیاسات وإجراءات الصحة والسالمة المھنیة للمقاول. 

 المشغل وسلطة المیاه األردنیة:   من مطلوب
السالمة وتدابیر ل  منتظمر  افحص واختب  − جمیع میزات 

 التحكم في المخاطر. 
مراجعة منتظمة لالمتثال إلجراءات الصحة والسالمة   −

 المھنیة.
التقییم السریري  إجراء مراقبة لصحة العمال من خالل   −

 و / أو الفسیولوجي الدوري للعمال األفراد. 
عنھا   ةراجعم − المبلغ  الحوادث  أو  اإلصابات  سجالت 

التدریبات   المتخذة وسجالت  التصحیحیة  واإلجراءات 
بتدریبات  الخاصة  والسجالت  واألدلة  أجریت  التي 

 .نموذجیة وتمارین الطوارئ في الموقع
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 ومسؤولیتھا  تدابیر المراقبة ومسؤولیتھا التدابیر التخفیفیة التأثیر  حدة التأثیر المحتمل  العناصر 
 إعداد خطط الطوارئ لمناطق العمل. −
یجب على جمیع العمال الخضوع لفحوصات دوریة من   −

المبكرة  األعراض  عن  للكشف  المھني  الطبیب  قبل 
یر تحصین  للتأثیرات أو الحساسیة المزمنة المحتملة وتوف

 ). والكزاز B على سبیل المثال اللتھاب الكبد( العمال
والحركة   النقل 

 المروریة
غیر التفریغ المحتملة في    زیادة −

الصھاریج  لحمولة  قانوني 
 .الزیادة في تكلفة النقل بسبب

ستخدم محطة معالجة  التي ست وزارة البیئة تراقب الصھاریج   معتدلة
اإللكتروني   التتبع  نظام  خالل  من  الصحي  الصرف  میاه 

 .لوزارة البیئة والتابع لصھاریج میاه الصرف الصحي

التنسیق مع وزارة  المشغل بالمیاه األردنیة و   سلطةتتولى  
ألصحاب   والمسار  الموقع  معلومات  إلضافة  البیئة 
الناقالت والسائقین المشاركین في مرحلة تشغیل المشروع  

بیانات قاعدة  البیئة إلى  وخضوعھا   وزارة  تتبعھا  لیتم 
المیاه    صھاریج نقل للمراجعة بشأن أي انتھاكات ترتكبھا  

ست العادمة   الصرف  س التي  میاه  معالجة  محطة  تخدم 
 .الصحي

المروریة داخل    ركةزیادة الح −
أثناء  المحیطة  الطرق  شبكة 

 .التشغیل

 المشغل: مطلوب من   معتدلة
ضمان توافر عالمات التحذیر لسائقي الشاحنات وغیرھم   −

 ممن یستخدمون الطریق. 
 استخدم مطبات السرعة أو شرائط الدمدمة.  −
الدخول والخروج عند محطة معالجة میاه تحكم في نقاط  ال −

 الصرف الصحي. 
 .رفع وعي السائق  −

 المشغل وسلطة المیاه األردنیة:   مطلوب من
 طرق الوصول حول الموقع.  ةراقب م −
 .مراجعة سجالت تقاریر الحوادث الموثقة −

الصرف   میاه 
المعالجة   الصحي 
التي ال تفي بمعاییر  
الى   التصریف 

 الودیان 

میاه   − الصحي  خطر  الصرف 
مع   تتالءم  ال  التي  المعالجة 
ومعاییر   األردنیة  المعاییر 
لتصریفھا  األوروبي  االتحاد 
في الوادي / الري وذلك بسبب  

 عطل في عملیة المعالجة. 

 المشغل: مطلوب من   معتدلة
تصمیم للتحكم بعملیة معالجة میاه الصرف الصحي    وجود −

 في المحطة. 
ا لم تتحقق معاییر  منع التصریف (إجراءات التشغیل) م −

 الجودة. 

 سلطة المیاه األردنیة:مطلوب من 
أن یكون ھناك برنامج لمراقبة میاه الصرف الصحي   −

 JSالمعالجة للتأكد من أنھا تتفق مع المواصفة األردنیة  
المنزلي   893/2006 الصحي  الصرف  لمیاه 

میاه  بشأن  األوروبي  االتحاد  وتوجیھات  المستصلحة 
 .المناطق الحضریةالصرف الصحي من 

ظل  في  تجاوز 
التشغیل   ظروف 
محطة  في  الطارئة 
میاه   معالجة 

 الصرف الصحي 

الصرف   − میاه  تدفق  إمكانیة 
إلى   المعالجة  غیر  الصحي 
حالة   في  المجاور  الوادي 
محطة   في  عطل  حدوث 
 معالجة میاه الصرف الصحي 

 من المشغل:  مطلوب ضئیلة 
من  اال − طوارئ  حاالت  أي  لحدوث  بسجل  ھذا حتفاظ 

 .القبیل

 سلطة المیاه األردنیة:مطلوب من 
مراجعة السجالت التي توثق مثل ھذه الحوادث وتقییم  −

 .مدى تجاوز سعة خزانات المعادلة 
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غاز  خطر   تسرب 

وحدة   في  الكلور 
 الكلورة 

یشكل إطالق الكلور العرضي   −
بالكلور   المعالجة  وحدة  من 
المھنیة   الصحة  على  خطراً 

 المرفق. للعمال في 

 من المشغل:  مطلوب معتدلة
وضع جھاز استشعار للكشف عن تسرب غاز الكلور في   −

غرفة تخزین غاز الكلور جنبا إلى جنب مع نظام یعالج  
 الغاز المنبعث.

 الحفاظ على الئحة بیانات سالمة المواد لغاز الكلور.  −
تطویر بروتوكوالت السالمة، بما وضع الفتة تحذیریة و −

 .وظفینفي ذلك تدریب الم

 سلطة المیاه األردنیة:مطلوب من 
السالمة   − بروتوكوالت  توفر  من  التحقق 

 .عالمات التحذیر\واشارات

المیاه   استالم 
الصناعیة   العادمة 
صھاریج   بواسطة 
الصحي   الصرف 
میاه   تنقل  التي 

 الصرف الصحي 

عادمة   − میاه  وجود  خطر 
معالجة   محطة  في  صناعیة 

 میاه الصرف الصحي 

 المشغل: من   مطلوب كبیرة 
المنقولة من  − تلك  یتم استالم میاه اصرف الصحي اال  ال 

 .قبل صھاریج الصرف الصحي المرخصة 
المشتبھ في أنھا  مفرغة  ال  للصھاریج  خزان منفصل  وجود  −

 تحمل میاه الصرف الصناعي. 
 .مراقبة جودة میاه الصرف الصحيلتبني برنامج  −

 سلطة المیاه األردنیة:مطلوب من 
الصحي  مراقبة سجالت   − الصرف  میاه  معالجة  محطة 

لمراقبة الجودة المؤثرة وللتحقق من أن صھاریج میاه  
الصرف   لنقل  كصھاریج  مرخصة  الصحي  الصرف 

 .الصحي المنزلي

خطر على األفراد المتواجدین  − مخاطر الحرائق 
داخل موقع المشروع في حالة  

 وقوع حرائق. 

 من المشغل:  مطلوب معتدلة
الحرائق للمرفق بما في ذلك   وجود خطة ونظام لمكافحة −

 ریبات الحرائق المخطط لھا مع إجراءات اإلخالء. تد
مكافحة  ب القیام   − لنظام  منتظمة  وصیانة  تفتیش  عملیات 

 الحرائق. 

 المشغل وسلطة المیاه األردنیة:   مطلوب من
  ممثل حضور مراجعة خطة مكافحة الحرائق المتاحة و  −

األردنیة المیاه  سلطة  الحرائق    عن  مكافحة  لتدریبات 
 .مرة واحدة على األقل سنویا
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 المقدمة 1

 المشروعنبذة عن خلفیة  

)، یقوم البنك األوروبي إلعادة  WAJ) وسلطة المیاه في األردن (MWIبناًء على طلب وزارة المیاه والري (
 میاه صھاریج النضح في لمعالجة  جدیدة    محطةوتمویل بناء  دراسة  ) بدعم إعداد  EBRDاالعمار والتنمیة (

المعالجة األولیة محطة استقبال الصھاریج وعن    لتكون بدیالكم شرق عمان    20على بعد حوالي  الغباوي  منطقة  
 ). AGTP(الموجودة في عین غزال 

)  ENGICONشركة المستشار للھندسة (ب   إلعادة االعمار والتنمیةاستعان البنك األوروبي    بناء على ما سبق،
واتخاذ قرار بشأن التمویل المحتمل بما في ذلك إعداد   تقییم المشروعلكي یقوم البنك ب إلعداد دراسة جدوى  

  37نظام تقییم األثر البیئي رقم  و  2017لعام    6قانون حمایة البیئة رقم  حسب متطلبات  ر البیئي  األثتقییم  دراسة  
 . 2005لعام 

البیئة وتم الرد بوجوب  ھذا وقد   البیئیة لدى وزارة  الموافقة  تقدیم طلب  بیئي    تقییمتقدیم دراسة  تم   شامل أثر 
وقد تم إعداد ھذا التقریر بناء على   .للمشروع  الشاملیشكل ھذا التقریر دارسة تقییم األثر البیئي  .  للمشروع

األث تقییم  نظام  ذلك  في  بما  واألنظمة األردنیة  القوانین  البیئي رقم  متطلبات  الى   2005عام    37ر  باإلضافة 
) واالجتماعیة  البیئیة  لعام  ESPالسیاسة  األداء  ومتطلبات  العمار   2014)  إلعادة  األوروبي  للبنك  التابعین 

 والتنمیة. 

 الحاجة الى المشروع 

في   المرفق  ھذا  تسبب  بالنسبة    الرائحة،وقد  وخاصة  المرور  مشاكل  وزیادة  المحلیة  الضوضاء  وتلوث 
قادر على تلبیة الطلب   لھذه المشكالت یكونجتمعات المحیطة. استلزم ذلك الحاجة إلى إیجاد حل مناسب  للم

ال سیما مع تدفق الالجئین السوریین إلى األردن وتأثیر تغیر المناخ على موارد المیاه النادرة التي    المتزاید،
ثر التحمیل البیولوجي العالي الناتج عن الصرف یؤ   ذلك،إضافیًا على البنیة التحتیة. باإلضافة إلى    تشكل عبئاً 

 تم في   لذلك،خلق مشاكل لمشغلھا. وفقًا  لمعالجة الصرف الصحي وی  السمرامحطة    الصحي على قدرة تصمیم
دراسة بدائل مختلفة لحل    Fichtnerمن قبل    2017عام  ) وEngiconكة المسشتار ( رمن قبل ش  2009عام  

ھذا  .  عین غزال  بنقل مرفق تفریغ الناقالت في  Fichtnerو  Engiconھذه المشكالت. أوصت كلتا دراستي  
الصحي  المشروع   الصرف  وتطویر مرفق جدید الستالم  الناقالت في عین غزال  تفریغ  نقل مرفق  یتضمن 

 ق محیطة بھا. ط افي الغباوي لخدمة عمان ومنتھ ومعالجالمنقول بالصھاریج  

 

 مالك المشروع / الجھة الممولة  

وزارة المیاه والري / سلطة المیاه ھي الجھة المالكة والمنفذة للمشروع. علماً أن المشروع ممول من قبل البنك 
 ).EBRDاألوروبي إلعادة االعمار والتنمیة (
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 ومحتویات التقریر أھداف الدراسة 

مشروع، وتحدید من التھدف دراسة تقییم األثر البیئي إلى تحدید وتقییم أي آثار بیئیة واجتماعیة سلبیة محتملة  
التي من شأنھا تحسین  و  التدابیر الالزمة لمنع اآلثار الضارة وتقلیلھا وتخفیفھا وتحدید الفرص البیئیة واالجتماعیة

اد الدراسة حسب متطلبات وزارة البیئة ونظام تقییم األثر البیئي  تم اعد .  االستدامة البیئیة واالجتماعیة للمشروع
 محتویات ھذه الدراسة.  1.1الجدول ویوضح   .2005لعام  37رقم 

 محتویات دراسة تقییم األثر البیئي .1.1الجدول 

 المحتویات  الفصل 
 .ونتائجھا وتوصیاتھا عن الدراسةیقدم ملخًصا  ص تنفیذي خمل
 . (ESIA)ي وأھداف تقییم األثر البیئي واالجتماع الیھ حاجالیعرض خلفیة المشروع و . مقدمة 1
تم یعد وصفًا موجًزا للمشروع والتسھیالت و / أو األنشطة المرتبطة بھ وكذلك البدائل التي   . وصف المشروع2

 أخذھا باالعتبار.
یبحث البدائل المحتملة المتعلقة بالمشروع ویقارن بینھا من حیث اآلثار البیئیة واالجتماعیة  . تحلیل البدائل 3

 المحتملة.
 اللوائح والمعاییر ذات الصلة التي تحكم األداء البیئي واالجتماعي للمشروع.یحدد  . اإلطار القانوني والتنفیذي 4
اآلثار البیئیة واالجتماعیة التي یحتمل أن تنجم عن   خالل دراسة تقییمیصف النھج المتبع   . منھجیة الدراسة 5

 .المشروع
البیئیة 6 لألوضاع  وصف   .

 واالجتماعیة القائمة
البیئي   الوضع  والمناطق  یصف  المشروع  لمنطقة  األساس)  (خط  الحالي  واالجتماعي 

 المحیطة بھا. 
والجھات  7 العالقة  أصحاب   .

 المعنیة بالمشروع
بالمشروع، وتحدید األشخاص أو المجموعات تحدید أصحاب العالقة واألطراف المتأثرة  

 التشاور مع أصحاب العالقة.  أن یتأثروا بالمشروع. كما یعرض نتائجالذین من الممكن 
البیئیة .  8 اآلثار  تقییم 

 واالجتماعیة المحتملة 
 یحدد اآلثار البیئیة واالجتماعیة المحتملة المرتبطة بتنفیذ المشروع.

ال یةتدابیر التخفیف ال. 9 التخفیفیعرض  الضارة   یةتدابیر  اآلثار  تعویض  أو  تخفیف  أو  تقلیل  أو  لتفادي  الالزمة 
 مستقبل.المحتملة في ال

 یعرض تدابیر الرصد لمتابعة اآلثار وتدابیر التخفیف الخاصة بھا. تدابیر الرصد  .10
البیئیة  11 اإلدارة  خطة   .

 واالجتماعیة
یقدم خطة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة وذلك بھدف ادراج التدابیر الموصى بھا لإلدارة البیئیة 

ذلك   في  بما  المتوقعة،  األثار  من  البیئیة  والتخفیف  للجوانب  المقترحة  الرصد  برامج 
 تنفیذ المشروع. خالل مراحل  واالجتماعیة

 یسرد النتائج الرئیسة للدراسة وأي خطوات تالیة الزمة. . االستنتاج12
 یسرد المراجع المستخدمة في إعداد ھذا تقریر. . المراجع13

 12الى ملحق  1ملحق  المالحق
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 وصف المشروع  2

بالصھاریج في    ةالصرف الصحي المنقولمیاه  المشروع یشتمل على بناء محطة جدیدة لمعالجة  كما ذكر سابقاً،  
كبدیل عن محطة استقبال الصھاریج والمعالجة األولیة  كم شرق عمان وذلك    20منطقة الغباوي على بعد حوالي  
 .الموجودة في منطقة عین غزال

 

 أھداف المشروع 

عین غزال   محطةستقبل  ت المعالجة األولیة الموجودة في عین غزال.  محطة  تبدال مرافق  لى اسامشروع  الیھدف  
  600یتم تفریغھا بواسطة أكثر من    حیث   )2018متر مكعب یومیًا (  11,180حالیًا معدل تدفق یبلغ حوالي  
متر    16,500ما یقرب من  بفي الغباوي في المرحلة األولى    المقترحةمعالجة  الصھریج. سیتم تصمیم محطة  

  22,500عمان والزرقاء والمناطق المحیطة بھا، مع تدفق مستقبلي متوقع أن یبلغ حوالي    الیوم لخدمةمكعب في  
 . 2045متر مكعب في الیوم حتى العام 

 

 موقع المشروع  

لجنوب الشرقي من موقع محطة عین غزال  كم الى الشرق وا  30إلى    25یقع موقع المشروع على بعد حوالي  
دونم    300للوصول إلى الموقع. تبلغ مساحة المشروع    سلكھافي عمان وذلك اعتمادًا على الطریق الذي یتم  

. قطعة األرض مملوكة لخزینة المملكة  الماضونةبمنطقة الغباوي /    1الحوض رقم    ،63على قطعة األرض رقم  
 . 2.1الشكل ومساحتھا في   2.1الجدول احداثیات األرض موضحة في وتظھر  .سلطة المیاه في األردن \

 إحداثیات قطعة األرض في منطقة الغباوي . 2.1الجدول 

 PAL_X PAL_Y LONG LAT رقم نقطة االحداثیات

 31.92568306 36.19589568 1148504.4673 263216.8636 1النقطة 

 31.92572767 36.19356826 1148507.4026 262996.7217 2النقطة 

 31.93572549 36.19367528 1149616.1999 262996.7217 3النقطة 

 31.9357197 36.19469736 1149616.4399 263093.3715 4النقطة 

 31.93153747 36.19738509 1149154.9799 263351.7639 5النقطة 

 31.93040923 36.19750683 1149029.9699 263364.4226 6النقطة 
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 موقع المشروع واإلحداثیات التقریبیة . 2.1الشكل 

تقاطع    -كم من طریق عمان التنموي    12یمكن الوصول إلى الموقع عبر الطرق الحالیة من الزرقاء وعمان ( 
كم شرق عمان في منطقة الغباوي بجانب مكب الغباوي    20الغباوي). تقع منطقة المشروع على بعد حوالي  

یسھل حافظتي عمان والزرقاء وقرب معظم المناطق التي سیتم خدمتھا  موقع المشروع بین م للنفایات الصلبة.  
تعتبر الطرق المؤدیة إلى    ذلك،صھاریج من معظم المناطق. عالوة على  الصرف الصحي بالمن مھمة نقل  

نصف ذات  سھلة الوصول للناقالت وال تحتاج إلى مزید من التمدید. ال توجد مناطق سكنیة داخل دائرة الموقع
كم على األقل من الموقع المقترح. تتمیز تضاریس الموقع بمنحدرات أرضیة لطیفة إلى معتدلة مع   5  غیبل  قطر

خط تصریف بسیط لمیاه العواصف یمتد من الشمال الغربي إلى الركن الجنوبي الشرقي من الموقع. یتم توضیح  
(ب) المرافق المحیطة التي تم العثور علیھا على مقربة    2.2الشكل  (أ). یوضح    2.2الشكل  موقع المشروع في  

 من موقع المشروع المقترح والتي تشمل: 

   عمان لبلدیة  التابع  الصلبة  للنفایات  الغباوي  مكب  موقع  من  الشرق  إلى  مباشرة  ھو  المشروع  موقع 
 الكبرى. 

   المعدنیة  تقع محطة التابعة لوزارة الطاقة والثروة  البترولیة  للمنتجات  عمان لالحتیاطي االستراتیجي 
 كم جنوب الموقع. 1.5على بعد 

  كم جنوبًا من موقع المشروع.  3توجد مزرعة للبقر على بعد حوالي 
   كم جنوب غرب موقع المشروع.  12محطة عمان آسیا للطاقة الكھربائیة تقع على بعد حوالي 
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 (أ) موقع مساحة أرض المشروع

 

 (ب) المرافق المحیطة بالغباوي 

 . (أ) موقع مشروع الغباوي و (ب) المرافق المحیطة بالموقع 2.2الشكل 

 

 عناصر المشروع 

 المكونات الرئیسة التالیة: ستتألف محطة معالجة میاه الصھاریج في الغباوي من 

 المعالجة األولیة وتشمل مصافي یدویة ومیكانیكیة وقناة إلزالة الرمل وخزان الموازنة. .1
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 التي تتكون من أحواض الترسیب األولیة.  االبتدائیةمرحلة المعالجة  .2
 conventional activatedمرحلة معالجة ثانویة مكونة من عملیة معالجة بالحمأة المنشطة التقلیدیة ( .3

sludge (CAS)  تتكون .(CAS    من أحواض تھویة إلزالة المواد العضویة القابلة للتحلل باإلضافة إلى
 النترجة وإزالة النتروجین إلى جانب أحواض الترسیب الثانویة. 

تتألف مرحلة المعالجة الثالثة من مرشحات الرمل البطیئة، والمعالجة بالكلور، وحوض التصریف للمیاه   .4
األردنیة    المعالجة. المعاییر  المعالجة  المیاه  نوعیة  تطابق  القیاسیة سوف  المواصفة   حسب 

)JS 893/2006 لمیاه الري من الفئة (A . 
داخل  .5 وتخزینھا  ثم طمرھا  التجفیف  ثم  ومن  الھوائي  والتخمیر  التكثیف  الحمأة عن طریق  معالجة  سیتم 

ا   وسوفالموقع.   المعاییر  المعالجة  من  الناتجة  الحمأة  للحمأةتطابق  القیاسی  ألردنیة  المواصفة   ة في 
JS 1145/2016   3الفئة. 

 

 صھاریج النضح من   میاه الصرف الصحي 
 المصدر  2.4.1

محطة من صھاریج النضح التي تنقل میاه الصرف الصحي  ال  الصرف الصحي الواردة الىسیكون مصدر میاه  
والزرقاء، باإلضافة إلى الحمأة المنقولة  من المناطق غیر المخدومة بشبكة صرف صحي في محافظتي عمان  

 من محطات معالجة الصرف الصحي في السلط والفحیص والبقعة. 

 الكمیة 2.4.2

والتي    )،2018/ یوم (  3م    018,11تم استالمھا في عین غزال بـ  یلتي  لصرف الصحي التقدر الكمیة الحالیة  
المتوقع أن  صھریج نضح  600أكثر من  یتم تسلیمھا من قبل   إلى حوالي  صحي  ل كمیة الصرف الصت. من 

حتى عام  / یوم    3م    005,22یبلغ حوالي  أن    مع تدفق مستقبلي متوقع  ،2035بحلول عام  / یوم    3م    500,16
 صھریج نضح. 1،250من المتوقع أن یتم نقل التدفق المستقبلي من قبل حوالي  .2045

سیتم نقل الحمأة من محطات   والزرقاء،من محافظتي عمان  صحي المنقولة  الصرف الباإلضافة إلى كمیات  
 . 2.2الجدول   یتم عرض كمیاتھا المتوقعة فيالتي معالجة السلط والفحیص والبقعة و

 كمیات الحمأة التي سیتم استالمھا من محطات معالجة میاه الصرف الصحي القائمة. 2.2الجدول 

 مصدر الحمأة السائلة
 من محطات معالجة 

 قائمةمیاه الصرف الصحي ال  

 معدالت التدفق السنوي للحمأة السائلة
 السنة)  / 3(م

 متوسط كمیة الحمأة السائلة
 الیوم) / 3(م

 78 28,057 محطة السلط 
 240 86,629 محطة البقعة

 40 14,400 محطة ماحص والفحیص
 358 129,086 المجموع 
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 النوعیة 2.4.3

تم تحدید نوعیة الصرف الصحي الذي سیتم ارسالھ إلى محطة الغباوي المقترحة لمعالجة الصرف الصحي  
كانون  وذلك ألغراض التصمیم بناًء على السجالت التي تم الحصول علیھا من محطة عین غزال للفترة من  

البیانات المستلمة  2018  أیلولإلى    2016  الثاني ً كیمالمستھلك  ألكسجین  لختبارات الخاصة  اال. وشملت    اویا
)COD،(  و) الكلیة  العالقة  ( و)،  TSSالمواد  المتطایرة  العالقة   ، N (NH3-N)  -األمونیا و)،  VSSالمواد 

.  )pHاألس الھیدروجیني (و  ،)4SOكبریتات (الو،  )TN - Total Kjeldahl Nitrogenالنیتروجین الكلي ( 
 . 2زات المؤثرة الواردة في الجدول تم اعتماد التركی اإلحصائیة،بناًء على التحلیالت 

 للصرف الصحي  الغباوي تصمیم األحمال والتركیزات لحطة. 2.3الجدول 

 المعدل الوحدة المعاییر 
 5,950 لیتر  \ملغم  ) CODاألكسجین المستھلك كیماویاً (
 2,700 لیتر  \ملغم  ) BOD5األكسجین المستھلك حیویاً (

 3,300 لیتر  \ملغم  ) TSSالمواد العالقة الكلیة (
 220 لیتر  \ملغم  Total Kjeldahl Nitrogen – TN)النیتروجین الكلي (

 C 15° درجة الحرارة للتصمیم 

 

 صرف الصحينظام معالجة میاه ال 

 conventional( الحمأة المنشطة التقلیدیةھي عملیة لمحطة المقترحة لـصرف الصحي عملیة معالجة میاه ال
activated sludge(    2.4الجدول    .التكثیف والتخمیر الھوائي ومن ثم التجفیفتلیھا معالجة الحمأة باستخدام 

 . 2.3والشكل   2.2وتصمیم العملیة موضح في الشكل  ھذه العملیةل وصفقدم ی

 ملخص لعملیة معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة للمحطة في الغباوي . 2.4الجدول 

 الوصف ھدف المعالجة مستوى المعالجة
  المحطة  لحمایة المعدات في − المعالجة األولیة 

وتحسین قابلیة معالجة میاه 
 الصرف الصحي 

مصافي الرمل والصخور لحمایة المعدات وضمان تدفق مستمر   −
 إلى وحدات المعالجة. 

 مصافي.  −
لمنع التراكمات  الدھون والزیوت والشحومالتھویة بالخلط وإزالة  −

 في وحدات المعالجة في اتجاه المصب 
وحدات التحكم في الروائح التي تشتمل على تركیب المرشحات   −

البیولوجیة وجمع الغازات من أعمال الرأس، ومھضمات / مكثفات  
 الحمأة ومبنى نزع الماء.

إلزالة غالبیة المواد الصلبة العالقة   − المعالجة االبتدائیة
 مة في المیاه العاد

خزان التحكم بتدفق میاه الصرف الصحي الواردة ویسمح لوحدات   −
المعالجة أن تعمل في ظل ظروف ثابتة. سیتم خلط التدفق المخزن  

  coarse bubble diffusersفي خزان التحكم بشكل مستمر عبر
 التي سترفع مستوى األكسجین المذاب. 

لمواد  ٪ إزالة ل 60حوالي  أحواض الترسیب األولیة والتي ستحقق −
. أحواض الترسیب األولیة  BOD٪ للـ  30الصلبة العالقة وإزالة 

 ستقلل من متطلبات الطاقة في المعالجة الثانویة. 
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 الوصف ھدف المعالجة مستوى المعالجة
نظام عالج بیولوجي یعمل على   − المعالجة الثانویة

أكسدة كل من المواد العضویة  
العالقة وغیر القابلة للذوبان مما  

یوفر أفضل تحسن في جودة المیاه  
 .المعالجة

عملیة الحمأة المنشطة التقلیدیة التي تتكون من خزان تھویة یحقق   −
أكسدة المواد العضویة وكذلك نترجة األمونیا، وخزان األكسجین  
الذي یحقق إزالة النتروجین، وخزان ترسیب ثانوي لفصل المیاه 

 المعالجة عن الحمأة المنشطة. 

المعالجة   مرحلة 
 الثالثة 

الثانوي وذلك من أجل  بعد العالج  −
توفیر میاه معالجة ذات جودة  

 عالیة.
التركیزات العالیة   للكلور،بالنسبة  −

من األمونیا والمواد الصلبة العالقة  
من الممكن أن تعیق تأثیر الكلور 

 على البكتیریا. 

مرشحات الرمل البطيء كأسّرة رملیة مستطیلة الشكل إلزالة المواد   −
 لك إزالة الفیروسات والبكتیریا. الصلبة العالقة والتعكر وكذ

باستخدام الكلور وذلك للحد من الجراثیم عن طریق استخدام    التعقیم −
وقت   توفیر  یجب  التطھیر،  لتحقیق  للجراثیم.  كمبید  ھیبوكلوریت 

مجم / لتر.   0.5دقیقة بتركیز متبقي من الكلور یبلغ   30تالمس مدتھ 
لغ / لتر من الجرعة  م  10سیوفر ھذا التطھیر بالكلور ما ال یقل عن  

تخزین  على  النظام  سیحتوي  احتیاطیة.  كلورة  على  وسیحتوي 
 اسطوانات غاز الكلور تكفي لالستخدام لمدة شھر. 

 خزان لتخزین المیاه المعالجة بسعة تخزین لمدة یوم واحد.  −
والحمأة  لتصبح   − معالجة الحمأة ممستقرة  منع  یتم 

وتقل الرائحة  مسببات  ی انبعاث  ل 
 ل الحجم ی األمراض وتقل

 Gravity thickened aerobic(الحمأة    ومكثف  ضماھ −
digester (    المعالجة  مراحل  الناتجة من  الحمأة  لكل من  لتوفیر الھضم

 .األولیة والثانویة
الحمأة باستخدام أجھزة الطرد المركزي لتقلیل حجم  نزع المیاه من   −

 .٪ من محتوى المادة الجافة  22 نسبة الحمأة وزیادة جفافھا إلى
٪ محتوى  50نسبة    تجفیف حمأة حتىالدفیئة لسرة  األسیتم استخدام   −

المساحة المطلوبة  استخدام األسرة الدفیئة  تقلل تكنولوجیا    .مواد جافةك
حد   أقصى  إلى  الشمسیة  الطاقة  استخدام  زیادة  خالل  من  للتجفیف 

 ر. باإلضافة إلى توفیر غطاء یحمي من ھطول األمطا
في  − وتخزینھا  المجففة  الحمأة  جمع  سیتم  حیث  الموقع  في  التخزین 

 .منطقة التخزین
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 . شكل توضیحي لمخطط مراحل المعالجة في محطة الغباوي لمعالجة الصرف الصحي 2.3الشكل 
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 وحدات معالجة میاه الصرف الصحيتصمیم . مخطط توضیحي ل2.4الشكل 
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 نظام التحكم في الرائحة  

الھواء  WWTPسیكون لدى محطة معالجة میاه الصرف الصحي ( للتحكم في الرائحة لتحقیق شفط  ) نظام 
ومنشآت معالجة الحمأة وخزانات الحمأة  )Headworks(  واالبتدائیة المعالجة األولیةخالل مراحل ومعالجتھ 

وأي ھیاكل إضافیة قد تنبعث منھا رائحة كریھة وغازات ضارة. سیتم ضبط نظام التحكم في الرائحة ھذا لتحقیق  
تغییرات في الھواء في الساعة. نظام التحكم في الرائحة من المفضل أن یكون    6حد أدنى یبلغ  تغییر في الھواء ب

 نظاًما بیولوجیًا. 

 ستتألف أنظمة التحكم في الروائح مما یلي: 

   لتفریغ میاه الصھاریج  التي تستخدمھا  قناة الصرف الصحي  تغطیة  قناة الصرف الصحي: سیتم  عند 
 ر شفط للھواء من أجل التحكم الكافي في الرائحة. الصرف الصحي المنقولة مع توفی

 .في مبنى األعمال الرئیسیة: سیكون مرفقًا مغلق ومجھًزا بنظام تحكم مناسب للرائحة 
 .في خزان التسویة: سیتم تزویده بخلط ھواء كافي لمنع استقرار المواد الصلبة وتولید الرائحة 
 عامل مع الحمأة: سیتم تغطیة مثخنات الحمأة وتزویدھا في مبنى نزح الحمأة، وخزانات الحمأة ومرافق الت

تغییرات في الساعة، في حین أن شفط ھواء مبنى نزح المیاه سیكون    6بشفط للھواء لمدة ال تقل عن  
 تغییر للھواء في الساعة. 12تغییر الھواء 

 

 المعالجة وإعادة االستخدام المحتملة  الصحي جودة میاه الصرف 

ة األردن للمیاه، یجب معالجة جمیع میاه الصرف الصحي واستخدامھا كبدیل للمیاه العذبة  تماشیا مع إستراتیجی
إعادة استخدام    893/2006 (JS)تتناول المواصفة القیاسیة األردنیة  و ألغراض الري في القطاع الزراعي.  

  لمواصفة القیاسیة لجة. وفقًا لـالمیاه العادمة المعالجة ومعاییر التحكم في التخلص من المیاه العادمة المنزلیة المعا
JS 893/2006،    أنھ من الضروري لجمیع مشاریع محطات معالجة میاه الصرف الصحي الجدیدة أن كما 

المعالجة    یجب استخدام جمیع كمیات المیاه العادمة وإلعادة استخدام میاه الصرف الصحي.  خطة  على  مل  تتش
بشكل رئیسي محاصیل األعالف واألشجار ألغراض الري وداخل حدود محطة معالجة میاه الصرف الصحي و

  ھذه المیاه المعالجة في المناطق البریة المحیطة بمحطة معالجة میاه الصرف الصحي. یجب أن تتوافق خصائص  
 21المؤرخ  توجیھات مجلس االتحاد األوروبي مع للري الفئة أ وكذلك  JS 893/2006 المواصفة القیاسیة  مع

 . 2.5الجدول  الموضحة فيو)  EEC/   91/271( المنزلیةعالجة میاه الصرف بشأن م 1991مایو  
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 وي للصرف الصحياالغب حطةوالتركیزات الخاصة بتصمیم األحمال . 2.5الجدول 

 الوحدة  المعاییر 

تركیز میاه  
الصرف 
الصحي 
 الداخلة

تركیز المیاه  
 المعالجة

المواصفة 
 األردنیة

(JS 893 / 
2006) 

توجیھات  
مجلس االتحاد  

األوروبي 
/)271  /

EEC( 

النسبة 
المئویة 

الفعلیة التي  
سیحققھا نظام  

 المعالجة

استعمالھا  إعادة 
ألغراض الري  

 الفئة أ –

نسبة 
التخفیض  
المطلوبة 

)% ( 

مسبة مئویة  
 (%) 

األكسجین المستھلك حیویاً  
)BOD5 ( 

 98.9 90-70 30 30 2,700 لیتر  \ملغم 

ألكسجین المستھلك كیماویاً  
)COD ( 

 98.3 75 100 100 5,950 لیتر  \ملغم 

 -   2> - لیتر  \ملغم  ) DOاألوكسجین الذائب (
 98.5 90 50 50 3,300 لیتر  \ملغم  ) TSSالمواد العالقة الكلیة (

pH - 6-9 6-9 6-9 - - 
 - - NTU - 10 10 العوكرةدرجة 

 - - 30 30 - لیتر  \ملغم  ) NO3النترات (
 79.5 - 45 45 220 لیتر  \ملغم  ) TN( النیتروجین الكلي

 - - *PO4  mg/L - - 30الفسفور كـ 
 االیشیریشیا كوالي 

)E. Coli( 
العدد األكثر 
احتماالً أو  

وحدة تكوین 
مستعمرة  

 لیتر 100 \

- 100 100 - - 

بویضة لكل  بیوض الدیدان المعویة
 لیتر

 ≤ 1 ≤ 1 - - 

الدھون والزیوت والشحوم 
)FOG ( 

 - - 8 8 - لیتر  \ملغم 

 - - -  C 15° درجة الحرارة للتصمیم 

مجم /  15) ھو PO4إلى أن الحد األقصى لفسفور (ممثل كـ  JS 893: 2006* بالنسبة للتصریف في الودیان، تشیر المواصفة 
 لتر.

 

 خیارات إلعادة استخدام الصرف الصحي المعالج:  ثالث تم مراجعة  

  التفریغ في وادي قریب؛ 
  إعادة استخدام للري في مناطق االستثمار الزراعي ومنطقة الحزام األخضر المشار إلیھا من قبل أمانة
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  3.2 في القسم  3.2الشكل   عمان الكبرى في المخطط الرئیسي الستخدام األراضي لشرق عمان (انظر
 و  )؛حول تحلیل البدائل

   ألغراض الري المقید.وذلك  توفیر میاه الصرف الصحي المعالجة لمستخدمي میاه من المجتمع المحلي 
 

رحلة من تطویر المشروع، تم احتیار تصریف الصرف الصحي المعالج الى الوادي القریب. مجرى في ھذه الم
یتم استخدام  تصریف ھذا الوادي ھو جزء من حوض نھر الزرقاء الذي یتدفق في نھایتھ إلى سد الملك طالل.  

أحرى لمعالجة میاه  المیاه من ھذا السد ألغراض الري والسد یتلقى أیًضا میاه الصرف المعالجة من محطات  
ذلك محطة   في  بما  الصحي،  الصحي   .السمراالصرف  الصرف  استخدام  الخیارات األخرى إلعادة  وتناقش 

بشأن تحلیل بدائل إعادة استخدام النفایات السائلة المعالجة. ومع ذلك، لغرض تخطیط    3.2المعالج في القسم  
كما  ھو تصریف الصرف الصحي المعالج الى الوادي القریب    الخیار  المشروع ودراسة تقییم األثر ھذه، فإن

سیتم االتفاق على خیار إعادة االستخدام محلیا ألغراض الري في مرحلة الحقة.   .2.5الشكل    ھو موضح في
المعالجة  لصرف الصحي  میاه االخیار بعض البنیة التحتیة، مثل خط أنابیب ومحطة ضخ لتوجیھ    اتطلب ھذ یقد  و

 إلى مناطق الري. 

 
 الصرف الصحي المعالج  صریف. مسار الوادي لت 2.5الشكل 

 

 التخلص من الحمأة  

الصرف الصحي   میاه  معالجة  ینتج عن محطة  أن  المتوقع  الحمأة    285من  الیوم من  في  ملیون متر مكعب 
طن في الیوم. بالنظر إلى القیود المنصوص علیھا في    62٪ ومادة جافة    50المجففة مع نسبة رطوبة تصل إلى  

) وأن الحمأة المجففة من محطة معالجة میاه الصرف 2الملحق  (انظر    JS 1145/2016المواصفة األردنیة  
٪)، فإن خیارات التخلص من الحمأة / إعادة   40من حیث محتوى الرطوبة (>    2الصحي سوف تلبي الفئة رقم  

 استخدامھا تشمل: 
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 للتربة في المراعي داخل منطقة المشروع مع مراعاة الشروط والقیود    حسنلجة كماستخدام الحمأة المعا
 وتوافر األرض؛ JS 1145/2016  المواصفة األردنیة التي توفرھا

  المكب؛   ةسواء مع أو بدون توسع  أمانة عمان في مكب الغباوي الذي تدیره  من الحمأة المعالجة    التخلص 
 لموقع و في ا الحمأة المعالجة والمجففة تخزین 
  الكلنكر. كوقود  /للحرق إعادة استخدام الحمأة 

 

كان التخزین في الموقع    البدائل،حول تحلیل   3.3استنادًا إلى تحلیل خیارات اإلدارة المختلفة الواردة في القسم 
ھو الحل المؤقت (قصیر األجل) الموصى بھ حتى یتم إنشاء استراتیجیة وطنیة إلدارة الحمأة. سیتضمن التخزین 

ً في الموقع   ٪ من محتوى المادة الجافة. وسیتبع  22ة جفافھا إلى حوالي  میكانیكیًا لتقلیل حجم الحمأة وزیاد   تجفیفا
تخزین المخزون  لسلطة  ٪ من محتوى المادة الجافة. سیتیح ذلك لـ50تجفیف الدفیئة للحمأة المبللة حتى  ال ذلك تقنیة  

سنوات مع الحفاظ على المرونة في االنتقال إلى حل طویل األجل بمجرد   7إلى    5في الموقع بسعة تتراوح من  
 وضع استراتیجیة وطنیة. 

یعتبر خیار    لذلك،للتربة حالیًا بسبب اعتبارات اجتماعیة.  كمحسن  ال تتم ممارسة إعادة استخدام الحمأة المعالجة  
  المالیة، والجدوى    التقنیة،إعادة االستخدام ھذا خیار طویل األجل یتطلب المزید من التحقیق من حیث صالحیتھ  

 والقبول االجتماعي. 

 

 ارد المشروعكفاءة مو 
 كفاءة الطاقة 2.9.1

تم أخذ العدید من تدابیر كفاءة الطاقة في االعتبار أثناء تصمیم محطة معالجة میاه الصرف الصحي. ھذه التدابیر 
 . 2.6الجدول ملخصة في 

 تدابیر كفاءة استخدام الطاقة في محطة الغباوي  .2.6الجدول 

 الوصف قیاس كفاءة الطاقة  رقم 

الصرف الصحي على الجاذبیة وبالتالي التخلص من أي متطلبات  تعتمد عملیة معالجة میاه   عملیة المعالجة بالجاذبیة  1
 .والحمأة لتدویرللضخ باستثناء مضخات إعادة ا

طاقة   مرشح الرمل البطيء  2 البطيء  الرمل  مرشحات  تتطلب  الجاذبیة.  على  تعتمد  البطیئة  الرمال  مرشحات 
 .سریعة الضغطمیكانیكیة قلیلة أو معدومة للعمل مقارنة مع مرشحات الرمل 

٪ من الطاقة مقارنةً بأجھزة  10سیستھلك استخدام أجھزة التھویة السطحیة ما ال یقل عن   نظام التھویة  3
 .دقیقةالفقاعات ذات الالتھویة الغاطسة و

باستخدام   4 الحمأة  تجفیف 
 األسرة الدفیئة

لتجفیف الحمأة التي تزید عن الدفیئة ھي الخیار األقل استھالًكا للطاقة  باألسرة  تجفیف  التقنیة  
 ٪ لكل متر مكعب من الحمأة مقارنة بتقنیات التجفیف المیكانیكیة والحراریة األخرى. 50

موقع   5 في  الحمأة  تجمیع 
 المحطة 

تكدیس   المعالجةیعد  مقارنة   الحمأة  الحمأة  للتخلص من  للطاقة  استھالًكا  األقل  الخیار  ھو 
 بالخیارات / التقنیات األخرى. 
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 تقلیل النفایات  2.9.2

خذ تدابیر تقلیل النفایات السائلة والصلبة في االعتبار عند تصمیم محطة معالجة میاه الصرف الصحي كما  م أت
 یلي: 

   معالجة السائلة: ستتم  الصحيالنفایات  الصرف  استخدامھا    میاه  للري ویمكن  المطلوبة  للمعاییر  وفقًا 
القس سابقا  ألغراض الري كما تمت مناقشتھ   . عالوة على ذلك، سیتم  من وصف المشروع  2.7م  في 

 ٪. 50تجفیف الحمأة السائلة الناتجة عن محطة معالجة میاه الصرف الصحي لتقلیل المحتوى السائل إلى  
   یوم من محطة معالجة میاه الصرف الصحي / 3م   285الصلبة: سیتم تجفیف الحمأة الناتجة البالغة  النفایات

التخلص من مكن  سنوات). ومع ذلك، على المدى الطویل، من الم   7(لمدة    مد وتخزینھا كخیار قصیر األ
خصائص   للتربة في المراعي المحیطة لتحسین محسنالحمأة المجففة في مكب النفایات أو استخدامھا ك

 حول تحلیل البدائل. 3.3التربة كما تمت مناقشتھ في القسم  
 

 تقدیر تكلفة المشروع الجدول الزمني للتنفیذ وتقدیر الید العاملة و 

ستتم إضافة فترة دعم تشغیل    ذلك،شھًرا. عالوة على    24من المتوقع أن تستمر مرحلة بناء المشروع لنحو  
والتشغیل  والصیانة  للقدرات  مناسب  بناء  أجل ضمان  من  المقاول  عمل  نطاق  إلى  واحد  عام  لمدة  وصیانة 

أن یقوم المقاول    ھا عاًما واحدًا بعد المناسبین لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي. تبدأ ھذه المھمة التي تبلغ مدت
بشكل دائم في    اثنینمھندسین  یجب توفیر مدیر واحد و  الفترة،. خالل ھذه  الجھة المشغلةتسلیم المشروع إلى  ب

 .صحيوجمیعھم متخصصون في تشغیل وصیانة محطات معالجة میاه صرف  الموقع

إلى   البناء متوقع أن یصل  العمالة خالل مرحلة  أشھر) وستتضمن    4(لفترة ذروة مدتھا  شخص    300حجم 
 مركبة خفیفة.  25معدات بناء ثقیلة و  25استخدام حوالي  

التشغیل، ستعمل محطة معالجة میاه الصرف الصحي لمدة    50عمر المشروع ھو     24عاًما وخالل مرحلة 
حطة معالجة میاه  ساعة لتفریغ الصھاریج. القوى العاملة المتوقعة المطلوبة خالل مرحلة تشغیل م  12ساعة مع  

 . 2.7الجدول موظفًا كما ھو موضح في  30الصرف الصحي حوالي 

 خالل مرحلة التشغیل  في المحطة القوى العاملة .2.7الجدول 

 العدد  عدد مشغلي المرافق 
 1 مدیر 

 1 ھندس كھرباء م 
 1 مھندس میكانیكي 

 4 مشغلین 
 1 میكانیك   فنیین

 1 كھرباء فنیین  
 1 فنیین مختبر 

 4 ) الخ.حارس،   كاتب،اإلدارة (
 1 سائق 
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 العدد  عدد مشغلي المرافق 
 15 العمال 

 30 المجموع 

 

 ملیون دینار.   4.5ملیون دینار وتكلفة التشغیل والصیانة بحوالي    46األولیة لبناء المشروع بحوالي  تقدر التكلفة  
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 تحلیل البدائل  3

) تكنولوجیا معالجة میاه الصرف 1یقدم ھذا القسم تحلیًال لبعض البدائل لتطویر المشروع فیما یتعلق بما یلي: (
 ) المختارة،  ا2الصحي  میاه  استخدام  إعادة  خیارات   () المعالجة،  الصحي  الحمأة  3لصرف  من  التخلص   (

 المشروع.عدم تنفیذ ) بدیل "ال مشروع" والذي یفترض 4وإدارتھا، (

 

 تكنولوجیا معالجة میاه الصرف الصحي  

تحدید   المعالجة  من أجل  التي ستكون حلوًال مناسبة  تكنولوجیا  المعالجة  بدائل  العدید من  تم بحث  للمشروع، 
الصرف الصحي. تفي أنظمة المعالجة التي تمت مناقشتھا بالعدید من المتطلبات المتعلقة بتكلفة  لمعالجة میاه  

لألغشیة   الحیوي  المفاعل  مثل  بالمعاییر  تفي  ال  التي  المعالجة  أنظمة  العالج.  وكفاءة  التشغیل  وتكلفة  البناء 
)Membrane Bio-Reactorألخرى، التي ال تستخدم على  )، وبرك األكسدة باإلضافة إلى التقنیات الحدیثة ا

نطاق واسع وال یوجد خبرة سابقة في استخدامھا في المنطقة، لم یتم النظر فیھا بشكل إضافي. ونتیجة لذلك، تم  
متر مكعب   22500متر مكعب في الیوم و  16000تقییم بدائل العالج الثالثة التالیة لمجموعة من التدفقات بین 

 في الیوم: 

  أة المنشطة التقلیدیة (: عملیة الحم1البدیلConventional Activated Sludge؛( 
  ؛ و ئةالرمل البطیمرشحات الھوائیة متبوًعا بمرشحات األراضي الرطبة أو  رك: نظام الب2البدیل 
   المختلطة3البدیل لألسرة  الحیوي  المفاعل  عملیة   :  )Mixed Bed Bio-reactor- MBBR 

Process( . 
 

وفقًا ألنواع    المساحةمتطلبات  من حیث اللمحة العامة و  لمحة عامة عن ھذه البدائل الثالثة  3.1الجدول  یقدم  
على تقییم صالحیة البدائل قید النظر في ضوء  تكنولوجیا المعالجة ومعدالت التدفق المتوقعة. وبالتالي، فقد عمل  

 : األرض  مساحة القیود المفروضة على توافر 

 ) التقلیدیة  المنشطة  الحمأة  استخدام عالج  تم  فسیكون  Conventional Activated Sludgeإذا   ،(
الماء   ونزع  المراحل  ثالثي  لعالج  البطيء  الرمل  مرشح  استخدام  ھو  للتطبیق  القابل  الوحید  الخیار 

 لمیكانیكي مع أسرة تجفیف الطوارئ لمعالجة الحمأة. ا
 الھوائیة ( كال تبدو البرAerated Lagoons ض األرمساحة  ) بدیالً قابالً للتطبیق بسبب قیود. 
   على غرار الحمأة المنشطة التقلیدیة، إذا كان من الضروري استخدام تقنیة معالجةMBBR  فإن الخیار ،

ام مرشح الرمل البطيء للمعالجة الثالثیة والتجفیف المیكانیكي مع أسرة  الوحید القابل للتطبیق ھو استخد 
 تجفیف الطوارئ لمعالجة الحمأة.
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 . نظرة عامة على تقنیات معالجة میاه الصرف الصحي المدروسة ومتطلبات المساحة3.1الجدول 

 نظرة عامة  البدائل
قد تتكون أعمال المشروع من (على 

 سبیل المثال ال الحصر) 

 متطلبات األرض 
 (المساحة المقدرة بالدونم) 

 وصف العملیة  االستنتاج
22،500  

 /الیوم  3م
16،500  

 /الیوم  3م
عملیة  1البدیل    :

المنشطة   الحمأة 
 )CASالتقلیدیة (

أحد أكثر األنظمة فاعلیة في إزالة   −
المواد العضویة من میاه الصرف  

 الصحي. 
الحمأة  − من  كبیرة  كمیات  تنتج 

إھدارھا   یجب  والتي  المنشطة 
المواد   توازن  على  للحفاظ 

 المتفاعلة.
لھا   − المنتجة  خاصیة  الحمأة 

إلى   تحتاج  ولكنھا  جیدة  ترسیب 
مزید من االستقرار لتقلیل المواد  

 العضویة والرائحة. 
من    میاه الصرف الصحيیتم نقل   −

خزانات   إلى  التھویة  خزانات 
الحمأة   فصل  یتم  حیث  الترسیب 
خزانات   إلى  تدویرھا  وإعادة 
الزائدة   الحمأة  ویتم ضخ  التھویة 

المثخنات   إلى   والھضم،إلى  ثم 
نزح  أحواض   آالت  أو  التجفیف 

 المیاه.

للمعالجة   − األولیة  المراحل  أعمال 
إزالة   الغربلة، غرف  (االستقبال، 

 الزیوت) 
 خزان التكافؤ  −
 تسویة األولیة خزانات ال −
 خزانات التھویة  −
 خزانات الترسیب الثانویة  −
 محطات الضخ  −
 نظام الكلورة  −
تشیدرطبة  الرض  األ − إلزالة    التي 

رملیة   مرشحات  أو  النیتروجین 
 بطیئة

 شبكة وخزان للري  −
 ھضم الحمأة الھوائیة  −
 مكثفات الحمأة −
تجفیف األسرة مع أو بدون آالت   −

 نزح المیاه

CAS   مع مرشح رمال
بطيء وأسّرة تجفیف  

)CAS 1 ( 

استخدام   279 360 سیتم  كان  إذا 
المنشطة،   الحمأة  معالجة 
من   یحد  األرض  قید  فإن 

ال لمرشح  اختیار  عملیات 
للمعالجة   البطیئة  الرمال 
المیاه  ونزح  الثالثیة 
 المیكانیكي لمعالجة الحمأة.

CAS   مع مرشح الرمال
تجفیف المیاه  \ البطيء ونزح

 ) CAS 2المیكانیكیة ( 

152 119 

CAS   مع سریر رطب
 ) CAS 3وتجفیف ( 

(Constructed 
Wetland and Drying 

Beds) 

585 455 

CAS   مع األراضي الرطبة
المنشأة ونزح المیاه  

 المیكانیكیة  
)CAS 4 ( 

377 295 

نظام  2البدیل    :
الھوائیة   البحیرات 
األراضي   یلیھ 
أو   المنشأة  الرطبة 
الرملیة   المرشحات 

البطیئة 
)Aerated 

lagoons 

في   − عالیة  المواد  كفاءة  إزالة 
األمراض   ومسببات  العضویة 
 وتكلفة أقل نسبیا وبساطة العملیة. 

عادة ما تستخدم كبدیل ألحواض   −
مساحة   لتقلیل  النفایات  تثبیت 

 األرض الالزمة للمعالجة. 
ھوائیة،   − ال  برك  من  یتألف 

نضوج   وبرك  مھواة،  وبحیرات 

للمعالجة   − األولیة  المراحل  أعمال 
إزالة   الغربلة، غرف  (االستقبال، 

 الزیوت) 
برك  − ھضم  مع  مھواة  بحیرات 

المواد الصلبة الالھوائیة داخل قاع  
 مستوي للبحیرة الھوائیة 

بحیرة مھواة مع فلتر رمل  
 AL) بطيء وأسرة تجفیف

1) 

االستنتاج   510 669 القید  تم  أن 
استخدام   یستبعد  المساحة 
البحیرات   معالجة  خیار 

بحیرة مھواة مع مرشح   الھوائیة. 
ونزح المیاه  رملي بطيء 
 (AL 2) المیكانیكي

449 345 

الجون مھّوى مع أّسرة  
  (AL 3) رطبة مجففة 

719 546 
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 نظرة عامة  البدائل
قد تتكون أعمال المشروع من (على 

 سبیل المثال ال الحصر) 

 متطلبات األرض 
 (المساحة المقدرة بالدونم) 

 وصف العملیة  االستنتاج
22،500  

 /الیوم  3م
16،500  

 /الیوم  3م
system 

followed by 
constructed 

wetland or 
slow sand 

filters ( 

وأخیراً   صخري،  مرشح  مع 
رطبة   لتحقیق    تشیدأرض 

فوسفور ومسببات  النیتروجین وال
الطلب   وتقلیل  األمراض 
البیولوجي   األوكسجیني 

)BOD .( 

مرشحات   − مع  النضج  برك 
 الصخور 

المنشأة أو فالتر    األراضي الرطبة  −
 الرمل البطیئة 

 بركة تخزین الري  −
نزح   − أو آالت   / تجفیف األسرة و 

 المیاه

بحیرة مھواة مع األراضي  
الرطبة المنشأة ونزح المیاه  

 (AL 4) المیكانیكي

499 381 

عملیة  3البدیل    :
الحیوي   المفاعل 
ذي السریر المختلط  

)Mixed Bed 
Bio-reactor 

Process ( 

المواد   − إزالة  في  عالیة  كفاءة 
میاه  من  والنیتروجین  العضویة 

 الصرف الصحي. 
الحیویة،   − المفاعالت  في خزانات 

القابلة   العضویة  المواد  تتأكسد 
بواسطة   الحیوي  للتحلل 
للعملیة.   المقدم  األكسجین 
خالیا   ھي  الناتجة  المنتجات 
متصلة   جدیدة  میكروبیولوجیة 

وثاني  بالوسائط   البالستیكیة 
ال الكربون  إطالقھ ذأكسید  یتم    ي 

 الغالف الجوي.  الى
منفاخ   − من  التھویة  نظام  یتكون 

لتزوید   الھواء  وناشرات  ھواء 
 األكسجین للعالج الھوائي. 

من    میاه الصرف الصحيیتم نقل   −
الترسیب   خزانات  إلى  المفاعل 
إلى   الحمأة  ضخ  یتم  حیث 
إلى  ثم  والھضم،  المثخنات 

لتجفیف أو آالت نزح  لمجففات  ال
 المیاه.

للمعالجة   − األولیة  المراحل  أعمال 
إزالة   الغربلة، غرف  (االستقبال، 

 الزیوت) 
 خزان التكافؤ  −
 خزانات التسویة األولیة  −
مفاعل بیولوجي مختلط مع مناطق   −

 خالیة من األكسجین واألكسجین
 محطة ضخ إعادة التدویر  −
 خزانات الترسیب الثانویة  −
 نظام الكلورة  −
 CWLرملیة بطیئة أو   مرشحات −
 محطة ضخ  −
 ھضم الحمأة الھوائیة  −
 مكثفات الحمأة −
نزح   − أو آالت   / تجفیف األسرة و 

 المیاه
 شبكة وخزان للري  −

مفاعل حیوي مختلط مع  
مرشح رملي بطيء وأسّرة  

 (MBBR 1) تجفیف

في   274 355 أنھ  إلى  التوصل  تم 
معالجة   استخدام  حالة 
ذات   الحیویة  المفاعالت 

المختلط  السریر  
)MBBR  قید فإن   ،(

من  مساحة   یحد  األرض 
إلى   العملیات  اختیار 
البطیئة   الرمال  مرشح 
ونزح   الثالثیة  للمعالجة 
لمعالجة   المیكانیكي  المیاه 

 الحمأة. 

مفاعل حیوي مختلط مع  
مرشح رمل بطيء ونزح  

 المیاه المیكانیكي
(MBBR 2) 

147 114 

مفاعل حیوي مختلط ذو  
أرض رطبة  سریر مع  

 (MBBR 3) وتجفیف

580 450 

مفاعل حیوي مختلط مع  
األراضي الرطبة المنشأة  

 ونزح المیاه المیكانیكي 
(MBBR 4) 

372 290 
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إلى   ھما  البدیلین  ،  3.1الجدول  استنادًا  للتطبیق  التقلیدیةالقابلین  المنشطة  الحمأة  كالھما  MBBRو  عملیة  ؛ 
تجفیف الطوارئ  الالمیاه المیكانیكي مع أسرة  مرحلة المعالجة الثالثة وتنشیف  یستخدم مرشح الرمل البطيء ل

التي   الفني  الفریق  تقییم نوعي استنادًا إلى خبرة  تم إجراء  لعالج الحمأة. أخیًرا لتحدید البدیل األمثل للعالج، 
 . ة والتشغیلیة والبیئیةوینظرت في العوامل الفنیة والبنی

 30أعطیت كل واحدة من ھذه المجموعات وزنا لتكون قادرة على إجراء التقییم النوعي. التقنیة مرجحة بنسبة  
٪. ھذه األوزان تنظر في   20٪ والبیئیة بنسبة    20٪، ومجموعة التشغیل والصیانة بنسبة    30٪؛ البناء بنسبة 

إلى    25لنوعیة أھمیة نسبیة بقیمة تتراوح من  األھمیة النسبیة للمجموعة. ضمن كل مجموعة، تُعطى المعاییر ا
 : كالتالي  100٪

  100 -حرجة   ٪ 
  75 -مھم جدا   ٪ 
  50 -مھم  ٪ 
  25 -غیر مھم  ٪ 

 

 . 3.2الجدول   یعطي ھذا الكسر مضروبًا في وزن المجموعة، الوزن الكلي لكل معیار كما ھو موضح في

 . الوزن المخصص لكل من المعاییر لتقییم بدائل تكنولوجیا معالجة میاه الصرف الصحي3.2الجدول 

وزن  المجموعة 
تصنیف  المعیار  المجموعة 

 األھمیة 
مجموع 
 الترجیح 

 %30 التقنیة

 0.038 50 تجربةال
 0.075 100 موثوقیة العملیة 

 0.038 50 عملیةمرونة ال
 0.019 25 تحكمعملیة ال

 0.075 100 احتمالیة انبعاث الرائحة
 0.056 75 مساحة األرض

 0.133 100 تكلفة عملیة البناء %20 اعمال بناء
 0.067 50 عملیة البناءبساطة 

 %30 التشغیل

 0.086 100 عملیة الطاقة الكھربائیة
 0.043 50 المعالجة باستثناء تكالیف الطاقة  تكالیف عملیة

 0.043 50 التقنیة بالمشغل معرفة 
 0.043 50 صیانةمعرفة موظفي ال

 0.086 100 المتولدة الحیویة المواد الصلبة

 %20 البیئة

االقتصادیة (مثل العمالة وقبول  -القضایا االجتماعیة 
 0.086 75 وتوعیتھم)  المشروع لدى المجتمع المحلي

  واحتمالیة نقل الھواء،قضایا الصحة العامة (مثل تلوث 
 0.057 50 والصحة والسالمة المھنیة)  مراض،ألا

 الطبیعیة،الموارد الطبیعیة والبیئة (أي النباتات والحیوانات 
 0.057 50 تلوث موارد المیاه الجوفیة) الحمأة،التخلص من 
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) مقابل كل واحد من MBBR(عملیة الحمأة المنشطة التقلیدیة، ونظام البرك الھوائیة و تم تقییم البدائل الثالثة  
استند   أعاله.  المذكورة  فيالمعاییر  الموضحة  األوزان  إلى  النوعیة    3.2الجدول    تصنیف كل خیار  والنتائج 

ھو   10(  10من أصل  نقاط    اعطاءهتم  لكل بدیل قابل للتطبیق  رب سابقة في مشاریع مماثلة.  االمعطاة في تج
  عاله للتوصل إلى متوسطاألوزان المحددة أ مجموع النقاط ب  ضرب تم  ثم    .أعالهاألعلى) مقابل المعاییر المذكورة  

 نقاط. مجموع ال

 Advanced(الھوائیة    رك . على الرغم من أن البللمشروع  ھو مقارنة بین التقنیات األكثر صلة  3.3الجدول  
Integrated Aerated Lagoons(    إال أن ھذه العملیة لم یتم اختیارھا ألنھا تتطلب    مستوى،سجلت أعلى

 مساحة أرض أكبر من المساحة المتاحة للمشروع. 

 متوسط مجموع النقاط لكل معیار  .3.3الجدول 

 الوزن الكلي  معیار ال
CAS MBBR   الھوائیة البحیرات 

 المتكاملة المتقدمة 
 مالحظات 

النتیجة  
النتیجة   النتیجة  النسبیة 

النتیجة   النتیجة  النسبیة 
 النتیجة  النسبیة 

من   0.38 10 0.23 6 0.34 9 0.038 تجربة  المزید  تستخدم 
میاه   معالجة  محطات 
البلدیة   الصحي  الصرف 

األردن  AL في 
ثم     CASتلیھا  ومن 

MBBR . 
من     AL 0.75 10 0.68 9 0.60 8 0.075 موثوقیة العملیة  المزید  یضمن 

التدفق   ونوعیة  التخفیف 
  MBBRالمستقرة.  

في إنتاج    CASن  مأفضل  
 مستقرة.   میاه معالجة جودة  

من   0.30 8 0.38 10 0.34 9 0.038 مرونة العملیة  المزید  إضافة  یمكن 
بسھولة    لزیادةالوسائط 
العالجی  للـ  القدرة    ة 

MBBR  .  كل    تتطلبفیما
عمال  أ  CAS و AL من 

القدرة    ة توسع لزیادة 
 .العالجیة

بإمكانیة   CAS تتمیز 0.15 8 0.17 9 0.19 10 0.019 تحكم العملیة 
في  عن   MLSS التحكم 

 .طریق تنظیم ھدر الحمأة 
تولید   إمكانیة 

 الروائح 
0.075 9 0.68 9 0.68 10 0.75 CAS    وMBBR  

ھدر  تتطلبان    / معالجة 
 . یومي في الحمأة

حجم   MBBR تقلل 0.34 6 0.56 10 0.45 8 0.056 مساحة األرض  من 
  خزانات التھویة. یتطلب

AL       أكبر من  مساحة 
CAS      أوMBBR . 
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 الوزن الكلي  معیار ال
CAS MBBR   الھوائیة البحیرات 

 المتكاملة المتقدمة 
 مالحظات 

النتیجة  
النتیجة   النتیجة  النسبیة 

النتیجة   النتیجة  النسبیة 
 النتیجة  النسبیة 

بناء   تكلفة 
 العملیة 

.   مكلفة MBBR وسائط 1.33 10 0.93 7 1.07 8 0.133
AL    ستخدم الحد األدنى  ت

والھیاكل   المعدات  من 
 .المیكانیكیة

عملیة   بساطة 
 البناء 

خاصة  ھناك   0.67 10 0.47 7 0.53 8 0.067 متطلبات 
وسائط  الستخدام 

MBBR . 
الطاقة   معالجة 

 الكھربائیة 
0.086 7 0.60 6 0.51 10 0.86  AL   تستھلك الحد األدنى

الطاقة.    یتطلبمن 
MBBR   أكثر  ط اقة 

من والتھویة   للخلط 
CAS. 

العملیة   تكالیف 
 غیر الكھرباء 

تتطلب 0.43 10 0.26 6 0.30 7 0.043 أي   AL ال 
الحد  وتتطلب    كیماویات،

الصیانة   من  األدنى 
 .والقوى العاملة

التقنیة   المعرفة 
 للمشغل 

 و MBBR تتطلب 0.43 10 0.39 9 0.39 9 0.043
CAS     أعلى من مستوى 

المشغل   لدى  المعرفة 
 . ALبالمقارنة مع 

موظفي   معرفة 
 الصیانة 

 و MBBR تتطلب 0.43 10 0.34 8 0.34 8 0.043
CAS     أعلى من مستوى 

المشغل   لدى  المعرفة 
 . ALبالمقارنة مع 

المواد    - بیو  
 الصلبة المولدة 

بكثیر   AL ینتج 0.86 10 0.60 7 0.51 6 0.086 حمأة أقل 
یومیًا.  ال   اھتماًما  تتطلب 
حمأة ثانویة   MBBR تنتج

 . CASن  أقل م 
القضایا  

االجتماعیة  
 واالقتصادیة 

في   0.51 6 0.86 10 0.86 10 0.086 أقل  عمل  فرص 
معالجة     ALمحطات 

بـ   و    CASمقارنة 
MBBR . 

الصحة   قضایا 
 العامة 

یتم إنتاج المزید من الھباء   0.40 7 0.46 8 0.57 10 0.057
في  )  aerosols(الجوي  

AL    تلیھاCAS  )rotor 
aerators  ثم  (MBBR  

)diffusers .( 
الموارد  

 الطبیعیة والبیئة 
 AL مزید من التبخر من 0.51 9 0.57 10 0.57 10 0.057

بـ  و MBBR مقارنة 
CAS. 

 8.1 ------ 8.3 ---- 1.000 مجموع النقاط 
 

9.1  
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(بناًء على   أعاله  الوارد  (3.3الجدول  التحلیل  األمثل  3.1الجدول  ) ومتطلبات مساحة األرض  الحل  كان   ،(
والتجفیف    في المرحلة الثالثةالموصى بھ ھو معالجة الحمأة المنشطة التقلیدیة مع فالتر الرمل البطيء للمعالجة  

بما ان ھذا التوصیة بھذا الخیار  المیكانیكي مع أسرة التجفیف في حاالت الطوارئ من أجل معالجة الحمأة. تمت  
 : الخیار

  ؛ رأس المال والتشغیلللدیھ أدنى تكلفة 
 التشغیل؛  من ناحیةومرونة  لدیھ أعلى موثوقیة 
  المطلوبة؛ و  المعالجةتلبي معاییر  وحدات معالجةیشمل 
 التي یمكن تشغیلھا وصیانتھا بسھولة. التكلفة و  یشمل معدات تقنیة منخفضة 

 

 استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة خیارات إعادة  

من محطة معالجة میاه الصرف الصحي في الغباوي  والخارجة میاه الصرف الصحي المعالجة سوف تستوفي 
المیاه    ستوائما  كم.  الفئة "أ"  استعمالھا ألغراض الري من  من أجل  JS 893/2006المواصفة األردنیة معاییر  

بشأن معالجة میاه   1991مایو  21الصادر في  EEC/  271/ 91توجیھ مجلس االتحاد األوروبي  المعالجة مع 
وفقًا   الحضریة.  المناطق  في  الصحي  الصحي فإن    لذلك،الصرف  الصرف  مناسبة   میاه  ستكون  المعالجة 

ستفي ة میاه الصرف الصحي المعالجإعادة استخدامھا في الري. على الرغم من أن كما للتصریف في الودیان 
إال أن إعادة استخدامھا ستقتصر على محاصیل األعالف بسبب   "،الري من الفئة "أاستعمالھا ألغراض  بمعاییر  

في میاه الصرف الصحي المعالجة في ظل  )  THMs-  Trihalomethanesالقلق من تكوین ثالثي المیثیل (
تم تحدید الخیارات الثالثة التالیة    ذلك،ى  . بناًء علالتعقیم النھائي  نتیجة الكلورة المستخدمة فيظروف معینة  

 المعالجة:  میاه الصرف الصحيإلعادة استخدام النفایات 

  ؛2.5الشكل تصریف المیاه المعالجة إلى وادي قریب (انظر( 
 توفیر میاه الصرف الصحي المعالجة لمستخدمي المیاه المحلیین الستحدام مقید ألغراض الري؛ و 
   الصرف میاه  ومناطق  ألالمعالجة  الصحي  توفیر  األخضر  الحزام  مناطق  لري  الكبرى  عمان  مانة 

تركیب  وھذا یتطلب  شرق عمان.  لددة في المخطط العام الستخدام األراضي  االستثمار الزراعي المح
من الممكن انشائھ    الزراعي وخط أنابیب آخر مجاوراالستثمار  منطقة  باتجاه  الشارع    ضمنخط أنابیب  
إن تقیید طرق خطوط األنابیب إلى   .3.1الشكل    جدار مكب الغباوي كما ھو موضح فيبالقرب من  

أو یحد من متطلبات األراضي ویقلل من اآلثار  الحالیة من شأنھ أن  الطرق  الى    ممرات  الحاجة  من 
 عبر مناطق أخرى. العبور 

 

في األردن حیث یستخدم    المعالجة   في الواقع، یعتبر الري من أكثر الممارسات شیوًعا في إعادة استخدام المیاه
ي إنتاج محاصیل العلف "دون مزجھا بالمیاه العذبة". تساعد ھذه الممارسة في الحد من استخدام  بشكل رئیسي ف

  2كم 22شرق عمان، تتوفر حوالي ي لضاالمیاه الجوفیة العذبة في الزراعة. وفقًا للخطة الرئیسة الستخدام األر
المعالجة في   الصرف الصحيمیاه  من مناطق الحزام األخضر ومناطق االستثمار الزراعي إلعادة استخدام  

 ): 3.2الشكل الري على النحو التالي (انظر 
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   محطة معالجة میاه الصرف لموقع  كم من الجانب الغربي    1.5منطقة الحزام األخضر: تقع على بعد
 لتحسین الظروف البیئیة.  2كم 5.4حوالي   الصحي وتبلغ مساحتھا اإلجمالیة

   الجنوبي الجانب  من  كیلومترین  بعد  تقع على  الزراعي:  االستثمار  میاه  لموقع  منطقة  معالجة  محطة 
وتھدف الى كیلومتر مربع لتشجیع    16.6  ة منطقة االستثمار الزراعيبلغ مساحوت  .الصرف الصحي

 ألنشطة الزراعیة وتعزیز النمو االقتصادي. استخدامھا ل

 
منطقة الحزام األخضر ومناطق  . مسارات خطوط األنابیب (باللون األحمر) لنقل میاه الصرف الصحي المعالجة إلى  3.1الشكل  

 االستثمار الزراعي

 

 
 (أ) الخطة الرئیسة الستخدام األراضي في شرق عمان 

 
 

(ب) مناطق االستثمار الزراعي ومناطق  
 الحزام األخضر 

(المصدر: أمانة عمان الكبرى)، (ب) مناطق االستثمار الزراعي . (أ) الخطة الرئیسة الستخدام األراضي لشرق عمان  3.2الشكل  
 والحزام األخضر بالقرب من موقع المشروع
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واستنادا   Penman-Monteithتم إجراء حسابات لمتطلبات میاه الري في ھاتین المنطقتین باستخدام معادلة  
یانات إلى أن موسم الجفاف یمتد من شھر  . تشیر البالمناخیة إلى البیانات المترولوجیة المجمعة لمحطة الزرقاء

مم/یوم.   7.6ما یصل إلى    تموز) خالل شھر  ET0(  التبخر   حیث یبلغ معدل ذروة  تشرین األولإلى شھر    ایار
الري   السمتطلباً  ستكون  الثاني حتى في موسم األمطار (من    نةخالل كل أشھر  بالنسبة نیسانإلى    تشرین   .(
یتم استخدام أنواع المحاصیل المحافظة على المیاه بشكل عام مثل األشجار  ن  في األرد   األخضر،لمنطقة الحزام  

" في وزیزیوسفینا كریستي   بیریجرینا،ومورینجا    سیانوفیال،أكاسیا سالینا أو أكاسیا  والشجیرات األصلیة مثل "
. ونتیجة  0.5لھذه المحاصیل ھو    Kcكان من المفترض أن عامل    التقییم،مناطق التنمیة الخضراء. لغرض ھذا  

خالل شھر   2لتر/م   3.8لحزام األخضر  للمزروعات في منطقة ابلغت االحتیاجات القصوى من المیاه    لذلك،
أكثر محصولین   ما ھ والشعیر بشكل عام البرسیم الزراعي،). بالنسبة لمناطق االستثمار 3الملحق   (انظر تموز

كمیات میاه  في األردن. لغرض ھذا التقییم ولتحسین استخدام    عالجةباستخدام المیاه الم  علف ممكن زراعتھما
رسیم كمحصول سنوي والشعیر  تم التخطیط لزراعة الب  "،خالل "الشتاء والصیف  الصرف الصحي المعالجة

المتاحة خالل    میاه الصرف الصحي المعالجةاالستفادة من كمیة    للمحاصیلكمحصول شتوي. یضمن ھذا النمط  
  . یشیر والشعیر  البرسیملمحاصیل  االحتیاجات السنویة من المیاه    3الملحق  العام. توضح الجداول المدرجة في  

یقدم مساحات   3.4الجدول  .  للشعیرملم/یوم    1.91ویوم للبرسیم  ال/ملم  5.59  الىإلى أن ھناك حاجة    الجدول
باعتبارھا   یلصالمحلاستنادًا إلى متطلبات المیاه  األرض المطلوبة الستخدام میاه الصرف الصحي المعالجة  

 .یومیًاذروة الطلب على المیاه 

 . مساحة األرض المراد ریھا بواسطة میاه الصرف الصحي المعالجة3.4الجدول 

النمط  السنة
المساحة  الزراعي

 المرویة
CWR 

Peak/day 

المیاه  كمیة 
المعالجة 
 المتوفرة 

میاه  كمیة 
الري  

 المطلوبة

المیاه  كمیة 
المعالجة 
 المتبقیة

 الیوم/3م الیوم/3م الیوم/3م دونم/3م دونم 
الحزام منطقة  

 األخضر
 20,600 1,900 22,500 3.8 500 أشجار أصیلة 

االستثمار   منطقة 
 الزراعي 

 3,830 16,770 20,600 5.59 3,000 البرسیم
 10 3,820 3,830 1.91 2,000 الشعیر

 

متر مكعب في الیوم    22500، یمكن لمیاه الصرف الصحي المعالجة التي ستبلغ كمیتھا  3.4الجدول  استنادًا إلى  
إلى    500أن تروي مساحة قدرھا   باإلضافة  الحزام األخضر  العام   3000دونم من  البرسیم خالل  دونم من 

صل الشتاء. تستند ھذه الحسابات إلى متطلبات المیاه القصوى في الیوم لكل دونم من الشعیر خالل ف  200و
یمكن أن نستنتج أن الحزام األخضر والمناطق   التقییم،محصول. نظًرا ألن ما ورد أعاله یمثل العمود الفقري لھذا  

تكفي الست المتاحة  الصرف  خالزراعیة  میاه  ودام  المعالجة  می الصحي  معالجة  من محطة  الصرف الناتجة  اه 
 . 2045حتى عام  في الغباوي الصحي

ومع ذلك، وبناًء على المناقشات مع سلطة المیاه، فإن األولویة األولى بالنسبة لسلطة المیاه ھي إلعادة استخدام  
المیاه المعالجة من خالل تزویدھا لمستخدمي المیاه المحلیین بھدف استخدامھا للري المقید. وھذا یتطلب تطویر  

الثانیة اتفاقیات   األولویة  المستقبل.  في  تحقیقھ  إلى  المیاه  تھدف سلطة  ما  المحلیین وھذا  المیاه  مع مستخدمي 
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المعالجة ألمانة عمان للري في الحزام األخضر ومناطق االستثمار الزراعي. لھذا   المیاه  للسلطة ھي توفیر 
مناطق ویجب أن تسھم األمانة في البنیة  الخیار، ھناك حاجة إلى بنیة تحتیة إلیصال المیاه المعالجة إلى تلك ال

تلك المرحلة من مانحین آخرین، إذا لزم األمر، ولكن ھذا  یتم طلب تمویل إضافي في  التحتیة المطلوبة. قد 
 سیكون جزًءا من مشروع مختلف.

 . 3.5الجدول  فیما یتعلق بتقییم التأثیر البیئي واالجتماعي للخیارات الثالث، فإن ھذا موضح في

 . التقییم البیئي واالجتماعي لخیارات إعادة میاه الصرف الصحي المعالجة 3.5الجدول 

تصریف میاه الصرف  البیئیة واالجتماعیةالمكونات 
الصحي المعالجة الى  

 الوادي 

میاه الصرف الصحي  
المعالجة لمستخدمي 

المیاه المحلیین من أجل 
 الري المقید 

میاه الصرف الصحي المعالجة  
لري الحزام   أمانة عمان إلى

األخضر ومناطق االستثمار  
 الزراعي 

 0 0 0 جودة الھواء
 X/0 0 0 الضوضاء 

 0 0 0 التضاریس والجیولوجیا والتربة
 + 0 +/0 موارد المیاه

 + 0 0 التأثیرات البصریة
 0 0 0 الموارد البیئیة

 0 + 0 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة 
 + + 0 قیمة األرض 

 X 0/X/0 0 صحة المجتمع وسالمتھ 
 0 0 0 االضطراب المروري 

 X 0 0 المرافق األخرى / البنیة التحتیة
 0 0 0 اآلثار / التراث الثقافي

 الرموز التي تشیر إلى التقییم العام للمكون البیئي المحدد والجوانب االجتماعیة:
-Sیدل على تأثیر سلبي كبیر محتمل : 

Xیدل على احتمالیة التأثیر، والذي ال یعتبر ذا أھمیة : 
 الحالیة: یدل على عدم وجود تأثیر محتمل / ال تغییر على الظروف 0

 +: یدل على تأثیر مفید كبیر محتمل

 

واالجتماعیة  معاییر  الأن    3.5الجدول  یكشف   االبیئیة  استخدام  إعادة  بخیارات  یتعلق  فیما  الصلة    المیاه ذات 
المعالجة تشمل اآلثار المحتملة على موارد المیاه، واالقتصاد االجتماعي، وقیمة األرض، وتولید الضوضاء، 

المعالجة إلى المجتمع المحلي إلى حدوث تأثیرات إیجابیة    میاه الصرف الصحيع. سیؤدي توفیر  وصحة المجتم 
الدخل   بدورھا ستؤمن  والتي  للزراعة  أنھ سیؤمن موارد مائیة  الظروف االجتماعیة واالقتصادیة حیث  على 

بناًء   ید قیمة األرض.للمجتمع المحلي. أیضا، عندما تكون المیاه متاحة لزراعة األراضي، من المتوقع أن تز
٪ من المستجیبین  48)، أشار  5.8  (انظر القسم  ھذه الدراسةعلى مسح األسر المعیشیة الذي تم إجراؤه كجزء من  

ولم   ذلك،٪ إنھم لن یفعلوا  46وقال    لھم،المعالجة إذا تم توفیرھا    الصحي  إلى أنھم سیستخدمون میاه الصرف
المعالجة.   الصحي  میاه الصرفلتصور المستجیبین لالستخدامات المحتملة    3.3الشكل  ٪ متأكدین. یوضح  7یكن  
جنبًا إلى جنب مع المخاوف التي أثارھا أعضاء المجتمع المحلي خالل مجموعات التركیز حول    الردود، ھذه  

تسلط الضوء على أھمیة زیادة الوعي حول   المعالجة،  الصحي  میاه الصرفلاالستخدام غیر اآلمن المحتمل  
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قضیة الرئیسة المثیرة للقلق  ال  قیام بتوفیرھا إلى مجتمع محلي.الالمعالجة في حالة    لھذه المیاهاالستخدام اآلمن  
المعالجة ستستخدم في الري المقید (محاصیل األعالف بشكل    ھذه المیاهھي االتفاق مع المجتمع المحلي على أن  

المرتبطة   الصحیة  اآلثار  لتفادي  ھالومیثان أساسي)   بثالثي 
)Tri-halomethanes - THMs (    عقیم  عالجة بسبب التالم  ھذه المیاهفي    تتشكل في ظل ظروف معینة التي قد

 بالكلور.  باستخدام

 
الدراسة األسریة  على نتائج    وذلك بناءعادة استخدام االمیاه المعالجة  إل حول االستخدامات المحتملة    تصور المجتمع المحلي .  3.3الشكل  

 الذي تم القیام بھ كجزء من ھذه الدراسة 

 ) 2020، لھذه الدراسة  الدراسة األسریة التابعة(المصدر: 

 

األخضر ومناطق االستثمار    لري مساحات الحزام  أمانة عمانالمعالجة إلى    الصحي  سیؤدي توفیر میاه الصرف
أنھ سیعزز   كما  الري.  میاه  توفر  بسبب  الزراعي  االستثمار  منطقة  في  األراضي  قیمة  تعزیز  إلى  الزراعي 

المناطق. ومع  ال تلك  المائیة لزراعة  الموارد  العامة بسبب توافر  إذا كان خط األنابیب والبنیة    ذلك،جمالیات 
محطات  حاجة الى  المعالجة إلى تلك المناطق المعنیة ب  الصرف الصحي   میاهالتحتیة ذات الصلة الالزمة لتوصیل  

فقد یكون تولید الضوضاء مصدر إزعاج رغم أنھ لم یتم حتى اآلن تحدید مستقبالت حساسة على طول    ضخ،
 الزراعي، إلى أنھ في منطقة االستثمار    تجدر اإلشارة  أعاله،. على غرار ما ورد  3.1الشكل  المسار الموضح في  

 المعالجة مخصصة للري المقیَّد.میاه الصرف الصحي یجب أن تكون 

بیئیة واجتماعیة مع  آثار  أي  تحدید  یتم  لم  أنھ  الصحي    تصریف  ویالحظ  الصرف  الودیان میاه  في  المعالجة 
المیاهالقریبة. ویرجع ذلك أساًسا إلى أن   بالمعایی  ھذه  الودیان ومن  المعالجة ستفي  ر المطلوبة للتصریف في 

 إلى موارد المیاه الجوفیة.  رب المتوقع أن تتبخر معظم المیاه قبل أن تصل في النھایة إلى نھر الزرقاء أو تتس

الحالي تم االتفاق على أن خیار اإلدارة    أعاله،وبناًء على المناقشة المذكورة    المشروع،في ھذه المرحلة من  
ومع ذلك، فإن التفضیل ھو إعادة استخدام المیاه   لمعالجة ھو التصریف إلى الوادي.ا  لمیاه الصرف الصحي

الخضار والفواكھ 
والمحاصیل 
األخرى التي 

 یستھلكھا اإلنسان

محاصیل 
 علفیة

غایات 
 أخرى

 غیر متأكد
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مع مختلف أصحاب    ةنقاشم الوبالمعالجة ولكن سیتم النظر في ھذه الخیارات بمزید من التفصیل في مرحلة الحقة  
 العالقة. 

 

 خیارات التخلص من الحمأة وإعادة استخدامھا 

میاه التخطیط للتخلص من الحمأة / إعادة استخدامھا مدفوع بشكل تنظیمي وأكثر صرامة من إعادة استخدام  
حول استخدامات   JS 1145/2016المعالجة في األردن. تنظم المواصفة القیاسیة األردنیة  الصرف الصحي  

 JSھذه المواصفة (وإعادة استخدامھا.  الحمأة المعالجة والتخلص من الحمأة الدورة الكاملة إلنتاج الحمأة ونقلھا  
ت1145/2016 المعالجة)  الحمأة غیر  إعادة استخدام  الملحق    حظر بوضوح  فئات ت و  )2(یرد في  حدد ثالث 

 "إعادة االستخدام والتخلص":  من ناحیة للحمأة المعالجة

   مراعي "حسب للتربة لتحسین جودة التربة في ال  حسن: یسمح باستخدام الحمأة المعالجة كم2و   1الصنف
 . مكبات النفایات الصلبةتصنیف وزارة الزراعة" أو التخلص منھا في 

  فقط. مكبات النفایات الصلبة  سمح بالتخلص من الحمأة المعالجة فيی: 3الفئة 
 

 وفقًا للشروط التالیة:  االستخدامأیًضا عملیة  المواصفةباإلضافة إلى ما سبق، تنظم  

 للتربة في األراضي المصنفة كمراعي وفقًا    حسنالحمأة المعالجة كم  الشروط الفنیة: یسمح فقط باستخدام
ال یُسمح باستخدام الحمأة المعالجة في األراضي المرویة حتى لو    ذلك،لقوانین وزارة الزراعة. ومع  

لمعدل استخدام  الحد األقصى المسموح بھ    ذلك،كانت موجودة ضمن تصنیف المراعي. عالوة على  
 أطنان / ھكتار / سنة.  6یتجاوز  أالیجب الحمأة المعالجة 

 بالقر الحمأة  استخدام  إعادة  والبیئیة: یجب عدم  الصحیة  الفیضانات الظروف  الودیان ومناطق  ب من 
 وقنوات الري والمیاه السطحیة واألماكن التي تؤثر سلبًا على المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة. 

 

لتخلص من الحمأة  ل  الخیارات المحتملةلجمیع  فیما یتعلق باآلثار البیئیة واالجتماعیة  تحلیًال    3.6الجدول  یقدم  
 تحلیًال لخیارات إعادة االستخدام للحمأة المعالجة. 3.7الجدول والمخاطر المرتبطة بھا، ویقدم 

 . خیارات التخلص من الحمأة 3.6الجدول 

 التخلص من الحمأة 
 طر ا خمتقییم ال االعتبارات البیئیة واالجتماعیة التخلص من الحمأة  طرق
صحیة   − ن في الموقع ی ز التخ عنمخاطر  القولونیة  مثل  الحمأة،  ناتجة   اإلشریكیة 

)Escherichia coli( ،   من ضارة  مستویات  وجود  احتمال  وكذلك 
الفینیل متعدد   ثنائي  مثل  بیئیاً  الثابتة  الكیمیائیة  والمواد  السامة  المعادن 

 الكلور والدیوكسینات. 
 تخزین الحمأة. نتیجة القدرة على اإلزعاج والرائحة  −
 غازات الدفیئة. الالمساھمة في آثار تغیر المناخ بسبب انبعاث  −

 متوسط 
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 التخلص من الحمأة 
 طر ا خمتقییم ال االعتبارات البیئیة واالجتماعیة التخلص من الحمأة  طرق

القولونیة  − خارج الموقع تخزین ال  اإلشریكیة  مثل  الحمأة،  بسبب  الصحیة    المخاطر 
)Escherichia coli( من ضارة  مستویات  وجود  احتمال  وكذلك   ،

الفینیل متعدد   ثنائي  مثل  بیئیاً  الثابتة  الكیمیائیة  والمواد  السامة  المعادن 
 الكلورة والدیوكسینات. 

 .مأةتخزین الح نتیجة القدرة على اإلزعاج والرائحة  −
 . غازات الدفیئةالالمساھمة في آثار تغیر المناخ بسبب انبعاث  −

 متوسط 

مكب    الحمأة   لاأرس إلى 
الكبرى دون أمانة     عمان 

 ة للمكب توسع أي
یمكن أن یعزز    منزلیةعلى الرغم من أن خلط الحمأة مع النفایات الصلبة ال 

إلى   أیًضا  یؤدي  أن  یمكن  أنھ  إال  للنفایات،  البیولوجي  االستقرار  معدل 
 المخاوف البیئیة التالیة: 

تولید   − األموني   السوائلتعزیز  النتروجین  تركیز  زیادة  مع  المرتشحة 
 ومستویات الفسفور الكلیة في المادة المرتشحة. 

 غازات الدفیئة. الانبعاث  زیادةالمساھمة في  −
 أرض المكب. في  ھبوطحدوث مال احت  −

منخفضة بالنظر إلى وجود  
  السوائلأنظمة إدارة 

 ات المرتشحة والغاز

مكب  الحمأة    لاأرس إلى 
مع    أمانة الكبرى  عمان 
 ة للمكب توسع

 

 . خیارات إعادة استخدام الحمأة 3.7الجدول 

 االستخدام خیارات إعادة 

 االعتبارات البیئیة واالجتماعیة  إعادة استخدام الحمأة   طرق

المعالجة   الحمأة  استخدام  إعادة 
 كأسمدة زراعیة 

 غیر مسموح في األردن −
لالمتثال   − معالجتھا  "  ةاألردنی   للمواصفةیجب  المعالجة    بشأن  الحمأة  استعماالت  الحمأة  المیاه 

 ). JS 1145/2006" ( والتخلص منھا
 غازات الدفیئة التي تساھم في تغیر المناخ.المصدر النبعاثات  −
)،  Escherichia coliاإلشریكیة القولونیة ( وجود  مثل  مخاطر صحیة بسبب محتوى الحمأة،   −

والمواد الكیمیائیة الثابتة بیئیاً مثل ثنائي    وكذلك احتمال وجود مستویات ضارة من المعادن السامة
 الفینیل متعدد الكلور والدیوكسینات.

 تخزین الحمأة. نتیجة القدرة على اإلزعاج والرائحة  −

كوقود   الحمأة  استخدام  إعادة 
 حرق / الكلنكر 

 الماء.  إلى تجفیف لتقلیل محتوىالحمأة تحتاج  −
إلى تقلیل اعتماد الصناعة    )cement kilns(  األسمنتیمكن أن یؤدي استخدام الحمأة في قمائن  −

 .غازات الدفیئةالعلى الوقود األحفوري وتقلیل انبعاثات 

 

 ومع ذلك، فإن خیارات التخلص من الحمأة وإعادة استخدامھا تواجھ القیود التالیة: 

  استراتیجیة إلدارة الحمأة على المستوى الوطني.أو ال توجد سیاسة 
   رداً على االتصال بـGAM  إلى مرفق  الناتجة حمأة اللتوضیح وتأكید الترتیبات الممكنة إلرسال جمیع

أنھ ال توجد    األمانة ذكرت    محدد،مقابل رسم    مكب النفایات الصلبة المجاور والتابع ألمانة عمان الكبرى
.  مكب خالیا الر االفتراضي لالعم  قلل منیسوأن استقبال الحمأة  لقبول الحمأة    تخصیصھاسعة متاحة یمكن  
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فإنھا تنوي فقط تلبیة الطلب على نفایات    للتوسع،على الرغم من أن أمانة عمان الكبرى لدیھا خطط  
 . المنزلیة

  .یحظر إعادة استخدام الحمأة المعالجة كسماد زراعي من قبل وزارة الزراعة 
  قابالً للتطبیق ألنھ یتطلب التجفیف إلى  كما أن إعادة استخدام الحمأة كوقود للحرق / الكلنكر لیس خیاًرا

 والتي یمكن أن تكون استراتیجیة طویلة األجل. صالبة؛محتوى أكثر 
 

حالً فوریًا قصیر األجل دون   سلطة المیاهكان من الضروري أن یوفر أي خیار أو عملیة إلدارة الحمأة لـ  لذلك،
إدارة الحمأة في  أو سیاسة  على المدى المتوسط إلى الطویل على التوافق مع استراتیجیة    السلطةإعاقة قدرة  

 . تم ذكرھاجمیع الخیارات القابلة للتطبیق ویحللھا بالنظر إلى القیود التي  3.8الجدول  المستقبل. یعرض 

 . التحلیل النوعي لخیارات التخلص من الحمأة 3.8الجدول 

 الحمأة التخلص من 
التخلص من   طرق

 الحمأة 
تكلفة البناء   سعة ال

)Capex ( 
  تكلفة التشغیل 

)Opex (  مالحظات  المرتبة 

 إجراء مؤقت.  − 1 جدا  ضمنخف منخفض  متوسط  مخزون في الموقع 
یمكن تخزین كمیة صغیرة فقط في الموقع   −

 التصمیم الحالي. بناء على

تخزین المخزون  
 خارج الموقع 

 إجراء مؤقت.  − 2 منخفض  متوسط  عالي 
خارج   − منشأة  تحدید  إلى  تحتاج  سوف 

 الموقع. 
قد ال تزال ھناك حاجة إلى تجفیف إضافي   −

 ألغراض النقل. 

نفایات  − 3 متوسط  عالي جدا  متوسط  بناء مكب جدید  مكب  لتطویر  حالیة  خطط  توجد 
الغباوي ولكن لتلبیة طلبات النفایات البلدیة 

 فقط. 
حول   − ومضاعفات  ضغوط  التمویل توجد 

 واألرض المحیطة (المملوكة للجیش). 

الغباوي ھو موقع المكب الوحید في عمان.  − 4 عالي  خامسا  عالي  حرق في الموقع 
على  الوحید  اآلخر  التفریغ  موقع  یوجد 

 كم.  60- 40من تتراوح مسافة كبیرة 
 حلول النفایات الھندسیة محدودة.  −
استراتیجیة ینبغي اعتبار ھذا الخیار بمثابة   −

 وطنیة. 

حرق خارج  
 الموقع 

ھذا   بیئیًا مع  ینغیر متوافق  العالقةأصحاب   − 5 عالي جدا  عالي جدا  عالي 
. المحتوى المائي العالي یعني كثافة  البدیل

استخدام   في  من   الطاقة،كبیرة  یزید  مما 
 إجمالي النفقات. 

 سنوات. 7حوالي لمدة األرض المتاحة كفي ** في التصمیم الحالي، ت



 

 31 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

 

  والمیزانیة، وتخصیص األراضي    ،مكب النفایات الصلبةوبالنظر إلى القیود المفروضة على    ،3.8الجدول  وفقًا  
یعد التخزین في الموقع حالً مؤقتًا موصى بھ حتى یتم إنشاء استراتیجیة وطنیة إلدارة الحمأة. سیتضمن ذلك 

٪ من محتوى المادة الجافة. وسیتبع ذلك تقنیة  22لیًا لتقلیل حجم الحمأة وزیادة جفافھا إلى حوالي  المیاه آ  نزع
تخزین لسلطة  ٪ من محتوى المادة الجافة. سیتیح ذلك لـ50الدفیئة لتجفیف الحمأة المبللة حتى  األسرة  تجفیف  

نة في االنتقال إلى حل طویل األجل سنوات مع الحفاظ على المرو  7إلى  5في الموقع بسعة تتراوح من   الحمأة
 بمجرد وضع استراتیجیة وطنیة. 

من حیث    2رقم    الفئةنظًرا ألن الحمأة المجففة من محطة معالجة میاه الصرف الصحي من المتوقع أن تفي ب
یمكن استخدام الحمأة المعالجة كمكیف للتربة في المراعي داخل منطقة المشروع   )، ٪40محتوى الرطوبة (> 

) وتوفر األراضي. بالنظر إلى معدل االستخدام 2الملحق  (انظر    JS 1145/2016مع مراعاة شروط وقیود  
ھكتار من األراضي. ومع   3770سیتم تغطیة حوالي  سنة،أطنان من المواد الجافة / ھكتار /  6األقصى البالغ  

ال تمارس    التربة،  حسنمھا كبما في ذلك استخدام  اضي،األرفإن إعادة استخدام الحمأة المعالجة في تطبیق    ذلك،
یتطلب المزید من  و  ،مد یعتبر خیار إعادة االستخدام ھذا خیار طویل األ  لذلك،حالیًا بسبب اعتبارات اجتماعیة.  

 والقبول االجتماعي. المالیة،والجدوى  التقنیة،من حیث صالحیتھ   الدراسة

 

 "ال مشروع" مشروع" وبدیل الـالـ"بدیل  

یناقش ھذا الفصل تحلیل البدائل المطروحة للمشروع وتشمل: بدیل "المشروع" مقابل بدیل الـ "ال مشروع".  
ینظر بدیل الـ "ال مشروع" في خیار عدم تنفیذ المشروع على اإلطالق. ویتم مناقشة ھذا البدیل عادة لتقییم  

 اآلثار إذا لم یمضي المشروع قدما.

قبل، فإن مرفق استقبال صھاریج النضح في عین غزال یتسبب في مشكلة انبعاث الروائح،  كما تمت المناقشة من  
والتلوث بالضوضاء وزیادة مشاكل المرور خاصة للمجتمعات المحیطة في عین غزال. استلزمت ھذه المشاكل  

ح ومحطة  الحاجة إلى نقل المنشأة في عین غزال وتطویر منشأة جدیدة في الغباوي الستقبال صھاریج النض
 معالجة لمیاه الصرف الصحي.

ولذلك، تم تقییم بدیل الـ "ال مشروع" لموقعین: موقع المشروع المقترح في الغباوي ومرفق استقبال صھاریج 
النضح في عین غزال. تضمنت المعاییر البیئیة واالجتماعیة المستخدمة في مقارنة الخیارات العناصر البیئیة  

الھواء، (نوعیة  واآلثار    الفیزیائیة  االیكولوجیة،  والموارد  والتربة)،  التضاریس  المیاه،  موارد  الضوضاء، 
االجتماعیة االقتصادیة، وصحة وسالمة المجتمع، والقبول االجتماعي، والتأثیرات على البنیة التحتیة، واستخدام  

 . 3.9الجدول  تقییم في األراضي والتأثیر على قیمة األراضي، والجوانب التراثیة الثقافیة. وترد نتائج ھذا ال



 

 32 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

"ال 3.9الجدول  " مقابل بدیل الـ  "المشروع " . التقییم البیئي واالجتماعي لبدیل   مشروع

المكونات البیئیة  
 واالجتماعیة

تنفیذ "المشروع" في موقع المشروع في  
 ”"ال مشروع" الغباوي 

ال مشروع في  مرحلة التشغیل "مرحلة البناء
 موقع الغباوي 

التشغیل  \متابعة العمل 
ستالم في االفي مرفق 

 عین غزال 
 -S- X 0 S جودة الھواء

 X 0 0 X الضوضاء 
والجیولوجیا التضاریس 

 والتربة
X 0 0 0 

 -X 0/+ 0 S موارد المیاه
 -X 0/X 0 S/0 التأثیرات البصریة

 X 0 0/0 0 الموارد البیئیة
اآلثار االجتماعیة  

 واالقتصادیة
X/+ S-/+ 0 S- 

 -S 0 + 0 قیمة األرض
 -X/S- 0/X 0 S صحة المجتمع وسالمتھ

 -X X 0 S االضطراب المروري 
األخرى / البنیة المرافق 

 التحتیة
X 0 0 0 

 0 0 0 0 اآلثار / التراث الثقافي
 الرموز التي تشیر إلى التقییم العام للمكون البیئي المحدد والجوانب االجتماعیة:

-Sیدل على تأثیر سلبي كبیر محتمل : 
Xیدل على احتمالیة التأثیر، والذي ال یعتبر ذا أھمیة : 
 تأثیر محتمل / ال تغییر على الظروف الحالیة: یدل على عدم وجود 0

 +: یدل على تأثیر مفید كبیر محتمل

 

بدیل الـ "ال مشروع" یعني استمرار تشغیل مرفق استقبال صھاریج النضح في عین غزال وبالتالي استمرار 
 للموقع في عین غزال.مشكلة الروائح، والتلوث الضوضائي وزیادة مشاكل المرور خاصة للمجتمعات المحیطة  

في موقع المشروع المقترح في الغباوي، یعني بدیل الـ "ال مشروع" أن الجوانب البیئیة واالجتماعیة لن تختلف  
عن الظروف السائدة. ومع ذلك، فإن عدم المضي قدماً في المشروع یرتبط أیًضا بفقدان فرصة معالجة المیاه 

اض الري داخل مناطق الحزام األخضر ومناطق االستثمار الزراعي العادمة التي یمكن إعادة استخدامھا ألغر
 ). 3.2الشكل المشار إلیھا في المخطط الرئیسي الستخدام األراضي في شرق عمان (انظر 

یتعلق   الھواء ب فیما  جودة  على  محتملة  اثار  على  المقترح  المشروع  بناء  مرحلة  ستشمل  "المشروع"،  بدیل 
ومستویات الضوضاء والصحة والسالمة داخل موقع المشروع. ومع ذلك، فإن ھذه اآلثار قابلة لإلدارة ومؤقتة  

 وتقتصر على مرحلة بناء المشروع. 

یرتبط تشغیل المشروع المقترح بمخاوف تتعلق بمشاكل الرائحة المحتملة في حالة التدابیر الغیر مناسبة لمراقبة 
المھنیة   والصحة  السالمة  على  التأثیر  واحتمالیة  المشروع،  موقع  وإلى  من  المرور  حركة  وزیادة  الرائحة، 
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عض المخاوف االجتماعیة التي أعرب عنھا بعض ممثلو المجتمعات المحلیة،  والمجتمعیة. وعلى الرغم من ب
كم من موقع   7.5إال أن ھذه القضایا من الممكن ادارتھا. عالوة على ذلك، یقع أقرب مجتمع على بعد حوالي  

المشروع، وبالتالي ال یمكن توقع مخاوف متعلقة بالرائحة وصحة وسالمة المجتمع بسبب تشغیل المشروع.  
على العكس من ذلك، ھناك بعض الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة فیما یتعلق بفرص العمل المتاحة، وتوافر 

استراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة في  المشغل    أن یطبق  كنمن الممكما    .میاه الصرف الصحي المعالجة للري
ا وإشراك  التواصل  قدر من  أقصى  لتحقیق  المشروع  تنفیذ  أثناء  بالمشروعاالعتبار  العالقة  ذات  بما    لجھات 

ویقدم بعض اإلجراءات ذات    یةمیاه األردنالسلطة  الخاصة بیتماشى مع "إستراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة"  
 ومع ذلك، سیتم تحدید ذلك الحقًا بین سلطة المیاه والمشغل.   التأثیر اإلیجابي على المجتمعات المحلیة القریبة. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن تشغیل المشروع سیؤدي الى حل مشكلة الروائح واإلزعاج االجتماعي والمروري في  
 محیط موقع استقبال صھاریج النضح في عین غزال.

إلى تأثیرات معینة على البیئة والجوانب  لذلك، على الرغم من أن المضي قدماً في المشروع المقترح قد یؤدي  
والصحة  بالرائحة  المتعلقة  المخاوف  وبسبب  المشروع  بناء  أنشطة  بسبب  الدراسة  منطقة  في  االجتماعیة 
والسالمة في حالة التشغیل غیر السلیم، یمكن تطبیق إجراءات تخفیفیة للتقلیل من أھمیة تلك اآلثار. عالوة على  

رح آثاًرا إیجابیة تتعلق بالقضاء على الروائح وغیرھا من اإلزعاج في منطقة عین ذلك، سیوفر المشروع المقت
غزال، وسیتیح فرص عمل للمجتمعات المحلیة القریبة من موقع المشروع المقترح في الغباوي. كما سیوفر 

 . إمدادات میاه إضافیة داخل منطقة المشروع من خالل إعادة استخدام المیاه المعالجة ألغراض الري
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 اإلطار القانوني والتنظیمي  4

للمشروع واالجتماعیة  البیئیة  باالعتبارات  المتعلق  والتنظیمي  القانوني  اإلطار  الفصل  ھذا  الجدیر   .یقدم  من 
البنك األوروبي إلعادة   القانونیة األردنیة باإلضافة الى متطلبات  للمتطلبات  بالذكر أن ھذا المشروع یخضع 

. وبناًء علیھ، یقدم ھذا الفصل اإلطار التوجیھات التابعة االتحاد األوروبي  وبعض   ) EBRD(   االعمار والتنمیة
باإلضافة الى توجیھات االتحاد األوروبي ذات  القانوني والتنظیمي األردني ویوضح متطلبات البنك األوروبي

 .الصلة

 

 السیاسات والتشریعات واللوائح الوطنیة  

السجل یقدم السجل التشریعي الوطني المطبق خالل مرحلتي البناء والتشغیل لمحطة معالجة میاه   4.1الجدول  
روع. كما تم  الصرف الصحي في الغباوي. ویلي ذلك وصف موجز للتشریعات الوطنیة األكثر صلة بھذا المش

 تناول الشروط المحددة ووصفھا في األقسام الفرعیة المختلفة حیثما ینطبق ذلك.

 . السجل التشریعي المتعلق بالمشروع 4.1الجدول 

 السلطة المسؤولة التشریع
 التشریعات الشاملة للقطاعات 

 وزارة الشؤون البلدیة والقرویة 1966لسنة  79والقرى والمباني رقم قانون تنظیم المدن 
 وزارة البیئة 2017لعام  6قانون حمایة البیئة رقم 

 وزارة البیئة 2005لعام  37نظام تقییم األثر البیئي رقم 
 وزارة الزراعة  2015لعام  13قانون الزراعة رقم 

 وزارة الصحة  2008لسنة   47قانون الصحة العامة رقم 
 وزارة المالیة  1974لعام  17قانون إدارة وإدارة الممتلكات الحكومیة رقم 

 مجلس الوزراء / وزارة المالیة  1987لعام  12رقم  قانون حیازة األراضي
 تشریعات المتعلقة بالموارد المائیةال

 االشغال العامة واالسكانوزارة  1988نظام الصرف الصحي، وقانون إمدادات المیاه لعام 
 سلطة المیاه األردنیة 1988لسنة   18قانون سلطة المیاه رقم 

 سلطة المیاه األردنیة 1981تعلیمات میاه الشرب لعام 
 التشریعات المتعلقة بإدارة میاه الصرف الصحي 

 وزارة البیئة 2005لعام  27إدارة النفایات الصلبة رقم  نظام
 وزارة االشغال العامة واالسكان 1988نظام الصرف الصحي، وقانون إمدادات المیاه لعام 

 سلطة المیاه JS 202/1991 - المواصفات األردنیة لمیاه الصرف الصناعي
 سلطة المیاه )JS 893/2006(المواصفة القیاسیة األردنیة للمیاه العادمة المستصلحة 

المستصلح الصناعي  الصرف  لمیاه  األردنیة  القیاسیة   ةالمواصفة 
 )JS 202/2007( 

 سلطة المیاه

 سلطة المیاه 1994لعام  66نظام الصرف الصحي رقم 
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 السلطة المسؤولة التشریع
النفایات الصلبة داخل حدود البلدیة رقم منع النفایات البغیضة ورسوم جمع 

1. 
 البلدیات

المواصفة القیاسیة األردنیة بشأن المتطلبات الوقائیة العامة لتخزین المواد  
 )JD 432/1985( الخطرة

 وزارة الصحة 

 التشریعات المتعلقة بجودة الھواء والضوضاء وحمایة التربة وحركة المرور
 وزارة البیئة 2005لسنة   25نظام حمایة التربة رقم 

 وزارة البیئة 2017لعام  6قانون البیئة رقم 
 إدارة األمن العام  2008لسنة  49قانون المرور رقم 

 وزارة البیئة 2005لعام  28حمایة الھواء رقم نظام 
 األردنیةالمؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس  )1140/2006معاییر جودة الھواء المحیط (شبیبة 

القرطاسی من  المنبعثة  الھواء  لملوثات  بھا  المسموح  القصوى   ةالحدود 
 (JS 1189/2006) 

 المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس األردنیة

 وزارة البیئة 2003تعلیمات للحد من الضوضاء ومنعھا لعام 
الحمأ  -الحمأة    -الماء   من  والتخلص  المعالجة  الحمأة   ةاستخدامات 

 (JS 1145/2006) 
 المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس األردنیة

 التشریعات المتعلقة بمعالجة النفایات الصلبة
 وزارة البیئة 2005لعام  27نظام إدارة النفایات الصلبة رقم 

 وزارة البیئة ، ونقلھا ومعالجتھا 2005لعام  24نظام إدارة المواد الضارة والخطرة رقم 
 وزارة البیئة 2019إدارة النفایات الصلبة لسنة  تعلیمات

 وزارة البیئة 2019تعلیمات إدارة النفایات الخطرة وتداولھا لسنة 
 التشریعات المتعلقة بالحفاظ على الطبیعة

 وزارة الدفاع المدني  1993حمایة الغابات في األردن لعام : 1أمر الدفاع المدني رقم 
 )RSCNالجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة (  1973لعام  113قانون حمایة الطیور والحیاة البریة رقم 

 وزارة البیئة 2005قانون المحمیات الطبیعیة والحدائق الوطنیة لعام 
 البیئةوزارة  2017لعام  6قانون البیئة رقم 

 وزارة البیئة 2018لسنة  37نظام ادارة حمایة البیئة رقم 
 التشریعات المتعلقة بالتراث الثقافي واألثري 

 وزارة السیاحة واآلثار 2004لسنة  20قانون اآلثار رقم 
 سلطة المصادر الطبیعیة 1971لسنة  8) للمحاجر رقم ByLawالنظام الداخلي (

 التشریعات المتعلقة بظروف العمل والصحة والسالمة
لعام    7نظام تشكیل اللجان والمشرفین على السالمة والصحة المھنیة رقم  

1998 
 وزارة العمل

 وزارة العمل وتعدیالتھ  1996لسنة  8قانون العمل رقم 
المتعلق بحقوق وحمایة العمال غیر    2010لسنة    26تعدیل قانون العمل رقم  

 األردنیین 
 وزارة العمل

http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8%d8%a9%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8%d8%a9%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a9%20%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a9%20%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a9%20%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/policy_ar/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9%20%d8%b1%d9%82%d9%85%2037%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202018.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/policy_ar/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9%20%d8%b1%d9%82%d9%85%2037%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202018.pdf
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 السلطة المسؤولة التشریع
 مؤسسة الضمان االجتماعي / وزارة العمل 2014لسنة   1قانون الضمان االجتماعي رقم 

 مؤسسة الضمان االجتماعي / وزارة العمل تعلیمات إصابات العمل -قانون  مؤسسة الضمان االجتماعي
 دیوان الخدمة المدنیة 2013لعام   82نظام الخدمة المدنیة رقم 

 أمانة عمان الكبرى  2012لعام   71قانون الموارد البشریة الخاص بأمانة عمان الكبرى رقم 
بشأن الرعایة الطبیة الوقائیة والعالج للعاملین   1998لعام    42النظام رقم  

 في المؤسسات
 وزارة العمل

الحمایة والسالمة من اآلالت والمعدات   1988لعام    43النظام رقم   بشأن 
 الصناعیة في مواقع العمل 

 وزارة العمل

 وزارة العمل 1999تعلیمات الفحص الطبي األولي للعاملین في المؤسسات عام 
 وزارة العمل 1996لسنة  8تعلیمات لحمایة العمال من مخاطر بیئة العمل رقم 

 لمواصفات والمقاییس األردنیةالمؤسسة العامة ل ) JS 525/1987المعیار األردني لمستویات الحرارة في بیئة العمل (
 المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس األردنیة )JS 524/1987العمل ( المعیار األردني لمستویات اإلضاءة في بیئة

 

 اإلعداد المؤسسي واإلداري  
 تخطیط وإدارة قطاع المیاه والمیاه العادمة 4.2.1

في   المیاه  إدارة  مسؤولیة  تتولى  مؤسسات  ثالث  (ھناك  والري  المیاه  وزارة  المیاه MWIاألردن؛  )، سلطة 
 ). JVA)، وسلطة وادي األردن ( WAJاألردنیة (

) والري  المیاه  والتوجیھ    الجھة  ھي  )MWIوزارة  السیاسة  في  الشاملة  الوطنیة  القیادة  عن  المسؤولة 
اJVAو   WAJبالتنسیق مع    والتخطیط،االستراتیجي   الداخلي  . بموجب  تتحمل    ،2014لعام    14رقم  لنظام 

و المیاه  في    الريوزارة  الصلة  ذات  المشاریع  العام وجمیع  الصحي  والصرف  المیاه  الكاملة عن  المسؤولیة 
إلى رفع مستوى وتطویر وتنظیم قطاع المیاه وتحسین جودة خدمات المیاه.   الريالمملكة. تھدف وزارة المیاه و

إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بحمایة الموارد    قطاع؛التیجیات  وضع سیاسات واسترا  بـ:وھي الجھة الموكلة 
القطاع   المائیة؛ شراكات  تطویر  والتقنیة؛  الفنیة  والمعاییر  واللوائح  القوانین  تطویر  الدولیة؛  االتفاقیات  تنفیذ 

سوف تكون  ؛ ومتابعة أداء شركات المیاه والمرافق.  ةالخاص؛ اإلشراف على تنفیذ الخطط والبرامج االستراتیجی
ملكیة منشأة استقبال صھاریج الغباوي المقترحة ومحطة معالجة میاه الصرف الصحي من قبل الحكومة األردنیة  

 ممثلة في وزارة المیاه والري.

) ھي الجھة المسؤولة عن اإلدارة التشغیلیة لقطاع المیاه، والتي تشمل إمدادات  WAJسلطة المیاه األردنیة (
بالجملة و لم  توز الالمیاه  تم تكلیف    یتم تخصیص یع حیث  التوزیع.  التشغیلیة    WAJخدمات  الوظائف  بجمیع 

تنظیم البناء وجودة مشاریع تقدیم الخدمات   الصحي؛لقطاع المیاه بما في ذلك إدارة خدمات المیاه والصرف  
المیاه من واإلشراف على مرافق المیاه وشركات    القطاع؛مراقبة جمیع مستویات خدمات    والصیانة؛والعملیات  

.  )PMUوحدة إدارة األداء (  من خاللتدار جمیع العقود مع شركات المیاه  ). PMUاء (خالل وحدة إدارة األد 
WAJ   وJVA   لكن الحكومة األردنیة من خالل مجلس   ،تكالیف خدمات المیاه والمشاریع  ھما الذین یقوما بتحدید

ھي الكیان    WAJوخاصة فیما یتعلق بتحدید الرسوم الجمركیة. ستكون    النھائیة،الوزراء لدیھا السلطة التنظیمیة  
 إما مباشرة أو من خالل اتفاقیة مع طرف ثالث.  ،لمعالجة الصرف الصحي  الغباويمحطة  المسؤول عن تشغیل  
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) األردن  وادي  ال  ھي  )JVAسلطة  لوادي  الحكومیة  المؤسسة  واالقتصادیة  االجتماعیة  التنمیة  عن  مسؤولة 
، بما في ذلك تنمیة موارد المیاه واستخدامھا وحمایتھا وصونھا. تمثل قناة الملك عبد هللا العمود الفقري  األردن

 الزراعیة.  شمال البحر المیت وتستخدم في ري الوحدات  ضمن مناطق سلطة وادي األردن لنظام توزیع المیاه

التي عن المشاریع    ةالمسؤولوھي  وزارة المیاه والري.  ضمن  مباشرة    تعمل  )PMU(  التخطیط واالدارةوحدة  
قد امشروعات استثماریة كبرى مثل برنامج الحد من ف  بتنفیذ ھذه الوحدة قامت  بمشاركة القطاع الخاص. وتتم  

بالمیاه في عمان تم إنشاء  2006إلى عام    1999تنظیم المشغل الخاص في عمان من عام  . كما قامت  ھذه  . 
تم إنشاء    االتجاه،وحدة أساسیة في وكالة تنظیمیة شبھ مستقلة للمیاه. وكخطوة في ھذا  في المستقبل  وحدة لتكون  ال

 أیارفي    ضمن وحدة التخطیط واالدارة)  Water Sector Audit Unit -  WSAUوحدة تدقیق قطاع المیاه (
. وقد أنشأت الوحدة نظاًما قیاسیًا باستخدام مؤشرات األداء التي تم تطبیقھا في البدایة على شركة میاه  2008

و میاھناالعقبة  وكالة  شركة  وجود  لعدم  نظًرا  مجلس    تنظیمیة،.  مسؤولیة  ھو  الجمركیة  التعرفة  تحدید  فإن 
السمرا    ةمباشرة عن محطالمسؤولیة  الوحدة  التتولى    ا كمبعد اقتراح من وزارة المیاه والري.    وذلك  الوزراء،

معالجة میاه الصرف الصحي والمرافق ذات الصلة (محطة معالجة عین غزال ومحطة ضخ غرب الزرقاء  ل
األنابیب)  وخطوط  الزرقاء  شرق  الى    ومحطة ضخ  ل  مرفقباإلضافة  غزال   الصرف   صھاریج تفریغ  عین 

 الصحي.

للقیام ) داخل سلطة المیاه PIUوحدة تنفیذ المشروع ( سیت انشاء لیس من الواضح في ھذه المرحلة ما إذا كان
. ومع ذلك، فمن الممكن أیًضا أن ستنفذ المشروع )PMU(وحدة إدارة المشاریع أن أو بتنفیذ مشروع الغباوي 

المؤسسي الحالي. في أي حال، سیقوم البنك  ھیكلھا  تقوم وحدة إدارة المشاریع بتنفیذ ھذا المشروع من خالل  
 ذا المشروع. ھ PIU / PMUاألوروبي لإلعادة االعمار والتنمیة بتوظیف مستشار داعم للـ 

میاھنا للحكومة  شركة  مملوكة  لتوفیر    األردنیة  ھي شركة  التجاریة  الكیانات  التعمل من خالل  توزیع  خدمة 
التجزئة وغیرھا من المھام مثل معالجة المیاه ومیاه الصرف الصحي في عمان وكذلك البلقاء والزرقاء ومادبا. ب

ھي المسؤولة عن تشغیل مرفق تلقي وتفریغ خزانات الصرف الصحي في عین غزال، والتي تضمن   میاھنا
 یة. فیھا أن عملیة تفریغ خزان الصرف الصحي تتبع المتطلبات التنظیمیة األردن 

والحفاظ على الموارد   وتحسینھا،لدیھا مھمة الحفاظ على جودة بیئة األردن  وھي    )MoEnvوزارة البیئة (
التنمیة المستدامة من خالل سیاسات   ورصد وتعمیم    تشریعیة،واستراتیجیات    فعالة،الطبیعیة والمساھمة في 

الوطنیة.   التنمیة  البیئیة في جمیع خطط  البتضمن  وت المفاھیم  بینھا    المدیریات العدید من    یئةوزارة  الفنیة من 
التلوث   مدیریة البیئي  التراخیص والحد من  البیئي في    مدیریة.  ومدیریة الرصد والتقییم    ھي   وزارةالالرصد 

وحدة المركزیة لمراقبة مع التم التعاقد  لذا  مختبر.    اعن مراقبة جودة الموارد المائیة ولكن لیس لدیھ  ةالمسؤول
( البیئة   (EMARCUوالبحوث  الملكیة  العلمیة  للجمعیة  التابعة   (RSS(  المیاه تحلیل جودة  أجل  من  . وذلك 

نظام مراقبة في الوقت الفعلي   خالل  ھي جمع البیانات وإتاحة بیانات جودة المیاه من  EMARCUمسؤولیة  
)RTMSمن مختبرات المیاه الوطنیة الموجودة في  ذلك للنتائج  ) وWAJ   وJVA   لبحوث البیئیة  مركز امن  و
)ERC  وزارة برنامج رصد لمراقبة وتقییم نوعیة المیاه في مختلف موارد المیاه في المملكة وبالتعاون  ال). نفذت

المشروع    ھذا  من خالل "المشروع الوطني لرصد جودة المیاه في األردن". سیقوم  الجمعیة العلمیة الملكیةمع  
 ختلف في جمیع أنحاء المملكة.بمراقبة جودة المیاه في أكثر من مائة موقع م
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 السیاسات والتشریعات واألنظمة ذات الصلة  

 یقدم ھذا القسم وصفًا للتشریعات الوطنیة األكثر صلة بھذا المشروع.

 السیاسات الوطنیة المتعلقة بمیاه الصرف الصحي  4.3.1

تحدد ھذه السیاسة تاریًخا موجًزا إلدارة میاه الصرف الصحي في األردن وتسلط الضوء على الجوانب الرئیسة 
النفایات   الموارد وإدارة الموارد وجمع میاه الصرف الصحي ومعالجتھا وإعادة استخدام  تنمیة  للسیاسة مثل 

العام دور القطاع الخاص. تحدد السیاسة أن  المعالجة والتسعیر والتمویل واالستثمار والوعي    والحمأةالسائلة  
المخاطر التي تھدد الصحة العامة والبیئة. تشیر السیاسة   للتعامل معجمع میاه الصرف الصحي أمر ضروري 

أیًضا إلى ضرورة معالجة المیاه العادمة الناتجة عن الصناعات ذات التلوث الكبیر بشكل منفصل وفقًا لمعاییر  
 بالتخلص اآلمن منھا. تسمح ا ألغراض أخرى غیر الري أو  تسمح بإعادة استخدامھ

 

 1994لعام  66رقم النظام الداخلي الصرف الصحي /  نظام

النفایات و  للنظاموفقًا   بالتخلص من  یُسمح ألي شخص  المیاه  من  ال  أنھا  الالئحة على  في  (المحددة  السوائل 
الى  العادمة   الوباإلضافة  غیر  والنفایات  السائلة  للمیاه النفایات  المختلفة  االستخدامات  عن  الناتجة  محدودة 

بشكل مناسب   سلطة المیاهقد تستجیب    ذلك،. بخالف  الشبكة العامة للصرف الصحيوالصرف الصحي) في  
 مثل حظر مصدر ھذا االنتھاك وفرض رسوم إضافیة على المخالف.

میاه  مصادر المیاه أو أي مسار    عادیة الىتصریف أي نفایات سائلة أو میاه ملوثة أو میاه  ال یجوز ألي شخص  
 إال بعد معالجتھا والحصول على موافقة كتابیة في ھذا الصدد من سلطة المیاه. مفتوح،طبیعي أو أي مكان 

العامة    الصرف الصحيالخاصة بشبكة    میاه الصرف الصحيإذا كان من غیر العملي توصیل نقاط تصریف  
و/أو  امتصاصیة  حفر حفرة    ممتلكاتھ،نفقتھ الخاصة وداخل حدود  ى  وذلك عل  المالك،فیجب على    سبب،ألي  

بشبكة    العقاروفقًا للتعلیمات والمعاییر التي یحددھا المجلس المحلي. إذا تقرر بعد ذلك توصیل    تجمیعحفرة  
فیجب على المالك أن یمأل الحفر على نفقتھ/ھا بمواد مناسبة ال تسبب الضرر بالصحة    العامة،الصرف الصحي  

 الشرب. باستثناء میاه  آخر،استخدام الحفر ألي غرض بعد التنظیف یمكن للمالك  وإال،العامة. 

 العامة والخاصة. صرف الصحيفي توسیع وصیانة شبكات میاه ال السلطةأیًضا حق  نظامتناول الی

لتسبب أو ا  العامة،ال یُسمح ألي شخص بارتكاب أي عمل من شأنھ إعاقة أو تعطیل أنظمة الصرف الصحي  
كل من ارتكب أي انتھاك   المیاه،. وفقًا لقانون سلطة  الصحي  في أضرار ألعمال التنقیة ومشروع میاه الصرف

)  1000) دینار وال تزید عن (100یكون عرضة لغرامة ال تقل عن (   للقانون،صدر وفقًا  نظام یوفقًا ألحكام أي  
 تة أشھر.سالتجاوز تدینار أو بالسجن لمدة ال تقل عن شھر واحد وال  

حول   تعلیمات  إصدار  من  تم  الصرفالتخلص  مشروع    الصحي  میاه  شبكة  من خالل  والصناعیة  التجاریة 
للمادة   العادمة الصناعیة    23الصرف الصحي وفقًا  المیاه  التخلص من  التعلیمات  النظام. تحظر ھذه  من ھذا 

بل الحصول على موافقة خطیة  والتجاریة سواء كانت ملوثة أو غیر ملوثة من خالل شبكة الصرف الصحي ق 
 . )WAJسلطة المیاه (من 
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لقانون  وفقًا  الصادرة  الصحي،  الصرف  في شبكة  والتجاري  الصناعي  میاه الصرف  التخلص من  تعلیمات 
 . 1994لسنة   66من قانون نظام الصرف الصحي رقم   23والمادة رقم   1998لسنة   18سلطة المیاه رقم 

توفر التعلیمات الخاصة بمیاه الصرف الصناعي والتجاري األساس القانوني لحظر التخلص من المیاه العادمة 
الصناعیة (المیاه المستخدمة في بعض أو جمیع مراحل التصنیع أو التنظیف أو التبرید أو غیر ذلك) والمیاه 

والمسال الوقود  والمختبرات ومحطات  (المستشفیات  التجاریة  إلى  العادمة  الدواجن، وما  خ والماشیة ومزارع 
تركیز  المستویات    كما یحدد ذلك) من خالل شبكة الصرف الصحي قبل الحصول على موافقة خطیة من السلطة.  

 . الخطرةالكیمیائیة الثقیلة أو  للعناصر التي یمنع تجاوزھا 

إلى   ھندسی   ذلك،باإلضافة  رسومات  تقدیم  والصناعیة  التجاریة  المؤسسات  على  طریقة  یجب  توضح  ة 
ومواصفات نقاط بناء وتفتیش األنابیب قبل الموافقة الخطیة. تتقاضى سلطة المیاه رسوم المؤسسات التجاریة  

السلطة تعرفة اضافیة  تتقاضى  كما  والصناعیة عن ربط أنظمتھا بشبكة الصرف الصحي وفقًا لتعرفة محددة.  
 أعلى من الحد األقصى المسموح بھ. CODتركیز  میاه عادمة ذات  ھذه المؤسسات عند التخلص من من

 

 ) JS 893/2006میاه الصرف الصحي المنزلیة األردنیة المستصلحة ( لالمواصفة األردنیة 

بھا فیما یتعلق بمیاه الصرف الصحي المستصلحة.    االلتزامتقدم ھذه المواصفة القیاسیة الشروط العامة التي یجب  
میاه الصرف الصحي المستصلحة إلى فئتین: میاه الصرف الصحي المستصلحة لتصریفھا في    المواصفةتقسم  

 ومیاه الصرف الصحي المستصلحة ألغراض إعادة االستخدام.  السطحیة،الجداول أو الودیان أو المیاه  

بة لمیاه الصرف الصحي المستصلحة والتي یجب تحقیقھا بناًء على الفئتین  المطلووتحدد المواصفة المعاییر  
 أعاله. تین المذكور

 . المنقول بالصھاریجمعالجة میاه الصرف الصحي  الغباوي المقترحة لتنطبق ھذه المواصفة القیاسیة على محطة  

 

 ) JS 202/2007المواصفة األردنیة لمیاه الصرف الصناعي المستصلحة (

الصناعي   میاه الصرف الصحيلمواصفة القیاسیة الشروط والمتطلبات والقیود الخاصة بتصریف  تحدد ھذه ا
في الجداول أو الودیان أو المیاه السطحیة أو إعادة استخدام مثل ھذه المیاه ألغراض الري أو ألغراض أخرى. 

دورو الودیان،  في  تصریفھا  یتم  التي  الصناعي  الصرف  بمیاه  الخاصة  المعاییر  ویوفر  المیاه    األحواض ات 
 فقا لغرض إعادة استخدامھا.ذلك وتكرار أخذ العینات و یحدد الحاجة الىالمائیة. كما 

(وفقًا   المواصفة  رمادیًا  )JS 202/2007لھذه  لونًا  الصناعي  الصرف  میاه  نقل  عمال  یستخدم  أن  یجب   ،
كما یجب أن تكون المركبة  لسیاراتھم، ومن المفترض أن یفرق ھذا اللون ناقالت النفایات الصناعیة عن غیرھا.  

 رخصة على أنھا مركبة نقل نفایات صناعیة مسجلة. م
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 2014لسنة  22م وتعدیالتھ رق  18/1988قانون سلطة المیاه االردنیة رقم 

مع االستقالل المالي واإلداري.   ذاتي،بالعمل ككیان مستقل    WAJ  سلطة المیاه األردنیةیسمح ھذا القانون لـ
حیث تكون مسؤولة مسؤولیة كاملة عن توفیر خدمات المیاه البلدیة المسؤولیات الموكلة للسلطة یصف القانون 

السلطة  عالقة  القانون  ھذا  موارد المیاه الجوفیة. كما یوضح    ومیاه الصرف الصحي، باإلضافة إلى تطویر وإدارة
 بوزارة المیاه والري. 

الحق في الدخول إلى أراضي خاصة وعقارات للقیام بأعمالھا. للسلطة الحق في تلقي  ویعطي القانون السلطة  
ى المالك من أي  إذا عان  ذلك،المساعدة لھذا الغرض من المحافظین أو الشرطة كلما دعت الحاجة. عالوة على  

 تقوم سلطة المیاه بتقییم مبلغ التعویض الواجب دفعھ للمالك.  خسائر،

  تھا. ا المتدفقة من خالل أنظمتھا وشبك  الصرف الصحيھي المسؤولة عن جمیع میاه الشرب ومیاه    وسلطة المیاه
كما ان السلطة تھم.  اال تتدفق من خالل شبك  ومیاه الصرف الصحي التيلیست مسؤولة عن میاه الشرب    وھي
اتخاذ التدابیر الالزمة لحمایة    ایجب علیھ   ذلك،مسؤولة عن إدارة ومراقبة میاه الصرف الصناعي. ومع  غیر  

شبكات میاه الصرف الصحي ومحطات معالجة المیاه ومیاه الصرف الصحي بما في ذلك ضمان عدم حدوث 
.  السلطة  الصناعي في النظام البلدي ما لم یتم التصریح بذلك من قبلتصریف غیر قانوني أو میاه الصرف  

أحواض المیاه وحمایتھا  المیاه والشروط والمعاییر والمتطلبات الخاصة فیما یتعلق بالحفاظ على  السلطة  تضع  و
امة  الع  صریفالتشبكات  وشبكات التوزیع و  الصحي،والتأكد من سالمة ھیاكل المیاه ومیاه الصرف    التلوث،من  

 بما في ذلك جمیع االختبارات الالزمة.  ،الفني  واإلشرافواتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الرقابة    والخاصة،

 

الصرف  (ب)، إلنشاء خطوط أنابیب المیاه و  24، المادة  1988) لسنة  18قانون سلطة المیاه األردني رقم (
 في األراضي المملوكة ملكیة خاصة  الصحي

متر على كل جانب من   1000األراضي الحكومیة المشمولة ضمن شریط یبلغ عرضھ    ، فإن24وفقًا للمادة  
مشاریع الحكومیة، اجتماعیًا واقتصادیًا. المخصصة لتطویر  تكون  خط وسط أنابیب المیاه وقنوات الري الرئیسة  

س الوزراء  ال یجوز التصرف في ھذه األرض المحظورة أو تجریدھا أو استخدامھا بأي طریقة إال بموافقة مجل
خطوط أنابیب خاصة   وضععلى أن سلطة المیاه لھا الحق في    24تنص المادة  كما  بناًء على توصیة الوزیر.  

للسلطة (كما تمت   فإن  تقنیة،  ذلك ممكنًا ألسباب  یكن  لم  العامة. في حال  الطرق  أو عامة، أو صیانتھا عبر 
 ذه األنابیب داخل األراضي الخاصة والعقارات ) الحق في تثبیت ھ2001لعام    62إضافتھا بموجب القانون رقم  

  أضرار االحتیاطات الالزمة لتجنب التسبب في    أخذ   سلطة المیاه یجب على  .  وذلك وفقًا لتقدیرات سلطة المیاه
إعادة األوضاع    أو وكالئھاكما على السلطة  أثناء تركیب أنابیب الصرف الصحي داخل الممتلكات الخاصة.  

علیھ   كانت  ما  المنشآت.  الى  تنفیذ  خسائر  قبل  المالك ألي  تعرض  حالة  مبالغ  وفي  بتقییم  المیاه  سلطة  تقوم 
بأعمالھا   للقیام  أراض وعقارات خاصة  إلى  الدخول  في  الحق  المیاه  للمالك. لسلطة  دفعھا  الواجب  التعویض 

ة الحق في تلقي المساعدة لھذا الغرض من المحافظین أو  للسلط  كما  المذكورة أعاله والمذكورة في ھذه المادة.
 الشرطة كلما دعت الحاجة.
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 السیاسات الوطنیة األخرى ذات الصلة (القوانین واألنظمة والتعلیمات)  4.3.2

 2017لعام  6قانون حمایة البیئة رقم  

 52  رقم  حمایة البیئة  لحمایة البیئة في األردن وعلى الرغم من أنھ یلغى سلفھ، قانون  األساسھذا القانون ھو  
ساریة بموجب  تبقى    2006لعام    52والمعاییر الصادرة بموجب القانون رقم    األنظمةجمیع  فان    ،006لعام  

مادة تھدف إلى حمایة البیئة وتنص على أن وزارة البیئة    33. یتكون ھذا القانون من  2017لعام    6القانون رقم  
نص على أن الوزارة مع األطراف ذات الصلة تضع السیاسات ھي السلطة المسؤولة عن حمایة البیئة. كما ی

وحمایة التنوع   الدولیة،عمل على التنبؤ بتغیر المناخ، ومتابعة تنفیذ االتفاقیات البیئیة تالخطط والبرامج، و تعد و
على  وفقًا للقانون تشمل    وزارة البیئةومسؤولیات    خاصة.وتحدید المجاالت التي تحتاج إلى عنایة    البیولوجي،

وإصدار المواصفات لتحقیق    ،سبیل المثال ال الحصر ما یلي: وضع السیاسات والخطط الالزمة لحمایة البیئة
 أھداف الجودة البیئیة. یتم تطبیق ھذا في عملیة الترخیص وتجدید المنشآت. 

الصادرة عن وزارة البیئة التعامل مع المواد الخطرة والتخلص النھائي منھا. یحظر دخول   األنظمةتتضمن  
المواد والنفایات الخطرة إلى المملكة بموجب أحكام القانون. یفرض القانون الحاجة إلى إجراء تقییمات األثر  

راسات والمشاریع البیئیة المقدمة  ) لمشاریع معینة قبل بدئھا. تمنح وزارة البیئة الموافقة على الد EIAsالبیئي (
نیابة عن أي جھة رسمیة إلى وكالة مانحة. ویرد في القانون وصف للعقوبات والعواقب المرتبطة باالنتھاكات  

 البیئیة. 

ھي المسؤولة عن ضمان جودة المحیط وحمایة البیئة وحمایة موارد المیاه من   الوزارةینص القانون على أن  
الري.   میاه  إمدادات  وتأمین جودة  إلى    والوزارةالتلوث  الصناعیة  العادمة  المیاه  تصریف  منع  مسؤولة عن 

  الصحي   أو میاه الصرف  الصرف الصحي المنزلیةالودیان وعن ضمان عدم قیام الصھاریج بتصریف میاه  
في  الص قانوني  غیر  بشكل  غیر    المناھلناعیة  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  محطات  في  أو  الودیان  أو 

 المخصصة. 

 

 2005لعام  37نظام تقییم األثر البیئي رقم  

أنواع المشاریع التي تتطلب   التقییم ویحدد وفر معاییر  فھو ی عملیة تقییم األثر البیئي في األردن.    یحدد ھذا النظام
. بالنسبة لمشاریع  ى تقییم أثر بیئي، وتلك التي ال تحتاج إلةالبیئیلألثار  شامل أو دراسة أولیة  ثر بیئي  أ  إجراء تقییم 

، یلزم عقد جلسة استماع لتحدید النطاق العام إلعداد شروط مرجع تقییم األثر (مثل ھذا المشروع) األولىالفئة 
 ) ی ).  ToRالبیئي  الكما یطلب  تقوم   نظامشترط  البیئي،  بوص  الدراسة  أن  المشروع وظروف خط األساس  ف 

الموافقة    النظاممن    4وتغطیة التأثیرات التي یجب تقییمھا، وإجراءات التخفیف المراد تطویرھا. تتطلب المادة  
البیئیة على المشروعات الصناعیة والزراعیة والتجاریة والسكنیة أو السیاحیة أو تطویر اإلنشاءات أو أنواع  

 . لنظاممن ا 3و  2الملحقین  المشاریع المدرجة في 
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 2005لعام  28جودة الھواء (تنظیم انبعاثات الھواء): نظام حمایة الھواء رقم  

یصف ھذا النظام متطلبات العدید من الكیانات بما في ذلك وزارة البیئة فیما یتعلق بحمایة البیئة من تلوث الھواء. 
). توضح ھذه المواصفة  JS  1140/2006جودة الھواء المحیط (  -  المواصفة األردنیةمدعوم من قبل    ا النظامھذ 

المحیط.   الھواء  بجودة  یتعلق  فیما  الھواء  لملوثات  بھا  المسموح  والحدود  الفنیة  المتطلبات  تضم ھذه القیاسیة 
. اعتمادًا على عملیة  TSPو   ،CO،  2SO،  2NOلعدید من الملوثات بما في ذلك  المواصفة الحدود المسموح بھا ل

قد یكون المعیار    ،النبعاثات الھواء  ثابتة  معالجة التي تم اختیارھا للمصنع المقترح في الغباوي ووجود مصادرال
المنبعثة من    -  2006لعام    1189األردني   الھواء  بھ لملوثات  الثابتةالحد األقصى المسموح   JS(   المصادر 

 ) قابالً للتطبیق.1189/2006

 

 2003الضوضاء لعام  د منوللح منعلتعلیمات  -منع الضوضاء 

بما   الكیانات  من  العدید  متطلبات  التعلیمات  ھذه  البیئة  فیھاتوضح  أجل    وزارة  التلوث  من  من  البیئة  حمایة 
مستویات  حدود  سیاج المرفق).    خارج  الضوضائي، فیما یتعلق بمستویات الضوضاء خارج بیئة العمل (أي

ضمن "تعلیمات لحمایة العاملین والمؤسسات من مخاطر بیئة العمل" التابعة  مدرجةالضوضاء في بیئة العمل 
 لوزارة العمل. تحدد ھذه التعلیمات حدود الضوضاء داخل مكان العمل وعدد ساعات التعرض المقبولة. 

 

 وتعدیالتھ  1978نة لس 1رقم النظام  –منع اإلزعاج الصحي داخل المناطق البلدیة نظام 

) من 4نص على ضرورة منع اإلزعاج الصحي الوارد في المادة (یبموجب قانون البلدیات و   یعمل ھذا النظام
 أجل تجنب اآلثار الضارة على البیئة والصحة العامة، وھذا ینطبق على المشروع المقترح في الغباوي. 

 

 األنظمة المتعلقة بالصحة العامة 

ھو قانون إطاري یحدد مسؤولیات وزارة الصحة بشأن قضایا الصحة    2008لعام    47قم  قانون الصحة العامة ر
  2005لعام    26رقم    النظامبما في ذلك رصد األمراض ومراقبتھا. حمایة البیئة في حاالت الطوارئ (  العامة،

 التخطیط الحكومي في حاالت الطوارئ).  یحكم

 

 البیولوجي حمایة النظم اإلیكولوجیة والتنوع 

، الذي وضعتھ وزارة الزراعة، التخلص من أي نوع من النفایات 2015لعام    13یحظر قانون الزراعة رقم  
الصلبة أو السائلة أو غیرھا من المواد الضارة في البیئة. یجب على مالكي أي مشروع أو مؤسسة ضمان عدم  

ال من  العدید  ھناك  الزراعیة.  المناطق  أو  الغابات  حدود  اإلیكولوجیة انتھاك  النظم  بحمایة  المتعلقة  تشریعات 
)،  RSCNوالتنوع البیولوجي في األردن، بما في ذلك االختصاصات القانونیة للجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة (
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رقم   البیئة  حمایة  البریة    2008لعام    43رقم    النظامو  ،2017لعام    6وقانون  والحیوانات  الطیور  لتصنیف 
 الممنوعة من الصید.

 

 2004لسنة   20قانون اآلثار رقم  

المسؤولیات واإلجراءات الالزمة لضمان حمایة التراث    ثار،اآلالذي وضعتھ وزارة السیاحة و  القانون،یحدد ھذا  
القطع  یحدد القانون اإلجراءات الالزمة الواجب اتخاذھا لتقییم  كما  الثقافي للبلد والحفاظ علیھ بما في ذلك اآلثار.  

 العقوبات المرتبطة بانتھاك أي من أحكام ھذا القانون.   یحدد القانون   األثریة وأھمیتھا. باإلضافة  والمواقع  األثریة

 

 قوانین وأنظمة العمل 

   وتعدیالتھ: ینطبق ھذا على عمال القطاع الخاص ویتضمن متطلبات الصحة والسالمة    1996لسنة    8قانون العمل رقم
 المھنیة. 

  المتعلق بحقوق وحمایة العمال غیر األردنیین. 2010لسنة  26تعدیل قانون العمل رقم : 
  2014لسنة   1قانون الضمان االجتماعي رقم. 
  تعلیمات إصابات العمل.  -مؤسسة الضمان االجتماعي قانون 
  بشأن الرعایة الطبیة الوقائیة والعالج للعاملین في المؤسسات 1998لعام  42النظام رقم . 
  حمایة والسالمة من اآلالت والمعدات الصناعیة في مواقع العمل.بشأن ال 1998لعام  43النظام رقم 
  والذي یتطلب إجراء فحص طبي دوري للعاملین في   1999تعلیمات الفحص الطبي األولي للعاملین في المؤسسات لعام

 بما في ذلك العمل في إدارة النفایات. معینة،بیئات محفوفة بمخاطر 
 العمال من مخاطر بیئة العمل. تتضمن ھذه التعلیمات متطلبات الحد من المخاطر حمایة  ل  1996لعام    8رقم  تعلیمات  ال

على صحة وسالمة العمال في بیئات معینة وتدابیر الحمایة (مثل معدات الوقایة الشخصیة) ومرافق الرعایة االجتماعیة 
 ومستویات الضوضاء واإلضاءة.  )،(مثل غرف تغییر المالبس

  ة رقماألردنیالمواصفة JS 525:1987 - .مستویات الحرارة في بیئة العمل 
  المواصفة األردنیة رقمJS 524:1987 - .مستویات اإلضاءة في بیئة العمل 
 ) األردن عضو في منظمة العمل الدولیةILOاتفاقیة أخرى.  13دق على سبع اتفاقیات أساسیة باإلضافة إلى  اصقد ) و 

 

 1987لعام  12قانون حیازة األراضي رقم  

على الرغم من عدم توقع الحاجة الى استمالك األراضي كجزء من ھذا المشروع، فقد تنشأ الحاجة أثناء تنفیذ 
أخرى.   بطریقة  انتھاكھا  أو  تأجیرھا  أو  العقارات  القتناء  أو  المشروع  األرض  ملكیة  نقل  القانون  ھذا  یحكم 

یین أو قانونیین أو اعتباریین أو ھیئات  الممتلكات التي تملكھا مجموعات خاصة أو أفراد إلى أي أشخاص حكوم
معنیة بتطویر مشروع للمنفعة العامة مع تعویض المالك عن فقدان األرض أو الممتلكات. یسري ھذا القانون  

فیما یلي إجراءات  على المشروع في حالة أصبح أي شكل من أشكال حیازة األراضي ضروریًا في الغباوي.
 بناًء على ھذا القانون.  وشروط ومتطلبات استمالك األراضي
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 . یجب أن یكون المشروع من أجل المنفعة العامة وأن یتماشى مع مبدأ التعویض العادل.1

. یجب وضع إعالن في صحیفتین محلیتین یومیًا على األقل لإلعالن عن عزمھما على الذھاب إلى مجلس 2
 الوزراء لغرض استمالك األرض.

دید مخطط االستحواذ المطلوب والكشف عن إجمالي التعویض وبالتالي  . تقدیم طلب إلى مجلس الوزراء بتح3
 إثبات القدرة المالیة على الدفع خالل ثالثة أشھر من تاریخ اإلعالن. 

دفع  4 على  القدرة  المقتني  لدى  وأن  العامة  للمنفعة  المشروع مخصص  أن  على  الوزراء  مجلس  وافق  إذا   .
ستمالك الدائم على األراضي أو االستخدام المؤقت لفترة محدودة.  التعویض، فإن مجلس الوزراء سیقرر إما اال

 یجب أن یصدر قرار المصادرة خالل ستة أشھر من تاریخ اإلعالن ونشره في الجریدة الرسمیة.

. إذا كان المستملك ھو أحد الوزارات أو اإلدارات أو المؤسسات التابعة للحكومة العامة أو البلدیات الرسمیة،  5
 س الوزراء الموافقة على استخدام العقار ألي شكل آخر من أشكال المنفعة العامة.فیحق لمجل

 . بعد قرار مصادرة مجلس الوزراء، یجب على المستملك القیام بما یلي: 6

المخطط لمدیر تسجیل األراضي، بما في ذلك قرار الملكیة، واالمتناع   مالكتقدیم نسخة من القرار واالست -
على الممتلكات. إذا لم تكن الممتلكات مسجلة، فیجب تقدیم أسماء المالكین وعناوینھم،   عن إجراء أي معاملة

 .مالكباإلضافة إلى قرار االست

علیھا لتحدید الموقف قبل اتخاذ قرار المصادرة.    ملكةیجب فحص العقار من قبل لجنة تشكلھا الجھة المست  -
م تقدیر التعویض للممتلكات. بناًء على طلب المشتري، ولي ألغراض تقیی األوضع  للیعتبر تقریر اللجنة كدلیل  

 یمكن للجنة أن تدرج في تقریرھا مبلغ التعویض المقدر للممتلكات.

. إذا كان ھناك أشخاص لدیھم حق استخدام أو تأجیر العقار، یجب على المالك كتابة أسمائھم وحقوقھم خالل 7
 یوما.  30ب الحق أن یفعل الشيء نفسھ خالل فترة یوًما من تاریخ نشر القرار. أیضا، یجب على صاح   30

الم8 على  یجب  االستحواذ   ستملك.  لقرار  ملخص  ذلك  في  بما  یومیًا،  األقل  على  في صحیفتین  إعالن  نشر 
ووصف للممتلكات وأسماء المالكین واإلداریین وأصحاب أي حقوق ملكیة. في غضون ثالثین یوًما من تاریخ  

 قتني التعامل مع المالك والتفاوض بشأن مبلغ التعویض الذي یتعین دفعھ لھ.نشر اإلعالن، یتعین على الم 

 . إذا لم یوافق المالكون على مبلغ التعویض، فیمكنھم االستئناف أمام المحكمة للحصول على تعویض عادل. 9

 القانون: . یجب مراعاة المبادئ التالیة في تقییم التعویض عن أي عقار یتم استمالكھ بموجب ھذا 10

یعتبر التعویض العادل عن العقار أو استخدامھ ھو السعر الذي یمكن الحصول علیھ إذا تم بیعھ علنًا في   -
 السوق، أو قیمة اإلیجار التي سیتم دفعھا، في یوم نشر اإلعالن. 

االنخفاض في سعر  یعتبر التعویض العادل عن الضرر الناجم عن إنشاء أي قیود على ملكیة العقار ھو    -
 السوق للعقار بسبب الضرر أو التقیید.
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المالك ھو    - الممتلكات غیر  العادل للمستأجر أو مستخدم  التعویض  ٪ كحد أقصى من تعویض  15یعتبر 
٪ إذا كانت الممتلكات مشغولة  5المالك في حالة احتالل العقار ألغراض تجاریة أو صناعیة، وال یزید عن 

 ألغراض أخرى. 

، فسیتم  بناءالعقار، مثل األشجار وأطالل ال  منن المالك یرید أخذ كل أو بعض المواد واألصول  إذا كا  -
من   ھذه المواد أو األصولخصم القیمة الدقیقة لھذه المواد من القیمة اإلجمالیة للتعویض، ویجب علیھ إزالة  

الفترة المحددة من قبل المستملك. خالل  ھذه المواد أو األصول  الممتلكات على نفقتھ الخاصة. یجب أن یتم نقل  
 إذا لم یتم إزالتھ من قبل المالك، فسیقوم المستملك بنقلھ بالطرق المناسبة، ویخصم تكالیف النقل من التعویض. 

 ینبغي النظر في واحد أو أكثر من طرق التقییم التالیة للتعویض:  -

ار الذي تم الحصول علیھ في المواصفات، تعني المقارنة بین تكلفة إنشاء عقار جدید مماثل للعق  التكلفة:
األراضي  دائرة  قبل  من  ونشرھا  علیھا  الموافقة  تمت  كما  الشراء،  وقت  في  البناء  تكالیف  أساس  وعلى 

 ، وحالتھ ومدى مالءمتھ لالستخدام. البناءوالمساحة، وكذلك في االعتبار عمر 

 لة للعقار والقیمة الحقیقیة. ھذا یعني تقدیر القیمة من أسعار السوق لخصائص مماث  المقارنة:

وھذا یعني العائد المتوقع أو رسملة صافي الدخل من الممتلكات وسعر الفائدة اآلمن على مدى العمر    الدخل:
 اإلنتاجي المتبقي للعقار.

التقریر   - یتضمن  أن  یجب  والمساحة.  األراضي  دائرة  من  التعویض  معدالت  باستخدام  تقریر  إعداد  یتم 
 غ التعویض. طریقة تحدید مبل

 

 سیاسة تغیر المناخ  4.3.3

في   2015) في سبتمبر  UNFCCCدن التزامھ باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ (سقدم األر
). INDC - Intended Nationally Determined Contributionشكل مساھمة وطنیة محددة الھدف (

٪  1.5طرحت المملكة ھدفًا مزدوًجا: ھدف "غیر مشروط" بتخفیض الغازات المسببة لالحتباس الحراري بنسبة  
، وھدف "مشروط" بتخفیض )Business as Usual(   ةمعتاد األوضاع السیناریو  ب مقارنة    2030بحلول عام  

 . ةلدولي متاحاالمجتمع إذا كانت المساعدة المالیة من قبل  2030٪ بحلول عام  12.5بنسبة 

٪ وتشیر إلى أن 14مشروًعا تم تحدیدھا للوصول إلى ھدف الـ    70إلى    )INDCالمساھمة الوطنیة (  تشیر
التولید والنقل) یمثل   غازات الدفیئة. وھذا ھو السبب في أن  ال٪ من إجمالي انبعاثات  73قطاع الطاقة (شامالً 

 الھدف.  ھذا الطاقة من أجل الوصول إلى جھود خفض االنبعاثات في األردن یجب أن تتعامل مع قطاع

 ) الھاشمیة  للمملكة األردنیة  المناخ  لتغیر  الوطنیة  للسیاسة  القطاعي  التوجھ اإلستراتیجي  - 2013یدعو إطار 
) إلى بناء القدرة التكیفیة للمجتمعات والمؤسسات في األردن من أجل زیادة مرونة النظم اإلیكولوجیة  2020

 لتغیر المناخ.  الزراعیة،وكذلك الموارد  المیاهالطبیعیة وموارد 
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 االتفاقیات والمعاھدات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة  

األردن ھو أحد الموقعین على عدد من االتفاقیات والمعاھدات والبروتوكوالت الدولیة التي تھدف إلى حمایة  
 البیئة. األكثر صلة بالمشروع المقترح ھي: 

  2003المناخ، بروتوكول كیوتو بشأن تغیر 
  ،1971اتفاقیة رامسار لألراضي الرطبة ذات األھمیة الدولیة 
  اتفاقیة فیینا وبروتوكول مونتریال لحمایة طبقة األوزون 
  ،1992اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود 
 ) اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD ،(1996 
 كول قرطاجنة بروتو)Cartagena ( للسالمة البیولوجیة 
  األوروبیة اآلسیویة المھاجرة  -اتفاقیة حمایة الطیور المائیة األفریقیة 
  1979 المھاجرة،اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة 
  2004 الثابتة،بروتوكول استكھولم بشأن الملوثات العضویة 
 اتفاقیة التنوع البیولوجي )CBD،( 1994 

 

 )EBRD(لبنك األوروبي لداء األمطالب  
 )2014(إلعادة االعمار والتنمیة تصنیف المشروع وفقًا للسیاسة البیئیة واالجتماعیة للبنك األوروبي  4.5.1

 EBRD ESP(  2014للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة لعام    )ESP(   لسیاسة البیئیة واالجتماعیةوفقًا ل
ألنشطة  )2014 الكاملة  المجموعة  في  بیئیًا"  والسلیمة  المستدامة  "التنمیة  بتشجیع  األوروبي  البنك  یلتزم   ،

نك  للمشروع الممول. یصنف الب   لبیئي واالجتماعي  تقییمالاالستثمار والتعاون التقني. یتم تحقیق ذلك من خالل  
البیئیة واالجتماعیة، واإلفصاح    التقییمات كل مشروع لتحدید طبیعة ومستوى  إلعادة االعمار والتنمیة  األوروبي  

. سیكون ھذا متناسباً مع طبیعة المشروع وموقعھ وحساسیتھ وحجمھ  عالقةعن المعلومات ومشاركة أصحاب ال
قبل. یمكن تصنیف المشروع إلى واحدة من ثالث وأھمیة آثاره البیئیة واالجتماعیة المحتملة الضارة في المست

 ): EBRD, 2015؛  EBRD, 2014فئات (

   الفئة (أ): عندما یمكن أن یؤدي ذلك إلى آثار بیئیة و / أو اجتماعیة سلبیة محتملة في المستقبل ال یمكن
جتماعي ذات والتي تتطلب بالتالي عملیة تقییم وتأثیر بیئي وا  التصنیف،تحدیدھا أو تقییمھا بسھولة وقت  

الفئة   مشاریع  لقائمة  وفقًا  وتشاركي.  رسمي  في  "أ" طابع  المقدمة  تصنیف  ESPالـ   اإلرشادیة  یتم   ،
سكان  العدد    150،000  ما یوازي الـ  محطات معالجة میاه الصرف الصحي البلدیة التي تتجاوز سعتھا

 ) على أنھا "أ". Person Equivalent(مكافئ ال
   المشروع "ب" عندما تكون التأثیرات البیئیة و / أو االجتماعیة الضارة المحتملة  الفئة ب: یتم تصنیف

 في المستقبل محصورة وخاصة بالموقع، و / أو یتم تحدیدھا بسھولة ومعالجتھا من خالل تدابیر التخفیف. 
 لحد األدنى  الفئة (ج): عندما تكون التأثیرات البیئیة و / أو االجتماعیة الضارة المحتملة للمشروع عند ا

واجتماعیة   بیئیة  توصیات  من خالل  بسھولة  معالجتھا  ویمكن  اإلطالق،  على  تحدث  أن  یمكن  ال  أو 
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 محدودة.
 

؛ التنوع البیولوجي في الموقع ضئیل؛ ال  خالیة من السكانبشكل عام، سوف یكون المشروع في منطقة جرداء  
معالجة میاه الصرف الصحي   ةرة تصمیم محطحساسة في منطقة المشروع؛ قد   معلمات بیئیة أو اجتماعیةتوجد  

. كل  نطاق مساحة المحطة محدود في الیوم)؛ و  من میاه الصرف الصحي  متر مكعب   16500صغیرة نسبیا ( 
. سوف تخدم محطة معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة  "ب "فئة  المشروع ك  ھذه العوامل تفضل تصنیف

عام   في  عددھم  یقدر  سكانًا  الغباوي  تقدیري    1،314،843حوالي  ب  2017في  تدفق  مع  الصرف  فردًا  لمیاه 
  متر مكعب في الیوم. نظًرا ألن المشروع سیكون أعلى بكثیر من   12،430یبلغ  الصحي المنقولة بالصھاریج  

الـ   یوازي  الذي  مكافئ  150،000الحد  سكان  والذيPerson Equivalent(  عدد  البیئیة  سیاسة  الحدده  ت  ) 
بال  واالجتماعیة األوروبي  الخاصة  والتنمیةبنك  العمار  البیئي    إلعادة  األثر  لتقییم  األوروبي  االتحاد  وتوجیھ 

، فقد أدى االلتزام بھذا المطلب إلى تصنیف المشروع على أنھ "أ" مما أدى إلى  1لمشروعات الفئة أ / الملحق 
 . الحاجة الى دراسة تقییم أثر بیئي واجتماعي شامل

 

 )Performance Requirements - PRsاألوروبي لإلعادة االعمار والتنمیة (لبنك لداء األ مطالب 4.5.2

على أن البنك ملتزم بتعزیز المعاییر   االعمار والتنمیة  إلعادةتنص السیاسة البیئیة واالجتماعیة للبنك األوروبي  
 ) األوروبي  لالتحاد  في مطEUالبیئیة  تنعكس  ھذه  للبیئة.  األوروبیة  المبادئ  وكذلك  البنك األ  الب )  لدى  داء 

 .معاییر أداء عشر والتي تشمل عادة االعمار والتنمیةاألوروبي لإل 

 

 وإدارتھا واالجتماعیة البیئیة واآلثار القضایا تقییم - 1األداء  مطلب

أھمیة تطویر وتنفیذ تقییم متكامل یھدف إلى تحدید اآلثار والقضایا البیئیة واالجتماعیة الناتجة    المطلبیحدد ھذا  
ي  ذ ال  المطلب) أحد الركائز المھمة لھذا  ESMSعن أنشطة المشروع. یعد نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ( 

جودة المشروع باإلضافة إلى تقدیم  جمع بین جمیع الخطط وأنظمة اإلدارة في إطار عمل واحد متماسك لتعزیز  ی
 ھي: مطلب األداءإرشادات لتطبیق الممارسات الدولیة الجیدة. األھداف الرئیسة لھذا 

 .تحدید وتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة وجوانب المشروع 
  .اعتماد نھج التسلسل الھرمي للتخفیف لمعالجة اآلثار البیئیة واالجتماعیة الضارة 
 ألداء البیئي واالجتماعي للمشروع من خالل استخدام نظم اإلدارة الفعالة.تعزیز تحسین ا 
 ) تطویر نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیةESMS .خصیًصا للمشروع ( 
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 العمل  وظروف العمال - 2األداء  مطلب

التي تنشئ عالقة سلیمة یقر ھذا الشرط المتعلق باألداء بأھمیة القوى العاملة واإلدارة الجیدة للموارد البشریة  
بین العمال واإلدارة تقوم على احترام حقوق العمال وتوفیر بیئة عمل آمنة لھم. األھداف الرئیسة لمطلب األداء  

 ھي:  اھذ 

  .احترام وحمایة المبادئ والحقوق األساسیة للعمال 
   وتكافؤ الفرص للعمال.تعزیز أجندة العمل الالئق التي تشمل المعاملة العادلة وعدم التمییز 
 عالقة سلیمة بین العمال واإلدارة. تحسین والمحافظة علىإنشاء و 
  .تعزیز االمتثال ألي اتفاق جماعي مثل قوانین العمل والعمالة الوطنیة 
  من خالل تعزیز ظروف عمل آمنة وصحیة.  العمال،حمایة وتعزیز سالمة وصحة 
   الذي حددتھ منظمة العمل الدولیة من حیث صلتھ بأنشطة  منع استخدام السخرة وعمل األطفال على النحو

 المشروع. 
 

 علیھ  والسیطرة  التلوث ومنع الموارد استخدام كفاءة - 3مطلب األداء 

یقر ھذا المطلب بأن زیادة األنشطة االقتصادیة والتوسع الحضري یمكن أن یؤدي إلى تولید مستویات متزایدة 
إلضافة إلى استھالك الموارد الطبیعیة المحدودة التي قد تھدد حیاة الناس  ، با واألراضيمن تلوث الھواء والماء  

والبیئة في المستویات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة. وھو یعترف بأھمیة تنفیذ أنشطة تتسم بالكفاءة في استخدام  
 دف إلى: ھی 3الموارد ومنع التلوث ومكافحتھ لضمان االستدامة البیئیة واالجتماعیة. مطلب األداء 

  وتقلیل النفایات.  والموارد الطاقة والمیاه   كفاءة تحسینمن أجل تحدید الفرص المتعلقة بالمشروع 
 لمعالجة اآلثار الضارة على صحة اإلنسان والبیئة الناشئة    یةخفیف دابیر التاعتماد نھج التسلسل الھرمي للت

 عن استخدام الموارد والتلوث الناتج عن أنشطة المشروع.
  غازات الدفیئة ذات الصلة بالمشروع. التعزیز الحد من انبعاثات 

 

 الصحة والسالمة  - 4مطلب األداء 

عاملة والمجتمعات والمستھلكین المتضررین یتناول مطلب األداء ھذا تأثیرات الصحة والسالمة على القوى ال
تجنب أو تخفیف اآلثار الضارة على الصحة والسالمة والقضایا الناتجة عن أنشطة  لأھمیة  ویعطي  من المشروع.  

 األھداف التي رددت خالل متطلبات ھذه العالقات العامة ھي:  المشروع.

 نة وصحیة وتنفیذ نظام إدارة حمایة وتعزیز سالمة وصحة العمال من خالل ضمان ظروف عمل آم
 الصحة والسالمة. 

   توقع وتقییم ومنع أو تقلیل اآلثار الضارة على صحة وسالمة المجتمعات والمستھلكین المتضررین من
 المشروع خالل دورة حیاة المشروع. 
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 االقتصادي  والتشرد القسري التوطین وإعادة األراضي على  االستحواذ - 5مطلب األداء 

قد تؤدي إعادة التوطین القسري إلى مصاعب طویلة األجل وإفقار لألشخاص والمجتمعات المتضررة، فضالً  
عن األضرار البیئیة واآلثار االجتماعیة االقتصادیة الضارة إذا لم تتم إدارتھا بشكل صحیح. في بعض الحاالت،  

میل إلجراءات قانونیة. لھذه األسباب،  قد تؤدي إعادة التوطین القسري التي تنفذ بشكل سيء إلى تعریض الع
إعادة التوطین    ال مفر منھ، ینبغي تقلیل  أمًراینبغي تجنب إعادة التوطین القسري. ومع ذلك، عندما یكون ذلك  

إلى أدنى حد، وینبغي تخطیط وتنفیذ التدابیر المناسبة للتخفیف من اآلثار الضارة على النازحین والمجتمعات  
 بات األداء ھذه ھي: المضیفة. أھداف متطل

   مفر    أو،تجنب ال  كان  تصامیم    منھ،إذا  ودراسة  استكشاف  خالل  من  الطوعي  غیر  التوطین  تقلیل 
 المشروع البدیلة. 

  التخفیف من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة الضارة الناجمة عن حیازة األراضي أو القیود المفروضة
وضمان    االستبدال،ن فقدان األصول بتكالیف  من خالل تقدیم تعویض ع   المتضررین،على األشخاص  

المجتمعات   مع  المناسبین  والتشاور  المعلومات  عن  الكشف  خالل  من  التوطین  إعادة  أنشطة  تنفیذ 
 المتضررة.

   ظروف    أمكن،حیثما    أو،استعادة إلى  النازحة  للمجتمعات  المعیشة  ومستوى  المعیشة  سبل  تحسین 
 معیشتھم قبل النزوح. 

  عن طریق توفیر السكن الالئق. الذین یتم إعادة توطینھم تحسین الظروف المعیشیة لألشخاص 
 

 الحیة  الطبیعیة للموارد المستدامة واإلدارة البیولوجي التنوع على الحفاظ - 6مطلب األداء 

بأن الحفاظ على التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة أمر أساسي    6األداء    مطلب یقر  
 إلى: لمطلبلتحقیق االستدامة البیئیة واالجتماعیة. یھدف ھذا ا

  .حمایة وحفظ التنوع البیولوجي باستخدام نھج احترازي 
  وحیث من الممكن   البیولوجي،ج عنھ خسارة للتنوع  اعتماد نھج التسلسل الھرمي للتخفیف الذي ال ینت

 للتنوع البیولوجي. مكاسب  تحقیق
  .تعزیز الممارسة الدولیة الجیدة من خالل اإلدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبیعیة الحیة الحالیة 

 

 الشعوب األصلیة  - 7مطلب األداء 

للشعوب األصلیة للمشاركة في األنشطة المتعلقة    یدرك مطلب األداء ھذا أن المشروعات یمكن أن تخلق فرًصا
بالمشروع واالستفادة منھا والتي قد تساعدھم على تحقیق تطلعاتھم لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. بعد 

غیر موجودة في منطقة   7األداء    مطلبتم تحدید أن الشعوب األصلیة وفقًا للتعریف الوارد في    فحص، إجراء  
 .7األداء  مطلب لتالي ال ینطبق  المشروع وبا
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 التراث الثقافي  - 8مطلب األداء 

التراث  ذلك ھو حمایة  الھدف من  والمقبلة.  الحالیة  الثقافي لألجیال  التراث  بأھمیة  یعترف  مطلب األداء ھذا 
اریة.  تجنب أو تخفیف اآلثار الضارة على التراث الثقافي في سیاق عملیاتھم التج   نحو الثقافي وتوجیھ العمالء  

  مطلب دارة واالستخدام المستدام للتراث الثقافي. الھدف من  اإلفي    ااحترازینھجا  العمالء    یتبنىمن المتوقع أن  
 األداء ھذا ھو: 

 .دعم حمایة وحفظ التراث الثقافي 
  اعتماد نھج التسلسل الھرمي للتخفیف لحمایة التراث الثقافي من اآلثار الضارة الناجمة عن المشروع 
  .تعزیز التقاسم العادل للفوائد من استخدام التراث الثقافي في أنشطة األعمال 
 .تعزیز الوعي والتقدیر للتراث الثقافي حیثما أمكن ذلك 

 

 المالیة الوساطة  مؤسسات - 9مطلب األداء 

ر وسیلة لتوجیھ  األداء ھذا بأن الوسطاء المالیین أداة أساسیة لتعزیز األسواق المالیة المستدامة وتوفی  مطلب یقر  
التمویل إلى قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة. لن یسري شرط األداء ھذا على المشروع حیث أن ھیكل  

 التمویل ال یشمل الوسطاء المالیین. 

 

 المصلحة أصحاب وإشراك المعلومات عن  اإلفصاح - 10مطلب األداء 

بین العمیل وعمالھ والمجتمعات المحلیة المتأثرة األداء ھذا أھمیة المشاركة المفتوحة والشفافة    مطلب یدرك  
اآلخرین كعنصر أساسي للممارسة الدولیة الجیدة ومواطنة    لعالقةمباشرة بالمشروع، وعند االقتضاء، أصحاب ا

في مرحلة مبكرة من دورة المشروع. أھداف   العالقةالشركات. لكي تكون فعالة، یجب أن تبدأ مشاركة أصحاب  
 ھي: امطلب األداء ھذ 

 ساعد العمالء على بناء والحفاظ على عالقة بناءة  تأن    اة من شأنھعالقإلشراك أصحاب ال  منھجیةد  یحد ت
 وخاصة المجتمعات المتأثرة مباشرة. العالقة،مع أصحاب 

  في المشروع. العالقةتعزیز األداء البیئي واالجتماعي للعمالء من خالل المشاركة الفعالة مع أصحاب 
   تعزیز وتوفیر سبل المشاركة الكافیة مع المجتمعات المتأثرة طوال دورة المشروع بشأن القضایا التي

 العالقةنى ألصحاب  یمكن أن تؤثر علیھم وضمان أن یتم الكشف عن معلومات بیئیة واجتماعیة ذات مع
 في المشروع. 

   اآلخرین وإدارتھا بشكل مناسب.  العالقةمن المجتمعات المتأثرة وأصحاب    للتظلمات   ستجابةاالتأكد من 
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تم قد    10و  8و   6و   4و  3و   2و  1مطالب األداء    من الواضح أن  أعاله،من بین متطلبات األداء العشرة للبنك  
حدوث أي ألنھ ال یتوقع    المطلبیل ھذا  فعال یتم ت   ،5مطلب األداء  بالنبة لأما  مشروع.  تفعیلھا بالنسبة لھذا ال

 األرض مملوكة للدولة ولن تتأثر سبل المعیشة بالمشروع. وإعادة توطین مادي أو اقتصادي، 

 

 توجیھات االتحاد األوروبي ذات الصلة  

في   إلیھا  والمشار  الصلة  ذات  األوروبي  االتحاد  لتوجیھات  موجًزا  وصفًا  القسم  ھذا  البیئیة  یقدم  السیاسة 
والتي تعتبر قابلة للتطبیق على ھذا المشروع.   إلعادة االعمار والتنمیةالخاصة بالبنك األوروبي  واالجتماعیة  

نص على  ت   2014لعام    إلعادة االعمار والتنمیة  عن البنك األوروبي  ةالصادر  ھذه السیاسةتجدر اإلشارة إلى أن  
   ) وكذلك المبادئ األوروبیة للبیئة.EUأن البنك ملتزم بتعزیز المعاییر البیئیة لالتحاد األوروبي (

 مشروحة فیما یلي. ذات الصلة بالمشروع   يتوجیھات االتحاد األوروب 

 

 المتعلق بتقییم األثر البیئي  EEC/  85/337التوجیھ 

. ویتم تطبیقھ على مختلف  2014وتم تعدیلھ مؤخًرا في عام    1985التوجیھ ساري المفعول منذ عام  كان ھذا  
وتعدیل    ،2015  ایار  15في    2014المشاریع العامة والخاصة. بدأ سریان توجیھ تقییم األثر البیئي المعدل لعام  

2011 /92    /EU،    البیئة". یجب على لتقییم اآلثار المحتملة للمشاریع على  القواعد  مشیًرا إلى أنھ "سیبسط 
بما في ذلك تعریف   التغییرات،توجیھ بإجراء عدد من  ھذا ال. یقوم  2017  ایار  16الدول األعضاء تنفیذھا بحلول  

األ لتقییم  الدول    ثرجدید  عبر  البیئي  األثر  تقییم  عملیة فحص  وتوحید  على  البیئي  یجب  بمعلومات  األعضاء 
. ھناك أیًضا توضیح بأن التأثیر التراكمي للمشروع وغیره  التصنیفالمطورین توفیرھا من أجل تحدید عملیة  

وشرط لألسباب الرئیسة وراء قرار  ؛لتصنیفامن المشاریع القائمة أو المعتمدة یجب اعتباره جزًءا من عملیة 
  تصنیف باإلضافة إلى إطار زمني جدید لعملیة ال  الوقت،ره في نفس  الذي سیتم نش  تصنیفأو رأي ال  تصنیفال

 یوًما).   90(یتم تنفیذه في غضون  

) یتماشى على نطاق واسع مع العملیة  2005لعام    37تقییم األثر البیئي األردني (رقم  نظام  تجدر اإلشارة إلى أن  
  والتشاور،   االجتماعي،التقییم    من ناحیةمحدود  على الرغم من أنھ    األوروبي،التي تتطلبھا توجیھات االتحاد  

 والتنفیذ والمتابعة خاصة فیما یتعلق لخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.  المعلومات،واإلفصاح عن 

 

 التوجیھات المتعلقة بالعمل وظروف العمل 

  2006/54التوجیھ   /EC -   تكافؤ الفرص 
  2002/14التوجیھ   /EC -   إعالم الموظفین واستشارتھم 
 2000/78وجیھ الت   /EC -  المساواة في المعاملة 
  391/ 89التوجیھ   /EEC   –  الصحة والسالمة المھنیة 
  2009/104التوجیھ   /EC  -  استخدام معدات العمل 
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  58/ 92التوجیھ   /EEC - عالمات السالمة و / أو الصحة 
  656/ 89التوجیھ   /EEC -   استخدام معدات الحمایة الشخصیة 
  654/ 89التوجیھ   /EEC -  متطلبات مكان العمل 
  2009/161التوجیھ   /EU  -  قیم حدود التعرض المھني 
  2012/18التوجیھ   /EU -   مخاطر الحوادث الكبرى 
  269/ 90التوجیھ   /EC -  المعالجة الیدویة لألحمال 

 

 جودة الھواء - EC/  96/62التوجیھ 

ھذا التوجیھ المبادئ األساسیة لتقییم وإدارة جودة الھواء في الدول األعضاء. یسرد التوجیھ الملوثات  یصف  
 .وأھداف جودة الھواء وتحدیدھا في التشریعات  لھا التي سیتم تطویر معاییر

 

 تقییم وإدارة الضوضاء البیئیة  -  EC/   49/ 2002التوجیھ 

البیئیة. إنھا األداة الرئیسة لالتحاد األوروبي لتحدید مستویات التلوث   یتعلق ھذا التوجیھ بتقییم وإدارة الضوضاء
الضوضائي وتحدید اإلجراءات الالزمة في الدول األعضاء وعلى مستوى االتحاد األوروبي. نظًرا ألن توجیھ  

لدولیة  االتحاد األوروبي ال یحدد حدود الضوضاء، تتم اإلشارة إلى اإلرشادات الصادرة عن مؤسسة التمویل ا
)IFC" ( إرشادات البیئة- ) الصحة والسالمةEHS :(1.7 كمواصفة لحدود الضوضاء. إدارة الضوضاء " 

 

 لنفایات التوجیھي ل اإلطار -  EC/   98/ 2008التوجیھ 

األوروبي.  یحدد ھذا التوجیھ اإلطار العام لمتطلبات إدارة النفایات وتعریفات إدارة النفایات األساسیة لالتحاد  
وھي تحدد المفاھیم والتعاریف األساسیة المتعلقة بإدارة النفایات وتضع مبادئ إدارة النفایات مثل "مبدأ الملوث 

 یدفع" أو "التسلسل الھرمي للنفایات". 

 

توجیھ بشأن معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق   -  EEC/   271/ 91توجیھ مجلس االتحاد األوروبي 
 الحضریة 

معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة إلى مستویات    1991ذا التوجیھ المعتمد في عام  یتطلب ھ
)  Person Equivalentدنیا قبل تصریفھا الى المیاه السطحیة. یعتمد ھذا التوجیھ على عدد السكان المكافئ ( 

ة الموضحة في ھذا التوجیھ ھي  لمنطقة مستجمعات المیاه ذات الصلة وطبیعة المیاه المستقبلة. القضایا الرئیس
 التخطیط والتنظیم والمراقبة واإلبالغ. المتطلبات الواجب الوفاء بھا بناًء على ھذا التوجیھ ھي: 

   عدد سكان مكافئ (  2000جمع ومعالجة المیاه العادمة في المناطق التي یزید عدد سكانھا عنPerson 
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Equivalent( . 
 عدد سكان   2000لجمیع عملیات التصریف من مناطق تزید عن    یجب تنفیذ عملیات المعالجة الثانویة

عدد   10،000وعملیات معالجة أكثر تقدما للمناطق التي تزید عن    )،Person Equivalent(  مكافئ
 ). Person Equivalent( سكان مكافئ

  المناطق الحضریة منمطلوب إذن مسبق لجمیع تصریف المیاه العادمة . 
  المعالجة والمیاه المستقبلةمراقبة أداء محطات . 
   التخلص من حمأة میاه الصرف الصحي وإعادة إعادة استخدام   استخدامھا،التحكم في  إلى  باإلضافة 

 .المیاه العادمة المعالجة
 

 التوجیھات المتعلقة بالمشاركة العامة

  2003/04التوجیھ   /EC -   الوصول إلى المعلومات البیئیة 
  2003/35التوجیھ   /EC -  ر المشاركة العامة توفی 

 

بشأن حمایة البیئة، وخاصة التربة، عند استخدام    1986  حزیران  12المؤرخ    EEC/    278/ 86التوجیھ رقم  
 حمأة میاه الصرف الصحي في الزراعة 

إلى تنظیم استخدام حمأة المجاري في الزراعة بطریقة   الناتجة عن میاه الصرف الصحيیھدف توجیھ حمأة  
مع تشجیع استخدامھا الصحیح. من بین    واإلنسان،تمنع التأثیرات الضارة على التربة والنباتات والحیوانات  

متطلباتھا أنھ یجب معالجة الحمأة قبل استخدامھا في الزراعة ویجب استخدام الحمأة في ظل ظروف تضمن  
 لمیاه السطحیة والجوفیة.حمایة التربة وا

 

 بشأن حمایة الطیور البریة  2009 تشرین الثاني  30المؤرخ   EC/  147/ 2009التوجیھ 

بما في ذلك بیضھا وأعشاشھا   األوروبي،یوفر ھذا التوجیھ إطاًرا قانونیًا لحمایة جمیع الطیور البریة في االتحاد  
وموائلھا. كما یحظر بیع ونقل الطیور وبیعھا وعرضھا للبیع والطیور المیتة والطیور وأي أجزاء أو مشتقات 

 یمكن التعرف علیھا بسھولة من ھذه الطیور. 

 

تات  بشأن الحفاظ على الموائل الطبیعیة والحیوانات والنبا  1992  أیار  21المؤرخ    EEC/    92/43التوجیھ  
 البریة 

یتناول ھذا التوجیھ الحفاظ على الموائل الطبیعیة والحیوانات والنباتات البریة ویھدف إلى تعزیز الحفاظ على 
 التنوع البیولوجي، مع مراعاة المتطلبات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واإلقلیمیة. 
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 القانونیة وتحدید الثغرات المتطلباتتحلیل  

الفجوات الموجودة بین المتطلبات المحلیة والمتطلبات الخاصة بالبنك األوروبي لإلنشاء    4.2یوضح الجدول  
األراضي،   على  االستحواذ  البیئیة،  اإلدارة  البیئیة،  التصاریح  التالیة:  بالجوانب  یتعلق  فیما  خاصة  والتعمیر 

 االستشارة العامة والكشف، وكفاءة معالجة میاه الصرف.

ومعاییر االتحاد   2014ى الرغم من أن المشروع یحتاج إلى تلبیة مستحقات البنك لعام  تجدر اإلشارة إلى أنھ عل
األوروبي ذات الصلة وكذلك المتطلبات األردنیة، إال أنھ في حالة وجود اختالفات في المتطلبات، سیتم تطبیق  

 أكثر المتطلبات صرامة. 

 . تحلیل الفجوات بین المتطلبات الوطنیة ومتطلبات البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة 4.2الجدول 

 الثغرات المتطلبات 
یُعتبر تقییم األثر البیئي متطلبًا تصریحیًا للوفاء بالمتطلبات القانونیة األردنیة، ویجب عادةً أن یتم تكلیفھ  − بیئيالتصریح ال

یتخذ صاحب   أن  المشروع، قبل  ببدائل  المتعلقة  تلك  للمشروع، خاصةً  الرئیسة  القرارات  المشروع 
، تعد وزارة  2005. لعام  37واختیار الموقع، وحجم المشروع، إلخ. وفقًا لنظام تقییم األثر البیئي رقم  

  البیئة ھي الجھة الوحیدة المسؤولة عن طلب دراسات تقییم األثر البیئي وفحصھا ومراجعتھا والموافقة 
 .علیھا

غالبًا ما تكون المشروعات األكبر في األردن ممولة من جھة مانحة أو مقرضة دولیة (بما في ذلك من   −
قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة) ویتم تقییمھا لمتطلبات الجھات المانحة التي تكون عادة  

ع أن تتبع المجاالت المتعلقة باآلثار أكثر صرامة من المتطلبات الوطنیة األردنیة. وبالتالي، من المتوق
ال أصحاب  ومشاركة  العام  والتشاور  واإلفصاح  األوروبي  عالق االجتماعیة  البنك  متطلبات  إلعادة  ة 

 .لھذا المشروعاإلعمار والتنمیة 
ال − اإلدارة البیئیة بتنفیذ أحكام خطط اإلدارة  یتعلق  فیما  بعد التصریح  التشریع األردني متابعة محدودة   بیئیةیفرض 

(EMPs) وخاصة خالل مرحلة البناء. 
یظل تقییم التأثیرات البیئیة عملیة قائمة على الوثائق إلى حد كبیر، مع عدم وجود تقدیر حقیقي للجوانب   −

 العملیة للضوابط البیئیة والتخفیف من حدتھا. ومع ذلك، فھو مطلب من قبل وزارة البیئة.
سي على الضوابط ومتطلبات األداء وتطبیقھا على المقاولین  ال توجد أحكام كافیة إلضفاء الطابع المؤس −

 .ومشغلي المشاریع
غالبًا ما تقوم المشاریع التي علیھا التزامات بمراقبة األداء البیئي واإلبالغ عنھ (مثل انبعاثات الھواء  −

 .والتصریفات وما إلى ذلك) بموجب تشریعات مختلفة
العامة  المشاورة 

 واإلفصاح
في حین    واإلفصاح،یع المحلي األردني بتفصیل كبیر بشأن متطلبات االستشارات العامة  ال یتسم التشر −

للبنك األوروبي لإلعادة االعمار والتنمیة أھمیة المشاركة المفتوحة والشفافة    10یدرك مطلب األداء رقم  
م ذلك  كان  وحیثما  بالمشروع،  مباشرة  تأثرت  التي  المحلیة  والمجتمعات  وعمالھ  العمیل  ناسبًا،  بین 

 .ومواطنة الشركات (GIP) أصحاب العالقة اآلخرین كعنصر أساسي من الممارسات الدولیة الجیدة 
یتطلب البنك األوروبي لإلعادة االعمار والتنمیة بدء مشاركة أصحاب العالقة في مرحلة مبكرة من  −

العمالء  یساعد  أن  العالقة من شأنھ  منظم إلشراك أصحاب  نھج  لتوضیح  المشروع  بناء    دورة  على 
والحفاظ على عالقة بناءة مع أصحاب المصلحة ، وخاصة المجتمعات المتأثرة مباشرة ؛ تعزیز األداء  
البیئي واالجتماعي المحسن من خالل المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة في المشروع ؛ ولتوفیر  

القضایا التي یمكن أن وسائل للمشاركة الكافیة مع المجتمعات المتضررة طوال دورة المشروع بشأن  
تؤثر علیھم وضمان الكشف عن المعلومات البیئیة واالجتماعیة ذات مغزى ألصحاب المصلحة في  

 المشروع. 
لمظالم   − واالستجابة  للتظلم  آلیة  إنشاء  والتنمیة  االعمار  لإلعادة  األوروبي  البنك  متطلبات  تضمن 

 ل مناسب. المجتمعات المتأثرة وأصحاب العالقة اآلخرین وإدارتھا بشك
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 الثغرات المتطلبات 
یتم تضمین المتطلبات القانونیة األردنیة للتشاور والمشاركة بشكل أساسي في "نظام تقییم األثر البیئي   −

تقییم  دراسة  اجراء  التي تطلب وزارة البیئة    للمشاریع". یشترط النظام أنھ بالنسبة  2005) لعام  37رقم (
بیئي   حالة  "  شاملأثر  المشروع یت في  ھذا  نطاق م  "،طلب  تحدید  لجمیع عقد جلسة  الدراسة  بدایة  ن 

ة  عالق أصحاب العالقة الذین قد یتأثرون بالمشروع. الھدف من الجلسة ھو تزوید مجموعات أصحاب ال
بجمیع المعلومات المتاحة عن المشروع والبیئة المحیطة، من أجل السماح لھم بالمشاركة في التحقیق  

دراسة    طوال  ذ اھتماماتھم في االعتبارقد تنشأ عن المشروع بحیث تؤخ  التيوتحدید اآلثار المحتملة  
ة التالیة  عالق تتطلب وزارة البیئة عموًما دعوة مجموعات أصحاب الو.  تقییم األثر البیئي واالجتماعي

) الوكاالت الحكومیة المحلیة،  2) الھیئات الحكومیة الوطنیة، (1للمشاركة في جلسة تحدید النطاق: (
)3) الحكومیة،  غیر  المنظمات  (سسات  المؤ)  4)  والبحثیة  المحلي.  5األكادیمیة  المجتمع  ممثلي   (

ذلك،   إلى  الی باإلضافة  عنھا    نظامحدد  اإلعالن  یتم  واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم  دراسة  نتائج  أن 
والجمھور بالطریقة التي تراھا الوزارة مناسبة، ویتم التعامل مع ھذا على أساس كل    عالقةألصحاب ال

یتم تحدید ھذا عادةً  مع األ  - حالة على حدة   من قبل خذ في االعتبار نوع وطبیعة تطویر المشروع. 
یتم طلب جلسة تحدید   ذلك، الاً ل. خالفتقییم األثر البیئيواعتماد دراسة  وزارة البیئة بناًء على مراجعة

 . تقییم أثر بیئي مبدئينطاق إذا كان ھذا المشروع یتطلب دراسة 
الصرف  میاه  معالجة 

 الصحي 
األردنیة الحدود المسموح بھا لتصریف میاه الصرف الصحي المعالجة من    المواصفات تحدد  

 .محطات معالجة میاه الصرف الصحي حسب االستخدام النھائي و / أو البیئة المستقبلة
 :تشدد متطلبات االتحاد األوروبي على ما یلي مقارنة بالمتطلبات الوطنیة األردنیة

الصرف الصحي لضمان امتثالھا للحدود المسموح بھا. یصبح بروتوكول المراقبة  مراقبة تصریف میاه   −
 .أكثر صرامة إذا كان من المتوقع أن تكون التأثیرات المحتملة على بیئة االستقبال عالیة

 .مراقبة كمیة وتكوین الحمأة التي یتم التخلص منھا في المیاه السطحیة −
 .لمراقبة ونشرھااالفصاح عن التقاریر التي تظھر نتائج ا −

 

 معاییر المشروع  

والرائحة   الھواء  ونوعیة  والحمأة  الصحي  الصرف  میاه  بجودة  المتعلقة  المشروع  معاییر  أدناه  نناقش 
 والضوضاء.

 

 جودة میاه الصرف الصحي  4.8.1

في األردن   الصرف الصحي المنزلیة المستصلحة  إعادة استخدام میاه  JS 893/2006  ةاألردنی  المواصفةغطي  ت
، یجب أن تتضمن جمیع مشاریع محطات معالجة  JS 893/2006ستخدام. وفقًا لـ  االإلعادة    المعاییر  وفرت و

تم تصمیمھ بشكل كامل.  یمیاه الصرف الصحي الجدیدة في األردن جانبًا إلعادة استخدام میاه الصرف الصحي  
بالقرب من محطة معالجة میاه الصرف الصحي   المستصلحةعالوة على ذلك، یجب استخدام جمیع كمیات المیاه  

ب المحیطة  المناطق  في  واألشجار  األعالف  محاصیل  لزراعة  الغباوي، الوخاصةً  لمشروع  بالنسبة  محطة. 
المیاه  للري من حیث جودة    "أ"للفئة    JS 893/2006  مقاییس   مع  میاه الصرف الصحي المعالجةستتوافق جودة  

 لصالحة لألكل. مع استبعاد المحاصیل ا المستصلحة

ل  تتیح المیاه  إلى سلطة  المستصلحة  الصحي  الصرف  میاه  تصریف  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  محطات 
تتوافق مع الخصائص والمعاییر.    تھاالجداول أو الودیان أو المسطحات المائیة، أو إعادة استخدامھا إذا كانت جود 

المستصلحة إلع العادمة  المیاه  استخدام  إعادة  أیًضا  لیمكن  الشحن االصطناعي  أو    مصادرادة  الجوفیة  المیاه 
ألغراض الري، یُحظر استخدام میاه الصرف الصحي المستصلحة   ااستخدامھا ألغراض الري. عند استخدامھ
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الرش باستثناء مالعب بطریقة    لريھا لیحظر أیًضا استخدام.  في ري الخضراوات التي یتم تناولھا دون طھي
میاه   استخدام  عند  قبل  الغولف.  الري  یتوقف  أن  یجب  الفاكھة،  أشجار  لري  المستصلحة  الصحي  الصرف 

 التربة.  علىأسبوعین من حصاد الثمار ویجب إزالة أي ثمار تتساقط 

) JS 893/2006لمواصفة القیاسیة األردنیة ( للمیاه المستصلحة وفقاً ل  مسموح بھاال  حدود العرض  ی  4.3الجدول  
 .ستخداماالخیارات إعادة وحسب 

 JS893 / 2006معاییر جودة میاه الصرف الصحي المعالجة وفًقا لمواصفة األردنیة . 4.3الجدول 

 الري الزراعي 

التدفق في 
  الجداول،
  الودیان،
مجاري  

 .إلخ المیاه،

 الوحدة  المعاییر 

الفئة (أ) 
الخضروات  
المطبوخة 
والحدائق  
والمالعب 

والطرق الجانبیة  
 داخل المدن

الفئة (ب)  
أشجار الفاكھة 

والطرق  
الجانبیة داخل  
المدن خارج  

المدن والمناطق  
 الخضراء

الفئة (ج)  
المحاصیل  
الحقلیة  

والمحاصیل  
الصناعیة  
وأشجار  
 الغابات 

األكسجین المستھلك  
 60 300 200 30 لیتر /مغم ) 5BODحیویاً (

األكسجین المستھلك  
 ) CODكیماویا (

 150 500 500 100 لیتر /مغم

ألكسجین الذائب 
)DO ( 

 1< - - 2< لیتر /مغم

المواد العالقة الكلیة  
)TSS( 

 60 300 200 50 لیتر /مغم

األس الھیدروجیني  
)pH ( 

 9- 6 9- 6 9- 6 9- 6 لیتر /مغم

 80 70 45 30 لیتر /مغم )3NOالنترات (
 70 100 70 45 لیتر /مغم النیتروجین الكلي

 .Eاالیشیریشیا كولي (
coli( 

العدد األكثر 
وحدة  احتماال أو 

تكوین مستعمرة  
 مل 100 \

100 1,000 - 1,000 

بیوض الدیدان المعویة 
 )Intestinal 

helminth eggs) 

عدد البویضات 
 0.1 ≥ 1.0 ≥ 1.0 ≥ 1.0 ≥ في كل لیتر

 

أن   المعالجة  یجب  الصحي  الصرف  میاه  نوعیة  االتحاد تتوافق  مجلس  توجیھ  في  علیھا  المنصوص  الحدود 
بشأن معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة.    1991  ایار  21في    EEC/    271/ 91األوروبي  

األداء الخاصة بھ تشیر    الب یعتزم تمویل المشروع، ومط   إلعادة االعمار والتنمیةوذلك ألن البنك األوروبي  
األوروبي على مستوى المشروع. یصف التوجیھ حدود التركیز وأھداف خفض    معاییر االتحاد االقتضاء بإلى  

ل المئویة  التوجیھ یسمح  TSSو   CODو   BOD  ـالنسبة  أھداف  ب .  أو  التركیز  مئویة. الخفض  التطبیق حدود 
وفقا   للمشروع،بالنسبة   الصرف  میاه  تحقیق جودة  المعاییر.  لھذه  المئویة  النسبة  تخفیض  أھداف  اعتماد  یتم 
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JS893 / 2006    (أ) 271/ 91نسبة بسھولة.  ال  تضمن تحقیق ھدف خفض الفئة    /EEC    تحدد أیًضا حدودًا
لنمو الطحالب للنیتروجین والفوسفور عندما یتم تصریف المیاه العادمة إلى مناطق حساسة، والتي تكون عرضة  

 2.5في القسم   2.5الجدول قدم  . مقترحات التصریف للمشروع ال تؤدي إلى ھذه الحدود.  بسبب وجود مغذیات 
المستھدفة    المعاییر للمیاه المستصلحةوحدود  الصرف الصحي    میاهنوعیة  الجتماعي  من ھذا التقییم البیئي وا

) المعیار األردني  بین  قدم مقارنة  الغباوي. كما  )  JS 893/2006لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي في 
 ) الحضریة. EEC/    271/ 91وتوجیھ االتحاد األوروبي  المناطق  بشأن معالجة میاه الصرف الصحي في   ( 

 . JS 893/2006و   EEC/   271/ 91بق المشروع أیًضا متطلبات المراقبة المطلوبة في  سیط

توجیھ مجلس االتحاد األوروبي   إلى  تدرس مفوضیة االتحاد األوروبي وضع    ،EEC/    271/ 91باإلضافة 
النظام ال یزال في مرحلة االقتراح. على   المتطلبات إلعادة استخدام المیاه. ھذا  الئحة بشأن الحد األدنى من 

  ، JS 893/2006الرغم من أن المعاییر والقیود المفروضة على الري / المحاصیل تختلف اختالفًا طفیفًا عن  
المتوقع أن تحقق الحدود األردنیة لنفایات میاه الصرف من الفئة "أ" متطلبات الجودة تشیر المراجعة إلى أنھ من  

من االتحاد األوروبي من الفئة ب. تتیح الفئة أ في المواصفة القیاسیة األردنیة لري الخضراوات التي یتم تناولھا  
وھذا یخضع لالتفاق    المشروع،باإلضافة إلى المناظر الطبیعیة والمالعب والحدائق العامة. إن نیة    مطبوخة،

محاصیل األعالف وري المناظر  وحصره بھو الحد من الري    العالقة،مع مختلف الجھات المعنیة وأصحاب  
 الطبیعیة.

التنظیمیة األوروبیة بشأن الحد األدنى . المتطلبات المقترحة لجودة المیاه المستصلحة للري الزراعي وفًقا لالئحة  4.4الجدول  
 لمتطلبات إعادة استخدام المیاه 

فئة المیاه  
 المستصلحة 

ھدف 
التكنولوجیا  

 اإلرشادیة 

االیشیریشیا  
 .Eكولي (
coli( 

العدد األكثر  (
احتماال أو وحدة  
تكوین مستعمرة  

 ) مل  100 \

األوكسجین  
 ً   المستھلك حیویا

BOD5 
 لیتر) \(مغم

العالقة  المواد 
 ) TSSالكلیة (
 لیتر) \(مغم

العوكرة  
)NTU ( 

 مؤشرات أخرى 

العالج   أ
الثانوي،  
  ،والترشیح 
 والتطھیر 

أقل من  أو    10≤ 
 حد الكشف 

 ≥10  ≥10  ≥5 

 
العالج   ب

الثانوي،  
 والتطھیر 

لتوجیھات   100≤  وفقاً 
المجلس  

91\271\EEC 
،  1(الملحق  

 ) 1الجدول  

لتوجیھات   وفقاً 
المجلس  

91\271\EEC 
،  1(الملحق  

 ) 1الجدول  

- 

 
العالج   ج

الثانوي،  
 والتطھیر 

 ≥1,000 -  

العالج   د
الثانوي،  
 والتطھیر 

 ≥10,000 -  
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لعام   العالمیة  الصحة  لمنظمة  التوجیھیة  المبادئ  الصحي    2006توفر  الصرف  لمیاه  اآلمن  االستخدام  بشأن 
) مجموعة من مسببات األمراض والملوثات التي  2006والفضالت والمیاه الرمادیة (منظمة الصحة العالمیة،  

لمتعلقة بمخاطر صحة اإلنسان  یمكن العثور علیھا في میاه الصرف الصحي باإلضافة إلى نتائج الدراسات ا
الناجمة عن الري بمیاه الصرف الصحي، وخاصة من التلوث الذي یؤدي الى المرض. تشیر المراجعة إلى أن  

 تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمیة.   JS 893/2006الحدود المنصوص علیھا في الوثیقة 

 

 جودة الحمأة 4.8.2

الحمأة إلى ثالث فئات حسب استخدام الحمأة. یتم تحدید الفئات    JS1145 / 2006  ةاألردنی  تصنف المواصفة
 الثالثة على النحو التالي: 

   لألغراض عضوي  كسماد  المعالجة  الحمأة  باستخدام  یسمح  األولى:  لغرض    الزراعیة،الفئة  وكذلك 
 تحسین خصائص التربة.

 لتربة فقط. الفئة الثانیة: یسمح باستخدام الحمأة المعالجة لغرض تحسین خصائص ا 
  .الفئة الثالثة: یُسمح بالتخلص من الحمأة المعالجة في مكبات النفایات 

 

 . JS1145 / 2006ة وفقًا الحد األقصى للتركیزات المسموح بھا للحمأة المعالجة لكل فئ 4.5الجدول یعرض 

 )JS1145 / 2006( الحمأة في المسموح بھا القصوى الحدود. 4.5الجدول 

 الوحدة األخرى  والمعالم العنصر الرمز

JS1145/2006 

 الثالث  الصنف الثاني  الصنف األول  الصنف
As  75 75 41 جاف  وزن كغ / مغ الزرنیخ 
Cd  85 40 40 جاف  وزن كغ / مغ الكادمیوم 
Cr  3000 900 900 جاف  وزن كغ / مغ الكروم 
Cu  4300 3000 1500 جاف  وزن كغ / مغ النحاس 
Hg 57 57 17 جاف  وزن كغ / مغ الزئبق 
Mo  75 75 75 جاف  وزن كغ / مغ المولیبدینوم 
Ni  420 400 300 جاف  وزن كغ / مغ النیكل 
Se  100 100 100 جاف  وزن كغ / مغ السیلینیوم 
Pb  850 840 300 جاف  وزن كغ / مغ الرصاص 
Zn  7500 4000 2800 جاف  وزن كغ / مغ الزنك 
Co  جاف  وزن كغ / مغ الكوبالت NA NA NA 

 - 50 10 % ة ب ولرطا مستوى  -
TFCC األكثر  العدد بكتیریا القولون البرازیة  

  أو  غرام/ احتماالً 
1000 200000 - 
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 الوحدة األخرى  والمعالم العنصر الرمز

JS1145/2006 

 الثالث  الصنف الثاني  الصنف األول  الصنف
  تكوین  وحدة

 غرام /المستعمرة
 - - 3 جاف  غرام  ٤  /عصیة السالمونیال  -
 - - 1 جاف  غرام  ٤  /عصیة الحیة المعویة الدیدان بیوض  -

 - 1 - جاف  غرام  ٤  /وحدة ة معوی ال اتفیروس ال -

 

على استخدام حمأة میاه    EEC/    278/ 86حمأة میاه الصرف الصحي في االتحاد األوروبي    مواصفةشجع  ت
التربة   على  الضارة  التأثیرات  تمنع  بطریقة  الحمأة  استخدام  التوجیھ  ینظم  الزراعة.  في  الصحي  الصرف 

القیم    4.6الجدول    والنباتات والحیوانات وصحة اإلنسان ویوفر قواعد محددة ألخذ العینات وتحلیل الحمأة. یمثل
لكمیات  قیًما محددة  أیًضا  التوجیھ  یوفر  الزراعة.  في  لالستخدام  الحمأة  في  الثقیلة  المعادن  لتركیزات  الحدیة 

 سنویًا إلى األراضي الزراعیة. المعادن الثقیلة التي یمكن إضافتھا 

 . القیم الحدیة لتركیزات المعادن الثقیلة في الحمأة لالستخدام في الزراعة (مغ / كغ من المواد الجافة) 4.6الجدول 

 )جاف وزن كغ/مغ( الحد المسموح بھ المعاییر 
 to 40 20 الكادمیوم 

 to 1,750 1,000 النحاس 
 to 400 300 النیكل 

 to 1,200 750 الرصاص 
 to 4,000 2,500 الزنك 
 to 25 16 الزئبق
 غیر متوفر  الكروم 

 

 ) األوروبیة  اللجنة  قیم حدود  أن  من  الرغم  على  أنھ  إلى  السریعة  المقارنة  بالكادمیوم  EECتشیر  الخاصة   (
و والزنك  لمعیار    الزئبقوالنحاس  من  قلیالً  أقل    المواصفةفإن    األردني،أكثر صرامة  تحدد حدودًا  األردنیة 

 ةاألردنی   مواصفةللرصاص. بالنظر إلى أن االختالفات اإلجمالیة في الحدود القصوى بین المعیارین قریبة وأن ال
سوف یطبق قیم الحدود   فإن المشروع  االستخدام،نص على حدود نوعیة الحمأة المحددة لكل فئة من فئات إعادة  ت

 األول".  الصنففسیتم استخدام تركیزات الحد " المعالجة،األردنیة لجودة الحمأة. إذا تم إعادة استخدام الحمأة 

 

 جودة الھواء 4.8.3

مع   المشروع  یتوافق  أن  الھواء  یجب  لنوعیة  األردنیة  المحیط    – المواصفة  الھواء  نوعیة  مواصفات 
)JS1140/2006( . إرشادات وطرق یجب اتباعھا عند أخذ عینات ومراقبة ملوثات معاییر   واصفةتضمن المت

 . JS 1140/2006 ا المواصفةالحدود التي وضعتھ 4.7الجدول جودة الھواء المحیط. یعرض 
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 ) JS) 1140/2006معاییر جودة الھواء المحیط .المواصفة األردنیة ل4.7الجدول  

عدد مرات التجاوز المسموحة   الوحدة  زمن العدل المأخوذ  الملوثات 
 في السنة الواحدة 

ppm 3µg/m 
 3  0.30 ساعة واحدة  SO)2 (ثاني أكسید الكبریت

 1  0.14 ساعة  24

 -----  0.04 سنوي 

 3  26.00 ساعة واحدة  ) COأول أكسید الكربون ( 

 3  9.00 ساعات  8

 3  0.21 ساعة واحدة   NO)2 (ثاني أكسید النیتروجین

 3  0.08 ساعة  24

 ------  0.05 سنوي 

 3  0.03 ساعة واحدة   S)2(Hكبریتید الھیدروجین 

 3  0.01 ساعة  24

 -------  0.12 ساعة واحدة  O)3(األوزون 

 -------  0.08 ساعات  8

 µg/m 3 3270  ساعة  NH 24)3(األمونیا 

 ------- µg/m 38  سنوي 

 µg/m 3 3260  ساعة  24 (TSP)الجسیمات الكلیة العالقة 

 ------- µg/m 375  سنوي 

10PM 24  3120  ساعة µg/m 3 

 -------- µg/m 370  سنوي 

2.5PM 24  365  ساعة µg/m 3 

 --------- µg/m 315  سنوي 

 ---------- µg/m 31.0  فصلي  (Pb)الرصاص 

 --------- µg/m 30.5  سنوي 

 µg/m 3 3100  ساعة  3O2(P 24(الفوسفات 

 --------- µg/m 340  سنوي 

 ---------- µg/m 30.005  سنوي   (Cd)الكادمیوم

 

یحدد تشریع االتحاد األوروبي المعاییر واألھداف الصحیة لعدد من الملوثات الموجودة في الھواء. تم تلخیص  
ھذه المعاییر واألھداف في الجدول أدناه. تنطبق على فترات زمنیة مختلفة ألن التأثیرات الصحیة الملحوظة 

معاییر جودة الھواء المحیط    4.8الجدول  یوفر  المرتبطة بالملوثات المختلفة تحدث في أوقات التعرض المختلفة.  
 . EU/   50/ 2008وفقًا للتوجیھ األوروبي 
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 EU/   2008/50معاییر جودة الھواء المحیط وفقًا للتوجیھ األوروبي . 4.8الجدول  

عدد مرات التجاوز المسموحة   القانونیة   الطبیعة المعادلة  فترة  التركیز  الملوثات 
 في السنة الواحدة 

 الجزیئات الدقیقة
)2.5(PM 

من   سنة واحدة  *** 3میكروغرام / م 25 اعتباًرا  المستھدفة  القیمة  تحقیق  یجب 
1.1.2010 

اعتباًرا من   للقیمة  الحد األقصى  یجب تحدید 
1.1.2015 

 غیر متوفرة 

أكسید   ثاني 
 ) 2SOالكبریت (

من   واحدة   ساعة 3میكروغرام / م 350 اعتباًرا  القصوى  القیمة  تحدید  یجب 
1.1.2005 

24 

من   ساعة  24 3میكروغرام / م 125 اعتباًرا  القصوى  القیمة  تحدید  یجب 
1.1.2005 

3 

أكسید   ثاني 
النیتروجین  

)2NO ( 

اعتباًرا من   واحدة   ساعة 3میكروغرام / م 200 للقیمة  الحد األقصى  یجب تحدید 
1.1.2010 

18 

اعتباًرا من   واحدة   ساعة 3میكروغرام / م 40 للقیمة  الحد األقصى  یجب تحدید 
1.1.2010 * 

 غیر متوفرة 

10PM 50 تحدید   ساعة  24 3میكروغرام / م من  یجب  اعتباًرا  القصوى  القیمة 
1.1.2005 ** 

35 

من   سنة واحدة  3میكروغرام / م 40 اعتباًرا  القصوى  القیمة  تحدید  یجب 
1.1.2005 ** 

 غیر متوفرة 

  1.1.2005یجب تحدید قیمة الحد اعتباًرا من   سنة واحدة  3میكروغرام / م 5زPb ( 0الرصاص ( 
في المنطقة المجاورة مباشرة    1.1.2010(أو  

وقیمة    عنھا؛ لمصادر صناعیة محددة وُمبلغ  
م  1.0حد    / من    3میكروغرام  مطبقة 

 ) 31.12.2009إلى   1.1.2005

 غیر متوفرة 

أكسید   أول 
 ) COالكربون ( 

الحد األقصى   3/ م  غم  10
  8خالل   الیومي

 ساعات 

من  یج  اعتباًرا  القصوى  القیمة  تحدید  ب 
1.1.2005 

 غیر متوفرة 

من   سنة  1 3میكروغرام / م  5 البنزین  اعتباًرا  القصوى  القیمة  تحدید  یجب 
1.1.2010 ** 

 غیر متوفرة 

الحد األقصى   3میكروغرام / م 120 األوزون 
  8خالل   الیومي

 ساعات 

من   اعتباًرا  المستھدفة  القیمة  تحقیق  یجب 
1.1.2010 

  3 تم أخذ معدلھا لفترةیوما  25
 سنوات 

من   سنة واحدة  3غرام / م نانو As ( 6الزرنیخ ( اعتباًرا  المستھدفة  القیمة  استیفاء  یجب 
31.12.2012 

 غیر متوفرة 

من   سنة واحدة  3غرام / م نانو Cd ( 5الكادمیوم (  اعتباًرا  المستھدفة  القیمة  استیفاء  یجب 
31.12.2012 

 غیر متوفرة 

من   سنة واحدة  3غرام / م نانو Ni ( 20نیكل ( اعتباًرا  المستھدفة  القیمة  استیفاء  یجب 
31.12.2012 

 غیر متوفرة 

الھیدروكربونات  
متعددة   العطریة 

 الحلقات 

 3غرام / م نانو 1
معبًرا عن تركیز بنزو  (

 ) (أ) بیرین

من   سنة واحدة  اعتباًرا  المستھدفة  القیمة  استیفاء  یجب 
31.12.2012 

 غیر متوفرة 

/ االتحاد األوروبي ، یمكن أن تقدم الدولة العضو طلب تمدید لمدة تصل إلى خمس سنوات (أي الحد األقصى حتى عام   2008/50بموجب التوجیھ   *
یتم تطبیق قیمة الحد على مستوى القیمة    الزمنیة، خالل فترة التمدید    الحاالت، ) في منطقة معینة. یخضع الطلب لتقییم من قبل اللجنة. في مثل ھذه  2015

 .لقیمة الحد السنوي لثاني أكسید النیتروجین) 3میكروغرام / م 48المحددة + أقصى ھامش للتسامح (
بدء نفاذ    / االتحاد األوروبي ، تمكنت الدولة العضو من التقدم بطلب للحصول على تمدید حتى ثالث سنوات من تاریخ  2008/50بموجب التوجیھ   **

یتم    الزمنیة، في غضون فترة التمدید    الحاالت، في منطقة معینة. كان الطلب رھن التقییم من قبل اللجنة. في مثل ھذه  وذلك  )  2011التوجیھ الجدید (أي مایو  
 3میكروغرام / م  48  ، الیومیة  10PM لقیمة حد  3میكروغرام / م  75وًما عند  ی  35ح (تطبیق القیمة الحدیة على مستوى القیمة الحدیة + أقصى ھامش للتسام

 ).10PMللـ  للقیمة الحدیة السنویة
 .التوجیھمن قبل مھ یقد تم تمعیار  ***



 

 62 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

 

تكون القیمة الحدیة ملزمة قانونًا من تاریخ دخولھا حیز التنفیذ مع مراعاة أي    األوروبي،بموجب قانون االتحاد  
یكون االلتزام باتخاذ جمیع التدابیر الالزمة التي ال    المستھدفة،تجاوزات تسمح بھا التشریعات. بالنسبة للقیمة  

 الحد.  وبالتالي فھي أقل صرامة من قیمة  تحقیقھا،تترتب علیھا تكالیف غیر متناسبة لضمان  

تستھدف تعریض السكان للجزیئات الدقیقة   2.5PM  بخصوص أھدافًا إضافیة    EC/    50/ 2008أدخل التوجیھ  
المتوسط 4.9الجدول    (انظر التعرض  مؤشر  إلى  وتستند  الوطني  المستوى  على  األھداف  ھذه  تحدید  یتم   .(

)AEI2.5  للـ  ). یتم تحدید ذلك باعتباره متوسط تركیز سنويPM    سنوات یتم حسابھ في المتوسط على    3لمدة
المحددة في مواقع الخلفیة الحضریة لتقییم    األكبر،في التجمعات والمناطق الحضریة    محطات المراقبة المختارة

 لعامة السكان. 2.5PMأفضل تعرض 

 EC/   50/ 2008حسب التوجیھ  PM2.5 لـ  القیم المستھدفة. 4.9الجدول  

 التجاوز  مرات عدد القانونیة  الطبیعة المعادلة  فترة اس یالق وحدة  العنوان 
 في  المسموحة

 الواحدة  السنة
التعرض  تركیز    التزام 

 2.5PMللـ 
م   20  /   مؤشر   3میكروغرام 

 ) AEIالتعرض المتوسط ( 
على   بناًء 

  3متوسط  
 سنوات 

قانونًا في عام   (سنوات   2015ملزم 
2013، 2014، 2015 ( 

 غیر متوفرة 

  ھدف الحد من التعرض 
 2.5PMللـ 

النسبة المئویة * +   تخفیض 
إلى   للوصول  التدابیر  جمیع 

م    18  /  3میكروغرام 
(AEI) 

على   بناًء 
  3متوسط  

 سنوات 

یتم تحقیق التخفیض حیثما أمكن ذلك  
عام   على    ، 2020في  تحدیده  ویتم 

التعرض في عام   أساس قیمة مؤشر 
2010 

 غیر متوفرة 

٪) في التوجیھ.  20أو    0،10،15، تم تحدید شرط تخفیض النسبة المئویة (   2010في عام   )AEI(مؤشر التعرض المتوسط  ة  بناًء على قیم *
  3میكروغرام / م  18یجب اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق    ،3میكروغرام / م   22أكثر من  على أنھا    2010في عام    AEIإذا تم تقییم

 .2020بحلول عام 

 

بالحدود المنصوص علیھا في توجیھ    ةاألردنیوفقاً للمواصفة    حدود نوعیة الھواء المحیط  4.10الجدول  یقارن  
 االتحاد األوروبي ویعین الحدود التي سیتم تطبیقھا على كل معلم.

 مع تلك المنصوص علیھا في توجیھ االتحاد األوروبي  ةاألردنی وفقا للمواصفة  مقارنة حدود نوعیة الھواء المحیط. 4.10دول  الج

 المواصفة األردنیة 
)JS ( 

 توجیھ االتحاد األوروبي 
)EU ( 

المواصفة التي  
یتم اتباعھا من  

التركیز وفترة   ودحد الوحدة  فترة المعادلة  الملوثات  المشروع قبل 
  جزء في الملیون عادلة الم

  جزء في الملیون
)ppm ( 

 3میكروغرام / م

الكبریت   أكسید  ثاني 
)2SO( 

  3میكروغرام / م   350  0.30 ساعة واحدة 
 (ساعة واحدة) 

  3میكروغرام / م   125
 ساعة)  24(

JS 
  0.14 ساعة  24

  0.04 سنوي 

الكربون   أكسید  أول 
)CO ( 

ساعات   8(  3مجم / م 10  26.00 ساعة واحدة 
 یومیًا كحد أقصى) 

JS / EU 
  9.00 ساعات  8
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 المواصفة األردنیة 
)JS ( 

 توجیھ االتحاد األوروبي 
)EU ( 

المواصفة التي  
یتم اتباعھا من  

التركیز وفترة   ودحد الوحدة  فترة المعادلة  الملوثات  المشروع قبل 
  جزء في الملیون عادلة الم

  جزء في الملیون
)ppm ( 

 3میكروغرام / م

ثاني أكسید  
 ) 2NOالنیتروجین ( 

  3میكروغرام / م 200  0.21 ساعة واحدة 
 (ساعة واحدة) 

(سنة   3میكروغرام / م 40
 واحدة) 

JS / EU 
  0.08 ساعة  24

   0.05 سنوي 

الھیدروجین  كبریتید  
S)2(H 

  -  0.03 ساعة واحدة 
   0.01 ساعة  24

  3میكروغرام / م  120  0.12 ساعة واحدة  ) 3O( األوزون
  8(الحد األقصى الیومي  

 ساعات) 

JS / EU 
  0.08 ساعات  8

  270  ساعة  NH 24)3(األمونیا 
 3میكروغرام/م

  

  3میكروغرام/م 8  سنوي 
الكلیة   الجسیمات 

 (TSP)العالقة 
  260  ساعة  24

 3میكروغرام/م
  95(  3میكروغرام / م 300

 ساعة)   24في المئة من قیم 
  3میكروغرام / م 150

 ساعة)  24(متوسط  
توجیھ االتحاد األوروبي  

)EU Directive 
80/779/EEC ( 

JS 

 3میكروغرام/م 75  سنوي 

10PM 24  120  ساعة  
 3میكروغرام/م

  24(  3میكروغرام / م 50
 ساعة) 

(سنة   3میكروغرام / م 40
 واحدة) 

JS 

 3میكروغرام/م 70  سنوي 

2.5PM 24  سنة   3میكروغرام / م 25 3میكروغرام/م 65  ساعة)
 واحدة) 

JS 
 3میكروغرام/م 15  سنوي 

 1.0  فصلي  ) Pbالرصاص (
 3میكروغرام/م
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تكشف المقارنة بین معاییر جودة الھواء المحیط في األردن واالتحاد األوروبي أن حدود   أعاله،من الجدول  
جودة الھواء ألول أكسید الكربون وثاني أكسید النیتروجین واألوزون والكادمیوم متشابھة أو قریبة جدًا بینما  

الھواء األخرى اختالفات. ومع   المفید استخدام معیار  ذلك،تظھر معاییر جودة  واحد للمشروع من أجل   من 
لھذا   والرصد.  االمتثال  استخدام    الغرض،تسھیل  لسیتم  األردنیة  الھواء  المواصفة  المحیط جودة 

)JS1140/2006 (.للمشروع 

 

 بیئة الضوضاء 4.8.4

) الضوضاء  لمنع  األردنیة  التوجیھیة  بالمبادئ  المشروع  یلتزم  أثناء2003سوف  والتشغیل.   مراحل  )  البناء 
المناطق    4.11الجدول   لمختلف  بھا  المسموح  الضوضاء  لمستویات  األقصى  الحد  األنشطة  ویسرد  من  لكل 

 الیومیة واللیلیة.

 مستویات الضوضاء المسموح بھا في األردن . 4.11الجدول  

 الحدود المسموح بھا لمستویات الضوضاء (دیسیبل)  المناطق 
 لیالً  نھاراً 

 50 60 المناطق السكنیة داخل المدینة
 45 55 المناطق السكنیة داخل الضواحي 

 40 50 المناطق السكنیة داخل القرى 
  العمل، المناطق السكنیة مع ورش    المدینة،وسط    التجاریة، المناطق  

 المتاجر المھنیة أو الشركات
65 55 

 65 75 المناطق الصناعیة (الصناعات الثقیلة)
 35 45 المناطق مع المؤسسات التعلیمیة والمستشفیات ودور العبادة 

 

بشأن الحمایة والسالمة من    1988لعام    43رقم    نظامالفإن    األردن،فیما یتعلق بحدود الضوضاء المھنیة في  
على   عالوة  المشروع.  على  ستنطبق  العمل  مواقع  في  الصناعیة  والمعدات  حدود    ذلك،اآلالت  أحكام  فإن 

" الصادرة عن وزارة العمل 1996لعام    8الضوضاء في "تعلیمات حمایة العمال ضد مخاطر بیئة العمل رقم  
ف الغباوي.  مشروع  على  تنطبق  الضوضاء  سوف  بحدود  یتعلق  األوروبي   المھنیة،یما  االتحاد  توجیھ  فإن 

2003 /10    /EC    بشأن الحد األدنى من متطلبات الصحة والسالمة فیما یتعلق بتعرض العمال للمخاطر الناشئة
 عن الضوضاء سوف یكون ساریًا على مشروع الغباوي.

) الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیة  EHSالمة (وفقًا للمبادئ التوجیھیة العامة بشأن البیئة والصحة والس 
)IFC  في الواردة  المستویات  الضوضاء  تأثیرات  تتجاوز  أال  یجب  البیئیة،  الضوضاء  إدارة  بشأن  الجدول ) 

دیسیبل في أقرب موقع مستقبل خارج   3، أو أن تؤدي إلى زیادة قصوى في مستویات الخلفیة البالغة  4.12
 الموقع.
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 ) IFC(  الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیةإرشادات مستوى الضوضاء . 4.12الجدول  

 ) دیسیبل( LAeq ساعة واحدة  مستقبالت 
 ) 07:00 - 22:00لیال ( ) 22:00إلى الساعة   7:00خالل النھار (من الساعة 

 45 55 سكني؛ مؤسسي؛ تعلیمي 
 70 70 صناعي؛ تجاري 

 

منطقة مشروع    صنیفالضوضاء في المناطق الصناعیة (حسب ت  لمستویات یمكن مالحظة أن المعیار األردني  
للصحة والسالمة    )IFC(  دیسیبل في حین أن إرشادات مؤسسة التمویل الدولیة  75غباوي) خالل النھار ھو  ال

فإن المعیار األردني أكثر صرامة فیما یتعلق    ذلك،دیسیبل. ومع    70والبیئة تتطلب ھذا المستوى أال یتجاوز  
اللیل (بحدود مستو الدولیة.    65ى الضوضاء في  التمویل  بإرشادات مؤسسة  سیتم    وبالتالي،دیسیبل) مقارنة 

النھار وھو   أثناء  اللیل    70استخدام الحد األقصى لمستوى الضوضاء    65دیسیبل والحد األقصى لضوضاء 
 .دیسیبل للمشروع

 

 ملكیة المشروع  

المیاه والري، ھي الجھة المسؤولة عن اإلدارة التشغیلیة للموارد سلطة المیاه األردنیة، التي تعمل تحت وزارة 
المائیة وتنظیم إمدادات المیاه ومعالجة میاه الصرف. سوف تكون المنشآت واألنشطة التشغیلیة لـمحطة الغباوي  
المیاه  وزارة  خالل  من  األردنیة  للحكومة  مملوكة  بالصھاریج  المنقول  الصحي  الصرف  لمعالجة  المقترحة 

لري. من المتوقع أن یتم تشغیل مكونات المشروع من قبل سلطة المیاه، إما مباشرة أو من خالل اتفاقیة مع  وا
 طرف ثالث، بما في ذلك مقاولو القطاع الخاص، أو أي شكل آخر تراه السلطة مناسبًا.

 

 تصنیف المشروع  
 تصنیف المشروع على أساس المتطلبات البیئیة الوطنیة  4.10.1

لنظام تقییم   الذي ینظم عملیة التقییم البیئي في المملكة، تنص    2005لعام    37األثر البیئي األردني رقم  وفقاً 
على عدم البدء بأي مشروع سواء كان صناعیًا أو زراعیًا أو تجاریًا أو إسكانیًا أو سیاحیًا أو تنمویًا أو   4المادة 

صل على الموافقة البیئیة المطلوبة من وزارة  من الالئحة الى أن یح  3و   2أیًا من المشاریع المدرجة في الملحقین  
طلب تصریح بیئي للمشروع لدى وزارة البیئة وقد استجابت الوزارة  قامت سلطة المیاه بتقدیمالبیئة. وبالتالي، 

الى وزارة  دراسةالتم تقدیم  علیھ،وبناًء . بطلب دراسة تقییم أثر بیئي للمشروع الذي یتوافق مع تصنیف الفئة أ
. یتم تضمین نسخة من خطاب استجابة وزارة البیئة  وتم الموافقة على ھذه الدراس من قبل وزارة البیة  البیئیة

 .4الملحق في وكتاب الموافقة على الدراسة 
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 تصنیف المشروع على أساس توجیھات البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة  4.10.2

عام   في  عددھم  یقدر  سكانًا  الغباوي  في  المقترحة  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  تخدم محطة    2017سوف 
متر مكعب في الیوم. نظًرا ألن المشروع   12،430فردًا مع تدفق تقدیري للنفایات یبلغ    1،314،843بحوالي  

المحددة و  )Person Equivalent(  عدد سكان مكافئ  150،000  الـالذي یوازي  حد  السیكون أعلى بكثیر من  
وتوجیھ االتحاد األوروبي    2014لعام  إلعادة االعمار والتنمیةلبنك األوروبي  البیئیة واالجتماعیة ل سیاسةالفي 

، أدى االلتزام بھذا المطلب إلى تصنیف  )A / Annex1(  1"أ" ضمن الملحق    لتقییم األثر البیئي لمشاریع الفئة
 . والكشف العلني عنھا  دراسة تقییم أثر بیئي واجتماعي شاملالمشروع على أنھ "أ" وبالتالي یتطلب 
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 منھجیة الدراسة 5

لعام    37تقییم األثر البیئي رقم    نظامو   2017لعام    6تم إجراء ھذه الدراسة وفقًا لقانون حمایة البیئة األردني رقم  
البیئیة  تماشیاً  وكذلك    ،2005 السیاسة  (مع  لإل)  ESPواالجتماعیة  األوروبي  والتنمیة للبنك  االعمار    عادة 

 ومتطلبات االتحاد األوروبي ذات الصلة. 2014) لعام PRsلب األداء (اومط

 یتكون النھج مما یلي: و یصف ھذا القسم المنھج المعتمد في تطویر ھذه الدراسة.

 البیئي واالجتماعي  التصنیف )E&S ( ؛المقدم لوزارة البیئة ةالبیئی  الموافقةطلب وللمشروع 
  البدائل؛وصف المشروع وتحلیل 
  المشروع؛التنظیمي المطبق على القانوني وتحدید اإلطار 
  ؛عالقةالمرحلة تحدید النطاق ومشاركة أصحاب 
   البیانات؛تحدید منطقة الدراسة وجمع 
  األساس؛ لخط وصف الظروف البیئیة واالجتماعیة 
   ووضع تدابیر    األھمیة،بما في ذلك نھج تحدید    - نھج التقییم لآلثار البیئیة واالجتماعیة المحددة للمشروع

 المتبقیة؛ وتقییم اآلثار  التراكمیة،وتقییم اآلثار  للتخفیف،
 ) تطویر خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیةESMPو  )؛ 
 الدراسة عن  صاحخطة اإلف . 

 

 طلب الموافقة البیئیة وتصنیف المشروع  

 بیئي واجتماعي للمشروع على أساس ما یلي:   تصنیفتم إجراء 

  .مراجعة وثائق المشروع والزیارات المیدانیة 
  واالجتماعیة (السیاسة البیئیةESP2014لعام   عادة االعمار والتنمیةاألوروبي لإل ) للبنك. 
   نظم عملیة التقییم البیئي في المملكة.یي ذ ، وال2005 عام) ل37( رقم تقییم األثر البیئي نظام 
 ) اجتماع مع وزارة البیئة األردنیةMoEnv  مع قسم التراخیص البیئیة باإلضافة    2018نوفمبر    21) في

 إلى قسم تقییم األثر البیئي. 
 

) للبنك  ESPالسیاسة البیئیة واالجتماعیة ( على أساس   تصنیف المشروع، أدى 4.10كما ھو مذكور في القسم 
  دراة تقییم  إلى تصنیف المشروع على أنھ "أ"، وبالتالي یتطلب  2014لعام   األوروبي لإلعادة االعمار والتنمیة

الموافقة البیئیة للمشروع  المشروع، تم تقدیم طلب  تصنیف  . في أعقاب  ) شاملةESIAأثر بیئي واجتماعي ( 
 لغرض:  2005) لعام  37نظام تقییم األثر البیئي رقم (وفقًا لمتطلبات  لدى وزارة البیئة

 .الحصول على موافقة على الموقع المقترح 
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 2005لعام  37ر البیئي رقم  تقییم األث نظامتأكید تصنیف المشروع وفقًا ل . 
 

  شامل   تقییموطلبت اجراء  دراسة  الموافقة البیئیة للمشروع  لطلب    وزارة البیئةاستجابت    ،4الملحق    كما ورد في
 . إلعادة االعمار والتنمیةلبنك األوروبي ل " أ"الذي یتوافق مع تصنیف الفئة وبیئي للمشروع  الثر لأل

 

 وصف المشروع 

ویر وصف للمشروع لتحدید األنشطة ذات الصلة والعملیات ذات الصلة بما في ذلك أي بدائل للمشروع تم تط 
للبنك األوروبي    1وفقًا لـمطلب األداء رقم  و   2005لعام    37كما ھو مطلوب في نظام تقییم األثر البیئي رقم  

لتي أجریت للمشروع، والتي  إلعادة االعمار والتنمیة. تم تعریف وصف المشروع من خالل دراسة الجدوى ا
 نظرت في المتطلبات البیئیة واالجتماعیة المطبقة في دراسة تقییم األثر البیئي االجتماعي ھذه 

 

 تحلیل البدائل  

 فیما یتعلق بما یلي: وذلك تم فحص البدائل المحتملة المتعلقة بالمشروع ومقارنتھا  

 الصالح للمشروع؛  البدیل. تحلیل تكنولوجیا معالجة میاه الصرف الصحي من أجل تحدید 1

 المعالجة؛میاه الصرف الصحي . تحلیل خیارات إعادة استخدام 2

 الوطنیة؛  األنظمة والمواصفات . تحلیل خیارات التخلص من الحمأة وإدارتھا بناًء على 3

یحدث. یقارن ھذا التحلیل اآلثار البیئیة   نأن تطویر المشروع ل "ال مشروع" الذي یفترض  الـ  . تحلیل خیار  4
 مبرر تنفیذ المشروع. فھم"ال مشروع" من أجل الـ واالجتماعیة لـ "المشروع" مقابل 

 

 . من أجل تحدید مواصفات المشروع تحلیل البدائل كجزء من دراسة الجدوىتم 

 

 تحدید اإلطار القانوني والتنظیمي للمشروع 

الجوانب المؤسسیة والتشریعیة للمشروع المقترح وتم إجراء مراجعة للمبادئ التوجیھیة الوطنیة    ESIAتناولت  
والدولیة ذات الصلة بھذا المشروع. عالوة على ذلك، تم إجراء تحلیل للفجوات لتحدید أي ثغرات وأوجھ قصور  

عیة الوطنیة. تم استخدام ما یلي على  قائمة بین البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر والمتطلبات البیئیة واالجتما 
 وجھ التحدید: 

   مراجعة اللوائح والمتطلبات البیئیة واالجتماعیة األردنیة بما في ذلك االتفاقیات والمعاھدات الدولیة ذات
 الصلة الموقعة والمصدق علیھا من قبل األردن. 
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 .وصف المؤسسات الوطنیة المتعلقة بھذا المشروع ودورھا وقدراتھا 
  .الخطوط العریضة للوائح ذات الصلة بحمایة البیئة البشریة والطبیعیة 
   الترخیص متطلبات  وتحدید  المشروع  فیھا  یعمل  التي  القضائیة  للوالیات  التنظیمیة  المتطلبات  تحدید 

 الوطنیة والبلدیة.
 ) مراجعة معاییر األداء البیئي واالجتماعيESPر. ) الخاصة بالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمی 
  األدوار لمناقشة  الرئیسیین  المصلحة  أصحاب  مع  الحاجة  حسب  محدودة  مشاورات  إجراء  تم 

 والمسؤولیات والتأكد من وجود القدرة المؤسسیة المطلوبة للتنفیذ والتشغیل الناجحین للمشروع. 
   واالجتماعیة المحلیة /  إعداد تحلیل للثغرات في البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر والمتطلبات البیئیة

 الوطنیة في شكل جدول.
 

 تحدید أصحاب العالقة، وعملیة التشاور والمشاركة 

في   المؤثرة  أو   / و  بالمشروع  المتأثرة  العالقة  أصحاب  مجموعات  تحدید  العالقة  أصحاب  تحدید  یتضمن 
قة ومشاركتھم  المشروع، ومستوى مشاركتھم ومدى تأثیرھم على المشروع. تال ذلك مشاورة أصحاب العال

الصادر عن البنك األوروبي لإلعادة االعمار والتنمیة حول    10التي تم تنفیذھا وفقًا للقرار لمطلب األداء رقم  
 . 2005لعام  37"اإلفصاح عن المعلومات وإشراك أصحاب المصلحة" ونظام تقییم األثر البیئي رقم  

حاب العالقة من قِبل وزارة البیئة. مناقشة تفاصیل وفقًا لذلك، تم عقد جلسة مشاورات عامة حیث تمت دعوة أص
حاب  . كان الھدف العام للجلسة ھو مراعاة القضایا المثیرة للقلق التي أثارھا أص7.2  ھذه الجلسة موجود في القسم

 ة في مختلف مراحل المشروع. عالقال

المجتمع المحلي من أجل إشراكھم    عالقة مناجتماعات التشاور مع أصحاب العدة  تم عقد    ذلك،عالوة على  
 . 7  تفاصیل ھذه االجتماعات في القسم تم مناقشةوفھم مخاوفھم مع إدارة توقعاتھم.  

إلى   الو  ذلك،باإلضافة  أصحاب  مشاركة  من  العالقةكجزء  أصحاب  إشراك  خطة  إعداد  تم  ة عالق، 
)Stakeholder Engagment Plan - SEPة المحددین عالقمشروع لضمان مشاركة أصحاب الال) الخاصة ب

 ضایا التي قد تؤثر علیھم والحفاظ على عالقة مستمرة معھم طوال المشروع.بشكل مناسب في جمیع الق 

 

 تحدید العناصر البیئیة واالجتماعیة القیمة 

بناًء على نتائج جلسة المشاورة العامة، تم تنفیذ وصف المشروع والزیارات المیدانیة باإلضافة إلى خبرة الفریق  
القیّمة ( في مشروع مماثل ومعرفة بالظروف المحلیة وتحد  البیئیة واالجتماعیة  العناصر   Valuedید نطاق 

Environmental and Social Components - VESCs  تم إعداد مشروع سجل للتفاعالت المحددة .(
التأثیر  مصدر  وتشكل  البیئة  مع  تتفاعل  التي  األنشطة  (أي  المشروع    المحتملة، والتأثیرات    )،لجوانب 

). یسمح ھذا السجل بتحدید اآلثار البیئیة واالجتماعیة المتأثرةوالمستقبالت (أي المستقبالت البیئیة واالجتماعیة  
المحتملة خالل كل من مرحلتي البناء والتشغیل للمشروع التي تم تحدید نطاقھا إلجراء مزید من التقییم المفصل  

 والمبررات ذات الصلة. إلقصائھا أو 
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 وجمع البیانات لظروف خط األساس  مشروعة للالدراسمنطقة  

لمنطقة  األساس)  (خط  الحالي  واالجتماعي  البیئي  الوضع  تقییم  ھو  األساس  خط  من وصف شروط  الھدف 
المشروع المخطط لھا والمناطق المحیطة بھا، بما في ذلك القضایا البیئیة واالجتماعیة المرتبطة بأي استخدام  

 ا المشروع. سابق للمناطق المخطط أن یشغلھ

لتوصیف ظروف خط األساس، تم تحدید منطقة الدراسة أوالً. بعد ذلك، تم القیام بزیارات میدانیة ومراجعة  
 األساس. توثیق خط) لجمع البیانات الالزمة لالمراجع والوثائق المنشورة الثانویة (أي مصادر المعلومات 

 

 منطقة الدراسة  5.7.1

) ھي المنطقة المتأثرة بتنفیذ المشروع والتي  ESIAئي واالجتماعي ( منطقة الدراسة الخاصة بتقییم األثر البی 
أ) لغرض   5.1الشكل تتجاوز نطاق المشروع. تم استخدام الحدود التالیة لتحدید منطقة الدراسة (الموضحة في 

 ار المحتملة للمشروع: تقییم اآلث

   كیلومتر حول موقع المشروع باعتبارھا المنطقة التي یتم فیھا تقییم التأثیر    1.5تم اعتماد منطقة تبلغ
ب). ھذه المنطقة    5.1الشكل  المادیة والبیولوجیة والتراث األثري والثقافي (انظر    ات على مستقبالت البیئ

المحتملة الناجمة عن بناء وتشغیل المشروع على معاییر البیئات المادیة    التأثیرات تعتبر أنھا تغطي مدى  
 والبیولوجیة وكذلك على الموارد الثقافیة / األثریة. 

  تم    7.5حوالي    نظًرا أن أقرب مجتمع لموقع المشروع موجود على بعد كم من موقع المشروع، فقد 
قطرھا   نصف  یبلغ  منطقة  المستقبالت   10اعتماد  لدراسة  كمجال  المشروع  موقع  حدود  حول  كم 

إلى   وما  األراضي،  واستخدام  االقتصادیة،  واألنشطة  المحلي،  المجتمع  (أي  واالقتصادیة  االجتماعیة 
ج). عادةً، من غیر المتوقع أن یؤثر التأثیر المباشر من إنشاء وتشغیل محطة    5.1الشكل  ذلك) (انظر  

كم أو مسافة أخرى.   10معالجة میاه الصرف الصحي على المجتمعات المحلیة المتاحة في غضون  
ت الدراسة بتوسیع نطاق وصف شروط خط األساس وتأثیراتھ على المجتمعات المتاحة  ومع ذلك، قام

كم من حدود موقع المشروع نظًرا لعدم توفر مجتمعات محلیة على بعد أقل من   13إلى    7.5في حدود  
 كم من الموقع.  7.5

   الدراسة. بالنسبة للنقل، ستأتي  بالنسبة للنقل وإعادة استخدام المیاه المعالجة، لم یتم تحدید نطاق لمنطقة
تمتد  قد  المعالجة،  للمیاه  بالنسبة  المشروع.  إلى موقع  داخل محافظتي عمان والزرقاء  الصھاریج من 
عملیة إعادة االستخدام لتشمل المناطق التي یزرعھا أفراد من المجتمعات المحلیة المحددة لتكون متاحة  

األمر نفسھ ینطبق على تصریف المیاه المعالجة إلى   كم من حدود المشروع.  12على مسافات تزید عن  
 الوادي.
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 (أ) نظرة عامة لموقع المشروع 

 
 كم 10قطر نصف  منطقة التأثیر ب(ت) 

 
 كم 1.5قطر نصف  منطقة التأثیر ب(ب) 

 
 (ت) طریق الوصول إلى موقع المشروع 

كم،   1.5قطر نصف  . شكل توضیحي لمنطقة تأثیر المشروع: (أ) نظرة عامة لموقع المشروع، (ب) منطقة التأثیر ب5.1الشكل 
 كم، و (د) طریق الوصول إلى موقع المشروع 10 قطرنصف (ج) منطقة التأثیر ب

طریق الوصول نحو 
 موقع المشروع 
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 جمع المعلومات  5.7.2

بناًء على إجراء   الثانویة (مثل تحقق توصیف خط األساس  للموارد  زیارات میدانیة وعلى مراجعة تفصیلیة 
 المراجع / الوثائق الموجودة) وكذلك الزیارات / التحقیقات المیدانیة. وشمل جمع المعلومات ما یلي: 

  .تقییم الھیدرولوجیا لموقع المشروع 
   الجسیمات) الھواء  قیاس معلمات جودة  تم  المحیط والضوضاء، حیث  الھواء  ،  2.5PMقیاسات جودة 

) وكذلك VOCs، المركبات العضویة الكربونیة المتطایرة  3NH، األمونیا  S2Hالھیدروجین كبریتید  
لموقع   األساسیة  الظروف  لتحدید  السابقة  البیانات  سجالت  على  والحصول  الضوضاء  مستویات 

 وع. وبناًء علیھ، كانت مصادر البیانات كما یلي: المشر
   2.5نتائج القیاسات لـPM   وS2H   3وNH  وVOCs    ومستویات الضوضاء وذلك عند الطرف الجنوبي

)  1:  ة التالی  لألسباب تم اختیار ھذه المعلمات للقیاس    أیام.  7لموقع المشروع على مدار الساعة ولمدة  
أقرب المنشآت إلى موقع ولبنیة التحتیة ذات الطبیعة القاحلة  ستتم أنشطة البناء داخل منطقة خدمات ا

معلمات ذات  البیئة باعتبارھا    ) ھذه ھي المعاییر التي طلبتھا وزارة2أنشطة صناعیة، و  ھيالمشروع  
 خالل المرحلة التشغیلیة للمشروع.  أھمیة

  ات الصلبةنفذت في مكب الغباوي للنفایاالطالع على نتائج قیاس جودة الھواء والضوضاء. 
   االطالع على بیانات نوعیة الھواء لمنطقة الغباوي التي تم الحصول علیھا من مدیریة الرقابة والتقییم

 البیئي في وزارة البیئة. 
   في المقترحة  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  لمنطقة محطة  البیولوجي  التنوع  البیولوجیة: مسح  البیئة 

بھا المحیطة  المناطق  ذلك  بما في  الفریق جمیع    الغباوي  للوادي حیث استعرض  والنظم اإلیكولوجیة 
المعلومات المتاحة، وتم تقییم التنوع البیولوجي أو المسوحات األخرى التي تم الحصول علیھا مسبقًا  
النباتات   التي تم جمعھا حول أنواع  المعلومات  تناولت  المناطق المجاورة لھا.  / أو  الدراسة و  لموقع 

وائل. عالوة على ذلك، تم إجراء تقییم سریع للموقع من خالل زیارة میدانیة تھدف  والحیوانات وكذلك الم
إلى التحقق من صحة البیانات التي تم جمعھا من خالل اجراء مراجعة للمراجع المتوفرة. تم تسجیل 
المالحظات المیدانیة عن وجود الطیور والحیوانات وأنواع النباتات وذلك من خالل المشي على طول 

متر. تم تسجیل جمیع األنواع التي تمت مالحظتھا وتوثیقھا    500وقع والمناطق المتاخمة على مسافة  الم
 كجزء من ظروف خط األساس.

  تم جمع المعلومات االجتماعیة من دائرة اإلحصاءات وشملت أعداد السكان ومستوى التعلیم وقطاعات
المعلومات من خالل    مع استكمال  السوریین.العمل وحجم األسرة وعدد الوحدات السكنیة وعدد الالجئین  

 ). 5.8(انظر القسم  كجزء من ھذه الدراسة استبیانيمسح اجراء 
   عن  تأثیر  تقییم الناتجة  اإلضافیة  المرور  حركة  عن  الناتجة  التأثیرات  تقییم  تم  حیث  المرور  حركة 

أجل من  إدخالھا  یجب  التي  بھا  الموصى  والتدابیر  الصحي  الصرف  صھاریج  السالمة    شاحنات 
 المروریة. 

  اآلثار والتراث الثقافي: تم تحدید وجود أي موقع أثري أو تراثي داخل منطقة تأثیر المشروع من خالل
) ومن  MEGA, 2010(  البحث في قاعدة البیانات "نظام قاعدة البیانات والمعلومات لألثار في األردن"

 خالل االتصال بدائرة اآلثار العامة.
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 ة یاألسر دراسةال 

ساس للظروف االجتماعیة واالقتصادیة الحالیة في األإنشاء خط  وذلك بھدف   ةاستبیانی  دراسة أسریةتم إجراء  
بناًء على    المنطقة، المتوقعة والقضایا الرئیسیة ذات االھتمام  الفوائد  ولتقییم من وجھة نظر المجتمع المحلي 

 فیما یتعلق بالمشروع.  النتائج المحددة في قییم األثر البیئي واالجتماعي

عینة عشوائیة طبقیة من   اختیار  المجتمعات   153تم  في  بعد  الموجودة    أسرة  كم من موقع    13  -  7.5على 
. استند تصمیم العینة إلى الحجم السكاني للتجمعات السكانیة التي تم  الدراسة األسریةالمشروع للمشاركة في  

  10وفقًا لطبقتین رئیسیتین: األحیاء األقرب من موقع المشروع بأكثر من    تأثرةتحدیدھا على أنھا مجتمعات م
زیع العینة لكل تو  5.1الجدول  كیلومتًرا من موقع المشروع. یوضح    13و   10كیلومترات واألحیاء الواقعة بین  

حجم    ولكن  العامة،إلظھار االتجاھات    اقد تم تصمیمھ الدراسة األسریة حي. وتجدر اإلشارة إلى أن حجم عینة  
المعلومات  العینة   تعمیمات حول ظروف وتجارب المجموعات األصغر بھدف الوصول الى  یحد من تحلیل 

 داخل العینة.

 األسر التي تم أخذ عینات منھا . 5.1الجدول  

 االحصاء  التجمع السكاني 

 (%9) 13 الماضونة قعفور و
 (%23) 35 یر مھنا امغ
 (%12) 18 مناخرال

 (%28) 43 الخشافیة 
 (%29) 44 البیضا

 (%100) 153  مجموعال

 

 التالي: یتكون االستبیان من ستة أقسام رئیسیة على النحو 

 :وخصائص رب األسرة.  والدخل،  األسرة،وحجم    وملكیتھ،ونوع المنزل    المكان،  معلومات عن األسرة 
 :لألسر والحیوانیة  الزراعیة  رزق    األنشطة  كأسباب  الحیوانیة  والثروة  الزراعة  أنشطة  وقیمة  حجم 

 والتحدیات التي تواجھھا في استدامة ھذه األنشطة. 
 :وجود حاالت صحیة مزمنة مختارة ومضایقات بیئیة في محیط المنزل.   الظروف الصحیة لألسرة 
 :سنة،  15عمارھم عن  النشاط االقتصادي لجمیع أفراد األسرة الذین تزید أ  النشاط االقتصادي لألسرة 

 وقطاع العمل والمھن لألفراد العاملین.
 تصور األثر اإلیجابي والسلبي لتنمیة الغباوي    رأي حول تطویر منطقة الغباوي للخدمات االستراتیجیة: ال

األساس من حیث الروائح والضوضاء والتلوث والمخاوف  ظروف خط  و  استراتیجیة، كمنطقة خدمات  
 من المرور. العامة على السالمة

 :اآلثار اإلیجابیة    اآلراء والتوقعات والمخاوف بشأن مرفق معالجة میاه الصرف الصحي المخطط لھ
 والسلبیة المتوقعة على البنیة التحتیة والصحة والبیئة واالقتصاد المحلي وسبل العیش.
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 . 2020 اب  المیدانیین خالل شھرمن المجتمع المحلي واثنین من المشرفین  جامعي بیانات جمع البیانات ستة 

والجداول   الردود،باستخدام التحلیالت اإلحصائیة الوصفیة. وھي توزیعات  الدراسة األسریة  نتائج    تحلیل  تم
). غالبًا ما  standard deviations - SDباإلضافة إلى القیم المتوسطة واالنحرافات المعیاریة (  المتقاطعة،

خاص في أحجام المجموعات الصغیرة لتقلیل تأثیر القیم المتطرفة عند الوصول  یتم تقدیم القیم المتوسطة بشكل  
 .للمعلومات  إلى استنتاجات حول االتجاه المركزي

تم تحلیل الردود على ستة عناصر مفتوحة في االستبیان بشكل موضوعي ثم ترمیزھا لتمكین إنتاج ملخصات  
 المعلومات المرئیة. 

) بھدف Focus Group Discussions - FGDsوعات تركیز رئیسیة (أجریت ثالث مجم  ذلك،عالوة على  
فجوات في المعلومات حول مختلف القضایا ذات أي  وسد  الدراسة األسریة  شرح االتجاھات التي ظھرت في  
 : على النحو التالي  االھتمام. كانت مجموعات التركیز

   عاًما    30ن  الذین یقل عمرھم عالرجال: كان الھدف تحقیق تمثیل متساٍو للشباب    -  1مجموعة التركیز
 وأرباب األسر. ساعدت ھذه المجموعة في توفیر مناقشة شاملة حول اآلثار اإلیجابیة والسلبیة المتوقعة. 

   بسبب 10(اسة األسریة  الدرممثالت تمثیال ناقصا في عینة  كان النساء  النساء:    -  2مجموعة التركیز (٪
ل.  اطبیعة الدراسة واألعراف االجتماعیة القویة التي تعزز المشاركة في مثل ھذه األمور حصرا للرج

ساعدت ھذه المجموعة في فھم دینامیكیات النوع االجتماعي والتأثیرات الجنسانیة والتفكیر في التأثیر  
 على األسر وخاصة األطفال.

   بما في ذلك تربیة    الزراعیة، ارعین ومالكي الثروة الحیوانیة: تعتبر األنشطة  المز  -  3مجموعة التركیز
مصدر رزق رئیسي في المنطقة. تھدف ھذه المجموعة إلى فھم أفضل آلراء األسر التي تمتلك   الماشیة،
 مواشیًا. 

 

فیروس  شار  مشاركین كحد أقصى لكل مجموعة تركیز لضمان التباعد االجتماعي والسالمة من انت  8تمت دعوة  
 . 5.2الجدول  النقاش المركزة في ات . ویرد ملخص لتفاصیل مجموع)COVID-19كورونا (

 مجموعات التركیز  ملخص. 5.2الجدول  

 مدة ال التاریخ  الفئة العمریة  عدد المشاركین  المجموعة  الرقم 
من   1 والمزارعین  الماشیة  فیة  اوالخش  البیضامربي 

 والمناخر  اضونةالجنوبیة والم
 دقیقة  90 2020أیلول  6 سنة   65- 48 8

2 ) من  18رجال  الجنوبیة  اوالخش  البیضا+)  فیة 
 فیة الشمالیة ا والخش

 دقیقة  80 2020أیلول  8 سنة   53- 27 4

3 ) من  18سیدات    الشمالیة فیة  اوالخش  البیضا+) 
 یر مھنا ووادي العش اومغ

 دقیقة  90 2020أیلول  12 سنة   70- 23 8
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 منھجیة التقییم  

التأثیر  ینطوي النھج المعتمد تجاه تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ذات الصلة على خطوات. أوالً، تحدید نتیجة  
 حیث تم تحدید نتیجة لكل تأثیر بناًء على حساسیة / أھمیة المستقبالت وحجم التأثیر على النحو التالي: 

 التأثیر  مقدار xالنتیجة = حساسیة / أھمیة المستقبل  

""النتیجة"   - التأثیر"  ھي  الطبیعیة  شدة  أو   / و  القانونیة  البیئات  مع  ما  نشاط  تفاعل  السلبي) من  أو  أو  (اإلیجابي   / و 
  االقتصادیة (أي المستقبالت). یتم تقییمھا كنتیجة لحساسیة / أھمیة المستقبِل وحجم التأثیر الذي یؤثر علیھ  -االجتماعیة 

 . )5.1الجدول  (أنظر 
 تشیر "حساسیة / أھمیة المستقبل" إلى القدرة على التكیف والمرونة لمعلمة بیئیة للتأثیر المحدد. -
 .ھو مستوى التأثیر الذي قد یحدث مقارنة بظروف خط األساس" مقدار التأثیر" -

 النحو التالي:  ىللتأثیر علالمعلم المستقبل تم تحدید حساسیة 

 البیئي / االجتماعي ھش ومن المحتمل أن یتركھ التأثیر في حالة متغیرة یكون    المستقبل  /  عالي: المعلم
 االنتعاش فیھا صعبًا أو مستحیًال.

 ل مع  تعامی لدیھ درجة من القدرة على التكیف والمرونة، ومن المرجح أن    لمتوسطة: المعلم / المستقب
 التغییرات الناجمة عن التأثیر، على الرغم من أنھ قد یكون ھناك بعض التعدیل المتبقي نتیجة لذلك؛ و

  / لتغییر. یظھر مرونة في وجھ اقابل للتكیف و لمستقبالمنخفض: المعلم 
 

التغییر   ھذا  یرتبط  األساس وكیف  بخط  مقارنةً  التأثیر  یحدثھ  قد  الذي  التغییر  ھو حجم  التأثیر  بالحدود  حجم 
 والمعاییر المقبولة. قد یكون لھ تأثیر سلبي أو إیجابي. تم تطبیق الفئات التالیة على التقییم: 

  مرتفع: تأثیر سلبي ینتج عنھ تغییر كبیر مقارنة بالتغیرات في خط األساس. من المحتمل حدوث خرق
 . واضح للحدود المقبولة

 و  المقبولة؛ھك الحدود متوسطة: تأثیر سلبي ینتج عنھ تغییر ملحوظ وقد ینت 
 .منخفض: تأثیر سلبي قد یكون ملحوًظا عند مقارنتھ بخط األساس ولكن لن یتم تجاوز الحدود الحالیة 
  .ال تأثیر 
  .تأثیر إیجابي 

 
 التأثیر  ومقدارحساسیة المستقبالت  بناًء ل نتائج.ال5.3الجدول  

 حساسیة / أھمیة المستقبل التأثیر  حجم
 ) 3( مرتفعة )2متوسطة ( ) 1منخفض (

 9 6 3 ) 3( مرتفع
 6 4 2 ) 2متوسط (

 3 2 1 ) 1منخفض (
 0 0 0 ) 0ال تأثیر (

 + + + إیجابي (+) 



 

 76 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

 

 . مقدار تأثیرھامستویات العواقب الناتجة عن حساسیة / أھمیة المستقبالت و 5.2الجدول  ترد في

 مقدار تأثیرھا العواقب بناًء على حساسیة / أھمیة المستقبالت و  شدة شرح مستویات. 5.4الجدول  

 (إیجابیة أو سلبیة)  ةالعاقب شدة \ وصف النتیجة نتیجة ال
6-9 

 (شدیدة) 
  5أضرار بیئیة شدیدة أو إزعاج شدید یمتد على مساحة واسعة وانبعاث مستمر أو تغییر دائم على مدى أكثر من  

 سنوات. 
 في االمتثال یؤدي إلى المالحقة القضائیة. احتمال حدوث خرق كبیر 

 یطلق اھتمام أصحاب العالقة على الصعید الدولي. 
4 

 ) ة مرتفع(
 سنوات مما یؤدي إلى تأثیر كبیر.  5انبعاث مستمر أو تغییر دائم على مدى أقل من 

 احتمال كبیر لعدم االمتثال لألنظمة والقوانین.
 لوطني. یطلق اھتمام أصحاب العالقة على المستوى ا

3 
 ) ة متوسط(

سنوات) مما یؤدي إلى   3سنوات) أو متقطعة على المدى الطویل (أكثر من   3منتظمة على المدى القصیر (أقل من  
في   الحدوث  المحدودة ممكن  األضرار  التلقائي من  االنتعاش  بھا.  المسموح  المعاییر  أو  للحدود  متكررة  انتھاكات 

 غضون سنة واحدة. 
 االمتثال لألنظمة والقوانین. احتمال عدم 

 یطلق اھتمام أصحاب العالقة على المستوى اإلقلیمي ضمن البلد.
2 

 ) ضة منخف(
 تأثیر ذات حجم صغیر على البیئة ولكن بدون أي تأثیر دائم. 

 الشروط التنظیمیة أو سیاسة الشركة تضع شروط محددة. 
 یطلق اھتمام أصحاب العالقة على المستوى المحلي. 

1 
 ) تأثیر ضئیل(

 األضرار البیئیة محلیة ومحدودة في المنطقة داخل حدود المشروع مع تأثیر ضئیل.
 ال توجد أي رقابة قانونیة محددة. 

 یطلق اھتمام أصحاب العالقة على المستوى الفردي. 
0 

 ) ال یوجد (
 ال یوجد تأثیر.

+ 
 ) ة ایجابی(

 االجتماعي.تأثیر ایجابي یعزز البیئة أو الوضع 
 اھتمام من أصحاب العالقة أو یحسن الوضع االجتماعي. 

 

على النحو التالي    للوصول الى حدة التأثیر"  یة الحدوث تم الجمع بین النتیجة الكلیة المحتملة مع "احتمال  ثم،
 . 5.4الجدول  وكما ھو موضح في

 یة الحدوث= النتیجة × احتمال حدة التأثیر

یتم عرض نتائج االحتمال  و و احتمال أن یحدث النشاط المخطط / غیر المخطط لھ.  ھ   یة الحدوث"احتمال"حیث  
 . 5.3الجدول  وشرحھا في 

 . احتمالیة الحدوث 5.5الجدول  

 احتمال حدوث حدث من األنشطة المخططة أو غیر المخطط لھا / العرضیة درجة احتمالیة الحدوث 
 .حیث سیحدث ذلك أكثر من مرة في المنشأة  مؤكد 5
 .من الممكن أن یحدث في غضون تنفیذ المشروعو ممكن 4
 .منشآت مماثلة حیث حدث في مرافق مماثلة 10أن یحدث خالل فترة حیاة  محتمل 3
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 احتمال حدوث حدث من األنشطة المخططة أو غیر المخطط لھا / العرضیة درجة احتمالیة الحدوث 
(حدث مماثل في مكان ما مع مشاریع مماثلة ولكن من غیر المحتمل أن یحدث مع الممارسات    من غیر المرجح  2

 .واإلجراءات الحالیة)
 .(لم یحدث قط في مشاریع مماثلة ولكن من الناحیة النظریة ربما)  بعید للغایة 1
 لن یحدث.  0

 

 فئات حدة التأثیر لألثار المحتملة استنادا إلى تفاعل شدة العاقبة واحتمالیة الحدوث . 5.6الجدول 

 = حدة التأثیر  الحدوث تمالیةحشدة العاقبة × ا

شدة   \النتیجة  
 العاقبة 

 احتمالیة الحدوث 

 حدة التأثیر 

5 4 3 2 1 0 

 محتمل  محتمل جدا  مؤكد 
من غیر  
 لن یحدث  بعید للغایة  المرجح 

6-9 
 (شدیدة) 

 18أكبر من  36 - 24 54 - 30
- 27 

 12أكبر من 
- 18 

 شدیدة 0 9 - 6

4 
 ) مرتفعة (

 كبیرة  0 4 8 12 16 20

3 
 ) متوسطة (

 معتدلة 0 3 6 9 12 15

2 
 ) منخفضة (

 ثانویة 0 2 4 6 8 10

1 
 ) تأثیر ضئیل(

 ضئیلة 0 1 2 3 4 5

0 
 ) ال یوجد (

 ال تأثیر  0 0 0 0 0 0

+ 
 ) ایجابیة (

 تأثیر إیجابي       

 

لتجنب    یةیتم تحدید تدابیر التخفیف من اآلثار البیئیة واالجتماعیة التي تم تقییمھا من خالل اقتراح تدابیر تخفیف
 أو تقلیل أو تخفیف أو تعویض اآلثار الضارة المحتملة في المستقبل. كما ستحدد تدابیر لتعزیز فوائد المشروع. 

تم تحدید اآلثار التراكمیة الناشئة أثناء تنفیذ المشروع. استند تحلیل    األثر،وكجزء من تحلیل    ذلك،عالوة على  
الحال المعروفة  األنشطة  إلى  التراكمیة  منطقة  اآلثار  في  لھا  المخطط  والمستقبلیة  إلى    المشروع،یة  واستنادا 

 المعلومات المتاحة عن ھذه التطورات الحالیة / المخطط لھا.

التخفیف المدمجة   التخفیف (بما في ذلك عملیات  تبقى بعد تطبیق تدابیر  التي  تصمیم   ضمنیتم تحدید اآلثار 
تم تطویرھا باإلضافة إلى   التي  المتبقیة" وساسي للمشروعتصمیم األالالمشروع وتلك  أنھا "اآلثار  تم  ) على 

 أھمیتھا.  ةناقشم
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 )ESMPخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ( 

المشروع   تحسین  إلى  تھدف  التي  والرصد  والتعویض  والتخفیف  والتقلیل  التفادي  تدابیر  االستشاري  وصف 
للمشروع  وتجن واالجتماعیة  البیئیة  اإلدارة  خطة  من  كجزء  وذلك  والسالمة  الصحة  على  آثاره  وتقلیل  ب 

)ESMP :تتضمن ھذه الخطة األمور التالیة .( 

  وصف رفیع المستوى لنظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بما في ذلك السیاسات التشغیلیة وخطط اإلدارة
 والممارسات؛وأنظمة اإلدارة والبرامج واإلجراءات 

   تدابیر التخفیف جنبًا إلى جنب مع تدابیر / معاییر مراقبة محددة تھدف إلى تتبع اإلجراءات المحددة في
 ؛ دوریة) وأي متطلبات مراقبة وإعداد تقاریر ESMPخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ( 

  تحدید األدوار والمسؤولیات عن اإلجراءات / تدابیر التخفیف؛ و 
 با البیئیة  التوصیة  بتنفیذ خطة اإلدارة  المكلفین  القدرات الالزمة لضمان أن الموظفین  بناء  لتدریب أو 

 واالجتماعیة لدیھم الوعي والمھارات الالزمة لتنفیذ ھذه المھام بفعالیة. 
 

 خطة اإلفصاح عن الدراسة  

متطلب األداء المتعلق باإلفصاح عن    واالستشارات المطلوبة بموجب   الجھات ذات العالقةكجزء من مشاركة  
سیتم االفصاح عن   والتنمیة،للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  )  PR10(  الجھات ذات العالقةالمعلومات وإشراك  

یوًما تقویمیًا بما یتماشى مع سیاسة المعلومات   120وثائق تقییم األثر البیئي واالجتماعي الكاملة للجمھور لمدة  
األو للبنك  التي  العامة  واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم  وثائق  ستتضمن  والتنمیة.  اإلعمار  إلعادة  سیتم  روبي 

 االفصاح عنھا ما یلي: 

 ؛ تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة 
 ؛للدراسة  الملخص غیر الفني 
 و ؛ةعالق خطة إشراك أصحاب ال 
 خطة العمل البیئیة واالجتماعیة للمشروع . 

 

 التالیة:  موقعالة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة وسیتم نشرھا على ستكون ھذه الوثائق متاح

  على اإلنترنت: (   وزارة المیاه والريموقعwww.mwi.gov.jo ( 
 على اإلنترنت إلعادة االعمار والتنمیة البنك األوروبي   موقع:  )www.ebrd.com( 
   الملخص غیر الفني   ؛تقییم األثر البیئي واالجتماعي  دراسةالدراسة (نسخ ورقیة من وثائق  سیتم وضع  

مع اإلشارة إلى    )وخطة العمل البیئیة واالجتماعیة للمشروع   ؛ ةعالقخطة إشراك أصحاب ال  للدراسة؛
 : العنوان التالي  لدىلدى سلطة المیاه  Covid-19قیود إجراءات الوصول إلیھا نظًرا ل

 عمان  -شارع جابر بن حیان، الشمیساني  ،6 بنایة رقم األردنیة،سلطة میاه 
 5652261-6-962+ھاتف: 

http://www.mwi.gov.jo/
http://www.ebrd.com/
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 ؛ تقییم األثر البیئي واالجتماعي  دراسة(  سیتم وضع نسخة ورقیة من وثائق تقییم األثر البیئي واالجتماعي  
  ) وخطة العمل البیئیة واالجتماعیة للمشروع   ؛ةعالق خطة إشراك أصحاب ال  للدراسة؛  الفنيالملخص غیر  

في مدیریة بلدیة    Covid-19التي تم الكشف عنھا مع اإلشارة إلى إجراءات الوصول إلیھا نظًرا لقیود  
 : لدى العنوان التالي  منطقة أحد / أمانة عمان الكبرى

 خشفیة الصحي فیة / مقابل مركز الاقضاء شمال الخش
  4020410-6-962+ ھاتف:

  في مباني منظمات المجتمع المدني المحلیة مع   للدراسة الملخص غیر الفنيسیتم وضع نسخ ورقیة من
سیتم اإلبالغ عن تفاصیل مواقع    كما  .Covid-19اإلشارة إلى إجراءات الوصول إلیھا بالنظر إلى قیود  

 الوثائق خالل اجتماع اإلفصاح. منظمات المجتمع المدني المحلیة حیث ستتوفر 
 

األقرب إلى المجتمعات    في مواقع ھي  لمجتمعات عن نشر الوثائق ل  مكان  لإلعالن عنیتم عقد اجتماعات    عادة،
المعنیة، كما ھو مطلوب من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة. تعقد ھذه االجتماعات لعرض نتائج  

 ذلك،. ومع  عالقةواإلعالن عن توافر الوثائق التي تم الكشف عنھا ألصحاب ال  تقییم األثر البیئي واالجتماعي
جائحة النتشار  باالجتماعات    COVID-19  كورونا  نظًرا  المتعلقة  الحكومیة  اجتماعا  العامة،والقیود    فإن 

قبل عقد االجتماع  وة. عالقتخذ شكل اجتماع افتراضي؛ حیث سیتم إرسال دعوة إلى أصحاب الی سوف إلعالن ا
وسیتم نشر رابط    التابعة لسلطة المیاه  Facebook  الـعرض على صفحة  الاالفتراضي لإلفصاح، سیتم نشر  

سیتم نشر العرض على صفحة الفیسبوك  كما  .  لوزارة المیاه والرياالكتروني    موقعالاالجتماع االفتراضي على  
  توفر إعالم األشخاص بمكان  ب عرض اإلفصاح    قوم. سینأمانة عما\أحد لرئیس اللجنة المحلیة لمنطقة  التابعة  

والرابط   الكشف  المستشار   ذلك،. عالوة على  لالجتماعمستندات  قبل  االفتراضي من  االجتماع  تسھیل  سیتم 
وسیتم إجراؤه بطریقة تضمن توفیر فرص متساویة لجمیع المشاركین لطرح األسئلة أو التعبیر عن وجھات  

) عرًضا تقدیمیًا یغطي أنشطة المشروع ونتائج  Zoom  منصة  الفتراضي (باستخدامالنظر. سیتضمن االجتماع ا
) ومعلومات حول الوصول إلى وثائق تقییم  الشكاوى تقییم األثر البیئي واالجتماعي (بما في ذلك التأثیرات وآلیة  

نھایة الجلسة. سیتم تسجیل   األثر البیئي واالجتماعي. سیتیح االجتماع أیًضا وقتًا للتعلیقات واألسئلة واألجوبة في
إلعادة   األوروبي  البنك  إلى  یقدم  موجز  تقریر  في  وتوثیقھما  واألجوبة  واألسئلة  لالجتماع  التقدیمي  العرض 

 یة األردن  المیاه  سلطةلالتابعة  فیسبوك  الاإلعمار والتنمیة، كما سیتم نشر رابط االجتماع المسجل على صفحات  
 . أمانة عمان\أحد لرئیس اللجنة المحلیة لمنطقة 

لمجتمعات المحلیة بالتنسیق مع منظمات المجتمع المدني  منشور لسیشمل نھج اإلفصاح أیًضا إعداد وتوزیع  
 المعلومات التالیة:  المنشورالمحلیة. سیتضمن 

  .أنشطة المشروع وطبیعتھا وحجمھا ومدتھا 
 ة وتدابیر التخفیف المقترحةعالقالمخاطر واآلثار المحتملة على أصحاب ال . 
   إشراك العالقة،عملیة  ذات  من    الجھات  المشاركة  المحلیة  للمجتمعات  یمكن  التي  والطرق  والفرص 

 بما في ذلك تفاصیل االجتماع االفتراضي الذي سیعقد.  خاللھا أثناء تنفیذ المشروع
  العامة أثناء تنفیذ المشروع.  الشكاوىألیة 
  للمشروع جتماعيتقییم األثر البیئي واال  دراسةرابط الوصول إلى وثائق . 
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   البیئي واالجتماعي خالل فترة لتلقي المالحظات والتعلیقات على وثائق تقییم األثر  تفاصیل االتصال 
 اإلفصاح. 

 

مدیریة بلدیة منطقة أحد    مبنى   ستشمل أنشطة اإلفصاح اإلضافیة وضع ملصقات على لوحات اإلعالنات في
 . في المنطقةالمتواجدة  ومباني منظمات المجتمع المدني المحلیة

طرح تعلیقاتھم ومخاوفھم خالل مدة اإلفصاح عن طریق إبالغھا إلى سلطة  من  ة  عالقمكن أصحاب السیت  أخیًرا،
 المیاه األردنیة على عنوان االتصال التالي  

 سلطة المیاه األردنیة 
 م. أحمد العواملة مدیر المشروع:  

 الشمیساني  ،شارع جابر بن حیان ،6عمارة رقم  
 11181عمان   5012 ب ص.

 Ext (1050)-5652261-6-962+ھاتف: 
 5687760-6-962+فاكس: 

 ahmad_al-awamleh@mwi.gov.joعنوان البرید اإللكتروني: 
 

  الجھات ذات العالقة الواردة من    والمالحظات   بمراجعة ومناقشة والرد على التعلیقات الدراسة    استشاريسیقوم  
سیتم إضافة أي تعدیالت مطلوبة  والمكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني.  من خالل االجتماعات االفتراضیة أو  

 . ة إلى وثائق تقییم األثر البیئي واالجتماعيعالقبناًء على تعلیقات / مالحظات أصحاب ال
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 ط األساس خلألوضاع البیئیة واالجتماعیة اوصف  6

البیئیة   األساس لألوضاع  الفصل شروط خط  ھذا  وفقاً  یصف  وذلك  الدراسة  منطقة  السائدة في  واالجتماعیة 
 . 5.7  للبیانات التي تم جمعھا كما وصف في القسم

 

 البیئة الفیزیائیة  
 المناخ 6.1.1

). مناخ منطقة الدراسة جاف 6.1الشكل  المنطقة المناخیة المتوسطیة الباردة القاحلة (تنتمي منطقة المشروع إلى  
لمنطقة الجویة  بیانات األرصاد  الحصول على  تم  الدراسة من محطة    مع صیف حار وریاح شمالیة غربیة. 

، یبلغ متوسط درجة  6.2الشكل  والموضحة في    6.1الجدول  الغباوي لألرصاد الجویة. وفقًا للبیانات الواردة في  
درجة    34.3درجة مئویة المسجلة خالل شھر كانون الثاني وكانت درجة الحرارة القصوى    3.5الحرارة الدنیا  

 مئویة خالل شھر اب.

 
 )2013. المناطق المناخیة الرئیسة في األردن (المصدر: عبابسة، 6.1الشكل 

 

 موقع المشروع
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 2017إلى  2005خصائص األرصاد الجویة لمنطقة المشروع للفترة من . 6.1الجدول 

المعدل  معامل
 السنوي 

 الشھر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

الحد األدنى لمتوسط 
درجة الحرارة  
 (درجة مئویة) 

24.8 13.3 15.5 19.7 24.8 28.9 32.4 34.1 34.3 31.7 27.5 20.6 15.4 

متوسط درجة 
الحرارة القصوى  

 (درجة مئویة) 
11.9 3.5 4.8 7.6 10.8 14.4 17.2 19.1 19.2 17.4 14.5 9.2 5.1 

متوسط درجة 
الحرارة (درجة  

 مئویة) 

18.3 8.4 10.1
5 

13.6
5 

17.8 21.6
5 

24.8 26.6 26.7
5 

24.5
5 

21 14.9 10.3 

 إجمالي التبخر، فئة
A  (مم) ،135 77.4 59.0 2,222.6 عموم.

8 
197.

2 
264.

1 
317.

0 
325.

2 
304.

5 
228.

4 
160.

7 89.5 63.9 

 

 
بیانات من محطة الغباوي . درجة  6.2الشكل   بناًء على  في منطقة المشروع  الدنیا والقصوى ومعدل درجة الحرارة  الحرارة 

 لألرصاد الجویة 

 

،  6.3الشكل ملم. كما ھو موضح في    84بالنسبة لمنطقة الدراسة، یبلغ متوسط ھطول األمطار السنوي حوالي  
٪ من إجمالي متوسط ھطول األمطار) یحدث خالل الفترة من كانون األول إلى   80فإن معظم المطر (أكثر من  
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 الشھري في منطقة الدراسة. معدل ھطول األمطار 6.3الشكل 

 

وردة الریاح لمنطقة المشروع، وھو یوضح أن اتجاه الریاح السائد في منطقة المشروع ھو    6.4الشكل  یظھر  
 عقدة.   7.7ریاح الغربیة بمعدل سرعة تبلغ حوالي  

 

 
 

 

 ) لمنطقة المشروع Wind Roseوردة الریاح ( .6.4الشكل 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Average Rainfall

(2005-2017) 21.4 19.3 9.9 3.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.4 18.7
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 جودة الھواء 6.1.2

خالل الزیارات المیدانیة التي أجراھا فریق الدراسة، لوحظ أن المصادر البشریة المنشأ النبعاثات الھواء داخل 
عمان   ومحطة  الطبیة  النفایات  ومحرق  المنزلیة  الصلبة  للنفایات  الغباوي  مكب  تشمل  المشروع  منطقة 

 اإلستراتیجیة للمنتجات البترولیة وحركة المركبات المرتبطة بھذه األنشطة. 

 تم الحصول على بیانات مراقبة جودة الھواء من المصادر الثالث التالیة: 

في    ESIAكجزء من ھذه الدراسة    2.5PMو   VOCsو  3NHو   S2Hإجراء قیاسات جودة الھواء لـ   .1
كانون    8إلى    1أیام تمتد من    7وع وذلك على مدى  موقع واحد عند الطرف الجنوبي من موقع المشر

  6.2الجدول  . یوضح ملخص النتائج الواردة في  5الملحق  . ترد نتائج ھذه القیاسات في  2019األول  
المعاییر األردنیة واالتحاد   یھھي أقل من المستوى المسموح بھ والتي تشیر إل  3NHمستویات  أن  

أیام أقل من الحد المسموح   7كانت المستویات المقاسة على مدار    ،PM.52األوروبي. بالنسبة إلى  
ولكنھا تجاوزت الحد المشار إلیھ  ةاألردنیلمواصفة ساعة والمشار إلیھ في ا 24 متوسط الـ بھ وھو

ال یمكن اعتبار    ،منطقةلبالنظر إلى الطبیعة القاحلة ل  ذلك،االتحاد األوروبي. ومع    من قبل معاییر
أظھرت    أخیًرا،ألوروبي بالنسبة للجسیمات قابلة للتحقیق بالنسبة لمنطقة المشروع.  حدود االتحاد ا

أیام من القیاس.    7المقاسة تجاوز الحد المسموح بھ وفقًا للمعیار األردني على مدار    S2Hمستویات  
إلى العملیات في مكب نفایات الغباوي المجاور. على الرغم   S2Hیعزى ھذا المستوى المرتفع من  

متوسط    من مدار    S2Hأن  من  ھو  ساعة    24على  بھ من  حد الأقل  األوروبي    المسموح  االتحاد 
تشیر القیاسات بالساعة المقدمة    ألوروبا،المشار إلیھ في المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة  و

  وھو جزء في الملیون)    0.005(أي حوالي    3میكروغرام/م 7  الـ  إلى أنھ یتجاوز حد   5في الملحق  
 یسبب إزعاج الرائحة بین السكان المعرضین. الحد الذي 

 

 2019. نتائج قیاسات جودة الھواء في موقع المشروع خالل شھر كانون األول 6.2الجدول 

 المعلمات  التاریخ 

المستویات   القیاسات 
المسموح بھا  

المواصفة  حسب 
 JS  -األردنیة 

1140:2006 

معاییر  
االتحاد  
األوروبي 

 ) 7الیوم ( ) 6الیوم ( ) 5الیوم ( ) 4الیوم ( ) 3الیوم ( ) 2الیوم ( ) 1الیوم ( *

01 – 08/ 
12/2019 

 2.5PM
)3(µg/m 44.42 13.91 17.90 28.63 23.89 7.45 10.47 365 µg/m 25 

3µg/m 
S2H 

(ppm) 
0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 ppm 0.005 

ppm** 

3NH 
)3(µg/m 

253.21 254.60 240.74 235.77 246.21 250.90 256.95 3270 µg/m 270 
3µg/m 

TVOCs 
)3(µg/m 

3.53 2.84 3.37 2.88 2.95 2.50 2.18 --- --- 

بشأن جودة الھواء المحیط    DIRECTIVE 2008/50 / ECEUاالتحاد األوروبي  معاییر  تلك التي توفرھا    ھيساعة    24  *الحدود المسموح بھا لمعدل الـ
 ). 2000الخاصة بجودة الھواء في أوروبا ( )WHO(  والھواء النظیف ألوروبا أو معاییر منظمة الصحة العالمیة
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ال ینبغي ترك تركیزات كبریتید الھیدروجین    المعرضین، ساعة. لتجنب الشكاوى الجوھریة حول إزعاج الرائحة بین السكان    24  الـ  ھذا ھو متوسط**  
 ). WHO ،2000  دقیقة (منظمة الصحة العالمیة 30جزء في الملیون)، بمتوسط فترة  0.005(أي حوالي  3میكروغرام / م 7تتجاوز 

 

). تمثل البیانات قیاسات 6الملحق  لنفایات الصلبة (انظر  الغباوي ل  مكب في موقع  نتائج قیاس جودة الھواء   .2
الكبریت و   24كل ساعة مع متوسط   التالیة: ثاني أكسید  المعلمات    VOCو   S2Hو   3NHساعة لكل من 

  في خمسة مواقع داخل موقع مكب الغباوي وذلك لمدة خمسة أیام. أشارت   2.5PMو  10PMو  TSPو   2NOو
. ومع ذلك، وجد أن 2NOو    VOCو    S2Hو    NH3و   2SOال یوجد تجاوز بالنسبة إلى    أنھ  النتائج إلى

TSP    10وPM    2.5وPM    الـیتجاوزان الحد األقصى المسموح بھ إلیھ في   24  لمتوسط  ساعة والمشار 
المحیط  المواصفة األردنیة ل الھواء  ا  JS 1140/2006جودة  الھواء في االتحاد  ألوروبي  ومعاییر جودة 

  2.5PMو    10PMو     TSPـ. یمكن تفسیر ھذا التجاوز في المعاییر المتعلقة ب6.5الشكل  كما ھو موضح في  و
الطبیعة القاحلة لمنطقة المشروع، والغطاء النباتي الشحیح، والعملیات التي تتم في مكب الغباوي    بسبب 

 للنفایات الصلبة. 
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كما   2018اب    22إلى    16. نتائج قیاس االنبعاثات في خمسة مواقع ضمن مكب نفایات الغباوي لفترة المراقبة من  6.5الشكل  
 ) 2018، الروابي تم قیاسھا بواسطة مكتب الروابي (المصدر:

 

المتنقل لمراقبة جودة الھواء التابع لوزارة البیئة والذي    تم الحصول على بیانات جودة الھواء من المختبر .3
كان متمركزاً غرب موقع المشروع المقترح وبجانب محرقة مكب الغباوي للنفایات الطبیة في الفترة من 

، 10PM  ،2.5PM  ،2NO  ،NO  ،2SO  ،CO. وشملت المعلمات المقاسة:  2017تشرین األول    22إلى    16
3O  ،3NH  ،S2H  ،4CH  ،methane hydrocarbons (NMHC)-non لثالث القیاسات  تم إجراء   .

فترات زمنیة: قبل تشغیل المحرقة، وأثناء تشغیل المحرقة، وبعد إغالق المحرقة. یرد ملخص الستنتاجات 
 . 6الملحق وترد البیانات في  6.3الجدول القیاسات في 

 

نوعیة  اال.  6.3الجدول   بیانات  على  المبنیة  البیئة ستنتاجات  لوزارة  التابع  المتنقل  الھواء  جودة  مراقبة  مختبر  من  الھواء 
 النفایات الطبیة في مكب الغباوي للنفایات الصلبة  والمتمركز بجوار محرقة

 استنتاجات القیاسات  الفترة الزمنیة المرحلة
تشغیل   قبل 

 المحرقة 
إلى   3:00( 16/10/2017 مساًء) 

 مساًء)  3:00( 17/10/2017
یوجد تجاوز في أي من المعاییر المقاسة مقارنة مع الحدود  ال   -

المحیط الھواء  جودة  مواصفة  وفق  بھا   JS المسموح 
1140/2006 . 

تشغیل   أثناء 
 المحرقة 

إلى   12:00( 18/10/2017 ص) 
 مساًء)  7:30( 19/10/2017

  H2S لوحظ وجود تجاوز للقیاسات بالساعة والمعدل الیومي لـ -
الـ   مستویات  في  ارتفاع  لوحظ  ووفقًا  4CHكما  ذلك،  ومع   .

لبیانات اتجاه الریاح، فقد استنتج أن مكب الغباوي ھو المسؤول  
 .عن ھذه المستویات المرتفعة ولیس محرقة النفایات الطبیة

اغالق  بعد 
 المحرقة 

إلى   7:30( 19/10/2017 مساًء) 
 صباًحا) 8:00( 22/10/2017

.  PM10اوزات مسجلة في مستویات قیاس  تج  4كان ھناك أیضا   -
عن   الناتج  الغبار  وجود  بسبب  ذلك  تفسیر  تم  فقد  ذلك،  ومع 

 .الطبیعة القاحلة للمنطقة
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 الضوضاء  6.1.3

لوحظ أن مصادر الضوضاء داخل منطقة الدراسة تقتصر على حركة المركبات. لم یالحظ أي مصادر أخرى  
 ت حول مستویات الضوضاء من: للضوضاء داخل المنطقة. وقد تم الحصول على بیانا

قیاسات مستوى الضوضاء المنفذة كجزء من ھذه الدراسة في موقع واحد عند الطرف الجنوبي من   .1
 .5الملحق  . وترد النتائج في  2019كانون األول    8إلى    1أیام تمتد من    7موقع المشروع على مدى  

 ).2018(الروابي، مكب الغباوي للنفایات الصلبة في موقع قیاسات مستوى الضوضاء  .2
 

في   مبین  المستویات  6.6الشكل  كما ھو  وذلك حسب  الضوضاء  لمستویات  تجاوز  أي  الدراستان  لم تظھر   ،
مستویات الضوضاء التي ل وال    )2003للمناطق السكنیة المشار إلیھا في التعلیمات األردنیة لمنع الضوضاء ( 

وذلك الخاصة بالبیئة والصحة والسالمة إلدارة الضوضاء    )IFC(  مؤسسة التمویل الدولیة  توفرھا إرشادات 
 .6الملحق وترد ھذه النتائج في  . للمستقبالت الصناعیة أو التجاریة

 
. مقارنة بین متوسط قیاسات الضوضاء من قبل ھذه الدراسة ومن قبل دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي لمكب 6.6الشكل 

 )2018، الروابيالغباوي للنفایات الصلبة (

 

 التضاریس والجیولوجیا والجیومورفولوجیا 6.1.4

ر خفیف نحو اتجاه الشمال الشرقي. یتراوح ارتفاع  التضاریس السطحیة لموقع المشروع شبھ مسطحة مع انحدا
متًرا (فوق متوسط مستوى سطح البحر) عند الجھة الجنوبیة للموقع إلى    795مستوى سطح الموقع بین حوالي  

متًرا في الطرف السفلي الشرقي حیث یوجد وادي طبیعي ضمن الموقع. تضاریس الجزء الشمالي    775حوالي  
 م.  795ویبلغ ارتفاعھ األقصى حوالي  من الموقع ذات طابع تالل

جیولوجیا السطح عبارة عن مارل طباشیري ناعم وسمیك وحجر جیري طباشیري، یعمل كحاجز غیر نافذ 
أمام تدفق المیاه. یقع الموقع في وحدة من الطباشیر المرلي تدعى "تشكیل الموقر" وتتكون من المرل الطباشیري  

جر الجیري الطباشیري مع عقیدات من الحجر الجیري البلوري والصخر  الناعم السمیك والحجر الطیني والح
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سم) من حبیبات الفوسفات الخشنة    205الصواني. في بعض األحیان یالحظ وجودس بعض العدسات السمیكة (
)EcoConsult ،2008 .( 

ت بأنھا صخور  )، تتمیز الطبقا1999) والصمادي ( 1988استنادًا إلى الخرائط الجیولوجیة التي وضعھا فّضة (
األیوسین   عصر  إلى  ماستریخت  عصر  من  بھا  المحیطة  المناطق  وتتراوح  الدراسة  منطقة  في  تبرز 

)Maastrichtian to Eocene age والعصر الجلیدي  العصر  إلى  تعود  السطحیة  الرواسب  أن  غیر   .(
جاورة یعود لمجموعة  الجیولوجي الحدیث. والتكوین الجیولوجي الذل ینبثق في موقع المشروع والمنطقة الم

البلقاء. ثالث تشكیالت تظھر ضمن مجموعة البلقاء في منطقة الدراسة: تشكیلة عّمان للحجر الجیري، تشكیلة  
 أم رجام للحجر الجیري الصواني، وتشكیلة الموقر للمارل الطباشیري. وتتصف ھذه التشكیالت بما یلي: 

 تكوین من قشر صخر صواني، وقشر فوسفاتي،  تشكیلة عمان للحجر الجیري السیلیكي: یتكون ھذا ال
یتخللھا حجر جیري بلوري، وطباشیري ومارل. إن الطبیعة المتموجة باإلضافة إلى التكسیر والتوصیل  
الكامبي  التشكیل الى العصر  التكوین. ویعود ھذا  الممیزة لھذا  في طبقة الصخر الصواني ھي السمة 

)Campamnian age التكوی ھذا  تبلغ سماكة  الدراسة حوالي  ).  متر. ھذا   90إلى    80ن في منطقة 
باسم   أیًضا  (المعروف  الجوفیة  B2التكوین  للمیاه  عمان  سیر  وادي  طبقة  نظام  من  جزء  ھو   ( 

)A7 / B2 .والتي تعد أھم شبكة طبقة میاه جوفیة في األردن ( 
 ي ضخم ومن  تشكیلة أم رجام للحجر الجیري الصواني: تتكون ھذه التشكیلة من حجر جیري طباشیر

متًرا. ویعود ھذا التشكیل الى   25إلى    18من قشر صخر صواني. تتراوح سماكة ھذا التكوین ما بین  
) األیوسیني  ضحلة  Paleocene to Eocene ageالعصر  جوفیة  میاه  طبقة  التكوین  ھذا  یشكل   .(

باسم   الواقعة شمال غرب إربد واألزرق وأحواض سرحان وB4 / B5(تُعرف  المنطقة  الجفر ) في 
 وحماد حیث تلعب طبقة المیاه الجوفیة دوًرا مھًما في توفیر مصادر المیاه.

   ،تشكیلة الموقر للمارل الطباشیري: یتكون من المارل، الحجر الجیري الطباشیري ذو الطبقة السمیكة
یتراوح  مع طبقات صلبة من الحجر الجیري البلوري الجیري، وقشر الصخر الصواني والفوسفوریت.  

بین   ما  التكوین  ھذا  الدراسة حوالي    200إلى    70سمك  منطقة  (في  ھذا    52متر  ویعود عمر  متر). 
). یعتبر  Maastrichtian – Paleocene ageبالوسین (   –التكوین الى ما بین العصرین ماستریختیان  

باسم   أیًضا  (یُعرف  مائي  حزان  بمثابة  التكوین  الB3ھذا  المیاه  طبقة  یغطى  والذي   جوفیة ) 
A7 / B2 الجوفیة المیاه  طبقة  في  حصر  طبقة  یشكل  فھو  ولذا  منخفضة  نفاذیة  التكوین  ولھذا   . 

 A7 / B2   وطبقة المیاه الجوفیةB4 / 5 .وبالتالي یعتبر طبقة تخزین مائي ، 
 

الجیري والحجر   تتكون من رواسب غیر ملتصقة مصنفة من قشور الحجر  التي  بلیستوسین  تغطي رواسب 
 ة األم ریجام. الجیري طبق

 1، یتم تصنیف المواقع ضمن المناطق الزلزالیة التالیة:  6.7الشكل  استنادًا إلى الخریطة الزلزالیة الواردة في  
طر الزلزالي كلما اقترب االتجاه من البحر المیت الذي یشكل المصدر . وتزداد حدة الخ3أو    B  2أو    A  2أو  

  2Aة  ، تقع منطقة المشروع داخل المنطق6.7الشكل الرئیسي لخطر الزالزل في األردن. وكما ھو موضح في 
. فتعتبر ھذه المنطقة ثاني منطقة زلزالیة نشطة في األردن. لذلك،  0.15التي یبلغ فیھا عامل التسارع األرضي  

في حالة حدوث زلزال، من المتوقع حدوث مخاطر. ومع ذلك، وفقا للسجالت التاریخیة، لم یكن ھناك أي زالزل  
 ). EcoConsult ،2008في المنطقة المحیطة (
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تسارع الذروة األرضیة  المنطقة الزلزالیة 
 ) 2الثانیة\(متر

1 0.075 
2A 0.15 
2B 0.20 
3 0.30 

 

 ) 2013. خریطة زلزالیة لألردن (المصدر: عبابسة، 6.7الشكل 

 

 والھیدروجیولوجیا موارد المیاه، الھیدرولوجیا  6.1.5

 . 6.8الشكل تقع منطقة المشروع داخل أحواض الزرقاء للمیاه السطحیة والجوفیة كما ھو موضح في 

 

 
 (أ) أحواض المیاه السطحیة في األردن

 

 
 (ب) أحواض المیاه الجوفیة في األردن

 . موقع المشروع نسبة الى أحواض المیاه السطحیة والجوفیة في األردن 6.8الشكل 

 

المشروعموقع   
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 المیاه السطحیة والھیدرولوجیا 

السطحیة، إال أن الموقع ال یحتوي على أي  على الرغم من أن موقع المشروع یقع داخل حوض الزرقاء للمیاه  
مورد للمیاه السطحیة وال یقترب منھ. ومن ناحیة جریان المیاه السطحیة، تقتصر منطقة مستجمعات المیاه التي  
تسھم في جریان میاه العواصف على موقع محطة الغباوي المشروع نفسھ، حیث ال یوجد مستجمع خارجي  

 ینقل جریان المیاه نحو الموقع.

تم نمذجة جریان میاه األمطار السطحیة لحوض موقع المشروع باستخدام متوسط ھطول األمطار السنوي الذي 
دقائق كحد    10ملم بناًء على قیاسات األمطار من محطة الغباوي المناخیة وباستخدام توقیت الـ  84یبلغ حوالي  

الكثافة منحنیات  النمذجة  استخدمت  الجریان.  لتركیز  (ال-المدة-أدنى  -IDF: Intensity-Durationتردد 
Frequency   كم من موقع المشروع في    17) من محطة قیاس المطر في الزرقاء، والتي تقع على بعد حوالي

یعرض   الكثافةعالق  6.4الجدول  الغباوي.  منحنیات  (-المدة-ات  -IDF: Intensity-Durationالتردد 
Frequency  .لمحطة الزرقاء المناخیة ( 

 التردد لمحطة الزرقاء (المصدر: وزارة المیاه والري)  -المدة  -. عالقة شدة األمطار 6.4الجدول 

التردد  
 (سنوي) 

 (دقائق) المدة 
5 10 20 30 60 120 180 360 1440 

2 15.8 12.3 9.6 8 5.5 3.4 2.6 1.6 0.6 
5 25.3 20.1 15.6 13 8 4.9 3.8 2.6 1 
10 31.3 24.9 19.6 16.3 10 6.2 4.8 3.3 1.2 
25 39.4 30.8 24.7 20.5 12 7.7 6.1 4.1 1.5 
50 45 35.8 28.4 23.6 14 8.8 7 4.7 1.8 
100 53.3 40.9 32.2 26.7 16 9.9 8 5.3 2 

 

  100) الممتدة من عامین إلى Return Periodتم تقدیر الجریان السطحي لموقع المشروع لفترات اإلرجاع ( 
عام. وتقتصر منطقة مستجمعات المیاه التي تسھم في جریان میاه االمطار باتجاه محطة الغباوي على موقع 

یوجد   ال  حیث  نفسھ،  ستتألف المشروع  التشیید،  بعد  الموقع.  نحو  السطحي  الجریان  ینقل  خارجي  مستجمع 
األجزاء التي تسھم في الجریان السطحي في منطقة مستجمعات المیاه ھذه من الطرق واألسطح المعبدة وتقدر  

 متر مربع. 100,000بحوالي  

) متعددة. Return Periodالجریان السطحي المحسوب لمنطقة المشروع لفترات اإلرجاع (  4.5یوفر الجدول  
وتوضح المعدالت المحسوبة أن معدالت تدفق الذروة صغیرة نسبیاً، مما یشیر إلى أنھ یمكن تصریف الجریان  

ھذا ھو الوادي الذي سیتم استخدامھ أیًضا لتصریف  السطحي دون التسبب بإغراق مجاري المیاه المجاورة.
 موقعھ ومسار تدفق التصریف. 6.9الشكل  المعالجة؛ یوضحمیاه الصرف الصحي 



 

 91 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

 . الجریان السطحي المحسوب لموقع مشروع محطة الغباوي 6.5الجدول 

 ذروة معدل التدفق  الحدة  العائد فترة 
 الثانیة) \متر مكعب( بار) \(مم (سنة)

2 12.3 0.3 
5 20.1 0.4 
10 24.9 0.6 
25 30.8 0.7 
50 35.8 0.8 
100 40.9 0.9 

 

 
 الوادي  التصریف الى(أ) نظرة عامة على مسار  

 
 موقع المشروع (ب) موقع البدء بتفریغ المیاه المعالجة الى الوادي من داخل 

 فیھ  المعالجة الصرف الصحيیتم تصریف میاه الذي سقریب الوادي .ال6.9الشكل  
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 المیاه الجوفیة والجیولوجیا المائیة

یقع المشروع داخل منطقة حوض الزرقاء للمیاه الجوفیة. وتحدیداً یقع فوق منطقة تشبع المیاه ضمن شبكة المیاه  
، والتي تعد أحد طبقات المیاه الجوفیة الرئیسة في األردن. ویبلغ متوسط سماكة ھذه الطبقة  B2 / A7الجوفیة  

رض. االتجاه العام لتدفق المیاه الجوفیة ھو  م تحت سطح األ  248- 182أمتار وعمق المیاه یتراوح بین    108
 - . ویحد ھذا الخزان من األعلى تشكیلة الموقر  0.007الشرق والجنوب الشرقي مع تدرج ھیدرولیكي یبلغ  

م. كما توجد طبقة تربة علویة ضحلة تتراوح سماكتھا    132و  80) بسماكة تتراوح بین B3الطباشیر المارلي (
 متر.  1إلى  0.5من 

ت الموقر  یتكون  الجیري   -شكیل  والحجر  والمارل  السمیك  الناعم  الطباشیري  المارل  من  المارلي  الطباشیر 
سم) من    5-2الطباشیري مع أحجار وعقیدات من الحجر الجیري البلوري والكرات. بعض العدسات الرقیقة (

) لھذا hydraulic conductivityالفوسفات الحبیبي تتواجد أحیانًا. تتراوح خاصیة التوصیل الھیدرولیكي (
  - مم / ثانیة، والتي تعد منخفضة إلى منخفضة للغایة. ھذا یجعل تشكیل الموقر    7- 10إلى    3- 10التشكیل من  

الطباشیر المارلي بمثابة خزان مائي مغلق. لم یتم تحدید أي فوالق أو تشققات كبیرة ضمن منطقة المشروع  
). من وجھة نظر الھیدروجیولوجیة،  EcoConsult  ،2008أمتار (  6وتوجد طبقة أفقیة متجانسة حتى عمق  

مم / ثانیة) إلى نفاذیة منخفضة   4- 10إلى    2- 10یُعتبر تكوین طباشیر الموقر المارلي ذا نفاذیة منخفضة للماء (
مم / ثانیة، وھذا   7-10إلى    6- 10مم / ثانیة). بعض الطبقات في اآلبار لھا نفاذیة بین    6- 10إلى    4- 10للغایة ( 

الصخر    یعني المواد األرضیة وحدوث عدسات  وفقا الختالف  النفاذیة ھو  قیم  في  الفرق  للمیاه.  منیعة  طبقة 
الصواني خالل الطبقة. كما أنھ ناتج عن وجود مواد دقیقة وناعمة للغایة تمتزج في وقت ما بالرمل أو الرمال  

 ). sitly sand) (EcoConsult ،2008الغرینیة ( 

تعتبر   عام،  ( بشكل  رئیسة  میاه جوفیة  طبقة  / عمان  السیر  وادي  المحیطة  A7 / B2تشكیلة  المناطق  في   (
بالمشروع. نظام طبقات المیاه الجوفیة ھذا یحتوي على مفاصل عدة ومتشقق. وعلى نطاق محلي، یحتوي على  

)  B2(  ). بشكل عام، یتكون تشكیل عّمان المكشوفkarstic feauturesعدة قنوات وعلى ممیزات كارستیة (
إلى الشمال من موقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي بشكل رئیس من الحجر الجیري والحجر الجیري  
مع طبقات فوسفات، بینما یتكون تشكیل وادي السیر بشكل رئیسي من الحجر الجیري شدید التكسیر والحجر  

 الجیري الدولومیتي وبعض الصخر الصواني الخرساني. 

جوفیة ضحلة ضمن منطقة المشروع. أي تتدفق للمیاه المعالجة لمسافة قصیرة سوف    بشكل عام، ال توجد میاه
). أول نظام طبقة میاه جوفیة من  B3یكون داخل تشكیل الموقر الطباشیري المارلي وھو وعاء مائي مغلق (

 متًرا من سطح األرض ویفصلھا عن سطح  40والذي یقع على عمق أكثر من    B2 / A7المتوقع مواجھتھ ھو 
) ذات نفاذیة رأسیة منخفضة. توضح الجیولوجیا العامة للمشروع أن محطة  (aquitard B3األرض طبقة میاه  

الطباشیري   للتكوین  الموقر  بتشكیلة  الخاصة  الجیولوجیة  التكوینات  داخل  تقع  الصحي  الصرف  میاه  معالجة 
) البلیستوسین  وتكوین  یمر  Pleistocene geologic formationsوالمارلي  موقع  ).  عبر  المشقال  وادي 

محطة معالجة میاه الصرف الصحي المقترح باالتجاه الشمالي الشرقي ثم ینتقل إلى الشرق للتواصل مع وادي  
الركبان. أي میاه متدفقة في الجزء الشمالي الشرقي من الموقع ستمر عبر الموقر لمسافة كیلومترین تقریبًا، ثم  

الص الجیر  للحجر  عمان  تشكیلة  عبر  لحوالي  تمر  الجلیدي   3خري  العصر  عبر رواسب  كم حیث ستستمر 
) الغرینیة  الجوفیة Pleistocene and alluvial depositsوالرواسب  المیاه  تلوث  فرص  یجعل  ھذا   .(

 منخفضة للغایة. 
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لة عالوة على ذلك، ووفقًا لخریطة عدم التعرض للمیاه الجوفیة في األردن الصادرة وفقًا للمبادئ التوجیھیة المعد 
)، والتي تدعو إلى تحدید المناطق لحمایة موارد  5224(الجریدة الرسمیة رقم  2019لحمایة موارد المیاه لعام 

 )، تقع منطقة المشروع داخل منطقة ذات حمایة منخفضة للغایة. 2019المیاه الجوفیة (وزارة المیاه والري، 

یوجد بئر میاه واحد في موقع  جودة المیاه الجوفیة.  ومع ذلك، یوصى بتقییم بیانات آبار المیاه الحالیة لمراقبة  
الغبار وغسل   للتحكم في  البئر  المیاه من ھذا  یتم ضخ  للنفایات الصلبة.  الغباوي  ولكن لیس    الشاحنات،مكب 

المتوفرة داخل دائرة قطرھا    األخرى  آبار المیاه  6.6الجدول  استنادًا إلى الخرائط الجیولوجیة، یعرض  وللشرب.  
 كم حول موقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة.  6

 حول محطة معالجة میاه الصرف الصحي المقترحةكم  6. آبار المیاه المتاحة داخل دائرة قطرھا 6.6الجدول 

 الموقع رقم بئر الماء 
بئر الماء في موقع  

 مكب الغباوي
 داخل موقع مكب الغباوي للنفایات الصلبة 

AL 1796 3  كم جنوب محطة معالجة میاه الصرف الصحي 
AL 1788 3.5  كم جنوب غرب محطة معالجة میاه الصرف الصحي 
AL 1790 5  غرب محطة معالجة میاه الصرف الصحي كم جنوب 
AL 1792 6  كم شمال غرب محطة معالجة میاه الصرف الصحي 
AL 1798 6  جنوب غرب محطة معالجة میاه الصرف الصحي  -كم غرب 
AL 1909 6  كم شمال شرق محطة معالجة میاه الصرف الصحي 

 

 المنظر الطبیعي والمنظر العام 6.1.6

أ، ب، -6.10الشكل  المحیطة بھا بأنھا أرض جرداء مع تقریبًا غیاب للغطاء النباتي (تتمیز المنطقة والمناطق  
المجاور واتجاه الریاح السائدة  ج). الموقع مجاور لموقع مكب الغباوي للنفایات الصلبة الحالي. بسبب المكب  

الجنوبي   الجانب  إلى  المشروع ومعظمھا  داخل موقع  القمامة منتشرة  أكیاس  العثور على  المنطقة، یمكن  في 
سیكون للمشروع سیاج عالي مصمم لمنع / تقلیل سقوط أكیاس القمامة من المكب د). وفقًا لذلك،  -6.10الشكل  (

 إلى موقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي.

 ھـ، و. -6.10الشكل  طریق الوصول إلى موقع المشروع مرصوف كما ھو موضح في 
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 (أ) نظرة عامة على الموقع 

 
 (ب) الطریق إلى الجانب الشرقي من قطعة األرض

 
 (ج) سطح القاحل للموقع 

 
 (د) أكیاس القمامة المنتشرة داخل الموقع

 
 (ھـ) الطریق نحو موقع المشروع

 
 (و) طریق الوصول إلى موقع المشروع

 . مجموعة من الصور توضح مشھد موقع المشروع6.10الشكل 

 

 التغیر المناخي  6.1.7

بالنسبة لألردن، تشیر دراسات تغیر المناخ إلى أن انخفاض ھطول األمطار ھو العامل الرئیسي الذي سیؤثر  
سیًطا في التغیرات في كمیات الجریان  سلبًا على توافر موارد المیاه، في حین أن درجة الحرارة ستلعب دوًرا ب

) كالمعتاد"Al Qatarneh et al.  ،2018السطحي  "العمل  سیناریو  خالل  المناخي  التغیر  تأثیر  تحت   .( 
1RCP8.5   (أي بافتراض مستقبل دون أي إجراء سیاسي ومع استمرار تزاید تركیزات الغازات الدفیئة)، من

 
 Representative Concentration  إلى توثیق توقعات االنبعاثات والتركیزات وتغیر الغطاء األرضي لما یسمى "مسارات التركیز التمثیلیة"  (RCP  تھدف قاعدة بیانات  1
Pathways - RCPs((RCPs). ابة مدخالت لنمذجة المناخ، وقیاس  ھي مجموعات متسقة من اإلسقاطات لمكونات التأثیر اإلشعاعي فقط التي تھدف إلى أن تكون بمث  

سق عبر المجتمعات العلمیة. یتمیز  ناتھدف إلى توفیر تحلیل متوھي  األنماط، ونمذجة كیمیاء الغالف الجوي.   RCP 8.5 اس الحراري بمرور  بزیادة انبعاثات غازات االحتب  
لیة من تركیز غازات االحتباس الحراري. التي تؤدي إلى مستویات عالمراجع والوقت التي تمثل السیناریوھات الواردة في ا   
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درجة مئویة    4.5٪ في ھطول األمطار السنوي في الشتاء وزیادة  30  المتوقع أن یشھد األردن انخفاًضا بنسبة
. سوف یتجلى تأثیر التغیرات في ھطول األمطار  2100  -   2071في متوسط درجة الحرارة السنویة بحلول عام  

ودرجة الحرارة على شكل تغییرات مؤشرات مثل رطوبة التربة وتدفق مجرى الھواء. كما انھ من المرجح أن 
٪ في رطوبة التربة وتدفق مجاري المیاه، على التوالي، مما سیؤدي إلى 58و   28ردن انخفاًضا بنسبة یشھد األ

 ).Rajsekhar & Gorelick ،2017حدوث حاالت جفاف زراعي وھیدرولوجي (

یظھر تواتر حدوث الجفاف ومدتھ وشدتھ زیادة عند االتجاه من الشمال إلى الجنوب. من الشمال إلى الجنوب، 
، Rajsekhar & Gorelick٪ (  37إلى    26أشھر، وتزداد شدة الجفاف من    3إلى    2مدة الجفاف من  تزداد  
). باإلضافة إلى الزیادة المتوقعة في عدد فترات الجافف في المستقبل، من المتوقع أیًضا انخفاض عدد 2017

الع  " سیناریو  متوقع ضمن  ھذا  والعشرین.  الحادي  القرن  خالل  األمطار  ھطول  مع  فترات   " كالمعتاد  مل 
انخفاض معلن مع مرور الوقت في جمیع خصائص األحداث الرطبة (المدة، وتكرار الحدوث، والحد األقصى 
لشدة األحداث الرطبة)، مما یشیر إلى وجود تأثیر مزدوج لتغیر المناخ في الحد من ھطول األمطار في وقت 

طول أمطار متقطعة قرب نھایة القرن الحادي واحد وزیادة فترات الجفاف. من المحتمل أن تحدث فترات ھ
والعشرین، حیث تتنبأ النماذج المناخیة بعدم احتمالیة حدوث أمطار "شدیدة" أو شدیدة نسبة لفترة األساس التي  

 تمتد في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرین. 

على قطاع المیاه" إلى أنھ بحلول نھایة التغیر المناخي  لمواجھة أثر  بالنسبة لعّمان، تشیر "سیاسة بناء المنعة  
ملم) من مرة   200القرن ستشھد عمان زیادة في تواتر السنوات الجافة (سنوات مع ھطول األمطار أقل من  

یوًما، وتقل نسبة    30سنوات إلى مرة واحدة كل سنتین. وستكون المواسم الجافة أطول بحوالي    3واحدة كل  
 ). MWI ،2016(  ٪15- 10ھطول األمطار فیھا بحوالي  

إن احتمال حدوث مثل ھذه الزیادة في حاالت الجفاف ومستقبل أكثر دفئًا وجفافًا لھما آثار خطیرة على كمیة  
ونوعیة موارد المیاه العذبة في األردن وتزید من حدة التحدیات الحالیة. بشكل عام، ستشمل تأثیرات التغیر  

 ): IWA  ،na؛  MWI  ،2016المناخي المتعلقة بالمیاه (

   انخفاض إجمالي توافر المیاه مع انخفاض كمیة األمطار التي تؤدي إلى انخفاض كمیة مستجمعات المیاه
 السطحیة؛ 

  تغیر في األنماط الموسمیة؛ 
 أحداث أكثر تطرفًا تتدھور فیھا أوضاع مناطق مستجمعات المیاه السطحیة مع انخفاض في جودة المیاه؛ 
  الجریان السطحي الذي یؤدي إلى إعادة شحن المیاه الجوفیة بشكل أبطأ وأقل موثوقیة؛ تغییر توزیع 
  الجوفیة؛  زیادة شدة الجفاف الذي ال یتم فیھ إعادة ملء الخزانات 
   زیادة شدة أحداث الفیضانات التي تؤدي الى زیادة احتمالیة حدوث أضرار للبنیة التحتیة بما فیھا البنیة

 التحتیة للمیاه؛ 
 اع درجات الحرارة مما یؤدي إلى ارتفاع كمیة التبخر وبالتالي ارتفاع الطلب على میاه الري؛ ارتف 
  زیادة التبخر من خالل الزیادة المطولة في درجة الحرارة مما یؤدي إلى تفاقم نضوب تخزین المیاه؛ 
 ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤثر على كفاءة محطات معالجة میاه الصرف الصحي؛ 
  ة الطلب على المیاه الصالحة للشرب ومیاه الري أثناء موجات الحر والجفاف التي تسھم في زیادة زیاد
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 الفجوة بین مصادر المیاه والطلب على المیاه في البالد؛ و 
   القلق من تكثیف صدمات أسعار الطاقة المستقبلیة في أسواق الطاقة الدولیة. ونظراً إلى أن قطاع المیاه

تخدام للطاقة ویعتمد على الوقود األحفوري، فإنھ یصبح عرضة لمثل ھذه الصدمات األردني كثیف االس 
 في أسعار الطاقة.

 

الصرف  میاه  معالجة  محطة  لمشروع  المتوقعة  المناخ  لتغیر  المحتملة  اآلثار  فإن  أعاله،  المناقشة  على  بناًء 
 الصحي المقترحة في الغباوي تشمل: 

   محطة على  الحرارة  درجة  ارتفاع  البرك تأثیر  وخاصة  المقترحة  الصحي  الصرف  میاه  معالجة 
 ) في مراحل المعالجة األولیة والثانویة وعملیة معالجة الحمأة.anaerobic pondsالالھوائیة (

   تأثیر ارتفاع درجة الحرارة على نصیب الفرد من الطلب على المیاه خالل موجات الحرارة وآثار ھذه
 عابیة لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي. الزیادة الموسمیة على القدرة االستی

  .محطات معالجة میاه الصرف الصحي في األردن كثیفة االستخدام للطاقة وتعتمد على الوقود األحفوري
على ھذا النحو، فإن احتمال تكثیف صدمات أسعار الطاقة المستقبلیة في أسواق الطاقة الدولیة سیكون  

 میاه الصرف الصحي. لھ آثار على تكلفة تشغیل محطة معالجة 
  ،قد تؤدي زیادة كثافة أحداث الفیضان إلى تھدید بنیة محطات معالجة میاه الصرف الصحي. ومع ذلك

 ال یوجد مثل ھذا التھدید داخل موقع المشروع. 
 

 البیئة البیولوجیة 

 تقدم الظروف األساسیة للبیئة البیولوجیة نظرة عامة على الجوانب التالیة: 

 حیث تقع منطقة المشروع.   الحیویة المناطق الجغرافیة 
 ضمن منطقة المشروع.  النباتات 
 في منطقة المشروع من حیث المجموعات التالیة: الثدییات والطیور (وخاصة األنواع الھامة    الحیوانات

 من حیث المحافظة علیھا)، والزواحف المھمة من حیث المحافظة علیھا. 
 بیولوجیة مثل المناطق المحمیة ومحمیات األراضي   التي تشمل مناطق ذات أھمیة  الموائل الحساسة

 ). IBA- Important Bird Areaالبریة ومناطق الطیور المھمة (
 

 المناطق الجغرافیة الحیویة 6.2.1

) إیرانو طوراني  المتوسط،  األبیض  البحر  األردن:  في  علیھا  متعارف  مناطق جغرافیة  أربع  -Iranoھناك 
Turanian  ،المناطق في  1996)، الصحراء العربیة والسودانیة (العیساوي بین  الشكل  ). الحدود الموضحة 

 ھي للداللة فقط، ویمكن العثور على بعض األنواع عبر عدة مناطق.  6.11
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 . المناطق الجغرافیة الحیویة في األردن 6.11الشكل 

 

). تحیط بالمنطقة  6.11الشكل  الطورانیة (انظر    -یقع المشروع المقترح في المنطقة الجغرافیة المصنفة اإلیرانیة  
الطورانیة منطقة البحر األبیض المتوسط، وتشكل شریًطا ضیقًا ذو عرض متغیر، باستثناء الشمال،   -اإلیرانیة  

متر فوق مستوى   700و  500حیث یمتد شرقًا على طول الحدود األردنیة السوریة. یتراوح االرتفاع عادةً بین  
درجة   5- 2ملم ومتوسط درجة الحرارة السنوي األدنى   300و   150سطح البحر. یتراوح ھطول األمطار بین 

درجة مئویة. التربة في الغالب جیریة أو منقولة بفعل   25-15مئویة ومتوسط درجة الحرارة السنویة القصوى  
 یة أو أقل، وتستخدم في الغالب للرعي. الریاح. تقع ھذه المنطقة ضمن تصنیف للزراعة البعل

)، والذي Artemisia herba-albaتتصف ھذه المنطقة بالشجیرات القزمة. األنواع النموذجیة تشمل الشیح (
) في الشمال. األنواع الشائعة األخرى Noaea mucronateش (ییعتبر أكثر تمیًزا في الجنوب، وشوك الحن

 ) الرتم  ()،  Retama raetamتشمل  وSalvia dominicaوالخویخة  )، Ballota undulata(   الكتیلة )، 
 ) العشب    )،Anabasis syriacaوالعجرم  أنواع  البصلیة واألعشاب. وھناك  ونباتات  والعدید من األعشاب 

. وھذان النوعان ھما األكثر أنواع المراعي واألعالف شیوًعا.  Festuca speciesو   Stipa speciesمثل
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البص أنواع     Urginea maritima - sea squill)(  العیصالنیالت  وتشمل 
 ). 1996أنواع أخرى (العیساوي، ، و)Asphodelus aestivalisوالبصیل (

 

 النظم األیكولوجیة  6.2.2

یمثل موقع المشروع المقترح النظام البیئي للمرتفعات. یتكون ھذا النظام البیئي من الجرف والجبال والتالل 
د بشكل رئیسي من إربد في الشمال إلى رأس النقاب في الجنوب، ومن منطقة  والھضاب المتموجة، والتي تمت

 وادي األردن في الغرب إلى البادیة في الشرق.

م. یُعتقد أن    1600م و   1200ارتفاع الجبال في جنوب ھذه المنطقة أعلى من المعدل، وبعضھا یتراوح بین  
لسرو، قد غطت في األصل مساحات كبیرة من  غابات الصنوبر والبلوط في البحر المتوسط، مع العرعر وا

المرتفعات األردنیة، ولكن العوامل البشریة والمناخیة أدت إلى ارتفاع إزالة الغابات واستبدال النباتات الطبیعیة  
 بأنواع ثانویة.

ردن،  أكبر المناطق المتبقیة من الغابات الطبیعیة ال تزال موجودة في المرتفعات الواقعة بین عمان وشمال األ
)، في حین تھیمن غابات Pinus halepensis(  الحلبي  متر الصنوبر  700ویسیطر علیھا عند ارتفاع فوق الـ  

الخضرة)  ال دائم  (بلوط  ( والسندیان  (بلوط متساقط األوراق)   Quercusو   Quercus calliprinosملول 
ithaburensis  الصنوبر األصلي. زراعة القمح البعلیة ) على االرتفاعات المنخفضة حیث تدھورت سیطرة  

(التي تتغذى على األمطار) منشرة على نطاق واسع في المناطق بین مادبا وأربد، وتغطي بساتین الزیتون جزًءا 
٪ من مدن وقرى األردن   80متر. أكثر من    700كبیًرا من الجبال الشمالیة الغربیة على االرتفاعات فوق الـ  

 تقع داخل ھذه المنطقة.

 

 أنواع النباتات  6.2.3

). یقتصر ھذا الغطاء Steppe Vegetationتتمیز منطقة المشروع بنوع الغطاء النباتي من نوع السھوب (
الطورانیة وقد یتخللھا مناطق ذات طابع متوسطي (كما ھو الحال في -النباتي على المنطقة الجغرافیة اإلیرانیة

 ).6.12الشكل منطقة المشروع) أو مناطق ذات طابع صحراوي (انظر  
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 . أنواع النباتات في األردن6.12الشكل 

 

التربة   باختالف  النباتي  الغطاء  تكوین  ذات  یختلف  بالمنطقة  یتعلق  فیما  المناخیة حسب موقعھا  واالختالفات 
)  Ziziphus lotus(  والسدر)  Retama raetamالطابع المناخي المتوسطي. على سبیل المثال، یسیطر الرتم ( 

) على نباتات السھوب في الغور الشمالي والتي Ferula communis(   والكلخ)  Z. nummulariaونومولیا (
ا بالجبال  أرتیمیزیا ھیرباترتبط  لنباتات  تقریبي  ( -لشمالیة، مع غیاب  بینما  Artemizia herba-albaألبا   .(

 Pistaciaالبطم األطلسي (  تظھر نباتات السھوب في الحدود الشمالیة والشرقیة والجنوبیة أنواع أخرى مثل
atlantica ) والعجرم (Anabasis syriaca) والشیح (Artemisia herba –alba،(   وھذه األنواع غیر

بالظروف   أكثر  تتأثر  الغربیة  السھول  أن  الى  االختالف  ھذا  سبب  یعود  قد  الغربیة.  السھوب  في  موجودة 
االستوائیة والغطاء النباتي التابع لوادي األردن، في حین أن السھوب الشرقیة أكثر تأثراً بظروف الصحراء 

وجود الشجیرات وعدم وجود األشجار. ھذا النوع من النباتات  لھذه النباتات ھي  والغطاء النباتي. النوع الشائع
تشمل: الشائعة  األنواع  المتوسطیة.  بالمنطقة  یحیط  شریًطا  (   یشكل  والبصیل  )  Retama raetamالرتم 

)Asphodelus aestivalis  (و) األطلسي  (  )Pistacia atlanticaالبطم  الحنیش   Noaeaوشوك 
mucronata ) والسدر   (Ziziphus lotus  و  Ziziphus nimmularia(   و )  Asphodelusالبصیل 

aestivus(  و ) (و  )Urgiea maritimeالعیصالن  (و)  Anabasis syriacaالعجرم   Ferulaالكلخ 
communis  (و ) و)Hammada sppالرمث  أرابیكا  وجبسوفیال   .Salsola species  الشوكي و القتاد 

)Astragalus spinosus) والطرفا (Tamarix species( زعفران النقب  و)Crocus moabiticus .( 

خالل التقییم المیداني، لوحظ أن موقع المشروع متدھور للغایة بسبب تأثیر األنشطة البشریة. فیقتصر الغطاء  
ھي  شیوًعا  األكثر  واألنواع  والصغیرة.  الضیقة  الموسمیة  المیاه  جریان  مناطق  على   النباتي 

) ()  Anabasis syriacaالعجرم  المحتوى  )Malva sppوالخبیزة  ناحیة  من  ردیئة  المنطقة  في  التربة   .
العضوي مع ھطول أمطار سنوي منخفض مما یؤدي إلى ضعف الغطاء النباتي. حیث یتكون الغطاء النباتي  
في الغالب من نباتات مقاومة للجفاف یمكنھا مقاومة ظروف المناخ الحار والجاف. كما یقتصر الغطاء النباتي  

 األماكن القریبة من أنظمة الودیان حیث توجد رطوبة تربة كافیة. على 
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بقایا الغطاء النباتي الطبیعي المسجلة في موقع المشروع والمنطقة المحیطة تدل على وجود مستویات تدھور  
الطبیعیة   النباتات  من  فقط  نوعین  على  العثور  تم  المشروع.  منطقة  موائل  في  والخبیزة عالیة  العجرم 

)Anabasis syriaca    وMalva sppلھذا المشروع، وھما یعتبران نباتات شائعة ذا    ) في الموقع المقترح
 أھمیة منخفضة ال تستدعي حمایتھما. 

 
 (أ) نظرة عامة على موقع المشروع الذي یظھر تدھور الموقع 

 
 (ب) موقع المشروع الذي یظھر تدھور موقع المشروع 

 
 Malva specie -الخبیزة   (ج)

 
 Anabasis syriaca -العجرم  (د)

 . صور محتارة من موقع المشروع6.13الشكل 

 

 التواجد الحیواني  6.2.4

 الزواحف 

المنطقة الجغرافیة الحیویة اإلیرانو   المتوسطیة    -تعتبر  المناطق الجغرافیة  بین  انتقالیة  بیئیة  طورانیة منطقة 
 ) الحیوانیة  الزواحف  أنواع  بعض  بوجود  البیئیة  المنطقة  ھذه  تمثیل  یتم  ما  عادة  )  Herptofaunaوالعربیة. 

 ).2000(الدیسي،  Acanthodactylus tristrami و  Trapelus ruderatusمثل

یعود خالل الزیارات المیدانیة، لم یتم تسجیل أي نوع من الزواحف الحیوانیة داخل الموقع، ومن الممكن أن  
سبب غیاب الزواحف الحیوانیة الى وضع الغطاء النباتي المتدھور والطقس البارد خالل شھر تشرین األول  

 والذي یحد من أنشطة الزواحف الحیوانیة. 
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 الثدییات 

الصحراویة   المنطقة  إلى  المشروع  منطقة  النباتیة    -تنتمي  الجغرافیة  بالمنطقة  أیًضا  إلیھا  (یشار  السندیة 
واإلیرانیةال-الصحراویة من 1973الطورانیة حسب مرجع زوھاري  -عربیة  الشرق  إلى  المنطقة  ھذه  تقع   .(

سالسل الجبال، وتمتد من جنوب األردن إلى الشمال الشرقي من البالد في منطقة المفرق. وھي ایضاً تعتبر 
ثدییات المشروع وتشمل الصحراء العربیة والصحراء الكبرى. وغالبیة    Palearcticمنطقة فرعیة داخل منطقة  

 تنتمي إلى ھذه المنطقة.

لم یتم تسجیل أي نوع من أنواع الثدییات خالل زیارة الموقع. وھذا یتماشى مع التوقع أن موقع المشروع لیس  
 موئالً مناسبًا للثدییات بسبب وضعھ المتدھور. 

 

 الطیور

تم تسجیل  لألردن تنوع كبیر في أنواع موائل الطیور بسبب تضاریسھا ومناخھا المتنوع وموقعھا الجغرافي.  
نوًعا من الطیور المتكاثرة، وقد یرتفع ھذا العدد مع   141من الطیور في األردن، منھا أكثر من    نوًعا  434

 استمرار البحث.

إفریقیا وآسیا وأوروبا. تھاجر مالیین الطیور فوق األردن  یقع األردن على الطریق الرئیسي لھجرة الطیور بین  
كل عام، والتي تنتمي إلیھا غالبیة أنواع الطیور في األردن. إن العدد الھائل من الطیور المھاجرة التي تزور  

لیة  األردن مرتین في السنة قد جعل البالد ذات أھمیة كبیرة عالمیة بالنسبة للطیور. وفقًا لـجمعیة الطیور الدو
)BirdLife International  نوًعا    230ملیون من الطیور المھاجرة من أكثر من    500)، فإن ما ال یقل عن

موقعًا تم   27). یوجد في األردن IBAsتمر عبر األردن مرتین في العام وتستریح في مناطق الطیور المھمة (
 ). RSCN & Birdlife  ،2000إعالنھا كمناطق مھمة للطیور (

القبرة  وقع المشروع على أي موائل مھمة للطیور. وقد تم تسجیل نوعین من الطیور في الموقع:  ال یحتوي م 
بالنسبة    )House Sparrow(  الدوري  عصفورو)  Crested Lark( الشائع أھمیة  ذات  أنواع  لیست  وھي 

ى نطاق واسع  . وھي تعتبر من األنواع الشائعة والمتواجدة عل)IUCNلالتحاد الدولي للمحافظة على الطبیعة (
 في األردن.

 

 الموائل الحساسة  6.2.5

 كما ھو موضح أدناه، لم یتم تحدید أي موائل حساسة أو مھددة ضمن أو على مقربة من منطقة تأثیر المشروع. 
 تتم مناقشة موقع المشروع بالنسبة للمناطق المحمیة ومحمیات المراعي ومناطق الطیور المھمة أدناه.

 مناطق محمیة 

أواخر   الطبیعة (خالل  الملكیة لحمایة  الجمعیة  فیھ شبكة من RSCNالسبعینیات، قامت  ) بعمل جرد حددت 
). تم اإلعالن عن بعض ھذه المناطق المحمیة 1979المواقع التي تم ترشیحھا كمناطق محمیة مقترحة (كالرك،  

األنظمة    6.14الشكل  المقترحة بینما لم یتم اإلعالن عن مناطق أخرى. تمثل المناطق المحمیة الموضحة في  
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البیئیة المھمة في األردن. ومن الممكن اإلشارة الى إن موقع المشروع المقترح لیس قریبًا من أي من المناطق  
 على ھذا النوع من الموائل الحساسة.  المحمیة مما سیحد من تأثیر المشروع

 
 . المناطق المحمیة القائمة والمقترحة في األردن 6.14الشكل 

 

 المحمیات الرعویة

كم عن    18أقرب محمیة رعویة لموقع المشروع ھي محمیة المراعي في وادي البطوم، والتي تبعد حوالي  
 6.15الشكل  الموقع. لذا، لیس من المتوقع أن یكون ألنشطة المشروع أي تأثیر سلبي على محمیات رعویة (

 أ).

 مناطق الطیور المھمة

) IBAب، فإن موقع المشروع المقترح لیس ضمن مناطق الطیور المھمة (  6.15الشكل  كما ھو موضح في  
ع خنا  قا   IBA). الموقع المقترح بعید عن أقرب  RSCN & Birdlife  ،2000المعلنة في األردن (   27الـ  

 كم، مما سیقلل أي أثر سلبي محتمل للمشروع على ھذه المنطقة. 17بمسافة حوالي 
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 المراعي في األردن  ات(أ) محمی

 
 (ب) مناطق الطیور المھمة في األردن

 المھمة في األردن. (أ) محمیات المراعي و (ب) مناطق الطیور 6.15الشكل 

 

 التنوع البیولوجي ذات األولویة سمات 6.2.6

لPR6(  6داء  األوفقًا لمطلب   والتنمیةلبنك األوروبي  )  المشروع والشروط  إلعادة االعمار  تقییم منطقة  تم   ،
. میزات 6.7الجدول    والمیزات األساسیة المرتبطة بھا وفقًا لمعاییر "میزات التنوع البیولوجي ذات األولویة" في

مجموعة   التنوع البیولوجي ذات األولویة ھي مجموعة فرعیة من التنوع البیولوجي ال یمكن االستغناء عنھا أو 
بشكل   أق  خاص،ضعیفة  أولویة  مستوى  على  یعّرف  ولكن  الحرجة.  الموائل  من  المحددة   PR6ل  الشروط 

ضارة وال رجعة فیھا على میزات التنوع البیولوجي ذات   كبیرة،للمشروع التي یمكن أن یكون لھا تأثیرات  
 لتنوع البیولوجي في منطقة المشروع.من ناحیة ا  تم تحدید أنھ ال توجد میزات ذات أولویة  التقییم،األولویة. بعد  

البنك  .  6.7الجدول   لسیاسة  وفقًا  البیولوجي ذات األولویة  التنوع  میزات  لمعاییر  وفقًا  المشروع  منطقة  إلعادة االعمار  األوروبي  تقییم 
 واإلرشادات المرتبطة بھا  والتنمیة

 التقییم  المعاییر 
 الموائل المھددة 

ضغط  الالموائل التي تعتبر تحت  ):   PR6وفقًا لتوجیھات(  على سبیل المثال
الموائل  حسب   ھذه  وتشمل  الدولیة.  أو  اإلقلیمیة  أو  الوطنیة  التقییمات 

للمو  األوروبي  االتحاد  توجیھات  في  المحددة  األولویة  ئل  االطبیعیة وذات 
 .(الملحق األول) 

المشروع   منطقة  في  مھددة  موائل  أي  تحدید  یتم  لم 
 .والمناطق المحیطة بھا 
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 التقییم  المعاییر 
 األنواع الضعیفة 

لتوجیھات - (وفقًا  المثال  سبیل  قِبل   ): PR6على  من  المدرجة  األنواع 
ل  الدولي  على فظاح لماالتحاد  /   (IUCN) الطبیعة   ة  وطنیة  قوائم  أي  أو 

أو   إقلیمیة أخرى (مثل القوائم الحمراء الوطنیة) باعتبارھا عرضة للخطر 
ألنواع الحیوانیة والنباتیة ذات األھمیة المجتمعیة  ما یعادلھا. وتشمل ھذه ا

 .ئل (الملحق الثاني)ا المحددة في توجیھات االتحاد األوروبي للمو

جمیع األنواع المسجلة في منطقة المشروع ھي أنواع  
شائعة في البالد ولیس لھا حالة حفظ مھمة. تلك التي  

 مصدر للقلق بشأنھا.   قلاألتم تحدیدھا ھي 

م  تحدید  الھامةتم  البیولوجي  التنوع  من    یزات  واسعة  مجموعة  قبل  من 
مثل مناطق التنوع البیولوجي الرئیسة أو  (  أصحاب المصلحة أو الحكومات 

 ) المھمة مناطق الطیور 
لتوجیھات - (وفقًا  المثال  سبیل  البیولوجي  :  ) PR6على  التنوع  مناطق 

المھمة؛   البیولوجي  والتنوع  الطیور  ومناطق  المواقع  الرئیسة  أو  األنواع 
المھمة وطنیا ودولیا لحفظ التنوع البیولوجي؛ العدید من المجاالت التي تلبي  

 .تعاریف الموائل الطبیعیة للمؤسسات المالیة الدولیة األخرى

 .لم یتم تحدید ھذه المیزات في منطقة المشروع 

التنوع   میزات  صالحیة  على  للحفاظ  الالزمة  والوظائف  البیئي  الھیكل 
 .بیولوجي ذات األولویةال 

لتوجیھات - (وفقًا  المثال  سبیل  ذلك ضروریًا  :  ) PR6على  یكون  عندما 
لخصائص التنوع البیولوجي ذات األولویة، والمناطق واألنھار على ضفاف 
النھر، وممرات الھجرة، واألنظمة الھیدرولوجیة، والمالجئ الموسمیة أو  

 .للموائل الطبیعیة  مصادر الغذاء، أو األنواع الرئیسة المكونة

تنوع بیولوجي ذات أولویة وفقًا   یتم تحدید میزات  لم 
 .للمعاییر المذكورة أعاله 

 

 مة االھئل االمو 6.2.7

تم تقییم منطقة المشروع وشروط خط    ،إلعادة االعمار والتنمیةلبنك األوروبي  ) لPR6(  6داء  األوفقًا لمطلب  
. ھذه ھي میزات التنوع البیولوجي  6.8الجدول    " فيھامةائل الاألساس والمیزات المرتبطة بھ وفقًا لمعاییر "المو

إلى الحد الذي تھدد سالمتھا اإلیكولوجیة   ھامةاألكثر حساسیة. یجب عدم تجزئة أو تحویل أو تدھور الموائل ال
سلسلة من الشروط ألنشطة المشروع. بعد   PR6یحدد    الھامة،أو أھمیة التنوع البیولوجي. في مناطق الموائل  

 غیر موجودة في منطقة المشروع.  ھامةتم تحدید أن الموائل ال التقییم،

 االعمار والتنمیة إلعادة  األوروبي وفقًا لسیاسة البنك   ھامةئل ااتقییم منطقة المشروع مقابل معاییر المو. 6.8الجدول  

 التقییم  المعاییر 
 :النظم اإلیكولوجیة شدیدة الخطورة أو الفریدة

: النظم اإلیكولوجیة المعرضة لخطر  )PR6(  6مطلب األداء  وفقًا لتوجیھات   -
انخفاض كبیر في المساحة أو الجودة ؛ لھا مساحة مكانیة صغیرة؛ و/ أو تحتوي 

 :المحظورة بیولوجیا. فمثالعلى تركیزات من األنواع 
المھددة باالنقراض أو    معاییر،أو تستوفي    أنھا،النظم اإلیكولوجیة المدرجة على   −

 IUCNة المھددة باالنقراض من قبل القائمة الحمراء لألنظمة اإلیكولوجی 
الوطنیة   − أو  اإلقلیمیة  الخطط  في  كأولویات  بھا  المعترف  مثل    الرسمیة،المناطق 

 . نیة للتنوع البیولوجي وخطط العملاالستراتیجیة الوط
المجاالت التي تحدد أنھا ذات أولویة / أھمیة عالیة على أساس التخطیط المنھجي   −

الذي تقوم بھ الھیئات الحكومیة والمؤسسات األكادیمیة المعترف بھا و /   محافظةلل

قریبة   ولیست ال تشمل  منطقة المشروع  
من المناطق المصنفة كموائل مھددة أو 

 .أنظمة بیئیة فریدة
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 التقییم  المعاییر 
أو غیرھا من المنظمات المؤھلة ذات الصلة (بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة  

 .المعترف بھا دولیًا)
 الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المھددة باالنقراض 

المناطق التي تدعم األنواع المعرضة   :)PR6(   6مطلب األداء  وفقًا لتوجیھات   -
لالنقراض (المھددة باالنقراض) في القائمة الحمراء لألنواع المھددة لخطر كبیر  
 :(أو األنظمة الوطنیة / اإلقلیمیة المكافئة). فمثال (IUCN) باالنقراض

 . مواقع انقراضصفر التحالف ل −
نواع الحیوانیة والنباتیة ذات االھتمام المجتمعي التي تحتاج إلى حمایة صارمة  األ −

 .ئل (الملحق الرابع)اوجیھات االتحاد األوروبي للموعلى النحو الوارد في ت 

منطقة   في  المسجلة  األنواع  جمیع 
موائل  في  شائعة  أنواع  ھي  المشروع 
حفظ  حالة  لھا  ولیس  البالد  في  أخرى 

 .مھمة

 الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المستوطنة أو المقیدة جغرافیا
المناطق التي تحتوي على نسبة كبیرة    :)PR6(   6مطلب األداء  وفقًا لتوجیھات   -

معاییر بموجب  المقید  للنطاق  المؤھلة  األنواع  عدد  أو  العالمي  النطاق   من 
Birdlife أو IUCN فمثال: 

 . مواقع انقراضصفر التحالف ل −
ق التنوع البیولوجي الرئیسة على المستوى العالمي ومناطق الطیور والتنوع  مناط −

 . اع المقیدة النطاقالبیولوجي الھامة المحددة لألنو

أو  مستوطنة  أنواع  أي  تسجیل  یتم  لم 
 مقیدة جغرافیا في منطقة المشروع

 الموائل التي تدعم األنواع المھاجرة أو الجماعیة ذات األھمیة العالمیة
المناطق التي تدعم نسبة كبیرة من    :)PR6(  6مطلب األداء  وفقًا لتوجیھات   -

، حیث تنتقل ھذه األنواع بشكل دوري ومن المتوقع من منطقة المقیمة  األنواع
أو المناطق التي    ، البیئي)  جغرافیة إلى أخرى (بما في ذلك داخل نفس النظام  

تدعم مجموعات كبیرة من األنواع الذین یتجمعون على أساس دوري أو منتظم  
 :و / أو متوقع. فمثال

العالمي ومناطق الطیور والتنوع    ق التنوع البیولوجي الرئیسة على المستوىمناط −
 . البیولوجي الھامة المحددة لألنواع

من اتفاقیة  6أو    5األراضي الرطبة ذات األھمیة الدولیة المحددة بموجب المعاییر   −
 .رامسار

أي  على  المشروع  منطقة  تحتوي  ال 
وجمیع   للطیور،  بالنسبة  مھمة  موائل 
شائعة  الموقع  في  المسجلة  األنواع 

 لة صیانة مھمة ولیست لھا حا

 المجاالت المرتبطة بالعملیات التطوریة الرئیسة
لتوجیھات   - األداء  وفقًا  بخصائص    :)PR6(  6مطلب  تتمیز  التي  المناطق 

من   مجموعات  أو  معینة  تطوریة  بعملیات  ترتبط  قد  التي  الطبیعیة  المناظر 
لتاریخھا  األنواع المتمیزة بشكل خاص وقد تكون ذات أھمیة خاصة للحفظ نظًرا  

 :التطوري الممیز. فمثال
 البحیرات المعزولة أو قمم الجبال  −
 ". حافة الوجود "أنواع المدرجة كأولویات من قبل برنامج  مجموعات −

 .ال شيء محدد في منطقة المشروع

التنوع  میزات  صالحیة  على  للحفاظ  حیویة  تعتبر  التي  البیئیة  الوظائف 
 البیولوجي

الوظائف البیئیة التي بدونھا ال یمكن    :)PR6(  6مطلب األداء  وفقًا لتوجیھات   -
 :أن تستمر میزات التنوع البیولوجي المھمة. فمثال

ومناطق   - الحرجة،  البیولوجي  التنوع  لخصائص  بالنسبة  الضرورة  عند 
أو المالجئ   األنھار واألنھار، وممرات الھجرة، واألنظمة الھیدرولوجیة، 

 .مصادر الغذاء، أو األنواع األساسیة التي تشكل الموائل  الموسمیة أو

بسبب   للغایة  متدھور  المشروع  موقع 
مشاریع  من  وقربھ  البشریة  األنشطة 

باإلضافة إلى أن موقع   األخرى،التنمیة  
المشروع لیس لدیھ وظائف بیئیة خاصة  
میزات   صالحیة  على  للحفاظ  حیویة 

 .التنوع البیولوجي
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 االقتصادیة – البیئة االجتماعیة 
 المجتمعات المحیطة والسكان 6.3.1

یقع المشروع المقترح في منطقة غیر مأھولة بالسكان حیث ال توجد مجتمعات داخل المنطقة المجاورة مباشرة 
إلى  مباشرة  المقترح  الموقع  یقع  الرعي.  أو  للزراعة  غیر صالحة  المشروع جرداء  ارض  تعتبر  للمشروع. 

الغباوي للنفایات الصلبة، والتي تملكھا وتشغلھا أمانة عمان الكبرى. كما ال توجد مناطق  الشرق من موقع مكب  
 كیلومترات لموقع المشروع. 5سكنیة أو مجتمعات داخل منطقة مجاورة نصف قطرھا  

كیلومترات على    5یمكن القول بأمان أنھ لم یتم العثور على مجتمعات ضمن دائرة نصف قطرھا    لذلك،وفقًا  
من حدود المشروع. تم تحدید المجتمع األقرب المحیط بالمشروع على أنھ التجمعات السكانیة التي تقع  األقل  

كم من موقع المشروع. وشمل ذلك سبع تجمعات سكانیة تقع معظمھا في   13  -  7.5في دائرة نصف قطرھا  
ة الموقر. وفقًا لتوقعات دائرة  یر مھنا التي تقع تحت مدیری اباستثناء قریة مغ  سحاب،منطقة أحد التابعة لمدیریة 

حجم السكان    6.9الجدول  فردًا. یوضح    30662یسكن ھذه المجتمعات    ،2018) لعام  DoSاإلحصاءات العامة ( 
 ). DoS ،2019aومتوسط حجم األسرة ( السكان،ونسبة اإلناث بین  ،قریةلكل 

 منطقة المشروع  القریبة منالمجتمعات المعلومات اإلحصائیة   .6.9الجدول  
 ) 2019a، العامة  رة اإلحصاءاتئ(المصدر: دا

من   التجمع السكاني  التقریبیة  المسافة 
 منطقة المشروع 

 حجم األسرة  *نسبة اإلناث  2السكان (عدد األفراد) 

 5.11 %47 12,142 كم غرب الموقع  13 البیضا 
 4.08 %48 1,733 كم غرب الموقع  13 الخشافیة الجنوبیة 
 4.71 %49 8,531 كم غرب الموقع  13 الخشافیة الشمالیة 

 4.65 %21 428 كم غرب الموقع  11 الماضونة 
 5.40 %41 3,496 كم جنوب غرب الموقع  12 المناخر 
 4.81 %22 1,396 كم جنوب الموقع  8 قعفور 

 5.13 %49 2,936 كم غرب الموقع  12 مغایر المھنا 
 4.93 %48 30,662 المجموع 

 2015aعام لعداد السكان والمساكن ، تدائرة اإلحصاءات العامة : المصدر*

 

٪ من سكان المجتمعات المستھدفة ھم من األردنیین. 85توزیع السكان حسب الجنسیة.    6.10الجدول  یوضح  
شكلوا   الذین  المصریون  ھم  الجئین   / مھاجرین  مجموعة  أكبر  السكان6وكانت  من  المواطنون    ،٪2  یلیھم 

 ور، ف وقعونة  اض٪ من السكان. وكانت نسبة المھاجرین والالجئین ھي األعلى في الم5السوریون الذین شكلوا  
عمال   كبیر،إلى حد    ھم،). ھؤالء السكان  DoS  ،2019a٪ من السكان على التوالي (88و ٪  78حیث شكلت  

الذكور   نسبة  ارتفاع  یفسر  ما  أولیة وھو  (كما ھو  مھاجرون في وظائف  المجموعتین  ھاتین  في  اإلناث  إلى 
 ).6.11) والنسبة العالیة لألفراد ذوي اإللمام بالقراءة والكتابة المنخفض (الجدول 6.9الجدول موضح في 

 

 
 ) لعام 2018 بناءً  على تعداد  السكان والمساكن لعام 2015، (دائرة اإلحصاءات العامة، 2019). DoSتوقعات دائرة اإلحصاءات  العامة ( 2
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 مجمتمع  توزیع السكان حسب الجنسیة لكل .6.10الجدول  
 ) DoS 2019a(المصدر: 

 المجموع  آخر  مصري   فلسطیني   عراقي   سوري   أردني  التجمع السكاني 

 %100.0 %0.6 %1.5 %5.8 %0.3 %3.6 %88.2 البیضا 

 %100.0 %0.0 %3.0 %0.0 %0.0 %5.3 %91.7 الخشافیة الجنوبیة 

 %100.0 %0.2 %2.2 %2.8 %0.3 %3.0 %91.5 الخشافیة الشمالیة 

 %100.0 %16.8 %50.0 %0.0 %0.0 %11.2 %22.0 الماضونة 

 %100.0 %0.0 %15.8 %0.4 %0.0 %5.3 %78.5 المناخر 

 %100.0 %3.9 %44.4 %0.0 %0.0 %40.1 %11.6 قعفور 

 %100.0 %0.5 %0.0 %0.0 %0.0 %1.8 %97.8 مغایر المھنا 

 %100.0 %0.7 %5.9 %3.1 %0.2 %5.3 %84.7 جمیع المجتمعات المدرجة 

 

 المستوى التعلیمي  6.3.2

تبلغ أعمارھم    6.11یوضح الجدول   الذین  تعلیمھم    13توزیع السكان  وفقًا لتعداد وعاًما فأكثر وفقًا لمستوى 
وكانت ھذه النسبة األعلى في  جامعیة،من السكان یحملون شھادة % DOS, 2015b(. 14( السكان والمساكن 

 سنة على التوالي.  13٪ لألفراد فوق 20٪ و  25 حیث بلغت  فیة الجنوبیة،ایر مھنا والخشامغ

٪) 11وھي أعلى من نسبة األمیة على المستوى الوطني (  ٪،16وتبلغ نسبة األمیة في المجتمعات المستھدفة  
فإنھا تتماشى مع    )،2015c(  لدائرة اإلحصاءات العامةوفقًا  و  ذلك،). ومع  DOS, 2015c٪) (10وفي عمان (

) الریفیة  المناطق  في  األمیة  ( 16معدل  قعفور  في  استثنائي  بشكل  األمیة  نسبة  ترتفع  ونة  اضالم  )،٪42٪). 
 ٪). 33فیة الجنوبیة (ا٪) والخش42(

 ملتحقین بالتعلیم حسب المستوى التعلیمي لكل حي عاًما غیر ال  13توزیع السكان الذین تزید أعمارھم عن  .6.11الجدول  
 ) 2015aدائرة االحصاءات العامة،(المصدر: 

/ المؤھل   التجمع السكني
 التعلیمي 

ابتدائي وما   یقرأ / یكتب  أمي
 دون 

بكالوریوس وما   دبلوم الكلیة  ثانوي  متدرب مھني 
 فوق 

 %8 %6 %25 %1 %35 %12 %12 البیضا 

 %15 %5 %31 %0 %13 %2 %33 الخشافیة الجنوبیة 

 %8 %6 %32 %1 %23 %16 %14 الخشافیة الشمالیة 

 %0 %0 %13 %0 %12 %32 %42 الماضونة 

 %4 %3 %31 %11 %31 %6 %14 المناخر 

 %0 %4 %5 %0 %3 %47 %42 قعفور 

 %21 %4 %33 %0 %21 %8 %12 مغایر المھنا 

 %9 %5 %27 %2 %27 %14 %16 جمیع المجتمعات المدرجة 
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المجتمع األكثر تعلیما بعد  أن  تبین المعلومات أن المذكورة أعاله حول المستوى التعلیمي في المناطق المجاورة  
فإن المجتمع    أخرى،٪ تعلیما بعد المرحلة االبتدائیة. من ناحیة  58یر مھنا حیث تلقى  االتعلیم االبتدائي ھو مغ

 ن المتعلمین بعد المرحلة االبتدائیة. ٪ فقط م9الذي یتمتع بأدنى مستوى تعلیمي ھو قعفور مع 

 

 استخدام االراضي  6.3.3

منطقة المشروع ضمن منطقة  بناء على المخطط الشمولي الستخدام األراضي ألمانة عمان الكبرى، تصنف
. وبالتالي، فإن ھذه المنطقة مناسبة للمنشآت الصناعیة  6.16الشكل  "الخدمات اإلستراتیجیة" كما ھو مبین في  

 .والبنیة التحتیة حیث أنھا بعیدة جدًا نسبیًا عن المناطق السكنیة

 

 منطقة الحزام األخضر 

 منطقة االستثمار الزراعي  

 منطقة الخدمات االستراتیجیة

 مخطط تصنیف استخدام األراضي ألمانة عمان الكبرى . 6.16الشكل  

 
،  الماضونةفي منطقة الغباوي /    1حوض رقم    ،63سیتم إنشاء المشروع على قطعة رقم    تجدر اإلشارة الى انھ

شھادة تسجیل    7 الملحقوالتي تعود ملكیتھا الى خزینة المملكة األردنیة الھاشمیة ومخصصة لسلطة المیاه. یبین  
 .المساحة واألراضي منطقة المشروع الصادرة عن دائرة 

 

 یة ألسرل الدراسة نتائج علىبناء ة یظروف المعیشال 6.3.4

 مصادر الدخل والنشاط االقتصادي

أسر باالعتماد على   10من كل    9أفادت    من ھذه الدراسة،كجزء    االذي تم إجراؤھالدراسة األسریة  استنادًا إلى  
دخل ناتج من مصدرین مختلفین.  وجود  ٪) عن  9أسر (  10مصدر واحد للدخل وأبلغت أسرة واحدة من كل  



 

 109 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

التقاعد ( أو معاشات  العمل  اعتماد كبیر على رواتب  التوالي) (27و ٪  39ھناك  العائالت على  الشكل ٪ من 
6.17 .( 

 
 مصادر الدخل التي أبلغت عنھا األسر التي شملتھا الدراسة. 6.17الشكل  

 ) 2020، الدراسة  لھذه  الدراسة األسریة التابعة(المصدر: 

 

سنة معدل اقتصادي بین الرجال   15أظھر النشاط االقتصادي لجمیع أفراد األسرة الذین تزید أعمارھم عن  
 : على التالي 6.18الشكل في وتشتمل ھذه النتائج المقدمة یقترب من األرقام الوطنیة.  

   وھي نفس النسبة التي أبلغت   البیانات،٪ من الذكور نشطین اقتصادیًا في وقت جمع  61تم اإلبالغ عن
 ). DoS  ،2019b(  2019في مسح العمالة والبطالة لعام  دائرة اإلحصاءات العامةعنھا 

   التي أبلغت عنھا  16.8وھو ما یتماشى بشكل وثیق مع    ٪،18تم اإلبالغ عن البطالة بین الرجال بنسبة ٪
 ). DoS  ،2019b( 2019في عام   دائرة اإلحصاءات العامة

  وھو قریب من معدل النشاط االقتصادي الوطني للنساء على    ٪،  11بلغ معدل النشاط االقتصادي لإلناث
 ). DoS ،2019b(٪ 13مستوى البالد عند 

 أعلى من معدل بطالة النساء 67أي ما یقرب من    ٪،39.1لنساء عند  تم اإلبالغ عن معدل البطالة بین ا ٪
 ب).  2019 الخارجیة،٪ (وزارة 24.2على المستوى الوطني والذي یبلغ 

   وھو ما یتماشى بشكل وثیق    ٪،39عاًما)    24و  16تبلغ نسبة بطالة الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین
عاًما    24و   15٪ للشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  41مع بطالة الشباب على الصعید الوطني بنسبة  

)DoS ،2019b .( 
 

معاش من 
 وظیفة

عمل یملكھ 
أحد أفراد 

 األسرة
معاش 
 تقاعدي

مساعدة 
 مالیة

من 
 التحویالت اإلیجارات
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 معدل النشاط االقتصادي ومعدل البطالة وبطالة الشباب حسب الجنس . 6.18الشكل  

 ) 2020، لھذه الدراسة  الدراسة األسریة التابعة(المصدر: 

 

 قطاعات العمل

عاًما. یعتمد المجتمع المحلي   15قطاعات العمل لألفراد العاملین فوق سن    6.19الشكل  و  6.12الجدول  یعرض  
٪ من األفراد الذین 37ر على القطاع العام (بما في ذلك إنفاذ القانون والقوات المسلحة) للتوظیف.  بشكل كبی

٪ المبلغ عنھا على المستوى  40وھي مماثلة لنسبة    المسلحة،شملھم االستطالع یعملون في القطاع العام والقوات  
تم اإلبالغ عن نسبة أصغر للعمل في القطاع الخاص.   الوطني،). مقارنة بالمتوسط  DoS  ،2019cالوطني (

٪ من نسبة  9وھو أقل بنسبة    الخاص،٪ من األفراد العاملین في المجتمعات المستھدفة یعملون في القطاع  35
توجھ  أفادت العینة بوجود    أخرى،. من ناحیة  2019في عام    دائرة اإلحصاءات العامة٪ التي أبلغت عنھا  44

٪ من األسر عن دخل من عمل یملكھ أحد 29لوطني نحو نشاط ریادة األعمال حیث أفادت على من المتوسط اأ
 أفراد األسرة. 

 15قطاع التوظیف لألفراد العاملین فوق سن  .6.12الجدول  
 ) 2020 لھذه الدراسة،  الدراسة األسریة التابعة: المصدر (

 مالحظات  15النسبة المئویة لألفراد العاملین فوق سن   العمل قطاع 

 :یشمل العمل الحر ما یلي %20 العاملون لحسابھم الخاص 
 عامل بناء -  میكانیكي سیارات -
 سائق  -  مدبرة منزل  -
 راعي ماشیة  -  مزارع  -
 عامل أساسي  -  بائع خضار   - -

 :تغطي ملكیة األعمال ما یلي %7 صاحب العمل 
 مقاول  -  حالق   -
 رسام  -  مربي ماشیة  -
 تصنیع (اسفنج)  -  تجزئة   - -

 - %19 القطاع العام 
 - %35 القطاع الخاص 
 - %1> القطاع المدني

 - %18 تطبیق القانون / القوات المسلحة 
 - %100 المجموع 

61%

11%

42%
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 حسب قطاع العمل  15المھن الرئیسیة لألفراد العاملین فوق  .6.19الشكل  

 ) 2020 لھذه الدراسة،  الدراسة األسریة التابعة: المصدر (

 

٪ من النساء العامالت 61االتجاھات العامة في المھنة الرئیسیة للنساء والرجال. ووجد أن    6.20الشكل  یوضح  
 تنوعت المھن   ٪،39یعملن في مجال التعلیم. بالنسبة للنسبة المتبقیة البالغة  الدراسة األسریة  ھن  تاللواتي شمل

كما ھو مبین في   الرجال،: خیاطین، وعمال منازل، ومھن أخرى في الخدمات والدعم. إن عمل  تالي على ال
في الزراعة  ھي العمل ھااإلبالغ عن  أدنى نسب تممتنوع وموزع بین معظم التصنیفات المھنیة.  ،6.20الشكل 

 ٪ على التوالي).  1و٪   2والدعم الكتابي ( 

 
 ، حسب الجنس سنة 15عمر  فوقو ألفراد العاملینلمھن  . ال6.20الشكل  

 ) 2020 لھذه الدراسة،  الدراسة األسریة التابعة: المصدر (
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 دخل األسرة

بانحراف معیاري قدره   أردنیاً،دیناراً    415.12الدراسة األسریة  بلغ متوسط الدخل الشھري لألسرة حسب عینة  
 دینار شھریًا. 1,500 دخل دیناًرا وأعلى 35دیناراً. أدنى دخل لألسرة بلغ  233

أن دخل أسرتھم عادة أو دائًما غیر كاٍف لتلبیة  الدراسة األسریة  ن  م ٪ م69، قال 6.21الشكل كما ھو مبین في  
دائرة  أقل من متوسط الدخل الذي أفادت بھ  الدراسة  احتیاجات األسرة. الدخل المعلن من قبل المشاركین في  

دینار أردني شھریًا في   1,054.75والذي بلغ    2018- 2017سح إنفاق ودخل األسر  في م   اإلحصاءات العامة
 ). DoS  ،2018دینار أردني على مستوى الدولة ( 936.83عمان و 

 
 كفایة دخل األسرة لتغطیة احتیاجات األسرة ونفقاتھا مدى  .6.21الشكل  

 ) 2020 لھذه الدراسة،  الدراسة األسریة التابعة: المصدر (

 

 وملكیتھا  المنازلنوع 

 ) مقابلتھا  تمت  التي  العائالت  أفاد  100جمیع  دائم.  بشكل  منزلھا  في  تعیش  شملھا ٪93)  التي  األسر  من   ٪
٪  7و ٪ یعیشون في منازل منفصلة  92٪ أنھا مملوكة ألحد األقارب.  6وأفادت    منازل،االستطالع أنھا تمتلك  

سكن لحالة واحدة مجانًا وحصلت   ٪ في منازل مؤقتة. وصفت حالتان ترتیباً مختلفاً حیث تم توفیر1و في شقق  
 األخرى على سكن مقابل العمل.

 

 الزراعة تربیة الماشیة و

مھنة ثانویة من    تكون  عتبر تربیة الماشیة من قبل المجتمع المحلي كجزء من نمط الحیاة والثقافة المحلیة، وھيت
٪ 52شھًرا الماضیة.    12٪ من األسر التي شملھا المسح امتلكت مواشي خالل الـ  10قبل أحد أفراد األسرة.  

٪ دجاج وطیور أخرى. تم تلخیص المعلومات األساسیة  60و ٪ إبل  13ومن ھذه األسر تمتلك ماعز / أغنام  
 . 6.13الجدول حول نشاط الثروة الحیوانیة لألسر في 

یةدائما كاف
7% عادة كافیة

10%

یة أحیانًا تكون كاف
یةوأحیانًا غیر كاف

14%

ةعادة غیر كافی
39%

دائما غیر كاف
30%
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 ملخص للمعلومات األساسیة عن نشاط الثروة الحیوانیة لألسر . 6.13الجدول  
 ) 2020 لھذه الدراسة،الدراسة األسریة التابعة  : المصدر (

 ) Range(  المدى ) Median(  يالوسط ) Mean(  معدلال البند 
 :عدد المواشي المملوكة (الوحدة: حیوان)

 األغنام \الماعز -
 أبقار  -
 الجمال -
 قن الدجاج -

 الدجاج المنزلي والطیور األخرى - -

 
− 94.25 
− 0.00 
− 5.50 
− 500.00 
− 14.00 

 
− 22.00 
− 0.00 
− 5.50 
− 500.00 
− 10.00 

 
− 5 – 400 
− 0 
− 1 – 10 
− 500 – 500  
− 5 - 40 

قیمة األنشطة المتعلقة بالثروة الحیوانیة خالل االثني 
 عشر شھًرا الماضیة (دینار أردني) 

دینار   15,000  –  0 دینار أردني  200.00  دینار أردني  3,880.27
 أردني

خالل   الحیوانیة  بالثروة  المتعلقة  األنشطة  تكالیف 
 الماضیة (دینار أردني)االثني عشر شھًرا 

 دینار أردني  6,000  –  0 دینار أردني  110.00  دینار أردني  946.92 

 

وصف أصحاب األغنام والماعز في مجموعات التركیز اعتمادھم على الرعي خالل فصل الربیع وعلى القمح  
والشعیر الذي یزرعونھ كل عام للمساعدة في الحفاظ على مواشیھم. تتم زراعة القمح والشعیر على قطع أرض 

ارتفاع أسعار العلف باعتباره ى  اإلشارة الفارغة باتجاه الشرق حیث تتوفر مساحات من األراضي للزراعة. تم  
 التحدي الرئیسي من قبل أولئك الذین یمتلكون الماشیة. 

زراعة المحاصیل من أجل القوت والدخل من قبل أفراد األسرة خارج حدیقة المنزل من قبل خمس   ذكلرتم  
البعلیة. اثنتان من    -الشعیر والقمح    -٪ من العینة). أربع من ھذه األسر الخمس تزرع أغذیة علفیة    3أسر (

المیاه التحدي الرئیسي    واثنتان تزرعان الخضار والبقولیات. ویشكل نقص   الزیتون،تزرع  العائالت الخمس  
٪ من األسر  27  ت كما أن انخفاض جودة البذور كان سببًا آخر تم االستشھاد بھ. أفاد   المزارعون،الذي ذكره  

٪) والخضروات 68أنھا تحتفظ بحدیقة منزلیة. أفاد أولئك الذین لدیھم حدیقة منزلیة بزراعة أشجار الزیتون ( 
والفواكھ (56والبقولیات (  الطبیة (٪) واألع٪12)  ( 29شاب  ٪). كل ھذه 25٪) وأشجار أخرى غیر منتجة 

المنزل.   لري حدیقة  الخاص  القطاع  المشتراة من  المیاه  تعتمد على  المعلومات   6.14الجدول  لخص  یاألسر 
الزراعي  األساس النشاط  حول  بمایة  األرض    لألسرة  مساحة  متوسط  ذلك:  المنتجات   المزروعة،في  وقیمة 

والتكالیف المتكبدة لتغطیة نفقات النشاط الزراعي.    األردني،الزراعیة في االثني عشر شھًرا الماضیة بالدینار  
ا نقص  إلى  باإلضافة  واآلفات  الغبار  ذكروا  منازلھم  في  یزرعون  الذین  منلمیاه  أولئك  أنھا  التحدیات    على 

 الرئیسیة.

 ملخص للمعلومات األساسیة عن النشاط الزراعي لألسر. 6.14الجدول  
 ) 2020 الدراسة األسریة التابعة لھذه الدراسة،: المصدر (

 ي مقیاس الزراعال االحصاء  البند 
 زراعیة ارض  بالقرب من المنزل 

 (%3) 5 (%27) 41 عدد األسر 
 دونم   59.50 دونم   2.73 المعدل مساحة األرض المزروعة 

 دونم  29.51 دونم   1.96 الوسطي 
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 ي مقیاس الزراعال االحصاء  البند 
 زراعیة ارض  بالقرب من المنزل 

 دونم 120 – 4 دونم  80 – 0 المدى
العام   في  المنتج  الزراعي  للمنتج  التقدیریة  القیمة 

 الماضي بغض النظر عما إذا تم استھالكھ أو بیعھ 
  دینار أردني 775.00  دینار أردني 67.43  المعدل

 دینار أردني  15ز466  دینار أردني 13.05 الوسطي 
 دینار أردني  2000 – 0  دینار أردني 300 – 0 المدى

لتغطیة   األسرة  على  المتكبدة  للتكالیف  المقدرة  القیمة 
 شھًرا  12نفقات النشاط الزراعي لألسرة في آخر 

 دینار أردني  620.00   دینار أردني 364.46  المعدل
  دینار أردني 334.89   دینار أردني 140.38  الوسطي 

 دینار أردني  1200 – 30  دینار أردني  4000 – 0 المدى

 

 من خالل الدراسة األسریة عنھا أبلغ التي والمضایقات الصحیة المشاكل 6.3.5

تم إجراؤھ  الدراسة األسریةبناًء على   المجتمعات    االذي  و  38أفاد    المستھدفة،في  التوالي من  ٪31  ٪ على 
تم اإلبالغ  كما  لفرد واحد على األقل من األسرة.    متكررة،العائالت التي شملتھا الدراسة بوجود صداع وحساسیة  

. یوضح  ٪ من األسر14٪ من األسر وأمراض الجھاز الھضمي بنسبة  20عن أمراض الجھاز التنفسي من قبل  
 الصحیة. اكلمعدل انتشار ھذه المش 6.22الشكل 

 
 لفرد واحد على األقل من األسر التي شملتھا الدراسة ھا تم اإلبالغ عن . المشاكل الصحیة التي 6.22الشكل  

 ) 2020 الدراسة األسریة التابعة لھذه الدراسة،: المصدر (
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بیئیة من قبل نسبة من األسر حیث تم اإلبالغ عن ضوضاء ودخان    جات عااز تم اإلبالغ عن    ذلك،عالوة على  
٪. یتم توضیح  86٪، ومستویات عالیة من الغبار بنسبة  75٪ من األسر، والروائح الكریھة بنسبة  45بنسبة  

 . 6.23الشكل بیئیة في ال  ت جاازع اإلبالغ عن ھذه اال

 
 التي أبلغت عنھا األسر التي شملتھا الدراسة  زعاجاتاال. 6.23الشكل  

 ) 2020 الدراسة األسریة التابعة لھذه الدراسة،: المصدر (

 

 والمرافق القریبة من موقع المشروعالمنشآت  6.3.6

استراتیجیة. خدمات  كمنطقة  الغباوي  تصنیف  المحیطة    تم  المرافق  تقعتشمل  موقع    والتي  من  مقربة  على 
 :المشروع المقترح ما یلي 

  قع مباشرة بجوار موقع المشروعأمانة عمان الكبرى وی إلى یتبعالذي ومكب الغباوي للنفایات الصلبة. 
   كم جنوب   1.5ستراتیجي للمنتجات البترولیة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن على بعد  اال  التخزینمحطة

 .الموقع
  كم جنوبًا من موقع المشروع 3مزرعة أبقار على بعد. 
 كم جنوب غرب موقع المشروع 1.2التي تبعد حوالي   الكھربائیة،آسیا للطاقة  محطة. 
   المقترحة یقع حوالي    المحطة  بعد  الشرق    30إلى    25على  باتجاه  من  -كم  استقبال   الجنوب  محطة 

 .الصھاریج في عین غزال
 

 .2.1تحت القسم  2.2الشكل تم توضیح ھذه المرافق في 
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الوقت   أن    الحالي،في  خدمات حوالي  یبدو  كمنطقة  الغباوي  بتعیین  درایة  على  المحلیة  المجتمعات  نصف 
ُوجدت على  ونویتوقع   استراتیجیة، التي  المئویة  النسبة  المنطقة.  في  التطورات  المزید من  بھذا   حدوث  علم 

 .6.24الشكل موضحة في  الدراسة األسریةالتصنیف أثناء 

 
 منطقة خدمات استراتیجیةكالغباوي تصنیف المجتمع بمعرفة  .6.24الشكل  

 ) 2020 الدراسة األسریة التابعة لھذه الدراسة،: المصدر (

 

 والمرافقالبنیة التحتیة  6.3.7

 طریق وكذلك    القائمةالزرقاء من خالل الطرق  محافظتي العاصمة ومن    یمكن الوصول إلى موقع المشروع
. ومع  لموقع المشروع  الطریق الرئیسي الذي یؤدي أیًضا إلى مكب الغباوي المجاورعمان التنموي. وھي نفس  

 .ستیعاب أنشطة المشروع واحتیاجاتھقد یلزم إجراء تحسینات ضروریة على البنیة التحتیة للطرق ال  ذلك،

یحتوي موقع المشروع بالفعل    ) كما(الجھد المتوسط  الشبكة الكھربائیة خطوط    على الطریق الرئیسيتتواجد  
 الخلویة. على تغطیة شبكة االتصاالت 

 

 شبكة الطرق القائمة 6.3.8

  الطرق شبكة  حول مخرجات الدراسةلشبكة الطرق المحیطة بمنطقة المشروع. تقییم مروري دراسة  تم إجراء 
 ھي كما یلي:  الحالیة

 طریق عمان التنموي 

شریانًا رئیسیًا یربط العاصمة    (أو شارع المیة)،  45المعروف باسم الطریق رقم    یعتبر طریق عمان التنموي، 
یمتدان على كال    مسربي خدمةمع    مسارب سریع مؤلف من أربعة    وھو طریق  عمان بالمحافظات األخرى. 

الطریق الكلي    یبلغ عرض   6.17الشكل    موضح فيكما ھو    الماضونةمع تقاطع  ھذا الطریق  . یتقاطع  نانبیالج
 . متر 4.5ویبلغ عرض الوسیط الفاصل  متًرا، 26



 

 117 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

 
 طریق عمان التنموي وتقاطع الماضونة  . 6.25الشكل  

 
 الطرق المحیطة األخرى 

باتجاھین بمسرب واحد   طریق حالي على الجانب الشرقي من موقع المشروع  مدخل المحطة المقترحة علىیقع  
 . موقع المشروع والطریق المحیط الحالي 6.18الشكل . یوضح لكل اتجاه وبدون جزیرة وسطیة

 
 موقع المشروع والطرق المحیطة بھ  .6.26الشكل  

 

 لمحة عن ظروف حركة المرور 
  ولذلك ھناك   والتي ستكون موجودة في المستقبل بدون المشروع  الحالیة في منطقة المشروع  حركة المرور  تمثل

 .من المشروعالتي ستنتج المرور  ةلمعرفة مدى تأثیر حرك الحالیةحاجة إلى بیانات حركة المرور 
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یوضح  .  محطتین مختلفتین بالقرب من موقع المشروعتعداد مروري في    ةالمستشار للھندسة دراس أجرت شركة
. مواقع ھذه المحطات   . موقع محطات التعداد المروري6.19الشكل  احداثیا المحطتین فیما یظھر    6.11الجدول  

 8.3.3م المشروع في القسالمحتملة من تقییم تأثیر حركة المرور   تم

 إحداثیات محطات التعداد المروري  .6.15الجدول  

 االتجاه الشرقي  االتجاه الشمالي  المحطة 
1 31°54’11.85” 36°11’9.93” 
2 31°55’32.18” 36°11’46.79” 

 

 
 موقع محطات التعداد المروري  .6.27الشكل  
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 حجم الحركة المروري الحالیة 
إجمالي حجم الحركة المروریة وحجم الحركة المروریة في ساعة الذروة   21-6والشكل    20-6یوضح الشكل  

  6.12).  فیما یوضح الجدول  2والمحطة    1مختلفتین (المحطة في محطتین  بناًء على التعدادات المصنفة یدویًا
 .في الموقع 12نتائج التعداد والذي تم اجراؤھا لمدة 

 
 ) 1مجموع الحركة المروریة في المحطة رقم ( (أ)

 
 )1مجموع الحركة المروریة في المحطة رقم ( (ب)

 مجموع الحركة المروریة في المحطتین  .6.28الشكل  
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 خالل ساعة الذروة  1(ب) الحركة المروریة في المحطة رقم   خالل ساعة الذروة  2(أ) الحركة المروریة في المحطة رقم 

 الذروة حجم الحركة المروریة في المحطتین خالل ساعة  .6.29الشكل  

 

 ساعة في منطقة المشروع  12نتائج التعداد المروري لمدة  .6.16الجدول  

 ) 2(  رقم المحطة ) 1(  رقم المحطة المركبة   فئة
 الزرقاء  من الزرقاء  الى عمان  من عمان  الى

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد
  رباعي،  دفع سیارات، 
  وسیارات جیب سیارات
 األجرة 

274 33% 350 40% 109 59% 80 55% 

 %23 34 %22 40 %24 207 %27 227   اب  بكب
 %9 13 %7 13 %4 38 %4 35 نقل متوسط 

  حتى ( صغیرة حافالت
 ) راكب 30

36 4% 25 3% 2 1% 0 0% 

 %1 1 %0 0 %0 4 %1 6 حافالت 
 %3 5 %4 8 %3 28 %4 37 بمحورین   شاحنات
 %5 7 %4 8 %6 55 %5 44 محاور  3 شاحنات
 %1 1 %0 0 %12 103 %13 108 محاور  4 شاحنات
  او محاور 5 شاحنات

 أكثر 
69 8% 68 8% 4 2% 5 3% 

 %100 146 %100 184 %100 878 %100 836 المجموع

 

 توقعات حركة المرور في المستقبل 
أحجام حركة المرور المقدرة اإلجمالیة والذروة المقدرة باستخدام معدل   6.23الشكل  و    6.22الشكل  یعرض  

للطریق السریع في األردن. تم تحدید معدل   المخطط الرئیسيتقدیرات دراسة    بناء على  ٪،3.7نمو مكافئ قدره  
ط نمو حركة المرور للطریق الذي یشبھ الطرق المحیطة بالمنطقة. یوضح  النمو المكافئ من خالل فحص نم

 . 2030لعام   توقعات حركة المرور المستقبلیة للطرق المحیطة 6.13الجدول 
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 توقعات حركة المرور في المستقبل  .6.17الجدول  

 العام 
 المستقبلي  توقعات حركة المرور

  2المحطة رقم   1المحطة رقم  
 الى الزرقاء  من الزرقاء  الى عمان  من عمان 

2030 1263 1202 210 265 
 خالل ساعة الذروة

271 276 43 61 

 

 
 2030) لعام 1توقعات الحركة المروریة المستقبلي في المحطة رقم ( (أ)

 
 2030) لعام 2المستقبلي في المحطة رقم ((ب) توقعات الحركة المروریة 

 2030لعام   المحطتینتوقعات الحركة المروریة المستقبلي في  .6.30الشكل  
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 2030) لعام 1توقعات الحركة المروریة المستقبلي في ساعة الذروة في المحطة رقم ( (أ)

 
 ) لعام1الحركة المروریة المستقبلي في ساعة الذروة في المحطة رقم (توقعات  (ب)

 2030لعام    المحطتینفي  في ساعة الذروة  توقعات الحركة المروریة المستقبلي .6.31الشكل  

 

 اآلثار والتراث الثقافي 

إن الھدف من وصف الوضع القائم ألي مواقع أثریة أو ذات طابع تراث ثقافي ھو تحدید مواقع التراث األثري 
أو الثقافي المجمدة أو المحتمل وجودھا ضمن منطقة تأثیر المشروع. لھذا الغرض، اعتمد البحث على نظام  

MEGA Jordan  ) على اإلنترنتMEGA Jordan  ،2010اآلثار لالستعالم عن   ) وعلى االتصال بدائرة
 توفر مواقع ذات طابع أثري أو ثقافي. 

، ال توجد أي مواقع أثریة محتملة قریبة أو محتملة ضمن منطقة تأثیر  MEGA Jordanوفقًا لقاعدة بیانات  
عدم وجود المواقع  6.24الشكل ). ویوضح MEGA Jordan ،2010كیلومتًرا ( 1.5قطر نصف المشروع ب

وقد ،  MEGA Jordan  األثریة المحتملة تقع داخل منطقة تأثیر المشروع بناًء على نتائج البحث لقاعدة بیانات 
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تأكیده بواسطة خطاب   العامةتم  ثقافیة  أو  ود أي مواقع تراثیة  الذي یشیر إلى عدم وج  دائرة األثار  أثریة أو 
في جمیع األحوال، في حالة اكتشاف وجود أي قطع أثریة    .)8الملحق  محتملة داخل منطقة المشروع (انظر  

الموقع   في  بالمشروعموجودة  متعلقة  أخرى  أعمال  أي  أو  البناء  أعمال  العثور    أثناء  إجراءات  اتباع  یجب 
 . إبالغ دائرة األثار) وChance Find Proceduresالعرضي (

 
 كم 1.5البالغة . توضیح لغیاب مواقع أثریة محتملة داخل منطقة تأثیر المشروع 6.32الشكل 

 )MEGA Jordan  ،2010(المصدر: موقع
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 أصحاب العالقة والجھات المعنیة بالمشروع  7

یقدم ھذا القسم أصحاب العالقة والجھات المعنیة بالمشروع ویوثق نتائج الجلسة التشاوریة واالجتماعات مع  
  الدراسة األسریة كما یقدم نتائج    .للمشروعالمجتمع المحلي والتي تم تنفیذھا خالل إجراء دراسة األثر البیئي  

بالمشروع وینتھي بإجراءحول   یتعلق  فیما  المحلي ومخاوفھ  المجتمع  نتائج    ات تصورات  اإلعالن ومشاركة 
 تقییم األثر البیئي واالجتماعي.  دراسة

 

 أصحاب العالقة والجھات المعنیة بالمشروع  
مجموعات أصحاب العالقة والجھات المعنیة بالمشروع ومستوى مشاركتھم ومدى تأثیرھم    7.1الجدول  یحدد  

 .على المشروع

 قة والتأثیر المحتمل الجھات ذات العال .7.1الجدول  

تم   المجموعة  الذي  العالقة  أصحاب 
 تحدیدھم 

مدى تأثرھم   مستوى مشاركتھم بالمشروع 
 بالمشروع 

 الداخلیین الجھات ذات العالقة 
الموظفین والعاملین  
المیاه   وزارة  في 

 والري 

المجموعة   ھذه  وتشمل 
الموظفین من وزارة المیاه من  
المشاركین   واإلناث  الذكور 

ھذا   وكذلك  في  المشروع. 
وبدوام   المؤقتین  العمال 

 جزئي. 

تتأثر ھذه المجموعة بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمشروع  
 .خالل جمیع المراحل

قبل من  المباشرین  العمال  توظیف  المیاه یتم  والتي   وزارة 
العام   األداء  على  اإلشراف  عن  الرئیسیة  المسؤولیة  تتحمل 

ا عن  مسؤولة  وتكون  المراحل  جمیع  العام  خالل  ألداء 
متطلبات   وكذلك  التنظیمیة  للمتطلبات  واالمتثال  للمشروع 

 البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة. 

 عالي 

المقاولین   عمال 
والمقاولین  

 الفرعیین 

على   المجموعة  ھذه  تشمل 
والعاملون   المتعاقدون  العمال 
مثل   ثالثة  أطراف  قبل  من 
المقاولین   أو   / و  المقاول 

وھذ  العمال  الفرعیین.  یشمل  ا 
 .المؤقتین وبدوام جزئي

تتأثر ھذه المجموعة بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمشروع  
 .خالل مرحلة االنشاء

یتحمل عمال المقاول مسؤولیة االمتثال خالل أنشطة االنشاء  
  وفقًا التفاقیة المقاول مع وزارة المیاه.

 عالي 

التشغیل   فریق 
 والصیانة 

عن   المسؤولون  الموظفون 
خالل    المحطةتشغیل وصیانة  

 مرحلة تشغیل المشروع 

تتأثر ھذه المجموعة بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمشروع  
 .خالل مرحلة التشغیل والصیانة

 عالي 

مشغلي    / سائقي 
 الصھاریج 

ومشغلي   سائقي  سیكون 
الصھاریج مسؤولین عن جمع  
الصحي   الصرف  میاه  ونقل 

غیر المناطق  المخدومة    من 
بشبكات الصرف الصحي في  
والزرقاء،   عمان  محافظات 
من   الحمأة  نقل  إلى  باإلضافة 
السلط   في  المعالجة  محطات 
والفحیص والبقعة وسیتم نقلھم  
في   المعالجة  محطة  إلى 

 . الغباوي

مرحلة   خالل  بالمشروع  مباشرة  المجموعة  ھذه  تتأثر 
الصھاریج   ومشغلي  سائقو  سیكون  عن  التشغیل.  مسؤولین 

تتبع  لنظام  لصھاریج   MOENV االمتثال  اإلنترنت  عبر 
للمشروع   المحطة  إدارة  على  یجب  البیئة.   لوزارة  النضح 
المقترح تنفیذ إجراءات سالمة خاصة لتنظیم دخول وخروج  

 الصھاریج من المحطة.
 

 عالي 
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تم   المجموعة  الذي  العالقة  أصحاب 
 تحدیدھم 

مدى تأثرھم   مستوى مشاركتھم بالمشروع 
 بالمشروع 

 الجھات ذات العالقة الخارجیین 
الجھة المسؤولة عن اصدار التصاریح والموافقات البیئیة  ھي   وزارة البیئة الجھات الحكومیة

للمشروع للتأكد من ان تكون جمیع اآلثار البیئیة واالجتماعیة  
الحدود   ضمن  المشروع  من  المتوقعة  والسالمة  والصحیة 
تمت   التي  التخفیف والرصد  لمتطلبات  المقبولة ووفقًا  الدنیا 

 تماعي للمشروع. مناقشتھا في دراسة تقییم األثر البیئي واالج 

 عالي 

العم ،  (MoL)ل  وزارة 
، وزارة   (MoT)وزارة النقل

وزارة   (MoH)الصحة  ،
المعدنیة والثروة   الطاقة 

(MEMR).     وزارة السیاحة
والبلدیات   (MoTA) واآلثار 

 ذات العالقة  

 متوسط  دور تنظیمي في المشروع 

الغباوي   أمانة عمان الكبرى  المسؤولة عن مكب  لموقع  الجھة  مباشرة  المجاور 
 المشروع المقترح 

 متوسط 

موقع   الدفاع المدني  في  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  ترتیبات  مراجعة 
 المحطة مع مدیریة الدفاع المدني 

 متوسط 

الجھة المسؤولة عن إدارة وتشغیل خدمات الصرف الصحي   شركة میاھنا 
المسؤو الجھة  ھي  وحالیاً  والزرقاء،  عمان  لة  في محافظتي 

  عن تشغیل وصیانة محطة استقبال الصھاریج في عین غزال

 متوسط الى عالي 

المحلیة   المجتمع المحلي  المجتمعات  أفراد 
داخل   تعیش  التي  والقرى 

 محیط المشروع 

منطقة المشروع ھي أرض جرداء خالیة من أي أنشطة في  
تستفید   مجتمعات  أي  رؤیة  تتم  لم  حیث  الحالي،  الوقت 
اقتصادیًا من ھذه األرض. تقع أقرب منطقة ذات نشاط على  

 كم من موقع المشروع.  5بعد 
األردنیة   المملكة  لخزینة  مملوكة  المقترح  المشروع  أرض 
الھاشمیة ومخصصة لسلطة المیاه، ولن تؤدي الى أي شكل  
لھذا   كنتیجة  الجسدي  أو  االقتصادي  النزوح  أشكال  من 

 .المشروع
كم على    5داخل دائرة نصف قطرھا  ال توجد مناطق سكنیة  

تعتبر   التي  المجتمعات  تقع  المقترح.  المشروع  من  األقل 
 :األقرب إلى المشروع داخل منطقة أحد وھي

 .كیلومترات إلى الجنوب من الموقع 8قعفور:   −
 .كم إلى الغرب من الموقع 11قریة الماضونة: تبعد  −
 كم إلى الجنوب الغربي 12قریة المناخر:  −
 .كم غرب الموقع 13البیضاء:  قریة  −
تبعد   − مھنا:  مغایر  تحت    12قریة  وتقع  الموقع  كم غرب 

 منطقة الموقر. 
 

 :یرتبط اھتمام المجتمع المحلي بالمشروع بعدة جوانب مثل
التقلیل إلى أدنى حد من اآلثار التراكمیة السلبیة المحتملة   -

وجود   بسبب  المرور  وحركة  العامة  والصحة  البیئة  على 
 العدید من المرافق المختلفة داخل منطقة شرق عمان. 

الفوائد المحتملة من مراحل االنشاء والتشغیل متمثلة بإیجاد  
 فرص العمل للمجتمع المحلي. 

 منخفض 



 

 126 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

تم   المجموعة  الذي  العالقة  أصحاب 
 تحدیدھم 

مدى تأثرھم   مستوى مشاركتھم بالمشروع 
 بالمشروع 

مقترحات المجتمع المحلي ھي ان یكون للمشروع دور في  
لصالح   عمان  شرق  منطقة  في  االجتماعیة  المسؤولیة 

 المجتمعات المحلیة وخاصة الشباب. 
والالجئین   الفئات المھمشة  والشباب  النساء 

 السوریین 
في   ستخدم  ضعیفة  مجموعات  من  تتكون  التي  الفئات  تلك 

 المشروع المقترح 
 متوسط الى منخفض 

المحلیة   المجتمعات 
المناطق   داخل 

 المستھدف خدمتھا 

المجتمعات المحلیة / والسكان  
ال   التي  المناطق  في  المقیمین 

خدمات فیھا  وشبكات    توجد 
صرف صحي داخل محافظتي  
عمان والزرقاء. یتم خدمة ھذه  
المناطق في الوقت الحالي من  
صھاریج   استقبال  محطة  قبل 

  النضح في عین غزال

ستتحمل المجتمعات المحلیة التي یخدمھا المشروع المقترح  
أن تدفع مقابل نقل الصھاریج إلى محطة التنقیة في الغباوي.  

القد تحلیل  على  أجري  بناًء  الذي  التكالیف  تحمل  على  رة 
كجزء من دراسة الجدوى األولیة، تم التوصل إلى أن نسبة  
الزیادة لرسوم النقل للصھاریج ستكون معقولة في محافظتي  

  .عمان والزرقاء

 منخفض 

غیر   المنظمات 
 الحكومیة

(NGO) / 
المجتمع   منظمات 

 (CSOs) المدني

المدني   المجتمع  منظمات 
م تحدیدھا في  الرئیسیة والتي ت 

والمناطق   المشروع  منطقة 
 :المحیطة بھا ھي

لحمایة  جمعیة شرق عمان   −
 البیئة

 جمعیة ربوع المناخر  −
 .جمعیة البیداء الخیریة −
 جمعیة مغایر مھنا  −
 الدبایبة  جمعیة خشافیة −

المشروع   من  مباشر  بشكل  متأثرة  الجھات  ھذه  تعتبر  ال 
عملیة المشاركة  الجدید. ومع ذلك، لھا دور رئیسي من خالل  

في الجلسات التشاوریة والتعبیر عن مخاوفھم المحتملة نیابة  
 عن المجتمعات المحلیة 

 متوسط الى منخفض 

المنشآت والمشاریع  
 القائمة المجاورة 

المحیطة   المنشآت  أقرب 
 :بالمشروع

 مكب الغباوي - −
الكھرباء  - − تولید  شركة 

 شرق عمان 
التخزین  − محطة 

للمنتجات  االستراتیجي 
 بترولیةال
 مزرعة االبقار  −
األخرى  - − قید    المنشآت 

اإلنشاء مثل مشروع بینونة  
 .للطاقة الشمسیة

سیكون مكب الغباوي أكثر المنشآت المجاورة تأثرا حیث یقع  
 .بجوار منطقة المشروع 

یجب أن یحافظ المشروع على تنسیق مع المنشآت والمشاریع  
 المجاورة 

 منخفض 

التمویل   وكاالت 
  / الجھات  الدولیة 

والمنظمات   المانحة 
غیر   الدولیة 

 الحكومیة

أو   الدولیة  المانحة  الجھات 
الحكومیة   غیر  المنظمات 
العاملة في قطاع البنیة التحتیة  

 .في األردن

ال تتأثر ھذه الجھات بالمشروع بشكل مباشر ولكن قد یكون  
بتمویل مكون مختلف من   لھم اھتمام باألغراض البحثیة أو 

 أنشطة إضافیة في نفس المجال في المستقبل. ھذا المشروع أو  

 منخفض 
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 المشاورات العامة  
تمت    . حیث عمان  بریستول،في فندق    2019  تشرین الثاني لعامعامة في الخامس من    تشاوریةتم عقد جلسة  

الشكل    موضح فيشخًصا كما ھو    39وحضر الجلسة    وزارة البیئة االردنیةمن قبل    الجھات ذات العالقة دعوة  
أثارھا  القضایا المثیرة للقلق التي  االستماع والتعرف على  ھو    من الجلسة. كان الھدف العام  9الملحق  و  7.1

 . المختلفة  ھالل مراحلالحضور فیما یتعلق بالمشروع المقترح وخ

قام فریق الدراسة بتقییم ھذه المخاوف في دراسة تقییم األثر البیئي    ومجدیًا،حیثما كان ذلك مناسبًا وقابل للتطبیق  
الحضور ي أبرزھا  اآلثار واالھتمامات الت  ھذه  تمت مناقشةبعد ان  كجزء من عملیة تقییم األثر.   واالجتماعي

 مع سلطة المیاه والبنك الممول وفریق التصمیم باإلضافة الى البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة. 

الخاصة بالمشروع من أجل ضمان إشراك   (SEP) الجھات ذات العالقةتم إعداد خطة إشراك    ذلك،  عالوة على
قد تؤثر علیھم والحفاظ على عالقة مستمرة معھم    بشكل مناسب في جمیع القضایا التي  جمیع الجھات المعنیة

 . المشروع عمر طوال
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 صور من الجلسة التشاوریة . 7.1الشكل  

بعد ذلك، قدم  وزارة المیاه والري.  عن وزارة البیئة و   المشروع وممثل مدیر    بكلمة من  التشاوریةجلسة  الدأت  ب
 :)10الملحق   عرًضا تقدیمیًا تناول ما یلي (انظرالدراسة  فریق

  وصف المشروع 
  منھجیة دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي 
 دیدھم حتى اآلن أصحاب المصلحة الذین تم تح 
 ا في منطقة المشروع حالیالوضع البیئي واالجتماعي القائم ظرة عامة على ظروف ن 
  تقییم أولي لألثار البیئیة واالجتماعیة المتوقعة من المشروع 

 

كان الباب مفتوًحا لمناقشة التأثیرات المحتملة والقضایا ذات االھتمام على النحو الوارد   التقدیمي،بعد العرض  
ال10الملحق    في المجتمعات  أثارتھا  التي  للنقاط  خاص  اھتمام  إیالء  وتم  من  .  المتضررة  واألطراف  محلیة 

 القضایا البیئیة واالجتماعیة التي تم مناقشتھا خالل الجلسة التشاوریة.  7.2الجدول  یعرض  .المشروع

 القضایا البیئیة واالجتماعیة التي تم مناقشتھا خالل الجلسة التشاوریة . 7.2الجدول  

 الردود القضایا والمخاوف التي تم إثارتھا خالل الجلسة  الجھة الممثلة 
عمان   أمانة 

   – الكبرى  
سھى   م. 

 الشیشاني 

الموجودة في  یجب االخذ بعین االعتبار بالكالب الضالة   −
 .المنطقة

ھناك مخاوف بشأن جودة الھواء والضوضاء في المنطقة   −
بسبب زیادة حركة المركبات وناقالت الصرف الصحي،  
وبالتالي طلب مراعاة تأثیرات حركة المرور، خاصة أن 

 المنطقة ستستمر في النمو كمنطقة خدمات استراتیجیة 
أن دراسة − إلى  والتي   أشارت  البیئي  األثر  أجریت تقییم 

لمكب الغباوي من قبل البنك األوروبي إلعادة    2018عام  
التعمیر والتنمیة الى وجود مشكلة في الروائح. وفقًا لذلك،  
إثبات   إلى  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  تحتاج محطة 
مساھمتھا في الروائح في المنطقة وتقدیم نظام التحكم في  

 الروائح الذي سیتم تبنیھ.

أنھ   − الدراسة  فریق  في  رد  المشكالت  ھذه  اخذ  سیتم 
االعتبار خالل الدراسة، عالوة على ذلك، سیتم إعداد 
تقییم لتأثیر حركة المرور كجزء من دراسة تقییم األثر 

 البیئي. 
متقدم   − نظام  المحطة  لدى  سیكون  للرائحة،  بالنسبة 

للتحكم في الرائحة خالل مرحلة التشغیل. أیضا، سیتم  
المحلیین  السكان  من  لجنة  وإدارة    تشكیل  لمراقبة 

المنطقة  في  بھذا   .الروائح  شكوى  أي  ومتابع 
 الخصوص. 
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 الردود القضایا والمخاوف التي تم إثارتھا خالل الجلسة  الجھة الممثلة 
االدارة الملكیة  

 لحمایة البیئة 
شدد مندوب اإلدارة الملكیة لحمایة البیئة على ضرورة   −

حمایة موارد المیاه الجوفیة في المنطقة بسبب شح  
 الموارد المائیة في األردن

المیاه أوضح فریق الدراسة أن تدابیر حمایة  −
الجوفیة وتدابیر حمایة الموقع من الفیضانات 

 .ستؤخذ في االعتبار خالل تصمي لمحطة
شرق   جمعیة 
لحمایة   عمان 

ممثلة   – البیئة
فرحان   بالسید 

الدبوبي  
حاكم   والسید 

 الدعجة 

تم التحدث عن العدید من القضایا المثیرة للقلق التي تتعلق  −
ى في منطقة  بھذا المشروع والعدید من المشاریع األخر 

التي تم طرحھا  الغباوي. القضایا والتعلیقات  مثل مكب 
 كما یلي:

عدم دقة المعلومات التي تم تقدیمھا عن منطقة المشروع   −
مسافة   تحدید  غیر    5وان  المشروع  تأثیر  لدراسة  كم 

 صحیح.
جمیع  − توطین  إعادة  الدبوبي  فرحان  السید  طلب 

ب  الى مناطق أخرى  المجاورة  والقرى  سبب  المجتمعات 
مشاریع البنیة التحتیة الشاملة التي یتم تنفیذھا في منطقة 

 الغباوي.
تھتم  − ال  الحكومة  ان  على  الدبوبي  فرحان  السید  شدد 

بصحة وسالمة المجتمعات المحلیة المجاورة وھي فقط  
تعمل على إنشاء المشاریع ذات المخاطر البیئیة العالیة 

 في منطقة شرق عمان.
الدبوب  − فرحان  السید  إشراك طلب  خطة  إعداد  یتم  ان  ي 

 الجھات المعنیة بالمشروع بمشاركة المجتمع المحلي.
التأكد من دراسة الغازات الدفینة خالل التقییم األثر البیئي   −

 ;واالجتماعي
المشروع   − أرض  قطعة  أن  الدبوبي  فرحان  السید  ذكر 

تاریخیا ھي مملوكة لعشائر المنطقة وتم استخدامھا من  
یجب واآلن  الجیش  ولیس    قبل  أصحابھا  إلى  إعادتھا 

 لسلطة المیاه.
سیكون ھناك أثر سلبي ناتج من زیادة الحركة المروریة   −

مع  ستتزامن  والتي  بالمشروع  المحیطة  المناطق  في 
في  البري  المیناء  من  المتوقعة  المروریة  الحركة 

 الماضونة.  
المناطق   − العش ضمن  البیضا ووادي  قریتي  یتم ذكر  لم 

 لمشروع القریبة من منطقة ا
زراعتھا   − یتم  المشروع  منطقة  الدعجة  حاكم  السید  ذكر 

 واستخدامھا للرعي 
ذكر السید حاكم الدعجة ان توفیر فرص العمل والتدریب   −

 ألھالي المناطق المجاورة ھو واجب ولیس منة.  
طلب السید فرحان الدبوبي ان یكون ھناك خطة مراقبة   −

الى   الواردة  الصھاریج  میاه  لنوعیة  المحطة  ورصد 
 المقترحة. 

أكد فریق الدراسة أنھ سیكون ھناك مزید من اللقاءات  −
مع المجتمع المحلي خالل مرحلة اعداد دراسة تقییم 
وضع  أن  كما  مخاوفھم،  على  للتعرف  البیئي  األثر 
من  جزء  ھي  العالقة  ذات  الجھات  إشراك  خطة 

 .المشروع وسیتم إعداده باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة
ارة البیئة عن تفھمھا الھتمامات المجتمع  عبرت وز  -  −

سترافق   التي  المرور  حركة  زیادة  بسبب  المحلي 
 .مشاریع البنیة التحتیة في منطقة الدراسة

ذكرت الوزارة أن حركة صھاریج الصرف الصحي   −
 .یتم مراقبتھا من خالل نظام تتبع الكتروني

أكدت الوزارة على عقد جلسات تحدید النطاق ودعوة   −
النطاق  الجھات ذ ات العالقة لحضور جلسات تحدید 

 .ھذه من أجل تكرار اھتماماتھم التي یجب مراعاتھا
كما أكدت الوزارة على تنفیذ جمیع المشاریع األخرى   −

 في منطقة الغباوي مع مراعاة اللوائح األردنیة

أوضح مندوب وزارة الصحة أن میاه الصرف المعالجة   − وزارة الصحة 
یتم   المحطات  من من  للتأكد  دوریة  فحوصات  إجراء 

 جودتھا ومطابقتھا للمواصفات 
ال توجد حاجة لنظام تطھیر للفضالت السائلة المعالجة    −

لألشجار   فقط  ھو  الري  في  المیاه  استخدام  أن  حیث 
 والنباتات العلفیة مثل البرسیم

أجاب الفریق االستشاري للھندسة أن مواصفة المیاه   −
المعالجة یجب أن تمتثل للمواصفة االردنیة األردنیة  

 . 893/2006رقم 
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 الردود القضایا والمخاوف التي تم إثارتھا خالل الجلسة  الجھة الممثلة 
استخدامھا   − یمكن  بحیث  الحمأة  معالجة  نظام  تحسین 

 نطقة واستخدامھا كأسمدة. لتحسین التربة الزراعیة في الم
نواف   د. 

  – الخوالدة  
جمعیة  

المحتفظة على  
 المیاه 

طلب لدكتور نواف النظر في أي آثار محتملة على المیاه  −
 منطقة المشروع.  الجوفیة للمیاه الجوفیة في

استفسر الدكتور نواف عن كیفیة استخدام میاه الصرف   −
 الصحي المعالجة لفائدة المجتمع المحلي 

لبیع   − طرق  وجود  احتمالیة  عن  نواف  الدكتور  استفسر 
مقترحة   خطة  أي  عن  واستفسر  للمزارعین  الحمأة 

 .سنوات 7للتعامل مع الحمأة بعد مرور فترة 
الحمایة من − أعمال  المحطة    استفسر عن  في  الفیضانات 

 المقترحة وكذلك نظام التحكم في الرائحة. 
 أكد أھمیة وجود آبار مراقبة للمیاه الجوفیة في المنطقة  −

محطة   − تصمیم  معاییر  أن  على  الھندسي  الفریق  أكد 
مع  تتوافق  أن  یجب  الصحي  الصرف  میاه  معالجة 
المعاییر األردنیة التي تتطلب أن تكون میاه الصرف  

الخضروات  الصحي   لري  مناسبة  للري  المعالجة 
 .أیًضا

أوضح الفریق الھندسي أیًضا أن حمایة المیاه الجوفیة   −
ستؤخذ   الفیضانات  من  الحمایة  تدابیر  إلى  باإلضافة 

 .في االعتبار خالل مرحلة التصمیم

الجامعة  
د.    –األردنیة  

  – غادة كساب  
 كلیة الھندسة 

نظام − أن  على  غادة  الدكتورة  المقترح  المعالج علقت  ة 
مكلف ویحتاج للطاقة وأن محطة معالجة میاه الصرف  
تخطط   ال  فلماذا  اقتصادیًا،  مجدیة  تكون  لن  الصحي 

 للحصول على نفایات سائلة منخفضة الجودة؟ 
 استفسرت لماذا اختار االستشاري عملیة الھضم الھوائي؟  −
 ھل تم تقییم المعالجة المیكانیكیة كخیار؟  −

العدید من بدائل التكنولوجیا أجاب الفریق الھندسي أن   −
إلعادة   األوروبي  البنك  مع  ومناقشتھا  بحثھا  تم  قد 
عملیة   تبني  إلى  أخیًرا  وتوصلت  والتنمیة،  االعمار 
الھضم الھوائي. عالوة على ذلك، فإن وجود نفایات  
بیئیة  مشاكل  أي  من  سیقلل  أفضل  جودة  ذات  سائلة 

 .الودیانخطیرة في حال ضخ المیاه المعالجة إلى 
البیئي   − األثر  تقییم  دراسة  على  الدراسة  فریق  جاب 

ستشتمل درس إجراء البحث عن فرصة وإدراجھ وفقًا  
  .لذلك

وزارة  
السیاحة  
 واالثار 

أثناء أعمال الحفر  − العثور على أي قطع أثریة  في حال 
لمرحلة االنشاء، یجب التواصل مع دائرة االثار العامة 

 وتبلیغھا. 

در − على  الدراسة  فریق  البیئي  أجاب  األثر  تقییم  اسة 
على إجراءات خاصة في حالة العثور على اثار حالل  

 مرحلة االنشاء 

 

القضایا البیئیة  المشاركین حول    عالقةتم توزیع استبیان للحصول على تعقیبات أصحاب ال  ذلك،عالوة على  
التي أھمیةیعتبرونھ  واالجتماعیة  أقل  وذات  أھمیة  ذات  مراحل    ا  أشار  لتشغیل  الو  االنشاءخالل  لمشروع. 

التي یعتبرونھا مھمة وغیر مھمة خالل مراحل تنفیذ   البیئیة واالجتماعیة  قضایا الالمجیبون إلى مجموعة من  
 قضایا ما یلي: ھذه التتضمن  إلجاباتھم،المشروع. وفقًا  

  :القضایا البیئیة واالجتماعیة االكثر أھمیة خالل مرحلة االنشاء 
 والسالمة المھنیة اھتمامات الصحة   -
نوعیة الھواء بسبب الغبار واالنبعاثات من المركبات والمعدات. من المحبذ تحدید خط األساس لجودة   -

 الھواء للسماح بإجراء مقارنة خالل مرحلة التشغیل. 
 تأثیر مستویات الضوضاء العالیة واالھتزازات على الصحة المھنیة.  -
 لوقود. تلوث التربة بسبب التسرب العرضي للنفط وا -
ملیون دینار أردني إلعادة تأھیل طریق    30حوادث المرور. أعلنت أمانة عّمان الكبرى أنھا خصصت   -

 الغباوي السریع على مدى ثالث سنوات.
 التأثیر على قیمة األرض للمناطق المحیطة.  -
 ظروف العمل للقوى العاملة من حیث عدد ساعات العمل واألجور. -
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 للشباب من المجتمعات المحیطة. األثر اإلیجابي لخلق فرص العمل -
 

 :القضایا البیئیة واالجتماعیة األقل أھمیة خالل مرحلة االنشاء 
 الجمالیات لیست جانبا ھاما خالل مرحلة انشاء المشروع. -
 مستویات الرائحة والضوضاء. -
 فرص اكتشاف قطع أثریة.  -

 

  :القضایا البیئیة واالجتماعیة االكثر أھمیة خالل مرحلة التشغیل 
 . ائحوشار الرانت -
وكذلك   - والمیكانیكیة  البیولوجیة  للمخاطر  التعرض  بسبب  المھنیة  والسالمة  بالصحة  تتعلق  قضایا 

 .المخاطر الفیزیائیة مثل الضجیج واألجواء الحارة او الباردة
 . على المیاه الجوفیة  التأثیر -
 .المحیطة على نوعیة الھواء المحیط ومدى تأثیرھا على الصحة العامة للمجتمعات التأثیر   -
 .سنوات  5 ىالتعامل مع الحمأة بعد فترة التخزین لمد كیفیة  -
زیادة الحوادث المروریة والتأثیرات المحتملة على حركة المرور بسبب حركة المركبات من عمان  -

والزرقاء نحو منطقة الغباوي، خاصة أن حركة صھاریج النضح ستتزامن مع حركة كابسات النفایات  
 .الغباويمن وإلى مكب 

الجدیدة بدالً   حي عبر الصھاریج إلى محطة الغباويص الزیادة المحتملة على رسوم نقل میاه الصرف ال -
 .نظرا لبعد المسافة لمن محطة استقبال عین غزا 

 .مراقبة صھاریج النضح حتى ال یتم تفریغ الصرف الصحي بطریقة وأماكن غیر مشروعة -
 الحمأة المخزنة. مخاوف من انتشار الروائح من  -
التحتیة   - البنیة  خدمات  مشاریع  بسبب  المرور  وحركة  والروائح  الھواء  نوعیة  على  التراكمي  األثر 

 والمسلخ.  ي األخرى داخل المنطقة وخاصة المیناء البري المستقبل
 .التأثیر المحتمل على أسعار األراضي على المنطقة المحیطة -
 .ظروف العمل والعاملین -
 .على انبعاثات الغازات الدفیئة في الغباويالصرف الصحي ة مساھمة محطة معالج -
 االثر التراكمي الناتج عن محطة معالجة میاه الغباوي فیما یتعلق بنوعیة التربة والمیاه. -
 المرتشحة القادمة من مكب الغباوي.  السوائللمعالجة  إمكانیة استخدام محطة المعالجة في الغباوي -

 
  ة األقل أھمیة خالل مرحلة التشغیل: القضایا البیئیة واالجتماعی 
ال یوجد أي تأثیر محتمل على األراضي الزراعیة ألن قطع األراضي المحیطة بالمشروع غیر قابلة   -

 . لالستخدام الزراعي
 .الغبار ومستوى الضجیج -
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وأخذھا بعین    المذكورة أعاله  القضایا تجدر اإلشارة الى ان دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي قد تناولت 
 . وفقًا لذلك اإلدارة البیئیة واالجتماعیة االثار البیئیة واالجتماعیة واعداد خطةتقییم االعتبار خالل 

 

 االجتماعات مع المجتمع المحلي 
مع ممثلي المجتمع المحلي  2019 تشرین الثاني 27و 17و  2018 تشرین الثاني 13 بتاریختم عقد اجتماعات 

جمیع    بأخذ إلشراكھم في وقت مبكر خالل المشروع وفھم مخاوفھم. قام فریق المشروع    قة المشروعفي منط
  المقترحات عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي، وقد تم النظر في  ءفي عین االعتبار أثناالتعلیقات والمخاوف 

للتطبیق والقابلة  والممكنة  ھذهالواقعیة  مناقشات  على  االطالع  یمكن  االھتمام  ات  الجتماعا  .  ذات  والقضایا 
 . 11الملحق في  والردود 

 :المشروع بالجوانب التالیة فیما یتعلق بالمشروعالمجتمعات المحلیة   ومخاوفاھتمامات تتلخص 

  مرافق وجود  بسبب  المرور  وحركة  العامة  والصحة  البیئة  على  المحتملة  التراكمیة  السلبیة  اآلثار 
 .داخل منطقة شرق عمانالمشروع المختلفة 

   وإمكانیة    الرائحة،مصدر إزعاج محتمل ناتج عن عملیات محطة معالجة میاه الصرف الصحي مثل
 التصریف غیر القانوني للمیاه العادمة بواسطة الصھاریج 

  إعادة استخدام محتملة لمیاه الصرف الناتجة عن محطة معالجة میاه الصرف الصحي. 
  فرص العمل تتمثل في توفیروالتشغیل    االنشاءالفوائد المحتملة من مراحل. 
   التي سیتم    والمراقبة  لجنة من المجتمع المحلي لإلشراف على تدابیر الرصد لتشكیل  الحاجة المحتملة

 .والروائح) الواردة للمحطةالمیاه  نوعیة(بشكل رئیسي  المحطةاتخاذھا خالل مرحلة تشغیل 
   االجتماعیة للشركات في منطقة شرق عمان لصالح المجتمعات المحلیة وخاصة  دعم تنفیذ المسؤولیة

 الشباب 
 

 : نتائج االھتمامات الرئیسیة للمجتمع المحليالدراسة األسریة 
، أعرب ممثلو كال 2020  اب وأیلولومناقشات مجموعة التركیز التي عقدت في    الدراسة األسریةاستنادًا إلى  

المشروع   بشأن  للتأثیر    هفوائد   أن  رأواوالجنسین عن مخاوفھم  المنخفضة  التوقعات  إن  المقابل.  في  محدودة 
األخرى    المشاریع المشغلةاإلیجابي من المشروع والتوقعات الكبیرة للمخاطر البیئیة تستند إلى الخبرة مع بعض  

 .ي تنفیذ عملیات المراقبة والتخفیففي المنطقة، وانعدام الثقة بشكل عام ف

التوقعات المحددة لآلثار اإلیجابیة والسلبیة للمشروع من قبل المستجیبین. یوضح الشكل    7.2الشكل    یوضح
لكل عنصر. ویشیر ھذا   10من    2حوالي    ویبلغ متوسطھقعات بتأثیر إیجابي منخفض  (أ) أن متوسط التو  7.2

(ب)   7.2إلى أن اآلثار اإلیجابیة متوقعة على نطاق محدود فقط بین شریحة محدودة من السكان. یوضح الشكل  
 فان   حة مرتفعة.كانت التوقعات بشأن تأثیر المشروع سلبًا على البنیة التحتیة والبیئة والص   المتوسط،في    أنھ،

 .معتدلة المتوسط،في  المحلي،اآلثار السلبیة المتوقعة على سبل العیش واالقتصاد 
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 10-0(أ) االحتمال المتصور للمشروع لتحسین الظروف العامة كمتوسط درجة من 

 
 10-0(ب) القلق المتصور من المشروع على أنھ متوسط الدرجة من 

، و (ب) القلق المتصور من المشروع  3  10-0(أ) االحتمال المتصور للمشروع لتحسین الظروف العامة كمتوسط درجة من  .  2.7الشكل  
 10-0على أنھ متوسط الدرجة من 

 ) 2020 الدراسة األسریة التابعة لھذه الدراسة،: المصدر (

 

٪ تأثیر  50٪ من المستجیبین أن یكون للمشروع تأثیر سلبي على البیئة: (76یتوقع    الدراسة األسریة،بناًء على  
٪ إلى درجة أقل). تمتد مخاوف التلوث البیئي ھذه إلى مجاالت أخرى وترتبط بالتأثیرات على  26و   كبیر،سلبي  

اإلنسان   الحیوانات    ورفاھیتھ،صحة  ب  الیومیة،والحیاة    والمحاصیل،وصحة  المحلي  ذلك  واالقتصاد  في  ما 
 

كلما زاد األثر اإلیجابي أو    عشرة،لـ "درجة كبیرة". كلما اقترب الرقم من    10ولـ "درجة صغیرة"    5ولـ "بدون تأثیر"    0أعطیت أوزان لكل إجابة على النحو التالي:   3
 . كلما انخفض توقع التأثیر اإلیجابي أو السلبي الذي سیحدث نتیجة للمشروع  ،0السلبي المتوقع كلما اقترب الرقم من 
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الصورة االجتماعیة للمنطقة وقیم األراضي. ھناك توقعات على نطاق واسع بأن المشروع سیزید من الروائح  
والذي یؤثر بالفعل على نوعیة    للنفایات،والحشرات في المنطقة. ھذه أیًضا شكوى مشتركة حول مكب الغباوي  

إال أن انعدام    التلوث،اییر وإجراءات عالیة لمنع  الحیاة في المنطقة. على الرغم من أنھ من المتوقع وجود مع
الثقة تجاه العملیات التي تحمي البیئة والمجتمع المحلي قد أدى إلى توقعات بحدوث تأثیر سلبي على الوضع  

 .البیئي

الصرف الصحي   صھاریجتم اإلعراب عن القلق من إلقاء میاه الصرف الصحي بواسطة    ذلك،عالوة على  
التسرب   الرئیسیة. كوإمكانیة  الطرق  على  میاه   ماالعرضي  ناقالت  تؤثر زیادة حركة  أن  أیًضا  المتوقع  من 

وبالتالي تم اقتراح التخفیف من تأثیرھا من خالل تعیین طرق    المنطقة،الصرف الصحي على جودة الھواء في 
رف الصحي. كان رئیسیة محددة تبقي ھذه الحركة بعیدة عن المناطق السكنیة وتراقب بشكل فعال ناقالت الص

ھناك قلق رئیسي آخر یتعلق بتأثیر المشروع على االقتصاد المحلي بسبب التلوث البیئي الذي كان یُنظر إلیھ  
كانت ھناك مخاوف من أن الزیادة المحتملة في الروائح الكریھة واآلفات ستؤثر سلبًا على  وعلى أنھ محتمل.  

 .قیمة األراضي نوعیة الحیاة في المنطقة لجمیع السكان وتقلل من

بعض التأثیر اإلیجابي على البیئة. ویفسر ذلك من خالل للمشروع    ٪ من العینة أن یكون30توقع    ذلك،ومع  
 .التوقعات بأن المشروع في المنطقة سیعزز حمایة البیئة والمراقبة وخدمات الصرف الصحي

  ذلك،تي قد یخلقھا للمجتمع المحلي. ومع  اآلثار اإلیجابیة اإلضافیة المتوقعة للمشروع ھي الفرص االقتصادیة ال
وإمكانیة االستفادة من    البناء،والطلب قصیر األجل على الخدمات المحلیة أثناء    العمل،یُعتقد أن خلق فرص  

 .كنتیجة للمشروعھي محدودة  ،مدى المشروع الفرص على 

 

 اإلفصاح عن دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي  
كما تمت مشاركة تفاصیل النھج   5.11تم وصف نھج اإلفصاح عن تقییم األثر البیئي واالجتماعي في القسم  

 ). Stakeholder Engagament Plan - SEPأیًضا في وثیقة خطة إشراك أصحاب المصلحة (
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 تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة  8

البیئیة   المكونات  سرد  من خالل  یبدأ  بالمشروع.  المرتبطة  واالجتماعیة  البیئیة  اآلثار  ویقیم  القسم  ھذا  یحدد 
إلى  واالجتماعیة التي تم تحدیدھا لتكون ذات قیمة / أھمیة ثم یناقش ویقیم التأثیرات المحتملة علیھا باإلضافة  

  یتم النظر في تدابیر التخفیف واإلدارة الضروریة (الفصل كجزء من التقییم،  احتمال حدوث أي آثار تراكمیة.  
 المتبقیة.  ات تأثیرلا أي من م أھمیةی قوی. التأثیر من حدة تقلیلل) ل9

 

 ھمیة للتقییم األذات جتماعیة اال بیئیة والمكونات ال 
إلى   لاستنادًا  التشاوریة  الجلسة  واالجتماعينطاق  التحدید  نتائج  و  البیئي  بالمشروع  مع  جتماعات  االالخاص 

 ): VESCs، تم تحدید العناصر التالیة باعتبارھا مكونات بیئیة واجتماعیة قیمة ( عالقةأصحاب ال

 : وقف التشغیلمرحلة  مرحلة التشغیل: :مرحلة البناء
 و الھواء  مستوى  جودة 

 الضوضاء 
   والتربة التضاریس 

 والجیولوجیا 
   فرص العمل والتأثیر على

 المجتمعات المحلیة 
  صحة المجتمع وسالمتھ 
  الصحة والسالمة المھنیة 
  مرافق البنیة التحتیة / النقل 
  اآلثار والتراث الثقافي 

   وجودة مستوى  الھواء 
 الضوضاء 

   انبعاثات غازات االحتباس
 الحراري

 موارد المیاه 
  التنوع البیولوجي 
 محلي المجتمع ال 
  الصحة والسالمة العامة 
 االال   ي قتصاد وضع 

 والعمالة 
  الصحة والسالمة المھنیة 
  النقل نظام 

 و الھواء  مستوى  جودة 
 الضوضاء 

   والتربة التضاریس 
 والجیولوجیا 

   والتأثیر على  فرص العمل
 المجتمعات المحلیة 

  صحة المجتمع وسالمتھ 
  الصحة والسالمة المھنیة 
  مرافق البنیة التحتیة 

 

المتوقعة من األحداث غیر المخطط لھا في األقسام  التأثیرات على ھذه المكونات إلى جانب اآلثار  تقییم  یتم 
 المتبقیة المرتبطة بالمشروع. والفرعیة التالیة جنبًا إلى جنب مع اآلثار التراكمیة 
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اإلنشاء  مرحلة 
 البیئة الفیزیائیة  8.2.1

الضوضاء وكذلك مستوى  للقلق خالل مرحلة البناء على نوعیة الھواء وتقتصر عناصر البیئة الفیزیائیة المثیرة  
 التضاریس والتربة. وتناقش ھذه أدناه.

 

 الضوضاء مستوى جودة الھواء و

بسبب أعمال    العوادم والضوضاءارتفاع مستویات الغبار وغازات  المتوقع ھو  البناء، التأثیر السلبي    مرحلة  أثناء
ات  ناء وكذلك العمال المجاورین في مكب الغباوي. سوف تنشأ الضوضاء واالھتزازعلى عمال الب تأثیرھا  البناء  
اآل  نتیجة (أكاسید  لیاتشغیل  والعادم  الغبار  تنشأ غازات  أن  یتوقع  حین  في  الموقع،  في  والعمال  واألعمال  ت 

 تالیة: ) عن األنشطة الVOCs ، المركبات العضویة المتطایرة2SO ، ثاني أكسید الكبریت  NOxالنیتروجین 

  أنشطة النقل 
 ت والمولدات یاالمركبات واآلل تشغیل 
  استخدام مواد البناء 
 والردم  أعمال الحفر 

 

التي تقع على بعد  و  محطة عمان لالحتیاطي االستراتیجي للمنتجات البترولیةفإن أقرب منشأة ھي    تلك،بخالف  
یتأثر موظفوھا وعمالھا بأي مستویات متزایدة من    البناء،كم جنوب موقع    1.5حوالي   یتوقع أن  وبالتالي ال 

 . ادموالع ات الضوضاء أو الغبار أو انبعاثات غاز

ویمكن   بالموقعخاصة    حدوثھا،على الرغم من احتمال    الضوضاء،تعتبر التأثیرات على جودة الھواء ومستویات  
 ر اإلدارة:التحكم فیھا وتقتصر على مرحلة البناء. تشمل تدابی

 .ضمان إیقاف تشغیل المركبات والمعدات عند عدم استخدامھا 
 .استخدام المعدات والمركبات التي ھي في ظروف تقنیة مناسبة 
 الحاجة. عند ثر الغبار الذي یحدث أثناء الحفر عن طریق رش الماء ا نت ع من 
   طیة أحمال الشاحنات لتقلیل تولید القابلة للتفتیت) وتغ الھشة وضمان اإلدارة المناسبة للمخزونات (المواد

 الغبار إلى الحد األدنى.
  للضوضاء لضمان االلتزام بالتعلیمات األردنیة الخاصة بالحد من الضوضاء    موضعیة   إجراء قیاسات

 . 2003والتحكم فیھا لعام  
 

جودة الھواء والضوضاء منخفضة  على تأثیرات الفإن تطبیق تدابیر التخفیف ذات الصلة یجعل  ذلك،بناًء على 
 . ثانویةأھمیة ذات و
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 التضاریس والجیولوجیا والتربة

 سوف تشمل مرحلة البناء األنشطة المتعلقة بـ: 

  أنشطة النقل 
 ت یاالمركبات واآلل تشغیل 
  استخدام مواد البناء 
 والردم  أعمال الحفر 
 النفایات الصلبة والمیاه العادمة التخلص من انتاج و 
 الكیمیائیة الخطرة  ادارة المواد  /طریقة التعامل تخزین المواد الكیمیائیة / الوقود و 
  موقع البناء ضمن صیانة المعدات 

 

ت  سوف  األنشطة  ومع    فككھذه  العلیا.  المشروع    ذلك،التربة  موقع  ألن  وسیتم    اءجرد منطقة  نظًرا  بالفعل 
المباني والطرق    إلنشاءتخدامھا  اس التي تشمل  نتیجة ھذا   المعبدة،محطة معالجة میاه الصرف الصحي  فإن 

 . ثانویةأھمیة ذات تأثیر الالتأثیر المحتمل تعتبر ضئیلة للغایة مما یجعل 

والسائلة المتولدة  األخرى تلوث التربة الذي قد ینجم عن المعالجة غیر السلیمة للنفایات الصلبة  التأثیرات  ومن  
خاصة في حالة االنسكاب العرضي للمواد الكیمیائیة / الزیوت / الوقود. على الرغم    ،والوقود والمواد الكیمیائیة

إال أنھا ستكون ذات عواقب متوسطة بالنظر إلى أن موارد المیاه الجوفیة    الحوادث،مثل ھذه  یة لاحتمال وجود    من
داخل السطحیة. ھذا إلى    وبالنظر  المشروعموقع    تحدث على مستویات عمیقة جدًا  للمیاه  عدم وجود موارد 

 . ثانویةأھمیة  ذات  تأثیرالیجعل أیضا 

فإن تدابیر التخفیف لمعالجة النفایات الصلبة والسائلة وكذلك المواد الكیمیائیة والوقود أثناء مرحلة   ذلك،ومع  
). تشمل  CESMPبناء (مرحلة الجتماعیة الخاصة بإلدارة البیئیة واالالمقاول ل  البناء ضروریة كجزء من خطة

 تدابیر التخفیف ھذه: 

 ت والمركبات.یاالصیانة المناسبة لآلل 
   انسكابات من خالل وجود خطة استجابة الفوري ألي  التنظیف  للسیطرة على أي    لالنسكاب،ضمان 

تزویدھم  سكاب وتسرب غیر مقصود أو انسكاب وتزوید العمال بالتدریب المناسب على االستجابة لالن
 أي انسكابات عرضیة وتنظیفھا.  الحتواءدوات باأل

 .الحفاظ على التدبیر المنزلي المناسب في الموقع 
  .جمع النفایات وفصلھا وكذلك ضمان التخزین اآلمن بما یتماشى مع المتطلبات القانونیة 
   المعتمدة طبقًا التخلص  مواقع  الصلبة في  النفایات  المناسب من  التخلص  النفایات    نظامل ضمان  إدارة 

 . 2005لعام   27الصلبة رقم 
   من میاه الصرف الصحي المنزلیة الناتجة عن العمال. یتم التخزین السلیم  السلیم  ضمان الجمع والتخلص
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میاه الصرف الصحي  من    ویجب أن یكون التخلص   ،للمیاه العادمة المنزلیة في خزانات صرف صحي
 وفقًا للمتطلبات الوطنیة. یتم تحدیدھا معالجة میاه الصرف الصحي لمحطة المتجمعة في 

 

 البیئة البیولوجیة 8.2.2

 : لألسباب التالیة البیئة البیولوجیة والتنوع البیولوجي مسائل مثیرة للقلق خالل مرحلة البناء  تكنلم 

   اضطرابات عالیة بسبب قرب   مالحظةوتم    في وضع متدھورإن الغطاء النباتي داخل وحول الموقع 
ا  الموقع األنواع  المقترح من  الموقع  في  المسجلة  النباتات  أنواع  تعتبر  الغباوي.  لشائعة في من مكب 

 موائل مماثلة في أجزاء أخرى من البالد.
 أنشطة البناء في مساحة محدودة ولن تؤثر على عدد كبیر من أنواع الحیوانات ألن المنطقة  یتم تنفیذ  س

 نواع حیوانیة حساسة. أل د ووجوال    مضطربة
   ھمة للطیورممناطق الوالموائل حساسة (أي المناطق المحمیة،    أي  داخل أو بالقرب من  لیسالموقع ،

 ). ھامةالموائل الومیزات التنوع البیولوجي ذات األولویة، وومحمیات المراعي، 
ممر للعدید من أنواع الطیور المھاجرة، باالضافة الى الطیور المقیمة المذكورة، من    و بما أن األردن ھولكن،  

.  الممكن أن تتعرض ھذه الطیور لخطر الصید من قبل العاملین على المشروع خصوصا خالل فترة الھجرة 
 منع العاملین بالمشروع من الصید.لذلك من المھم 

 

 االجتماعیة -االقتصادیة األثار 8.2.3

 العمل  فرص
الفوائد اإلیجابیة للمشروع والتي من المتوقع  من    االنشاء فرص العمل قصیرة األجل خالل مرحلة    رعتبر توفیی

 شخص. 300سیتم توظیف حوالي  أشھر، 4لمدة والتي تمتد شھًرا. خالل فترة الذروة  24أن تستمر حوالي  
الوظائف مرحلة    تشتمل  وموظفي    االنشاءفي  المتخصصین  والمھندسین  المشاریع  ومدیري  اإلشراف  فریق 

غیر المھرة. سوف    االنشاءات المجتمعي والفنیین وممثلي المشروع والموردین باإلضافة إلى عمال    التواصل
في    ھذه، مع إعطاء األولویة للمجتمع المحلي لفرص العمل    أردنیون،یضمن المقاول أن غالبیة عمال المشروع  

 .متطلبات المطلوبةمع المؤھالتھم  طابقحال تت

، من المتوقع أن تكون فرص العمل أثناء البناء مقصورة بشكل أساسي  المساواة بین الجنسینمن حیث قضایا  
االناث  یمكن أن تستفید  ذلك،  بسبب الجھود البدنیة المطلوبة وغیرھا من االعتبارات الثقافیة. ومع    الذكورعلى  

المتاحة    من بالخدمات والالوظائف  مثل استئجار المنازل وبیع السلع والمنتجات. كما یمكن أن تستفید   متمثلة 
یمكن   ذلك،أو رب األسرة. باإلضافة إلى    للزوجبشكل غیر مباشر من خالل الدخل من الوظیفة المقدمة    االناث 

 . مناصب اإلداریةمثل التصمیم الھندسي أو إدارة المشاریع أو ال المكتبیة باألنشطةللقیام  االناث توظیف 

. یمكن تحقیق الحد األقصى من فوائد ھذا التأثیر  االنشاءیعتبر ھذا تأثیًرا قصیر األجل ولكنھ إیجابي خالل فترة  
السلع  توفیر  عن طریق  أو  ممكن  قدر  بأكبر  المحیطة  المحلیة  المجتمعات  من  الموظفین  اختیار  عن طریق 

 . من السكان المحلیین المساندة للمشروع والخدمات 
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 اآلثار المحتملة على مجموعات المجتمع المحلي 

، وھي كیان  المیاهخزینة المملكة األردنیة الھاشمیة ومخصصة الستخدام سلطة   تعود ملكیة منطقة المشروع إلى
). ھذه األرض ھي تقریبا أرض جرداء وغیر  7حكومي كما ھو موضح في شھادة تسجیل األراضي (الملحق  

 .للزراعة صالحة

األوروبي   البنك  أداء  بمتطلبات  یتعلق  فیما  المحتملة  اآلثار  تقییم  یتعلقتم  فیما  والتنمیة  االعمار  على    إلعادة 
 من خالل فئتین رئیسیتین:  االراضيباستمالك 

 :لن یحدث أي ترحیل داخل منطقة المشروع ألنھ سیتم تطویر المشروع داخل أرض خالیة   الترحیل
دام معروف أو مساكن سكنیة. عالوة على ذلك، تم تخصیص ھذه المنطقة كمنطقة  حالیًا من أي استخ

الكبرى. باإلضافة إلى     انشاء سیاجسیتم    ذلك،مشاریع خدمات إستراتیجیة وفقًا لتصنیف امانة عمان 
 حول منطقة المشروع قبل اإلنشاء. 

  سبب المشروع حیث أن الموقع  اقتصادي بإزالة الي نشاط  : لن یكون ھناك أي  إزالة األنشطة االقتصادیة
وكما    ذلك،ي مجموعة مجتمعیة. باإلضافة إلى  أل  یعتبر مصدر دخل فھو ال    حالیًا،لیس قید االستخدام  

ال توجد صراعات على ملكیة األراضي. نتیجة  حكومیة حیث  فإن المنطقة ھي أرض    علیھ،سبق التأكید  
 سائر اقتصادیة للمجتمع المحلي.ال یتضمن تطویر المشروع في الموقع المقترح أي خ لذلك،

 

لھذا المشروع، حیث ال   مصادر الرزقاستعادة    إلعداد خطة  ، لن تكون ھناك حاجة لخطةبناء على ما تقدم
إلى   تؤدي  أن  اقتصادیة،  أو  للمساكن  ازالةیُتوقع  أنشطة  األداء رقم    ینطبقال    وبالتالي،  أي  للبنك   5متطلب 

 والتنمیة والمتعلق باالستمالك والتأثیر على مصادر الرزق وسبل العیش. األوروبي إلعادة االعمار  

 

 الصحة والسالمة المجتمعیة

 :من المتوقع أن تكون اآلثار السلبیة المحتملة على صحة المجتمع وسالمتھ ضئیلة للغایة في ضوء ما یلي 

 وقع المشروع شاغر حالیًا من أي أنشطة حالیة؛ م 
 ؛ كم 5المشروع (بقطر  منطقةقریبة من  توجد مجتمعات سكنیة ال( 
   لألفراد فقط  مخصص  ومخرج  منفصل  مدخل  خالل  من  المجاور  الغباوي  مكب  إلى  الوصول  یتم 

 .المسموح لھم
 

بشكل    المھمشةمن غیر المتوقع أن یتأثر أي من سكان المجتمع أو السكان المحلیین أو المجموعات    لذلك،وفقًا  
 مرحلة االنشاءنشطة المشروع. تتعلق اإلزعاجات التي قد یتعرضون لھا على المدى القصیر أثناء  مباشر بأ

سیتمكن المجتمع ،  . في حالة وجود أي إزعاج أو تأثیرات نقل مواد البناءبو   باالزدحام المروري في أوقات معینة
خطة اشراك الجھات   علیھا في  العامة الرسمیة للمشروع المنصوص   الشكاوىالمحلي من تقدیم شكوى عبر آلیة  

 .الخاصة بالمشروع ذات العالقة



 

 140 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

  ین. لذلكوالمھندس  مقتصرا على الموظفین والعمال،سیكون    موقع المشروعإلى    الدخولفإن    ذلك،عالوة على  
متوسطة في  فإن احتمال حدوث تأثیرات على أفراد المجتمع داخل الموقع أمر غیر مرجح وسیكون ذا عواقب  

 .قلیلمما یجعل التأثیر المحتمل  ،حدوثھحالة 

 

 ظروف العمل والعاملین

 والتي سیقدمھا   التوظیفتعیین عمال الموقع والموظفین بناًء على خطة    مرحلة االنشاء  خاللمل األنشطة  تتش
الحفریات والرفع وحركة اآلالت الثقیلة ومناولة   الحصر،على سبیل المثال ال    البناء،لمقاول. تشمل أنشطة  ا

على  المواد الكیمیائیة والتركیبات الكھربائیة وھیاكل البناء وما إلى ذلك. یمكن لھذه األنشطة أن تشكل مخاطر  
ب یتعلق  بما  المھنیةالعمال  والسالمة  المخاطر    الصحة  بعض  تشتمل  مناألخرى  كما  األطفال    الناتجة  عمالة 

 سریة. والعمالة الق

الخاص بالبنك   2متطلب األداء رقم   تماشى معیفعال    نظامتصمیم وتنفیذ    إلدارة ھذه المخاطر المحتملة، یجب 
یتعلق   ،والعاملینظروف العمل  إلعادة االعمار والتنمیة والخص باألوروبي   وممارسات الموقع الجیدة فیما 

لبنك األوروبي  ل  2رقم    داءاأل  ل بھا في متطلبادمج البنود المعمو  ھذا النظامتضمن  یبخدمات ومرافق الموقع.  
العقد مع المقاول الرئیسي والتأكد من أن المقاول المختار لدیھ مجموعة من سیاسات    إلعادة االعمار والتنمیة في

البشریة الموارد  المھنیة وسیاسات  والسالمة  الصحة  بھا   (HR) وإجراءات  مع  المعمول  تتالءم  حجم والتي 
 . ومتوافقة مع قانون العمل األردني والمبادئ التوجیھیة الدولیة المطلوبة ملینعدد العاوطبیعة  

یوصى بإدراج متطلبات وجود إجراءات الصحة والسالمة   المتطلبات،من أجل إضفاء الطابع الرسمي على ھذه  
ان یتخذ    ًضاالمقاول أی یجب على  في معاییر اختیار المقاول.    العطاءات المھنیة وسیاسات الموارد البشریة في  

 تم إدراج العمال.    شكاوىالستالم ومتابعة    مرحلة االنشاءالعمال لیتم تنفیذھا أثناء    الشكاوىخطوات لتطویر آلیة  
للمشروع والتي یمكن أن   خطة اشراك الجھات ذات العالقة كجزء من  ینشكاوى الموظف / العامل  ات إجراء

 .الشكاوىتشكل إرشادات للمقاول في تطبیق آلیة 

إدارة مرحلة   قبل مھندس اإلشراف لضمان عدم حدوث   االنشاءسیتم  المقاول واإلشراف علیھا من  قبل  من 
لن   علىقتصر  یالحوادث.  المتطلبات  ھذه  تطبیقھا    تطبیق  سیتم  بل  فقط،  المباشرین  على المتعاقدین  أیضا 

 . التي یتعامل معھا المقاولالمتعاقدین الفرعین والموردین 

. والعاملینمرتبطة بظروف العمل  ال  خالل مرحلة االنشاء سیقلل المخاطرنظام فعال  ت بان تطبیق اإلجراءا
المخاطر تعتبر    شھًرا،  24حوالي    االنشاءنظًرا ألن مدة    ذلك،عالوة على   التأثیر    مستوى  متوسط وسیكون 

 .ضئیل األھمیة

 

 الصحة والسالمة المھنیة 
مرافق البنیة التحتیة، ھیاكل المباني باإلضافة    انشاءالحفر،    إعداد الموقع، أعمالاالنشاء نشاطات  مل أنشطة  تتش

محتملة على الصحة والسالمة المھنیة    اثارمن المتوقع أن تحدث    لذلك،األخرى. ونتیجة    المدنیةإلى األعمال  
 . االنشاءللعمال بسبب التعرض لمخاطر اإلصابات التي تؤدي إلى الوفاة من خالل أنشطة 
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 :عا ھي المخاطر األكثر شیو 

   مثل السالمة:  األماكن    التعثر؛مخاطر  في  العمل  ارتفاعات؛  على  العمل  بسبب  ، المحصورةالسقوط 
 .الصدمات الكھربائیةباإلضافة الى  ة والتدخین،الساخن  االعمالوالحرائق المحتملة بسبب 

   :لسمع الذي لفقدان مؤقت    ؛والدفع والشد رفع المواد    اإلصابات الناتجة منالمخاطر واإلصابات الصحیة
یأتي عادةً من الضوضاء الناتجة عن اآلالت المستخدمة في أعمال الحفر أو األساسات ومن الضواغط  

إلى   الخرسانة وما  الحرارة    ذلك؛وخالطات  والعمل خالل درجات  الحراري  التھاب   العالیة؛اإلجھاد 
ب الجلد مثل األسمنت الرطب أو اإلسفلت الجلد الذي یمكن أن ینشأ من مالمسة المواد التي تسبب التھا

المواد  أو  السطحیة  الطالءات  أو غیرھا من  الالصقة  المواد  أو  الدھانات  في  المستخدمة  المذیبات  أو 
 .الكیمیائیة ... إلخ

 

ھذا مرتبط  ھا وجمیع تدابیر الصحة والسالمة لمنع وقوع الحوادث و / أو تقلیل عواقببیلتزم المقاول  یجب ان  
من المتوقع أن یقوم المقاول بإجراء   لذلك،بتطبیق سیاسات البیئة والصحة والسالمة الفعالة من قبل المقاول.  

خطة الصحة والسالمة المھنیة التي تضمن أن تكون إجراءات   واعداد   االنشاءتقییم للمخاطر المتعلقة بأنشطة  
إلجراءات   مرحلة االنشاءر لضمان امتثال جمیع العمال أثناء  سیتم اعتماد تدابی  ذلك،التخفیف قائمة. عالوة على  

السالمة المحددة من خالل التدریب والتوعیة واإلشراف باإلضافة إلى االلتزام باإلجراءات المھنیة والصحیة  
والسالمة وإجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ في الموقع وإصدار اإلجراءات ذات الصلة ألنواع مختلفة من 

ل. ھناك حاجة إلى مجموعة من تدابیر التخفیف من الصحة والسالمة المھنیة كجزء من ھذا التقییم البیئي  العم
الصحة   واالجتماعي وخطة  للبناء  واالجتماعیة  البیئیة  اإلدارة  خطة  وضع  عند  االعتبار  في  أخذھا  ویجب 

 .والسالمة المھنیة

أنھ عندما یصاب الموظف    ینص علىوتعدیالتھ    1996لسنة    8تجدر اإلشارة إلى أن قانون العمل األردني رقم  
رب    فإنالسلطة الطبیة    الىبأحد األمراض المھنیة أو اإلعاقة أو الوفاة بسبب ممارسات العمل وتقدیم تقریر  

للقانون. عالوة على   وفقا  تعویض  بدفع  لتنفیذ   ذلك،العمل ملتزم  العامة  السالمة  یجب مراعاة أحكام "قانون 
وقانون الحمایة من الحرائق بعنایة من قبل المقاول    األردني،كجزء من قانون البناء الوطني    "،االنشاء مشاریع  
 المعین. 

  ذلك،. ومع  كارثیامثل الوفاة واإلصابات الخطیرة أمًرا   یعتبر حدوث تأثیرات على الصحة والسالمة المھنیة
حتیاطات من قبل المقاول باإلضافة إلى بالنظر إلى أنھ من المتوقع أن یتم تطبیق نظام الصحة والسالمة واال

مما یضفي أھمیة معتدلة  عالیة،فإن التأثیر یعتبر مرجًحا بنتیجة    اإلشراف،  وجھة وزارة المیاه فحصھ من قبل
 .على التأثیر

 

 النظام المروري 

االنشاء،أثناء   أن    مرحلة  المتوقع  لمن  والثقیلة ومعدات  یتولد حركة  الخفیفة  الموقع    االنشاءات لمركبات  بین 
ھذه  من المتوقع أن تزداد حركة المرور بسبب حركة    لذلك،وعمان والزرقاء عبر شبكة الطرق المحیطة. نتیجة  

خاصةً إذا كانت   الیوم،حركة المرور واضًحا في أوقات معینة خالل    الزیادة فيالمركبات إلى حد ما. سیكون  
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بات ثقیلة بطیئة الحركة تنقل المواد من وإلى الموقع. یمكن أن تسبب حركة مرور المركبات ھذه  ھناك مرك 
 .یؤدي إلى وقوع حوادث محتملة وقد  وداخلھ،ازدحاًما على شبكات الطرق حول الموقع 

صیر المدى ولكنھا تعتبر تأثیًرا ق  اإلنشاء،من المحتمل أن تحدث تأثیرات حركة المرور أثناء اإلنشاء خالل مدة  
من المحتمل أن یكون التأثیر نتیجة منخفضة    وبالتالي،.  المحیطةبیئة  الوال یُتوقع أن تسبب أي تأثیر دائم على  

 على أنھ ذو أھمیة بسیطة  ھذا االثر  مما یؤدي إلى تقییم

 

 التراث األثري والثقافي التأثیر على 8.2.4

ریة محتملة على أنھا قریبة أو متاحة ضمن المنطقة  لم یتم تحدید أي مواقع أث  األساس،خط  وضع  بناًء على توثیق  
ال یتوقع    لذلك، منطقة المشروع. تبعا  حول  كیلومتًرا    1.5  تمتد ضمن دائرة ذات نصف قطر یبلغالتي    دراسةال

 أي آثار محتملة على التراث األثري والثقافي.

یجب توخي الحذر  البناء،ریة أثناء على الرغم من عدم توقع حدوث أي آثار محتملة على الموارد الثقافیة واألث
تراث  قطع ذات طابع    قطع أثریة أوأي    العثور علىتم مالحظة أي بقایا أو آثار. في حالة    في حالأثناء التنقیب  

ویجب إخطار   ،)Chance Find Procedures(العثور  فرص  یجب اتباع إجراءات    الحفر،ثقافي أثناء أعمال  
للحصول على الخبیر المختص للحصول على مزید من التوجیھ بشأن التعامل مع ھذه اآلثار   العامة  دائرة اآلثار

 . العامة دائرة اآلثارالتعلیمات من  انتظاروقف أعمال الحفر وویجب على المقاول  

 

 الطوارئ حاالت اآلثار الناجمة عن األحداث غیر المخطط لھا و 8.2.5

تتعلق األحداث غیر المخطط لھا بشكل أساسي بجوانب الصحة والسالمة بسبب   المشروع، اء  خالل مرحلة بن
اآلل البناء وحركة  العاملین في  یا أنشطة  تختلف ھذه من إصابة  قد  الثقیلة.  التربة بسبب الى    الموقع،ت  تلوث 

  الحریق،وحوادث    لیات،واآلوحوادث المرور أثناء حركة المركبات    العرضیة،االنسكابات النفطیة / الكیمیائیة  
فإن التدابیر المتعلقة بخطط االستجابة لحاالت الطوارئ والتأھب لمواجھة مثل ھذه   ذلك، وما إلى ذلك. ومع  

ستحتوي  ) والتي  CESMP(  لمرحلة البناء  البیئیة واالجتماعیة  الدارةجزء من خطة ا   یجب أن تكونالحوادث  
وتوافر طفایات إطفاء الحرائق، وما إلى   المرور،وخطط إدارة حركة    المھنیة،خطط الصحة والسالمة    على
 ذلك. 

 

 مرحلة التشغیل 

 البیئة الفیزیائیة  8.3.1

المثیرة للقلق خالل مرحلة التشغیل على نوعیة الھواء وموارد المیاه ومعالجة   الفیزیائیةتقتصر عناصر البیئة  
أدناه.   ھذه  وتناقش  الصرف  كما  الحمأة.  میاه  معالجة  مساھمة محطة  على  عامة  نظرة  أدناه  القسم  ھذا  یوفر 

 غازات الدفیئة.الالصحي في انبعاثات 
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 لمزعجة ا حائورالجودة الھواء و

من    عام،. بشكل  كریھةمصدر للرائحة التشكل  معظم عملیات معالجة میاه الصرف الصحي والتخلص منھا  
محطة معالجة میاه  ) إلى الھواء المحیط من  S2H) وكبریتید الھیدروجین ( 3NHالمتوقع أن تنبعث األمونیا ( 

ساھم بھا أیًضا مكب نفایات الغباوي المجاور.  یالمقترحة. تجدر اإلشارة إلى أن ھذه الغازات الصرف الصحي 
  تمت مناقشتھا في ظروف خط األساس (القسم  تشیر قیاسات جودة الھواء المحیط التي  المشروع،بالنسبة لموقع  

مرتفعة بالفعل داخل موقع المشروع. اتجاه الریاح السائد داخل منطقة الدراسة  S2H) إلى أن مستویات 6.1.2
حیث  ھو   على  غربي  المشروع.  لموقع  الجنوبي  الطرف  نحو  نزوالً  الغرب  من  الریاح  ھذه   األرجح،تھب 

القریب من مما یعني أن ھناك حاجة    لنفایات الصلبةل  الغباوي  ناتجة عن مكب   S2H  الـ  المستویات المرتفعة من
أثناء التشغیل. ھناك حاجة لتدابیر التخفیف    المحطة  لرائحة لموظفياإلى اتخاذ تدابیر للتخفیف من ھذا إزعاج  

افق  داخل مر  ةمفتوحالكن  األما مزعجة ال سیما للموظفین الذین یعملون في  غیر  ھذه لضمان بیئة عمل مناسبة و
 .المحطة

أنھ   إلى  الـغبالنظر  تشغیل    H2S  از  فإن مسألة   المقترحة،محطة معالجة میاه الصرف الصحي  سینتج عن 
زعاج ناتج عن قناة تصریف المجاري، واألعمدة، وأحواض اإلكون مصدر  یالرائحة ستكون مصدر قلق. قد  

الناتجة    الحمأة وبدرجة أقل من االنبعاثات الصغیرة  یفتجففضالً عن مبنى    الحمأة،المعالجة، وھضم / مثخنات  
المحیطة   المرافق  في  المتاحین  والعمال  المشروع  عمال  على  اإلزعاج  ھذا  سیؤثر  المستقرة.  الحمأة  عن 

ونظراً إلى أن اتجاه الریاح السائد یكون غریباً وسیؤدي    المحیطة،والمجتمعات القریبة. فیما یتعلق بالمنشآت  
الجنوب    انتقالإلى   باتجاه  منش  الغربي،الرائحة  تتأثر  المنتجات فقد  لمرافق  اإلستراتیجیة  عمان  محطة  آت 

البترولیة بالرائحة الناتجة عن محطة معالجة میاه الصرف الصحي. ولكن بما أنھ من غیر المعروف أن ھذه  
فلیس من المتوقع أن تصل الرائحة الناتجة عن محطة معالجة میاه    الغباوي،الشكاوى قد تم تلقیھا بسبب مكب  

خاصة وأن أنظمة التحكم   البترولیة،االحتیاطي االستراتیجي في عمان للمنتجات  الصرف الصحي إلى محطة  
 . كجزء من تشغیل المحطة في الروائح سیتم تبنیھا

القریبة من محطة معالجة میاه الصرف الصحي،   الرائحة للمجتمعات  یتعلق بإزعاج  أقرب مجتمع  فان  فیما 
المشروع. لم یتم تحدید أي مجتمعات سكنیة ضمن    كم إلى الغرب من موقع  7.5على بعد حوالي  یقع    محلي

كم إلى الشمال والشرق من موقع المشروع. نظًرا ألن المجتمعات المحلیة تقع على مسافة   20نطاق یصل إلى 
ونظراً لتدابیر تخفیف الرائحة التي   السائد،وتقع في الجھة المقابلة التجاه الریاح    الرائحة،كافیة للسماح بتخفیف  

  الرائحة بسبب    للمجتمعات المحلیةزعاج  یة اإلاحتمال فان    الصحي،سیتم تبنیھا في محطة معالجة میاه الصرف  
 ثانویة. من غیر المرجح وذات أھمیة  ھو 

الرائحة ذا یعتبر تأثیر إزعاج    ،نتائجھا متوسطة  حدوثھافي حالة  وأنھ    ةحدوثھا غیر مرجحاحتمالیة  ن  نظًرا  
بالنسبة للمرافق المؤسسیة المحیطة والمجتمعات المحلیة. ومع ذلك، من المحتمل أن یكون مصدر   ثانویةأھمیة  

، مما یستلزم الحاجة إلى اعتماد تدابیر تخفیف ومراقبة  المحطة نفسھاإزعاج الرائحة محتمالً بالنسبة لموظفي  
 .المحطةموظفي  تعالج احتمال إزعاج الرائحة من مكب الغباوي إلى

المشروع لھ تأثیر إیجابي فیما یتعلق بإزعاج الرائحة في موقع المشروع القدیم   تشغیلمن ناحیة أخرى، فإن  
توقف   على  المشروع  تشغیل  ینطوي  غزال.  عین  في  الصحي  الصرف  صھاریج  استقبال    استقبال لمرفق 

في منطقة عین غزال لة الرائحة  سیؤدي انخفاض كبیر في مشكمما  صھاریج الصرف الصحي في عین غزال،  
 ھا صھاریج الصرف الصحي.الستقبال



 

 144 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

)، سیتم توصیل  O2N(   جین) وأكسید النیترو4CH) والمیثان (2COفیما یتعلق بانبعاث ثاني أكسید الكربون (
محطة معالجة میاه الصرف الصحي بشبكة الكھرباء الوطنیة وبالتالي لن یتم حرق الدیزل في الموقع وبالتالي  

الموقع. بالنسبة إلى صھاریج الصرف الصحي، سیتم تقلیل انبعاثات العادم    منتنبعث ھذه الغازات مباشرة  لن  
أخذ باالعتبار تقلیل مدة اصطفاف الصھاریج في    بسبب أن تصمیم المحطةالناقالت و  محركات   من خالل إیقاف

. عالوة على ذلك، تقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي بجوار موقع مكب النفایات الصلبة والذي طابور
غازات الدفیئة، الیعد مصدًرا أكبر النبعاثات تلك الغازات. وفقًا للنظرة العامة الموضحة أدناه حول انبعاثات  

ة ضئیلة مقارنة بمكب النفایات ستكون مساھمة غازات الدفیئة من محطة معالجة میاه الصرف الصحي المقترح
 في الغباوي.

 

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري

لمنھجیات  (   وفقًا  لالستثمار  األوروبي  البصمة  تحدید  ل)  European Investment Bank -EIBالبنك 
ل ( یر امشلالكربونیة  ال  )،2018ع  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  لن    منزليتعد محطة  التي  المشاریع  بین  من 

غازات الدفیئة الفإن مساھمة المشروع في انبعاثات    عامة،كإلقاء نظرة    ذلك،ب تقییم غازات الدفیئة. ومع  تتطل
التي   الناتجة عن المسافة  بالبرك الالھوائیة وتجفیف الحمأة واالنبعاثات  المتعلقة  العملیات    تقودھا متوقعة من 

محطات معالجة میاه    بھاة التي تساھم  غازات الدفیئال. أھم  كي تصل الى المحطة  صھاریج الصرف الصحي
). تنتج االنبعاثات  O2N(  جن ) وأكسید النیترو4CH) والمیثان (2COالصرف الصحي ھي ثاني أكسید الكربون (

غازات الدفیئة من الطاقة المولدة الستخدامھا من قبل محطة معالجة میاه الصرف الصحي. یرد لغیر المباشرة ل
  2010غازات الدفیئة لثاني أكسید الكربون لألعوام  الملخص لمساھمة األردن في انبعاثات    8.1في الجدول  

(   2012و المحدث  األردن  تقریر  على  الت2017بناًء  المساھمات  ھذه  القطاعات.  لمختلف  التقریر  )  قدمھا  ي 
) تبین أن محطات  UNFCCC   )2017األردن التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ عن المحدث 

 .٪ من انبعاثات غازات الدفیئة الوطنیة  1معالجة میاه الصرف الصحي تساھم بأقل من 

 2012و  2010غازات الدفیئة لألعوام الألردن في إنتاج مساھمة ا. 8.1الجدول  
 ) UNDP ،2017(المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 2012 2010 القطاع 
 CO2eqجیجا غرام من 

)Giga Grams of 
eq2CO ( 

النسبة المئویة  
من إجمالي  
 االنبعاثات 

 CO2eqجیجا غرام من 
)Giga Grams of 

eq2CO ( 

المئویة  النسبة 
من إجمالي  
 االنبعاثات 

 100.00 27,997.0 100.00 23,140.0 على مستوى البلد 
 81.30 22,756.8 83.90 19,410.9 قطاع الطاقة 

 12.00 3,368.5 8.60 1,982.0 العملیات الصناعیة
من  وغیرھا  والحراجة  الزراعة 
ذلك  في  (بما  األراضي  استخدامات 

 الثروة الحیوانیة) 

180.5 0.80 237.3 0.90 

 5.80 1,635.1 6.70 1,567.5 قطاع النفایات 
 5.30 1,488.1 6.00 1,391.8 التخلص من النفایات الصلبة 

النفایات وحرق  المكبات    الحرق  في 
 المفتوحة 

4.0 0.02 4.7 0.02 

 0.48 142.4 0.68 171.7 معالجة المیاه العادمة وتصریفھا
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ناحیة   النبعاثات    أخرى،من  تقدیر  إجراء  الصرف التم  میاه  معالجة  بتشغیل محطة  المرتبطة  الدفیئة  غازات 
 ) األوروبي  االستثمار  بنك  حساب  طرق  أساس  على  للكھرباء  واستھالكھا  بالنسبة  EIB  ،2018الصحي   .(

 ): EIB ،2018غازات الدفیئة حسب النوع ( التشمل مصادر انبعاثات  الصحي،لمحطة معالجة میاه الصرف 

  تدھور المواد العضویة في میاه الصرف الصحي في ظل الظروف الالھوائیة.   نتیجةالمیثان 
  .انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتجة عن استھالك الكھرباء في عملیة المعالجة 
 O2N .كمنتج وسیط من تحلل مكونات النیتروجین في میاه الصرف 

 

یتم استخدام   ،4) 2و  1حطة معالجة میاه الصرف الصحي (للنطاق  غازات الدفیئة بواسطة مالولتقدیر انبعاثات  
) لمعالجة میاه الصرف الصحي والحمأة. تعتمد 2018عوامل االنبعاثات التي یوفرھا بنك االستثمار األوروبي (

عوامل االنبعاث ھذه على طریقة معالجة میاه الصرف الصحي والحمأة وقد تم حسابھا من قبل بنك االستثمار  
عن  األو الصادر  الجیدة  الممارسات  دلیل  على  بناًء  باستخدام  IPCC  2006روبي  بنك  للتقدیر  ال  یةنھجم. 

 ) بین حالتین: GHGغازات الدفیئة (التم إجراء مقارنة النبعاثات  )،2018االستثمار األوروبي ( 

   عن طریق الصھاریج إلى منشأة استقبال عین غزال (   میاه الصرف الصحينقلAGTPحق  ) للنقل الال
 السمرا لمعالجة میاه الصرف الصحي؛ و  محطةعن طریق خط األنابیب والمعالجة فی

  میاه الصرف الصحي معالجةلفي محطة الغباوي المقترحة لمعالجتھا  میاه الصرف الصحينقل. 
 

 استندت ھذه المقارنة إلى ما یلي: 

  نقل بسبب  الدفیئة  الصحي   غازات  الصرف  غزال  ال  میاه  عین  الى  معالجة  صھاریج  محطة  إلى  أو 
 :الغباوي

بین موقعي    بسبب حركة النقل  غازات الدفیئةالتغیًرا كبیًرا في انبعاثات    كون ھناكمن غیر المتوقع أن ی -
AGTP    إلى الغباوي    میاه الصرف الصحيوالغباوي. على الرغم من أن مسافة السفر ستزید عند نقل

أن   االفتراض أن  من الممكن    لذلك، منازل أخرى. وفقًا  ل، إال أن مسافة السفر ستقل  المنازلمن بعض  
 لن یكون كبیًرا. بین الموقعین لحركة النقل بالصھاریجغازات الدفیئة الالفرق في انبعاثات 

  :غازات الدفیئة بسبب معالجة میاه الصرف الصحي 
میاه الصرف الصحي المستقبلة في محطة عین  لعدم حدوث أي معالجة ل: نظًرا  محطة عین غزالفي   -

غازات الدفیئة للانبعاثات    أي  فمن المفترض أنھ لن تحدث   السمرا،في محطة    تھا حیث یتم معالجغزال  

 
 وفقًا لبنك االستثمار  األوروبي (2018):  4

 عن الناتجة  االنبعاثات المثال، سبیل على. المشروع یدیرھا التي  المصادر  من المباشرة الدفیئة الغازات  انبعاثات  تحدث. المباشرة الدفیئة  الغازات  یشمل انبعاثات :1 النطاق
.المیثان  تسرب أو المبردات   مثل الھاربة، واالنبعاثات الصناعیة والعملیات  األحفوري، الوقود احتراق  

) والبخار  والتبرید  والتدفئة  الكھرباء(  الطاقة   باستھالك  المرتبطة  المباشرة  غیر  الدفیئة  الغازات  انبعاثات  حسابات.  المباشرة  غیر  الدفیئةالغازات    انبعاثات  یشمل  :2  النطاق
 كفاءة  لتدابیر  تحسینھ  طریق  عن  المثال  سبیل  على  الطاقة،  استھالك  على  مباشرة  سیطرة  لھ  المشروع  ألن  ذلك  تضمین  یتم.  المشروع  قبل  من  المنتجة  غیر  ولكن  المستھلكة

. المتجددة المصادر من  الكھرباء  استھالك  إلى  التحول أو  الطاقة  
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الدفیئة من    عین غزالفي   انبعاثات غازات  تولید جمیع  بسبب معالجة میاه الصرف الصحي وسیتم 
عالجة میاه الصرف الصحي.  السمرا لممحطة    ي المستقبلة بالصھاریج فيمیاه الصرف الصح معالجة  

 مع الھضم الالھوائي للحمأة. ھوائیةفي السمرا، معالجة میاه الصرف الصحي ھي معالجة  
 في الغباوي: تعتبر معالجة میاه الصرف الصحي معالجة ھوائیة دون الھضم الالھوائي للحمأة. -

الدفیئة  اللتقدیر   یتم استخدام 2و    1بواسطة محطة معالجة میاه الصرف الصحي (للنطاق  غازات   ،(
) لمیاه الصرف ومعالجة الحمأة. تعتمد 2018عوامل االنبعاثات المقدمة من بنك االستثمار األوروبي ( 

معامالت االنبعاث ھذه على میاه الصرف الصحي وطریقة معالجة الحمأة وقد تم حسابھا من قبل بنك 
. وفقًا لمنھجیة  IPCC  ن الـالصادر ع   2006وروبي بناًء على دلیل الممارسات الجیدة لعام  االستثمار األ

رقم   االفتراضیة  االنبعاثات  الملحق    7حساب  في  األوروبي    منھجیة   من  1المدرجة  االستثمار  بنك 
 )، تم استخدام طرق الحساب التالیة: 2018(

 PE * 0.10 2eCO = (t/y)لمحطة معالجة الغباوي:  -
 PE * 0.06 2eCO = (t/y)طة السمرا: لمح -

البیولوجي   54تساوي    PE  1و   المكافئ  عادل عدد السكانی  PE  حیث    جراًما من الطلب األوكسجیني 
)BODساعة.  24 ) لكل 

 :غازات الدفیئة بسبب استھالك الطاقة 
لكھرباء  یتم توفیر ھذه الطاقة من شبكة ا  الصھاریج في عین غزال:الطاقة المستھلكة في مرفق استالم   -

 .الشھرمیجاوات /    167یبلغ متوسط االستھالك الشھري    ،2019محوالت تنازلیة. بالنسبة لعام    4عبر  
  السمرا إلى محطة  محطة عین غزالالطاقة التي یستھلكھا خط أنابیب ناقل میاه الصرف الصحي من  -

إلى محطة   AGTPیتم نقل میاه الصرف الصحي من منشأة استقبال    معالجة میاه الصرف الصحي:ل
الطاقة   الضخ.  إلى عملیات  الحاجة  دون  الجاذبیة  الصحي عن طریق  الصرف  میاه  لمعالجة  السمرا 
المستھلكة لخدمة محطات صمامات العزل ومحطات حمایة الكاثود وإضاءة النفق ... إلخ. ویتم تزوید 

منفصلة تقع في كل محطة    ي شھر من العارضة بواسطة محوالت تنحالكیلوواط ساعة /    1500حوالي  
 على طول خط األنابیب. 

السمرا: - محطة  في  المستھلكة  حوالي    الطاقة  السمرا  محطة  یوم   222،734.1تستھلك   / كیلووات 
٪ من الطاقة 80و من الشبكة الوطنیة  ھي  ٪ من الطاقة  20). حوالي  2019و   2018و  2017(متوسط 

تقسیم یتم  النح   80  الـ  المتجددة.  على  إضافي  بشكل  حوالي  ٪  التالي:  من    20و  تأتي  الطاقة  من   ٪
للمیاه الخارجة من  ٪ من الطاقة تأتي من توربینات    20وحوالي    ات للمیاه الداخلة الى المحطة،توربین

 ٪ یتم تولیدھا من الغاز الحیوي.   60وحوالي   المحطة،
كیلووات /    63،000سوف تستھلك محطة معالجة الغباوي    الطاقة المقدرة لمحطة معالجة الغباوي: -

 ). سیتم شراء جمیع الطاقة من الشبكة الوطنیة.2020یوم (
 

 ویقدر مكافئ ثاني أكسید الكربون الناتج عن استھالك الطاقة على النحو التالي: 

(t) 2CO استخدام الطاقة * عامل االنبعاثات الخاصة بالبلد الستھالك الكھرباء = 
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 ) t CO2 / GWh(  0عامل االنبعاثات للطاقة الكھرمائیة: حیث،  -
 kWh/2g COGWh = 457 /2457 t COباستخدام الغاز الطبیعي: عامل االنبعاثات الحتراق المحرك  -
  غرام من ثاني أكسید الكربون / كیلوواط ساعة   706الكھرباء في األردن:    باألردن لشبكةمعامل االنبعاثات الخاصة   -

)kWh/2706 g CO( 

 

یتم تقدیم المكافئ السكاني لمیاه الصرف الصحي التي تتلقاھا محطات معالجة میاه الصرف    سبق،بالنظر إلى ما  
كمیة المقدرة النبعاث  الو  الشبكة،واستھالك الكھرباء في محطات معالجة میاه الصرف الصحي من    الصحي،

 . 8.2ثاني أكسید الكربون (طن / سنة) في الجدول 

  2والنطاق    1تبلغ انبعاثات غازات الدفیئة المرتبطة بانبعاثات النطاق    ،8.2وفقًا للنتائج الواردة في الجدول  و
المقترحة حوالي   الغباوي  وتعزى    .2020طنًا من ثاني أكسید الكربون / عام    99،889لمحطة معالجة میاه 

٪) إلى  14وتعزى عملیة المعالجة ونسبة أصغر (حوالي    عملیة المعالجة  ٪) إلى84غالبیة االنبعاثات (حوالي  
 الناتجة عن  استھالك الطاقة من الشبكة. تظھر مقارنة انبعاثات غازات الدفیئة من محطة معالجة الغباوي وتلك

بالصھاریج في عین غ المنقولة  ً استقبال میاه الصرف الصحي  في محطة السمرا زیادة    زال ومعالجتھا الحقا
معالجة    42،567بنحو   أن  الزیادة  تعني ھذه  السنة.  في  الكربون  أكسید  ثاني  الصحي  طن من  الصرف  میاه 

في  بالصھاریج  بنسبة    المنقولة  الدفیئة  انبعاثات غازات  الغباوي ستزید من  معالجة  ٪  74تبلغ حوالي  محطة 
ومعالجتھا الالحقة في محطة السمرا. عالوة على   عین غزالتقبالھا في محطة  مقارنة بالممارسة الحالیة الس

مطلب األداء   ألف طن من ثاني أكسید الكربون / السنة المشار إلیھ في  25نظًرا ألن التقدیر یتجاوز حد    ذلك،
لPR3(  3رقم   ا )  إلعادة  األوروبي  ال  والتنمیة،  العمار لبنك  میاه  معالجة  محطة  مشغل  على  صرف سیتعین 

والتنمیة لتقییم انبعاثات    العمارالصحي إجراء تقدیر سنوي لھذه االنبعاثات وفقًا لمنھجیة البنك األوروبي إلعادة ا
غازات االحتباس الحراري. یجب أن یشمل تقییم غازات الدفیئة جمیع االنبعاثات المباشرة من المرافق واألنشطة  

افة إلى االنبعاثات غیر المباشرة المرتبطة باستھالك الكھرباء  باإلض  المشروع،والعملیات التي تشكل جزًءا من  
من الشبكة الوطنیة بواسطة المشروع. وینبغي اإلبالغ عن ھذا التقدیر الكمي النبعاثات غازات الدفیئة إلى البنك  

 .العمار والتنمیةاألوروبي إلعادة ا
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 الغباوي محطة معالجة میاه الصرف الصحي في لتقدیر انبعاثات غازات الدفیئة . 8.2الجدول  

 الوحدة  مصدر انبعاثات غازات الدفیئة
محطة الغباوي لمعالجة میاه  

الصرف الصحي (تقدیرات عام  
2020 ( 

محطة السمرا لمعالجة 
 میاه الصرف الصحي 

تقدیرات انبعاثات غازات  
(بناء على معدل   الدفیئة

و  2017معلومات عام 
 ) 2019، و 2018

انبعاثات غازات الدفیئة المقدرة  
عالجة میاه الصرف في محطة م

الصحي في السمرا بسبب میاه  
الصرف الصحي المنقولة  

بالصھاریج الى محطة عین  
 غزال 

نقل  عن  الناتجة  الصحي  م   االنبعاثات  الصرف  بواسطة یاه 
 .فترض أن الفرق في انبعاثات غازات الدفیئة غیر ذي أھمیة - الصھاریج 

 - KWh/day 63,000.0 222,734.6 الصرف الصحيإجمالي الطاقة المستھلكة من محطة معالجة میاه  
 - KWh/month - 167,000.0 في عین غزال  الطاقة المستھلكة في منشأة المعالجة المسبقة

إلى محطة   عین غزال الطاقة التي یستھلكھا خط أنابیب الناقل من
 - KWh/month - 1,500.0 السمرا 

 1انبعاثات النطاق 
 - 329,763.3 16,731.0 / یوم  3م / یوم) 3تدفق میاه الصرف الصحي (م 

 - 5BOD ( 3g/m 2,700.0 591.1(الطلب األوكسجیني البیولوجي  
السكاني  أساس    (PE)المكافئ  م  2700على   / المیاه    3جم  من 

 PE 836,550.0 3,609,686.8 836,550.0 العادمة
1 PE  =54  غرام یومیًا 

(نسبة   المكافئ  السكان  السمر  )PEعدد  إلى    ا من  میاه  المنسوبة 
 23.2 - - % الصرف الحي المنقولة بالصھاریج والمفرغة في عین غزال 

 یة تشغیل المحطة: االنبعاثات من عمل
tonnes/year 83,655.0 216,581.2 50,193.0 i (  :محطة معالجة الغباوي(t/y) = PE * 0.10 2eCO 

ii ( :محطة السمرا(t/y) = PE * 0.06 2eCO 
الصرف   میاه  معالجة  محطة  داخل  المستھلكة  المولدة  الطاقة 

 الصحي: 
KWh/day 0.0 106,912.6 24,777.1 iالغباوي: ال یوجد (. 

iiمن الغاز الحیوي48:  ) السمرا ٪. 
 - kWh2g CO - Bio gas: 457/ عوامل انبعاث استھالك الطاقة 

بسبب الطاقة المولدة في محطة   CO2e كـانبعاثات غازات الدفیئة  
 :معالجة میاه الصرف الصحي

tonnes/year 0.0 17,833.6 4,133.0 iالغباوي: ال یوجد (. 
ii () :365) * 6- 10*   457*  106،912.6محطة السمرا 
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 الوحدة  مصدر انبعاثات غازات الدفیئة
محطة الغباوي لمعالجة میاه  

الصرف الصحي (تقدیرات عام  
2020 ( 

محطة السمرا لمعالجة 
 میاه الصرف الصحي 

تقدیرات انبعاثات غازات  
(بناء على معدل   الدفیئة

و  2017معلومات عام 
 ) 2019، و 2018

انبعاثات غازات الدفیئة المقدرة  
عالجة میاه الصرف في محطة م

الصحي في السمرا بسبب میاه  
الصرف الصحي المنقولة  

بالصھاریج الى محطة عین  
 غزال 

 2 النطاقانبعاثات 
 استھالك الطاقة من الشبكة: 

KWh/day 

   
i  :الغباوي  (100<= الوطنیة  الشبكة  من   ٪ 
 )63،000  *365  *706   *10-6( 63,000.0 - - 

ii ( :10,323.8 44,546.9 - .٪ من الشبكة الوطنیة20محطة السمرا 
iii (منشأة AGTP (167,000.0/30) - .للمعالجة المسبقة= 

5,566.7 38,702.5 

iv ( خط أنابیب ناقل من AGTP  30/(1,500.0/30) - .السمراإلى محطة= 
50.0 347.6 

 - 706الشبكة:  kWh2g CO 706.00/ عوامل انبعاث استھالك الطاقة 
 :CO2e  كـاستھالك الطاقة من الشبكة  

tonnes /year 

   
i) :16,234.0 ) 6-10*   706*   365*  63،000) الغباوي - - 

ii () :2,660.3 11,479.3 - 365) * 6-10*  706*  44،546.9السمرة 
iii (منشأة AGTP :لما قبل المعالجة 

 )5،566.7   *706  *10 -6 * (365 - 1,434.5 9,973.2 

iv ( خط أنابیب ناقل من AGTP :إلى محطة السمرا 
 )50  *706   *10-6 * (365 - 12.9 89.6 

 2و 1مجموع انبعاثات النطاق 
 57,321.7 247,341.4 99,889.0 باألطنان / السنة  الكربونثاني أكسید كمعادل لإجمالي االنبعاثات 

میاه  معالجة  عملیة  بھا  ساھمت  التي  لالنبعاثات  المئویة  النسبة 
 الصحي الصرف 

% 83.7 87.6 87.6 

 12.4 12.4 16.3 % النسبة المئویة لالنبعاثات الناتجة عن استھالك الكھرباء

نسبة میاه الصرف   تقدیرلیتم    % 23.2استخدام نسبة    وبناء علیھ تم٪.  23.2التي تعادل  )  PE(  المكافئ  المستھلكة تتناسب مع نسبة عدد السكان* بافتراض أن كمیة الكھرباء  
 ا. وضربھا في إجمالي استھالك الطاقة لمحطة السمر الصحي المنقولة بالصھاریج والمعالجة في محطة السمرا
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 مصادر المیاه

تعتبر المخاطر التي تھدد موارد المیاه الجوفیة داخل منطقة المشروع   ،6.1.5من المعلومات الواردة في القسم  
میاه الصرف الصحي الداخلة الى  منخفضة حیث أن مرفق معالجة میاه الصرف الصحي صمم لمنع تالمس  

توجد   ذلك،التربة. عالوة على  المحطة مع   المیاه   ال  المشروع وتحدث موارد  میاه جوفیة ضحلة في منطقة 
سوف تتدفق   لذلك،الجوفیة داخل منطقة المشروع داخل طبقات میاه جوفیة على مستویات عمیقة للغایة. وفقًا  

).  B3مائي (  خزانوھو    المارلي،  -  يعلى مسافة قصیرة داخل تشكیل الموقر الطباشیر  میاه صرف صحيأي  
المتوقع مواجھتھ ھو  أول نظام لطبقة   الحزان   الذي یتم فصلھ عن السطح بواسطة  B2 / A7المیاه الجوفیة 

 كبیرة، منخفضة. على الرغم من أن أي تلوث للمیاه الجوفیة یعتبر ذا أھمیة  الرأسیة  النفاذیة  الذو    (B3)  المائي
وعلى  .ثانویة  یًرا ذو أھمیةمما یجعلھ تأث  مرجح،إال أن احتمال حدوث تلوث للمیاه الجوفیة یعتبر أمًرا غیر  

الـتاكد من   المشروع بھدف  لموقع  بئر موجود  المیاه من أقرب  لنوعیة  ذلك، یطلب تطبیق مراقبة  الرغم من 
المیاه الجوفیة. المتوفرة داخل دائرة قطرھا  یقدم الئحة لآل  6.6الجدول   حمایة مصادر  كم حول موقع    6بار 

 . محطة معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة

تعزیز إمدادات میاه   من ناحیةالمعالجة سیكون لھا تأثیر إیجابي    میاه الصرف الصحيفإن    أخرى،من ناحیة  
، فإن الخیار االفتراضي  ھذه الدراسةمن    3.2الري داخل منطقة دراسة المشروع. كما ھو موضح في القسم  

في الوادي القریب. لم یكن ھذا التصریف متعلقًا باآلثار البیئیة أو  لھذه المرحلة من المشروع ھو التصریف  
حیث  المعالجة ستفي بالمعاییر المطلوبة لتصریفھا في الودیان (  میاه الصرف الصحياالجتماعیة المحتملة ألن  

المتوقع  ) ومن  اتباعھامیاه الري من الفئة "أ" التي سیتم    من معاییرأقل صرامة  معاییر التصریف الى الودیان  
 أن تتبخر معظم المیاه قبل الوصول في النھایة إلى نھر الزرقاء أو التسلل إلى موارد المیاه الجوفیة.

 

 معالجة الحمأة

سنوات.   7وتجفیفھا. سیتم تخزین الحمأة المجففة في الموقع على مدار فترة  ونزع المیاه منھا  سیتم تكثیف الحمأة  
مستقرة ال تتسبب في تكاثر الحشرات أو تعمل كمصدر لمسببات األمراض سیؤدي عالج الحمأة ھذا إلى حمأة  

من غیر المحتمل أن تكون الحمأة المستقرة    الصحیحة،ل الرائحة. وفقًا إلجراءات التشغیل والصیانة  یوكذلك تقل
ة  تكون نتیج  ذلك،ذباب أو الحشرات أو مسببات األمراض. عالوة على  الالرائحة أو    بسبب   إلزعاجلمصدًرا  

ً أي احتمال للرائحة منخفضة حیث ستقتصر على المنطقة المجاورة لمنطقة التخزین مما یجعل ھذا التأثیر     ثانویا
 ال بد من اتخاذ تدابیر لمراقبة تخزین الحمأة للتأكد من أنھا لن تصبح مصدر إزعاج.  ذلك،. ومع ضئیالً إلى 

٪ من  22یل حجم الحمأة وزیادة جفافھا إلى حوالي  سیتم التخلص من الحمأة میكانیكیاً لتقل  قبل،كما نوقش من  
٪ من  50الدفیئة لتجفیف الحمأة المبللة بنسبة تصل إلى    األسرة  محتوى المادة الجافة. وسیتبع ذلك تقنیة تجفیف

فإن النھج الحالي للتخزین في الموقع    ذلك،مما یقلل بدرجة كبیرة من حجم الحمأة. ومع    الجافة،محتوى المادة  
  الحمأة في   لوب استراتیجیة وطنیة طویلة األجل من حیث إدارة الحمأة. قد یشمل ذلك التخلص منمؤقت. مط

الغباوي أو قد یتطلب االستثمار في منشآت حرق جدیدة أو   النفایات الصلبة في  جدیدة أو حتى   مكبات مكب 
اإلدارة طویلة المدى ھذه تغییرات في التشریعات بحیث یمكن استخدام الحمأة المتولدة كأسمدة. تتطلب خیارات  

 االستثمار في استراتیجیة طویلة األجل على المستوى الوطني.
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 تغیر المناخ بسبب  مخاطرال

قد یؤثر تغیر المناخ على كفاءة محطات معالجة میاه الصرف الصحي بسبب التغیرات في العوامل    عام،بشكل  
والفیضا  األمطار  وھطول  القصوى  الحرارة  درجات  مثل  المنات.  المناخیة  من  الزیادات كما  تؤدي  أن  مكن 

  ذلك،). ومع  WERF  ،2009المتوقعة في درجات الحرارة المحیطة إلى تحسین أداء محطات معالجة المیاه (
رائحة كبریتید الھیدروجین وكذلك  سبب فإن الزیادة في درجة الحرارة تزید أیًضا من احتمالیة حدوث مشاكل ب

زیادة   قد یؤدي الىمعلمات جودة المیاه، مما    معدالت ر  یل األكسجین الذائب وتغیی تقل من الممكن أن تؤدي الى  
 ). WERF ،2009متطلبات الطاقة لتشغیل معدات التھویة (

خطر حدوث أضرار   اآلثار األخرى لتغیر المناخ على محطات معالجة میاه الصرف الصحي تتمثل في زیادة
الفیضانات. توجد مرافق میاه الصرف الصحي عادة في المناطق المنخفضة داخل مستجمعات  سبب  للمنشآت ب

 ). WERF ،2009للفیضانات ( ھا لخطرمما یؤدي إلى تعرض  المیاه،

  لصحي،اوبالنظر إلى اآلثار المحتملة لتغیر المناخ على محطات معالجة میاه الصرف    المشروع،بالنسبة لھذا  
فإن تقییم الخیار األكثر قدرة على التكیف مع تغیر المناخ لمعالجة میاه الصرف الصحي في منطقة من المتوقع  

الحمأة المنشطة، على الرغم من  أن    أظھر  األمطار،وتناقص    تبخرأن تزداد فیھا درجة الحرارة السنویة وال 
متطلبات لارتفاع  الھا  میاه  معالجة  خیارات  أكثر  ھي  للطاقة،  مقاومة  الصحي  لمناخ  تغیرات  صرف 

)Adonadaga،  2014  میاه معالجة  لمحطة  المتوقعة  المحتملة  المناخ  تغیر  تحدیات   / مخاطر  تتضمن   .(
 الصرف الصحي المقترحة في الغباوي ما یلي: 

 ومع ذلك،   لحق بمرافق محطات معالجة میاه الصرف الصحي:قد ی  زیادة الفیضان وخطر الضرر الذي
ھدید من ھذا القبیل داخل موقع المشروع ألن منطقة مستجمعات المیاه التي ستتولد عنھا  ال یوجد أي ت

ھي   لالفیضانات  أن  محدودة  إلى  بالنظر  نفسھا.  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  محطة  أرض  مساحة 
مستوى ھطول األمطار في موقع محطة معالجة میاه الصرف الصحي منخفض وأن مساحة مستجمعات 

لمرافق محطة معالجة میاه    بالضرروال تشكل تھدیدًا    تعد قلیلةفإن الفیضانات الناتجة    صغیرة،المیاه  
 الصرف الصحي.

   :نصیب    الى ارتفاععادة ما یؤدي ارتفاع درجة الحرارة  احتمالیة حدوث تغییرات في الطلب على المیاه
لي التأثیر على قدرة محطة معالجة  إلى زیادة استھالك المیاه وبالتاوالفرد من الطلب على المیاه أثناء  

بالنظر إلى أن نصیب الفرد من المیاه المتاحة في األردن محدود وأن   ذلك،میاه الصرف الصحي. ومع  
فمن غیر المحتمل حدوث زیادة في استھالك الفرد من    ینخفض،من المتوقع أن    األمطارمعدل ھطول  

 المیاه.
  عالج بسبب زیادة في درجة الحرارة:تواجھ عملیة ال التي قد المحتملة التحدیات 

فإن ھذا    ذلك،تأثیر التغیر في درجة الحرارة على تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي. ومع   -
سیكون لھ تأثیر إیجابي ألن ارتفاع درجة الحرارة سیكون لھ تأثیر إیجابي على كفاءة العالج الحمأة  

ا درجة  المتوقعة في  الزیادة  التقلیدیة.  الحیوي   التخمر، لحرارة ستزید من  المنشطة  التحلل  یعني  مما 
 المعزز في عملیة ھضم الحمأة.

فإن   الحرارة،تأثیر ارتفاع درجة الحرارة على زیادة تولید كبریتید الھیدروجین. مع ارتفاع درجات   -
  قد نظًرا ألن میاه الصرف الصحي    ذلك،احتمال تولید كبریتید الھیدروجین سیزید على األرجح. ومع  

فإن احتمالیة زیادة تولید الرائحة بسبب الزیادة   األرض،م حفظھا في خزانات الصرف الصحي تحت ت
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في درجة الحرارة تعتبر منخفضة. ھذا ال یزال مصدر قلق منخفض في أعمال صیانة محطات معالجة  
 میاه الصرف الصحي وكذلك أسّرة تجفیف الحمأة. 

نزح  - الحرارة على  التغیر في درجة  المتوقعة في درجة    ذلك،الحمأة. ومع    تجفیف\تأثیر  الزیادة  فإن 
 الحرارة سوف تعزز تجفیف الحمأة.

  :إن احتمال تكثیف صدمات أسعار الطاقة في المستقبل    اآلثار المترتبة على الزیادة في أسعار الطاقة
رفع تكلفة تشغیل محطات معالجة میاه الصرف الصحي وخاصة تلك التي تعتمد عملیات المعالجة  سی

معالجة عبر  الإلى محطة    میاه الصرف الصحيحیث یتم نقل    ذلك،البیولوجیة المیكانیكیة. عالوة على  
من قبل  ج  لحمولة الصھاری غیر القانوني    التفریغ فإن الزیادة في أسعار الطاقة قد تشجع على    ،صھاریج

 النقل الخاصة بھم.  الیفتوفیر تكالنضح بھدف  صھاریجسائقي 
 

لتكیف مع تغیر المناخ. یعتمد تقییم التأثیرات ل  لمشروع لتحدید أي احتیاجات الزمةاتم إجراء تحلیل لمدى تعرض  
ي) على  وتحدید أولویاتھا على تحدید أھمیة التأثیر من حیث احتمال حدوثھ وتبعاتھ (من حیث مستوى التحد 

 . 8.3الجدول  المشروع كما ھو موضح في 

تم تحدید تدابیر التكیف للحد من القابلیة للتأثر    في مواجھة تحدیات التغیر المناحي،  المشروعمن أجل مرونة  
على مدى عمر المشروع والمخاطر المتبقیة فیما یتعلق بأخطار المناخ الحرجة للتحدیات التي تم تقییمھا لتكون  

فإن غالبیة التأثیرات المحتملة الناجمة عن تغیر المناخ على  8.3  دولللج وفقًاوذات أھمیة متوسطة إلى كبیرة. 
  القضایا التالیة ذات معالجة میاه الصرف الصحي المخطط لھا إما إیجابیة أو ذات أھمیة ضئیلة. اعتبرت    محطة

 إلى األھمیة الكبرى:  ضئیلةال األھمیة

   األشغال في  الھیدروجین  كبریتید  تولید  عن  الناتجة  الرائحة  في  المحتملة  للزیادة  األھمیة  تحٍد ضئیل 
 زح الحمأة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.الرئیسة وكبریتید الھیدروجین في ن

   تحٍدّ ضئیل األھمیة یتمثل في زیادة تكلفة تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي بسبب صدمات
 أسعار الطاقة.

   من قبل سائقي  لحمولة الصھاریج  غیر القانوني    التفریغعلى  رئیسة للزیادة المحتملة    أھمیةذات  تحدي
 ي أسعار الوقود وبالتالي الزیادة في تكلفة النقل. بسبب الزیادة فالنضح  صھاریج

 

بمرور   التأثیرات تدریجیاً  المتوقع أن تظھر ھذه  تكیفیة    الوقت،من  مما یوفر فرصة للحصول على استجابة 
  ، WERFكجزء من دورات إعادة التأھیل / االستبدال الروتینیة بدالً من تحدیدھا كمتطلبات رأسمالیة إضافیة (

كانت تدابیر التكیف التي تم تحدیدھا مع فریق التقییم الفني بمثابة إجراءات قائمة على    ذلك،). وبناًء على  2009
 التشغیل وتشمل: 

  ) التشغیل والصیانة المناسبةO&M  :لنظام التحكم في الرائحة في محطة معالجة میاه الصرف الصحي (
لتلبیة المقترح  الرائحة  في  التحكم  نظام  تصمیم  عام    تم  (أي  المشروع  عمر  طوال  الحالیة  الظروف 

). ال یُتوقع أن تؤدي الزیادة المحتملة في درجة الحرارة إلى زیادة تولید الرائحة بشكل كبیر نظًرا  2045
ستتلقى   الصحي  الصرف  میاه  معالجة  أن محطة  تخزینھ  میاه صرف صحيلحقیقة  في خزانات    اتم 

نات محدودة لزیادة انبعاث كبریتید الھیدروجین. عالوة  إمكا  الدیھلذا  الصرف الصحي تحت األرض و
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 مكن زیادة قدرة نظام التحكم في الرائحة على أساس الحاجة. من الم ذلك،على 
   میاه الصرف الصحي: یتم بالفعل مراقبة نقل میاه الصرف الصحي بواسطة  نقل  مراقبة حركة صھاریج

التتبع   نظام  االصھاریج كجزء من  الصرف  میاه  البیئة. ستقوم  لصحي  ناقالت  لوزارة  اإلنترنت  عبر 
، وبالتالي،  النقلصھاریج  من قبل    میاه الصرف الصحيلبالكشف عن أي إلقاء غیر قانوني    وزارة البیئة

 التحدي تحت السیطرة. ھذا یعتبر
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 . تقییم مدى تأثر المشروع بتغیر المناخ 8.3الجدول  

مكونات المشروع  
واألنشطة ذات الصلة  

 (أین؟) 

 توصیف المخاطر  األھمیة  )ولماذا؟كیف  (  تھدیدات محتملة بسبب تغیر المناخ
 (ملموس / غیر ملموس) 

 األھمیة  النتیجة  االحتمالیة 

 المرحلة األولیة 
الصرف   میاه  كمیة 

 الصحي 
بسبب الزیادة في استھالك المیاه للفرد    كمیة میاه الصرف الصحي الداخلة الى المحطةزیادة محتملة في  

معدل ھطول  بالنظر إلى أن توافر المیاه للفرد في األردن محدود وأن    ذلك،خالل موجات الحرارة. ومع  
 .فإن احتمال زیادة استھالك الفرد من المیاه یعتبر غیر مرجح ینخفض،من المتوقع أن    األمطار

من غیر  
 المرجح 

 - ضئیلة  منخفضة 

الرمل والصخور  مصائد  
 والفحص 

التي سیولد منھا    ذلك،تھدید محتمل بحدوث ضرر بسبب السیول. ومع   فإن منطقة مستجمعات المیاه 
الفیضان ھي مساحة أرض محطة معالجة میاه الصرف الصحي نفسھا. بالنظر إلى أن مستوى ھطول  

تولدھا    من الممكنتعتبر الفیضانات المفاجئة التي    صغیرة،األمطار منخفض ومساحة مستجمعات المیاه  
مھوى ال - ضئیلة  ضئیل تأثیر  محتمل  .لكنھا ستكون ضئیلة مفاجئة، نات من المرجح أن تتولد فیضا   وبالتالي،ضئیلة.    حصى 

)Aerated Grit (  
والزیوت   الدھون  وإزالة 

 والشحوم 

في   التحكم  وحدات 
 الرائحة 

یزید  سفإن احتمال تولید كبریتید الھیدروجین سیزید على األرجح وبالتالي    الحرارة،مع ارتفاع درجات 
نظًرا ألن میاه الصرف الصحي عبارة یتم حفظھا في خزانات الصرف    ذلك،من مشكلة الرائحة. ومع  

فمن المتوقع    مغلقة،الصحي تحت األرض ونقلھا إلى محطة معالجة میاه الصرف الصحي في صھاریج  
 .المحتملة في الرائحة الناتجة بسبب الزیادة في درجة الحرارة المحیطة منخفضةأن تكون الزیادة 

 - ثانویة  منخفضة  جداً  محتمل

 مرحلة المعالجة االبتدائیة 
من المحتمل أن تتولد الفیضانات    قبل،تھدید محتمل لألضرار بسبب الفیضانات المفاجئة. كما نوقش من   خزان التكافؤ 

 - ضئیلة  تأثیر ضئیل  محتمل  .لكنھا ستكون ضئیلة المفاجئة،
 األولیة   خزانات الترسیب

 الحمأة المنشطة التقلیدیة  - المعالجة الثانویة مرحلة 
وخزانات   التھویة  خزان 

 األكسدة 
من المحتمل أن تتولد    قبل،. كما تمت مناقشتھ من  الفیضانات المفاجئةتھدید محتمل بحدوث ضرر بسبب  

 - ضئیلة  ضئیل  تأثیر محتمل  .ولكنھا ستكون ضئیلة مفاجئة، فیضانات 

 - تأثیر ایجابي  ایجابیة  محتمل  .زید من قدرة المعالجة في خزانات التھویة والتأكسدی سرع التفاعل وبالتالي  ی زیادة درجة الحرارة سوف  

من المحتمل أن تتولد    قبل،. كما تمت مناقشتھ من  الفیضانات المفاجئةتھدید محتمل بحدوث ضرر بسبب   الثانوي الترسیب  خزان 
 - ضئیلة  ضئیل  تأثیر محتمل  .ولكنھا ستكون ضئیلة مفاجئة، فیضانات 

 الثالثة  المعالجة  مرحلة 

البطیئة   الرمل  مرشحات 
 كأسّرة رملیة مستطیلة 

من المحتمل أن تتولد الفیضانات    قبل،تھدید محتمل لألضرار بسبب الفیضانات المفاجئة. كما نوقش من  
 - ضئیلة  تأثیر ضئیل  محتمل  .لكنھا ستكون ضئیلة المفاجئة،
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مكونات المشروع  
واألنشطة ذات الصلة  

 (أین؟) 

 توصیف المخاطر  األھمیة  )ولماذا؟كیف  (  تھدیدات محتملة بسبب تغیر المناخ
 (ملموس / غیر ملموس) 

 األھمیة  النتیجة  االحتمالیة 

 - ایجابي تأثیر   ایجابیة  محتمل  .الزیادة المحتملة في درجة الحرارة یعزز النشاط المیكروبیولوجي وبالتالي یعزز الترشیح

الكلورة عن طریق حقن  
 غاز الكلور 

من المحتمل أن تتولد الفیضانات    قبل،تھدید محتمل لألضرار بسبب الفیضانات المفاجئة. كما نوقش من  
 - ضئیلة  تأثیر ضئیل  محتمل  .لكنھا ستكون ضئیلة المفاجئة،

میاه  خزان إعادة استخدام  
الصحي   الصرف 

 المعالجة 

من المحتمل أن تتولد الفیضانات    قبل،تھدید محتمل لألضرار بسبب الفیضانات المفاجئة. كما نوقش من  
 محتمل  .لكنھا ستكون ضئیلة المفاجئة،

 ضئیلة  تأثیر ضئیل 
- 

 معالجة الحمأة 
الھوائي   الھضم  جھاز 

 السمیك الثقیل 
 - تأثیر ایجابي  ایجابیة  جداً  محتمل .الزیادة المحتملة في درجة الحرارة تزید الھضم 

الحمأة    تجفیف\ نزح
الطرد   أجھزة  باستخدام 

 المركزي 

 .زیادة درجة الحرارة قد تزید من مشاكل الرائحة بسبب زیادة التخمیر
 - ثانویة  منخفضة  جداً  محتمل

الحمأة   تجفیف  أسرة 
 الدفیئة

نوقش من   كما  المفاجئة. ولكن  الفیضانات  بسبب  تتولد    قبل، تھدید محتمل لألضرار  أن  المحتمل  من 
 - ضئیلة  تأثیر ضئیل  محتمل  .لكنھا ستكون ضئیلة المفاجئة، الفیضانات 

 - تأثیر ایجابي  ایجابیة  جداً  محتمل .زیادة درجة الحرارة ستزید من تجفیف الحمأة

نوقش من   تخزین في الموقع  كما  المفاجئة.  الفیضانات  بسبب  المخزنة  للحمأة  محتمل  تتولد    قبل،تھدید  أن  المحتمل  من 
 .لكنھا ستكون ضئیلة المفاجئة، الفیضانات 

من غیر  
 - ضئیلة  منخفضة  المرجح 

لیس من المتوقع أن یؤثر االنخفاض المتوقع في ھطول األمطار والزیادة في درجة الحرارة على الحمأة  
 .المجففة المخزنة

من غیر  
 - ضئیلة  تأثیر ضئیل  المرجح 

 نشاطات ذات عالقة 
استخدام   میاه  إعادة 

الصحي   الصرف 
 المعالجة 

الصرف الصحي المعالجة  صبح إعادة استخدام میاه  ی س   ،مع تسارع التغیر المناخي وتفاقم ندرة المیاه 
 - تأثیر ایجابي  ایجابیة  جداً  محتمل .أكثر أھمیة

لتشغیل  تكلفة   الطاقة 
میاه   معالجة  محطة 

 الصرف الصحي 

من المحتمل أن تحدث صدمات في أسعار الطاقة في المستقبل وترفع من تكلفة تشغیل محطة معالجة  
فإن تغیر المناخ لیس ھو العامل الوحید الذي یؤثر على أسعار الطاقة    ذلك، میاه الصرف الصحي. ومع 

 .یر المناخ یكون ذا تأثیر متوسطوبالتالي فإن التأثیر المحتمل بسبب تغ
 - ثانویة  متوسطة  محتمل 

  صھاریج تنقل  حركة  
 النضح 

احتمال   وبالتالي زیادة  النقل  تكلفة  إلى زیادة  الوقود  أسعار  في  المحتملة  الزیادة  غیر    التفریغستؤدي 
 ملموس  كبیرة  مرتفعة جداً  محتمل .القانوني
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 البیئة البیولوجیة 8.3.2

مرحلة   مفتوحة    التشغیل،خالل  میاه صرف صحي  خزانات  للموقع  األنواع  وسیكون  بعض  تجذب  قد  التي 
الثدییات والطیور. على الرغم من أن ھذه األحواض قد تكون بمثابة موطن من صنع اإلنسان  الحیوانیة مثل  

ألمراض والملوثات قد تؤثر سلبا أیضا على الثدییات ، فإنھا قد تشكل مصدراً ل للطیور المائیة ومصدر للغذاء
نخفاض معدل انتشار عواقب منخفضة بالنظر إلى اومع ذلك، یعد ذا    ممكن،والطیور. إن حدوث ھذا التأثیر  

ویمكن تخفیفھ عن طریق تسییج الموقع ثانویة  ذا أھمیة    ھذا التأثیر  أنواع الطیور والثدییات في المنطقة مما یجعل
المفتوحة الھبوط في األماكن  المائیة من  المناسبة لمنع الطیور  میاه  استقبال  خزانات    وفي  واستخدام الوسائل 

 د الطیور من قبل العاملین بالمشروع.باالضافة، یجب منع صی الصرف الصحي.

 

 االجتماعیة -ةالبیئة االقتصادی 8.3.3

 تصورات المجتمع المحلي

(تم    المشروععن بعض المخاوف من تشغیل ھذا  الحضور  عبر    التشاور مع المجتمع المحلي،خالل عملیة  
المعدة لھذا المشروع). وذكروا أن مخاوفھم    مشاركة الجھات ذات العالقةخطة  في  تضمین المزید من التفاصیل  

المجتمع المحلي بما فیھ الكفایة. عالوة    تشركتنبع من حقیقة أن المشاریع السابقة في منطقة عمان الشرقیة لم  
الصحة العامة في المنطقة بسبب التلوث المحتمل من العدید    على  لالتأثیر المحتملدیھم مخاوف من    ذلك،على  

  ھم لفھم مخاوفعدة لقاءات مع المجتمع المحلي    الدراسة وبحضور وزارة المیاه والريى فریق  من المشروع. أجر
توقعاتھم بشأن ما یمكن القیام بھ ضمن   التعرف علىباإلضافة إلى    المشروع،التي تتعلق على وجھ التحدید بھذا  

 للتقلیل من مخاوفھم. نطاق المشروع 

خطة مشاركة  مراحل تصمیم المشروع ومراحل تقییم األثر البیئي واالجتماعي، بما في ذلك إعداد  تضمنت 
للتطبیق لمعالجة مخاوف المجتمع المحلي لتقلیل أي آثار محتملة   ةالعدید من التدابیر القابل،  الجھات ذات العالقة

قد أخذت في  محطة المعالجة صمیم. تجدر اإلشارة إلى أن معاییر تالمجتمع المحليقد تؤثر على تصورات  
عالوة على    البیئة،االعتبار تقنیات معالجة الحمأة المتقدمة لتقلیل الرائحة وضمان أفضل الممارسات لحمایة  

تم دمج تدابیر الحمایة من الفیضانات وحمایة المیاه الجوفیة في التصمیم. من المتوقع أن تكون المخاوف    ذلك،
ة المعالجة في حدھا األدنى ألنھا ستلتزم بالمعاییر األردنیة التي تتطلب أن تكون میاه  المتعلقة بالنفایات السائل

وبالتالي یمكن أن یستفید السكان المحلیون أو أي كیان    المطھیةالصرف المعالجة مناسبة لري الخضراوات غیر  
 ھا.آخر من

لتقلیل أي آثار محتملة على السكان  جتماعيدراسة تقییم األثر البیئي واال  تدابیر السالمة المروریة في  اقتراح  تم
 .والمستخدمین للطرق المحیطةالمحلیین  

مما   المشروع،أیًضا تدابیر إلشراك المجتمع المحلي خالل مراحل   تضمنت خطة مشاركة الجھات ذات العالقة
یتم دعمھا عن    والتي  متعددة،یتیح لھم الفرصة لتقدیم الشكاوى والتعبیر عن مخاوفھم من خالل قنوات رسمیة  

 .إلدارة ھذه العملیة  مراحل المشروعطریق تعیین مسؤول االتصال المجتمعي أثناء 

التدابیر المخففة لھاالمجتمع المحلي قد    مخاوفنظًرا ألن   المتوقع أال  تم اخذھا بعین االعتبار ووضع  ، فمن 
مع   ج إلى مزید من اإلدارةفستكون لھا عواقب عالیة وستحتا  حدثت،ولكن إذا    إضافیة،  یكون ھناك مخاوف
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المحلي تدابیر  االمر  یتطلب    كما.  المجتمع  للسماح الداریة  اإلاتخاذ  التشغیل  تنفیذھا خالل مرحلة  لیتم  مناسبة 
تدابیر التخفیف    التأكد من تطبیقباإلضافة إلى    رسمیة،للمجتمع المحلي بتقدیم شكاوى من خالل آلیة شكوى  

 .لتقلیل اآلثار البیئیة المحتملة ثر البیئيتقییم األ ة دراس المنصوص علیھا في

یتماشى مع   بما  االجتماعیة  المسؤولیة  مبادرات  تنفیذ  التشغیل مسؤولیة  أثناء مرحلة  المشغل  عاتق  تقع على 
الوزارة والمشغل في مرحلة  یجب تنسیق األنشطة التفصیلیة بین وزارة المیاه.ل  المجتمعیةاستراتیجیة المسؤولیة  

 . التشغیل

 

 الصحة والسالمة المجتمعیة

عملیات المشروع ھم فریق من  مباشرة  ان یكون األشخاص المتأثرین  المتوقع    إنھ منالتشغیل، فخالل مرحلة  
منیة  األتدابیر  ال. سیتم تسییج الموقع وتطبیق  الصھاریجوسائقي    وزارة المیاه والريمشغل المشروع وفریق  

خروج سائقي سیتم التحكم في دخول ووكذلك  مناسبة لتقیید الدخول إلى الموقع لألفراد غیر المصرح لھم.  ال
من    الصھاریج  تفریغ    تطبیقكجزء  أثناء  السالمة  مخاطر  لتجنب  الموقع  في  والسالمة  الصحة  إجراءات 
یتعلق. على الرغم من أن  المحطةفي    الصھاریج بما  نتائج    المخاوف  فمن غیر   عالیة،الصحة والسالمة لھا 

المحلي لمخاطر الصحة والسالمة من ع المجتمع  أفراد  أن یتعرض  بعد بسبب   المحطة وذلك ملیات المرجح 
ان    كم مما یؤدي إلى  5على بعد أكثر من    تجمع سكنيحیث یقع أقرب    والمحطة  المسافة بین ھذه المجتمعات 

 .طفیفةأھمیة المحتمل ذو تأثیر یكون ال

كم    7.5(المتواجدون على مسافات تتجاوز    الدراسة٪ من المستجیبین  78أن    ت الدراسة األسریةكشف  ذلك،ومع  
من موقع المشروع) لدیھم مخاوف بشأن تأثیر المشروع سلبًا على صحة أسرھم. كانت ھذه المخاوف مرتبطة 

أدى إلى انخفاض نوعیة الحیاة والحاالت الصحیة المزمنة للجھاز التنفسي  قد  مما    الھواءبزیادة الروائح في  
تم النظر إلى وجود آلیات مساءلة   لذلك،.  المستجیبین في الدراسة  ناء على ما ذكرهبوذلك    والجلد وحتى السرطان

البیئي واآلثار الصحیة    وشفافة،فعالة   التلوث  بقضایا  یتعلق  فیما  أنھا عناصر حاسمة   المحتملة،خاصة  على 
 لزیادة ثقة المجتمع تجاه االلتزام البیئي واالجتماعي للمشروع. 

 

 العملفرص سبل العیش و

ن  وأ .  ةأن تصور المجتمع المحلي ھو أن خلق فرص العمل نتیجة للمشروع محدود   ت الدراسة األسریةظھرأ
في   االقتصادیة  الفرص  للشباب    السكان، بحسب    المنطقة،ندرة  جذابة  فرًصا  محلیًا  المتاحة  الوظائف  تجعل 

للمشروع تأثیر إیجابي على    ٪ فقط من المستجیبین أن یكون29یتوقع    ،الدراسة األسریةوالشابات. بناًء على  
ھذه الفوائد المحتملة بالتزام سلطة    وقد ربطوا  سبل عیش أسرھم. ارتبطت ھذه التوقعات بخلق فرص العمل

میاه   استخدام  في  المستقبل  في  المحتملة  والفوائد  المحلیین  للسكان  المشروع  في  العمل  فرص  بتوفیر  المیاه 
عیة والسماح باستخدام األراضي لزراعة محاصیل العلف. فیما الصرف الصحي المعالجة لدعم األنشطة الزرا

یعتقد المجتمع المحلي أن المشروع سیكون لھ تأثیر ھادف إذا كان المجتمع المحلي سیشغل    العمل،یتعلق بفرص  
 الوظائف الفنیة والمھنیة. 
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فقد    المحلي،من قبل المجتمع    فیما یتعلق بالفائدة المستقبلیة المحتملة لتوفیر میاه الصرف المعالجة الستخدامھا
ال بد من زیادة الوعي    ذلك،تم النظر إلى ھذا كإجراء واحد للتخفیف من تأثیر المشروع على سبل عیشھم. ومع  

 .میاه الصرف المعالجةلبشأن االستخدام المسموح بھ واآلمن 

خاصة على سبل العیش    المحلیة،٪ من المستجیبین تأثیًرا سلبیًا بدرجة ما على سبل العیش  44یتوقع    ذلك،ومع  
 المرتبطة بالثروة الحیوانیة. كان أحد األسباب ھو التأثیر المحتمل للتلوث على رفاھیة الماشیة.

مدیر    ل ذلكویشم  شخًصا، 30لعدد قد یصل الى  لمشروع فرص عمل وتدریب متخصص  سیوفر ابشكل عام، 
التشغیل   من  كجزء  لتوظیفھم  والعمال)  اإلداریون  والموظفون  والفنیون  والمشغلون  والمھندسون  المشروع 

  وكما یراھا المجتمع المحلي،  الفرص،فإن ھذه  ذلك، كأثر إیجابي. ومع  الجانب والصیانة الفریق. یتم تقییم ھذه 
إلدارة توقعات المجتمع المحلي وتحقیق   لذلك،نة.  محدودة العدد وتتطلب أشخاًصا یحملون مؤھالت تقنیة معی

المجتمع المحلي في المشروع في حالة   التوظیف منأن یتم    یجب على المشغل  الجانب،أقصى استفادة من ھذا  
 . المؤھالت  توفرت 

 

 خدمات الصھاریجتكلفة  المجتمعات على تحملقدرة 

بواسطة الصھاریج الى المحطة في    ف الصحيرسوم نقل الصرالزیادة في  مثل قدرة المستخدمین على دفع  ی
 بعد ان كانت محطة استقبال الصھاریج في منطقة عین غزال.   عالمشرو بالمرتبطة    المخاوف أحد  منطقة الغباوي  

) مدى قدرة األسر على تحمل تكالیفھا  2019  األول والذي أعد في كانونتقریر الجدوى المبدئي للمشروع (  بیّن
والز التكالیف  داخل محافظتي عمان  تحمل  القدرة على  لتحلیل  العام  لإلطار  وفقًا  لرقاء.  األوروبي  وفقا  لبنك 

فإن القدرة على تحمل التكالیف ھي حصة دخل / إنفاق األسرة الشھري على فواتیر    إلعادة االعمار والتنمیة،
المرافق.وھي    الخدمات  تكالیف خدمات  دفع  الفعلیة لألسر على  المالیة  تحمل    القدرة  القدرة على  تقییم  ركز 

 : ومن بینھا الرسوم،التكالیف على عدة متغیرات لتحدید القدرة على تحمل 

 ةدخل األسر 
 مستوى االستھالك 
  الرسوم الجمركیة 
  التحصیل  لمعد 
  التضخم 
  نمو الدخلمعدل 

 

تم حساب نسب القدرة على تحمل التكالیف عن طریق تقسیم نفقات المرافق المنزلیة على إجمالي إنفاق األسرة  
(أو حسب إجمالي الدخل عندما تكون البیانات غیر متوفرة). تعتبر فواتیر الخدمات العامة "ال یمكن تحملھا"  

 .٪ للمیاه والمیاه العادمة5وع تبلغ  والتي في سیاق ھذا المشر مسبقًا،عندما تتجاوز العتبة المحددة 
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البنك األوروبي    التقییم،لتنفیذ   التي أجریت للمشروع على عدة افتراضات مع  إلعادة  وافقت دراسة الجدوى 
 :تشمل و  االعمار والتنمیة

  األسرة؛ حجم 
 ؛ ومتوسط االستھالك لكل أسرة فةالتعر 
  و  األسرة؛متوسط إنفاق 
 التضخم . 

 

 :مل التكالیف إلى ما یلي خلص تحلیل القدرة على تح 

   القدرة على تحمل التكالیف في عمان: تمثل فواتیر المیاه والصرف الصحي مجتمعة في عمان حوالي
٪ من إجمالي إنفاق األسرة 4.7 فإنھ یشیر إلى  أخرى،٪ من إجمالي نفقات األسرة السنویة. من ناحیة  1.6

مما یدل على   ٪، 5لى تحمل التكالیف البالغة  القدرة ع حد . كالھما أقل من ة عشری ألدنى مرتبةالسنوي  
 .أن فواتیر الخدمات بأسعار معقولة

   الزرقاء: في محافظة التكالیف في  المیاه والصرف الصحي    الزرقاء،القدرة على تحمل  تمثل فواتیر 
٪ من إجمالي إنفاق األسرة السنوي  4.4  حین٪ من إجمالي إنفاق األسرة السنوي. في  2.4مجتمعة حوالي  

مما یدل على أن فواتیر    ٪،  5القدرة على تحمل التكالیف البالغة    حد . كالھما أقل من  ةعشری   ألدنى مرتبة
 .الخدمات بأسعار معقولة

 

االستنتاج   في    كلفةتكون  س  أعاله،بناًء على  في  الخدمات  المواطنین  فإن   والزرقاء،محافظتي عمان  متناول 
  بعض المناطق ستشھد لن ینشأ عنھ أي تأثیر. تجدر اإلشارة إلى أن    فوتحمل التكالی  االھتمام بالقدرة على الدفع

، من ناحیة  محطة عین غزال زیادة في تكلفة النقل بسبب المسافة البعیدة نتیجة لموقع المشروع الجدید مقارنة بـ
وسوف تشھد انخفاضا في تكالیف    المشروع،األخرى ستصبح أقرب إلى موقع  بعض المجتمعات  فإن    أخرى،

 .قلالن

 

 الصحة والسالمة المھنیة

  لذلك، ، أشار المجیبون إلى أن بیئة العمل ستشكل مخاطر محتملة على القوى العاملة.  الدراسة األسریةخالل  
أعرب المجیبون عن قلقھم من أن المشروع یتطلب تدابیر صارمة للصحة والسالمة لحمایة العمال من اآلثار 

 جل.األطویلة القصیرة والالصحیة السلبیة 

تشغیل وصیانة محطة معالجة میاه الصرف الصحي مجموعة من األنشطة التي قد تكون غیر آمنة    نیتضم و
للعمال. یمكن تصنیف المخاطر المحددة المرتبطة بالعمل في محطة معالجة میاه الصرف الصحي إلى أخطار  

 فیھا، خطار فوریة وشدیدة وال رجعة  فیزیائیة وكیمیائیة وبیولوجیة. غالبًا ما تكون نتیجة المواجھة مع ھذه األ
 ة. التأثیرات المحتملة لكل فئ 8.4الجدول یبین بل قاتلة. 
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 والتشغیل   مرحلتي االنشاءالمخاطر واآلثار المحتملة أثناء  .8.4الجدول  

 االثار المحتملة المخاطر 

 المحصورة الدخول والعمل داخل األماكن   المخاطر المادیة 
 .احتمال اإلصابة الخطیرة أو الوفاة بسبب انخفاض مستویات األكسجین −
ضرر محتمل لألنسجة الحیة أو الجھاز العصبي المركزي أو مرض شدید أو حتى الوفاة بسبب وجود   −

 ). (H2S أي) غازات سامة 
بسبب السوائل أو المواد الصلبة التي تتدفق إلى  احتمالیة الغرق واالختناق والحروق واإلصابات األخرى   −

 .المكان المحصور
 .زیادة مخاطر السكتة الدماغیة أو االغماء بسبب اإلجھاد الحراري −

 
 لعمل مع اآلالت الكھربائیة أو أجزاء منھا ا

 .التعرض لصدمة كھربائیة −
 الجروح والقطع من األطراف الحادة التي تسبب اصابات  −

 
 ل أنشطة العملالنزالق والسقوط خالا

 .السقوط في األحواض أو الحفر أو المرشحات أو الخزانات والذي یبب اإلصابات أو الغرق −
المواد   − الناجمة عن سقوط  الكواشف    الثقیلة،الضربات والكدمات  على    الكیمیائیة،بما في ذلك حاویات 

 . أو عن طریق االتصال مع اآلالت أو المركبات المتحركة العلویة،من الناقالت  المثال،سبیل 
 .الكیمیائیة المستخدمة في محطة المعالجة مثل الكلور  ابتالع الموادالتسمم المزمن عن طریق استنشاق أو   − المخاطر الكیمائیة 

  واالحماض الصرف الصحي ومستحضرات التنظیف    لمیاهألمراض الجلدیة الناتجة عن تعرض الجلد  ا −
 .إلخ والقلویة،

بواسطة    الھباء،تھیج األغشیة المخاطیة (ال سیما الجھاز التنفسي) بواسطة األبخرة الحمضیة أو القلویة أو   −
 .ومواد أخرى الھیدروجین،كبریتید 

 ساسیة الالتكس الناجمة عن استخدام قفازات الالتكس ح −
البروتوزوا ، الدیدان الطفیلیة والفطریات    الفیروسات،  البكتیریا،ألمراض الناجمة عن العوامل المعدیة (ا − المخاطر البیولوجیة

 .الموجودة في میاه الصرف الصحي الخام)
 .األمراض الناجمة عن التالمس مع السموم الصادرة عن العوامل المعدیة −
 ھاأثناء عملیة تجفیفألمراض الناتجة عن الحشرات أو القوارض المنتشرة في الحمأة ا −

 

تدابیر    اتباعالمجاورة من المشغل    على المناطقالوقایة من الحوادث في الموقع واآلثار الضارة بالصحة    تتطلب 
  المھنیة   القوانین والمبادئ التوجیھیة الخاصة بالصحة والسالمةومتطلبات  المع    بما یتماشىاالمتثال والمراقبة  

 العواقب فقد تكون    صحیح،. إذا لم یتم تطبیق تدابیر الرقابة بشكل  تشغیل المحطةاألردنیة والدولیة خالل مرحلة  
وإجراء الفحوصات  المحطةیقومون بتشغیل  مشغل المحطةمن الضروري التأكد من أن موظفي  لذلك،شدیدة. 
تملة التي قد تحدث في الموقع. یمكن القیام  الصحیة المح   بالعواقب درایة    بشكل منتظم وان یكونوا علىالتقنیة  

في  المحتملة  والمخاطر  الطوارئ  مع حاالت  التعامل  على  القدرات  وبناء  المناسب  التدریب  من خالل  بذلك 
 الموقع. 

  إنّ   المھنیة،لدیھ سیاسة حالیة للصحة والسالمة  المحطة المستقبلي (شركة میاھنا)   مشغلتجدر اإلشارة الى ان  
االلتزام بسیاسة الصحة والسالمة المھنیة وإجراءات الصحة والسالمة في الموقع أثناء أنشطة التشغیل والصیانة  
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مخاطر    تبقى احتمالیة حدوث   ذلك،لعمال. ومع  لالصحة والسالمة المھنیة    على  ثاراآلسوف یقلل بشكل كبیر من  
 العواقب شدیدة.مة المھنیة عالیة مما یجعل الصحة والسال

 

 نقل المھارات

المیاه  تقنیات معالجة  في  المھارات  نقل  للمجتمع ألنھ سیساھم في  المشروع فوائد  لھذا  یكون  أن  المتوقع  من 
 .العادمة إلى موظفي المشغل ومالك المشروع. تم تقییم ھذا التأثیر بأنھ إیجابي

 

 تحسین البینیة التحتیة

  الصرف المنقولة من الصھاریج   معالجة میاهمتوقع أن یعمل تشغیل المشروع المقترح على حل مشكلة  من ال
وتحسین قدرة   التشغیلیة،مما یقلل العبء التشغیلي الحالي واألعباء    محطة عین غزال التي كانت موجودة في
سیساعد    ان المشروع نیة التحتیة حیث  فإنھ یعتبر أثراً إیجابیاً من حیث خدمات الب   وبالتالي،معالجة میاه الصرف.  

في الحفاظ على ظروف صحیة أفضل للمجتمعات التي تقدم لھا الخدمات فضالً عن تعزیز حمایة البیئة في 
 المناطق. التي تخدمھا. ناھیك عن أن المشروع قد یخدم المزید من اطق المن

كان لدى المجتمع المحلي توقعات متفاوتة لتأثیر المشروع على    ،8.1الشكل  وكما ھو موضح في    ذلك،ومع  
أن المشروع یمكن أن یؤدي إلى   الدراسةیعتقد حوالي فقط ثلث المستجیبین في حیث البنیة التحتیة في المنطقة. 

لبنیة التحتیة والخدمات العامة في المنطقة. استندت توقعات اآلثار اإلیجابیة إلى أن تؤدي ھذه التطورات  تحسین ا
على األرجح إلى زیادة اإلنفاق على خدمات البنیة التحتیة في المنطقة مثل المرافق وشبكات الصرف الصحي  

 یة. العقوبات البیئ على تطبیق مراقبةالوتحسین الطرق والصیانة وزیادة 

 
 

 تصور المجتمع المحلي ألثر المشروع على البنیة التحتیة المحلیة  .8.1الشكل  
 ) 2020 الدراسة األسریة التابعة لھذه الدراسة،: المصدر (

 

 النقل والحركة المروریة 

المتوقع حدوث    التشغیل،أثناء مرحلة   المن  للصھاریمخاطر  بعض  المروریة  والحركة  النقل  والتي    جبسبب 
في محطة عین غزال ومن   حالیالقلق  ل  مثیرة. ھذه المسألة  لمیاه الصرف الصحيغیر القانوني    بالتخلص   تتعلق

62%

29%

9%
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النقل  من المتوقع أنھ مع زیادة مسافة  عند نقل المحطة الى منطقة الغباوي.  قلق  للمصدر  المتوقع ان تكون أیضا  
 غیر القانوني.   یة التخلص ستزداد أیًضا احتمال  من عین غزال الى منطقة الغباوي،

متابعة   القانوني    التخلص تتم  خاللغیر  من  تتبع    للصھاریج  یتم  نظام  حیث  البیئة  وزارة  مع  تزوید  مباشر 
للتخلص    الصھریج الصھاریج بأجھزة تتبع لمراقبة موقعھا حیث یرسل النظام إخطارات عندما یتم فتح صمام  

الصحيمن   الصرف  الغیر    غي  میاه  مالكي    یجب .  للتفریغ  مخصص الموقع  معلومات  الصھاریج إضافة 
عھم وطریقھم لتتبعھم وإخضاعھم  الحالیة حیث یتم إدخال معلومات موق وزارة البیئة والسائقین إلى قاعدة بیانات 

 .للمراجعة بحثًا عن أي انتھاكات 

القانوني    التخلص من المحتمل أن یحدث    ذلك،ومع   ذا عواقب كبیرة مما لمیاه الصھاریج ویكون األثر  غیر 
 . مع التأكد على أھمیة نظام التتبع اإللكتروني مع وزارة البیئة.یجعلھ ذا أھمیة متوسطة

بسبب الزیادة   المروري في المنطقة المحیطة بالمحطةنظام  ال  ىازدیاد المخاطر عللمتوقع  من ا  أخرى،من ناحیة  
في   المروال  حجمالمتوقعة  ال  ریةحركة  رأى    صھاریج.بسبب  أیًضا حیث  الخطر  ھذا  المحلي  المجتمع  یدرك 

رور في  ٪ من األسر التي شملھا االستطالع أن المشروع سیؤدي إلى تأثیر سلبي على حركة الم66حوالي  
في حالة مرورھا بالقرب  الغباوي،الصرف الصحي إلى  صھاریجالمنطقة وحالة الطرق. ویعتقدون أن حركة 

المناطق   الم  السكنیة،من  المنطقة.    تنقلینستشكل مخاطر على سالمة األطفال بشكل خاص وغیرھم من  في 
على  الطرقات،یتسبب في حدوث انزالق على  قد  بھا ممای أو تسر صھاریج الناقلةوھناك مخاوف من فیضان ال

األمر الذي أدى إلى انتشار القمامة في    ،مكب الغباوي  الىغرار المخاوف التي أثارتھا حركة المرور الحالیة  
  فیما یخص المنطقة على طول الطریق. یجب تشجیع المجتمع المحلي على اإلبالغ عن أي حوادث یتم مالحظتھا  

 الخاصة بالمشروع. الشكاوىحي باستخدام آلیة ب صھاریج الصرف الصیتسر

  لظروف الوضع القائم ، وفقًا  ھاوتوزیعالناتجة عن تشغیل المشروع  تم إجراء تقییم مروري یصف الرحالت  
األساسیة المتعلقة بالظروف الحالیة والحركة الحالیة والمستقبلیة خارج    المعلومات تم تحدید    )،6.3.7(القسم  

یلي  الموقع.   األساسیة تحلفیما  المرور  حركة  وتوزیع  و   یل  المتولدة،  المرور  حركة  مقدار   الرحالت، تقدیم 
ونقاط    لحركةومراجعة عامة   الطرق    الدخولالمرور  التأثیر على شبكة  ذلك عرض  بالموقع وبعد  الخاصة 

 .المحیطة

 الناتجة بسبب المشروع  تالرحاال
مقدار الحركة الناتجة وعدد   في الغباوي   الصحيرف  لمحطة المعالجة میاه الص  ت الرحال  عدد یوضح وصف  

المشروع ھي تلك التي لم تكن  تنتج عن . الرحالت التي 2030في عام  المحطةالرحالت المتوقع وصولھا إلى 
 . المشروعال انشاء لتجري لو 

  لصھاریج لرحلة    920من المتوقع أن تسیر السیارات الخفیفة للعمال باإلضافة إلى حوالي    المحطة،أثناء تشغیل  
بین   المتوقعة تدریجیًا    ذلك،وعمان والزرقاء. ومع    موقع المحطةیومیًا  المتوقع أن یزداد عدد الرحالت  من 
 . 2045م  رحلة یومیة في عا 1250لیصل إلى 

إلى  ت الشھریة  الرحالت  باستخدام متوسط  الناتجة  الحركة  مقدار  تقدیر  عام  محطة  م  .  2018عین غزال في 
فإن زیادة   الشھریة،دفق الیومي الشھري یتناسب بشكل مباشر مع متوسط الرحالت  بافتراض أن متوسط الت

 .الرحالت بنفس النسبة التي تنتج عنھا الكمیات ولدت حركة المرور
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باستخدام عامل    2045تم تحدید عدد الرحالت المتوقع في عام    المستقبل،فیما یتعلق بتوقعات حركة المرور في  
 القائمة حالیا.غزال  محطةالرحالت الیومیة إلى  8.5الجدول  ضح ٪. یو   1.4نمو معادل قدره 

 حجم الحركة المروریة المتوقع  .8.5الجدول  

 عدد الرحالت الیومي  العدد الشھري  البند 
  11315مع افتراض  ،2018عین غزال ( الصھاریج الناقلة الىعدد 

 متر مكعب في الیوم) 
18,859 630 

متر    16500منشأة الغباوي (على افتراض    عدد الصھاریج الناقلة الى
 مكعب في الیوم) 

27,500 920 

الناقلة الصھاریج    22500(بافتراض    2045المتوقعة في عام    عدد 
 متر مكعب في الیوم) 

37,501 1250 

 

 توزیع الرحالت 
  الرئیسیة، ، یتم تصنیف منشأ الرحالت وفقًا للمناطق  محطة عین غزالوفقًا للبیانات التي تم الحصول علیھا من  

ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي المختلفة كما ھو موضح في    الحكومیة،والسلطات    الثانویة،والمناطق  
 . 8.1الشكل 

 
 مصدر الرحالت  .8.2الشكل  

 

 مراجعة نقاط الوصول والتداول
 المدخل   تخصیص مختلفتین. تم    مدخلینلشاحنات وسیارات المشرفین عبر  بدخول اللسماح    المحطةتم تصمیم  

منھا،  الصھاریجاألولى إلدخال   یتم    والخروج  الثاني  تخصیص في حین  المشرفین دخول  ل  المدخل  مركبات 
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یوضح    والعاملین منھ.  على    8.2الشكل  والخروج  واألخضر  األسود  باللونین  والمركبات  الشاحنات  مسار 
 . التوالي

 
 الدخول للمحطة حركة المرور ونقاط  .8.3الشكل  

 

 النتیجة 
تأثیر المشروع على   الناتجة عن   المحیطة،شبكة الطرق  وحركة المرور  اللتقییم  تمت إضافة حركة المرور 

مثل نسبة   العناصر،وتم تحلیل التغییرات الناتجة. كان التحلیل في بعض  الحالیة  إلى حركة المرور    المحطة
)  (HCS 2000السریع  ة الطریق  تم استخدام دلیل سع  بذلك،للقیام  .  ومستوى الخدمةتھ  سع   الطریق إلى  حجم

تقییم الحاجة إلى أي    لتحدید  التحلیل ھو  التي قد یعمل فیھا الطریق. الغرض من ھذا    توسعة مستوى الخدمة 
 .إذا لزم األمر المحیطة،محتملة للطرق 

دلیل لتحدید   HCS 2000 یقدم  الطرق  والعدید من  للسعة  الحجم  استخدام  الخدمة.    مستوىنسبة  منھجین  تم 
والنتائج التي    المدخالت،  ومحددات   المستخدمة،المنھجیات    8.6الجدول    . یوضحلتقییم األثر المروري  مختلفین

 .تم الحصول علیھا في ھذا التحلیل
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 المنھجیة المستخدمة في التحلیل . 8.6الجدول  

 النتائج  العناصر المدخلة  المنھجیة المستخدمة  اسم الطریق 
المحاذي   الطریق 

 2للمحطة رقم 
السریع،   طریق سریع بمسربین  الطریق  ونوع  الطرق،  أبعاد 

اتجاھین خالل ساعة،  والتضاریس، والحجم في  
الذروة  ساعة  وعامل  المرور،  لحركة   االتجاه 

(PHF)  للشاحنات المئویة  والنسبة   ،
والنسبة المئویة لعدم وجود مناطق    والحافالت،

 .وعدد نقاط الوصول لكل كیلومتر مرور،

الذي   والوقت  السفر،  السرعة  متوسط 
  .تستغرقھ النسبة المئویة التالیة 

المحاذي   الطریق 
 1ة رقم للمحط

متعدد   سریع  طریق 
 المسارب 

المسربین،   بین  المتوسط  الخط  الطرق،  أبعاد 
لكل   الوصول  نقاط  عدد  الجانبیة،  الخطوط 

الذرو ساعة  عامل    ، (PHF)ة  كیلومتر، 
للشاحنات    التضاریس،  المئویة  النسبة 
  .وعامل تعداد السائق  والحافالت،

ومعدل   الركاب،  سیارة  متوسط سرعة 
 .التدفق

 

تقدیر مقدار حركة   إنّ لكل طریق.    ةنتائج تحلیل القدرنتائج مستوى الخدمة و  8.8الجدول  و  8.7الجدول  یعرض  
دقیقة    15المرور المتولدة خالل ساعة الذروة تم عن طریق حساب نسبة حجم حركة مرور ساعة الذروة البالغة  

الحصول علیھا عن طریق حركة    -  إلى إجمالي حجم حركة مرو تم  التي  النسبة  الذروة. تم مضاعفة  ساعة 
 . المرور التي تم إنشاؤھا للوصول إلى الطریقین

 1للطریق رقم نتائج مستوى الخدمة تحلیل القدرة  .8.7الجدول  

 تكوین الحركة المروریة 
 خالل ساعة الذروة  اتجاه الحركة المروریة

 حركة المرور القائمة 
 188 من عمان الى الغباوي (مركبة / ساعة)

 192 ساعة)من الغباوي الى عمان (مركبة / 
 الرحالت الناتجة 

 125 من عمان الى الغباوي (مركبة / ساعة)
 147 من الغباوي الى عمان (مركبة / ساعة)

 2030حركة المرور القائمة في عام 
 الحجم (مركبة / ساعة  السنة

 271 من عمان الى الغباوي (مركبة / ساعة)
 276 من الغباوي الى عمان (مركبة / ساعة)

 تحلیل القدرة 
 مع المشروع  بدون المشروع  االتجاه  السنة

مستوى  
 الخدمة

نسبة الحجم  
 للسعة 

مستوى  
 الخدمة

 نسبة الحجم للسعة

من الغباوي الى عمان (مركبة /   2020
 ساعة) 

 %18.3 ب %11.4 أ

من عمان الى الغباوي (مركبة /  
 ساعة) 

 ب أ
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 تكوین الحركة المروریة 
من الغباوي الى عمان (مركبة /   2030

 ساعة) 
 %22.0 ب %15.6 أ

من عمان الى الغباوي (مركبة /  
 ساعة) 

 ب أ

 

 2نتائج مستوى الخدمة تحلیل القدرة للطریق رقم  .8.8الجدول  

 مكونات حركة المرور 
 خالل ساعة الذروة  اتجاه الحركة 

 حركة المرور القائمة 
 42 الغباوي الى الزرقاء (مركبة / ساعة) من 

 30 من الزرقاء الى الغباوي (مركبة / ساعة) 
 الرحالت الناتجة 

 170 من الغباوي الى الزرقاء (مركبة / ساعة) 
 230 من الزرقاء الى الغباوي (مركبة / ساعة) 

 2030حركة المرور القائمة في عام 
 الحجم (مركبة / ساعة)  السنة

 61 الغباوي الى الزرقاء (مركبة / ساعة) من 
 43 من الزرقاء الى الغباوي (مركبة / ساعة) 

 تحلیل القدرة 
 مع المشروع  بدون المشروع  االتجاه  السنة 

مستوى  
 الخدمة

مستوى   نسبة الحجم للسعة
 الخدمة

 نسبة الحجم للسعة

 %55.2 ج %8.4 ب من الغباوي الى الزرقاء  2020
 ج ب الزرقاء الى الغباوي من 

 %58.9 ج %12.6 ب من الغباوي الى الزرقاء  2030
 ج ب من الغباوي الى الزرقاء 

 

.  2الطریق رقم  في   ج إلى ب  ومن  1  الطریق رقمفي   ب  إلى مستوى الخدمة ینخفض من أ یوضح التحلیل أن
تدخالت من حیث   حاجة إلجراء  لمستوى الخدمة. ال توجد ال یعتبر ھذا تأثیًرا كبیًرا وھو ضمن النطاق المقبول  

أعلنت  أمانة عمان الكبرى    فإن  ذلك،. ومع  الدخول الى المحطةزیادة سعة الطریق في طریق الغباوي أو طریق  
على الرغم من أن    وبالتالي،أنھا خصصت میزانیة على مدى ثالث سنوات من أجل تحدیث طریق الغباوي.  

إال أنھا ستكون ذات عواقب منخفضة تؤدي إلى    مؤكدة،ل مرحلة تشغیل المشروع  زیادة حركة المرور خال
 .أھمیة تأثیر معتدلة بشكل عام
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 آثار محتملة نتیجة أحداث غیر مخطط لھا وحاالت طوارئ 8.3.4

التشغیل والصیانة  نتیجة  وحاالت الطوارئ غیر المخطط لھا    الحوادثقد تؤدي    المشروع،خالل مرحلة تشغیل  
 إلى:  غیر المناسبین

   معاییر  األردنیة و  المواصفات مع  المعالجة التي یتم تصریفھا في الوادي  عدم امتثال میاه الصرف الصحي
 ؛ التشغیل أو الصیانة االتحاد األوروبي لتصریفھا في الوادي بسبب خلل في عملیة

 اه الصرف الصحي إلى الوادي المجاور؛ غیر المعالجة من محطة معالجة می  صرف الصحيتدفق میاه ال 
  إطالق غاز الكلور العرضي من وحدة الكلورة؛ 
  العادمة؛صناعیة بواسطة صھاریج الصرف الصحي التي تنقل المیاه  عادمةاستالم میاه 
 و  ؛مخاطر الحرائق 
  .فشل امدادات الطاقة 

 

 تقییم تأثیر مثل ھذه األحداث غیر المخطط لھا. 8.9الجدول  یناقش 

 المحطة والطوارئ المرتبطة بتشغیل ھاث غیر المخطط لا حدلأل  التأثیرات البیئیة واالجتماعیةتقییم . 8.9الجدول  

 تقییم األثر البیئي واالجتماعي  الحدث غیر المخطط و / أو الطوارئ
الصحي  تلبي  ال لصرف    میاه 

 األردنیة   المواصفات  المعالجة
  لتصریفھا  األوروبي  ومعاییر االتحاد

عملیة   في  خلل  بسبب  الوادي  في
 المعالجة 

حیث تقل كفاءة العالج    التشغیل   وث خلل في عملیةقد تؤدي األحداث غیر المخطط لھا إلى حد
تتوافق   الصحي وال  الصرف  الى المعالجة    میاه  ال   والمصرفة  مع  األردنیة    مواصفاتالوادي 

الدراسة من حیث تلوث    المعاییر األوروبیةو المشار إلیھا. على الرغم من أن حساسیة منطقة 
ضة، إال أن التأثیر یكون ذا عواقب متوسطة.  التنوع البیولوجي منخف  التأثیر علىموارد المیاه أو  

تعتبر   لھ  بالنظر إلى أن مثل ھذا الحدث ممكن الحدوث، فإن أھمیة ھذا الحدث غیر المخطط 
 . توسطةم

المعالجة للتأكد  لمیاه الصرف الصحي  برنامج مراقبة    سلطة المیاهینبغي أن یكون لدى    لذلك،وفقًا  
  لمستصلحةا   لمیاه الصرف الصحي المنزلیة  JS 893/2006  ةاألردنی   المواصفةمن أنھا تتفق مع  

 المناطق الحضریة.   منوتوجیھ االتحاد األوروبي بشأن میاه الصرف الصحي 
الصحيتدفق   الصرف  غیر    میاه 

في   المجاور  الوادي  إلى  المعالجة 
حالة حدوث عطل في محطة معالجة 

 الصرف الصحي   میاه

ال میاه  نقل  الصحي سیتم  بواسطة    صرف  الغباوي  محطة  في  استالمھا  سیتم  .  الصھاریجالتي 
من الصھاریج.    صرف الصحيمیاه اتفریغ  في حالة الطوارئ التشغیلیة، یمكن وقف    وبالتالي،

إلى   الصرف الصحي    ذلك، باإلضافة  خزانات معادلة    یتضمنفإن تصمیم محطة معالجة میاه 
من غیر المحتمل    لذلك،المزید من میاه الصرف الصحي.    حفظ لسعة لدیھا القدرة على  كبیرة ا

حدوث خطر فیضان میاه الصرف الصحي غیر المعالجة. في حالة تدفق میاه الصرف الصحي  
موائل لبیئیة حساسة أو موارد میاه سطحیة التي قد  من المحطة    ال یوجد بالقرب  المعالجة،غیر  

المیاه الجوفیة المحیطة بموقع المشروع محصورة في طبقة مائیة وبالتالي  . تعتبر موارد  تتلوث
في میاه الصرف الصحي    ث فائضوفإن النتیجة الكلیة لحد  وعلیھ،ال تتعرض لخطر التلوث.  

 منخفضة مما یؤدي إلى أھمیة تأثیر ضئیلة.  غیر المعالجة
القبیل حتى    ذلك،ومع   ھذا  لوقوع أي حاالت طوارئ من  بسجل  المشغّل االحتفاظ  یجب على 

 من مراجعة سجالت الحوادث الموثقة وتقییم مدى تجاوز سعة خزان التسویة.سلطة المیاه  تتمكن  
الكلور    تسربخطر   وحدة    منغاز 

 الكلورة 
المھنیة   الصحة  على  خطراً  بالكلور  المعالجة  وحدة  من  العرضي  الكلور  غاز  إطالق  یشكل 

غاز الكلور عن طریق الخطأ أمًرا محتمالً    تسربللعاملین في المرفق. من المحتمل أن یكون  
لعمال في المنشأة. ھذا یعني أن أھمیة  على صحة اوالنتیجة عالیة بالنظر إلى الحساسیة العالیة  

 لكلیة إلطالق غاز الكلور معتدلة. الخطر ا 
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 تقییم األثر البیئي واالجتماعي  الحدث غیر المخطط و / أو الطوارئ
غاز الكلور في  في  تسرب  أي  ھذا یتطلب من المشغل أن یكون لدیھ جھاز استشعار للكشف عن  و

غرفة تخزین غاز الكلور إلى جانب نظام یعالج الغاز المنبعث. یتعین على المشغل أیًضا الحفاظ  
یجب على المشغل وضع    ًضا، أی ) بشأن غاز الكلور.  MSDSبیانات سالمة المواد (   الئحةعلى  

إلى   تشیر  الكلورینإشارة  غاز  تسرب  على  DANGER CHLORINE GAS  \"خطر   "
ھاتف   رقم  على  العالمة  تحتوي  أن  یجب  الكلور.  غاز  تغذیة  غرفة  لباب  الخارجي  الجانب 
أمان لغاز   بروتوكوالت  تطویر  إلى  المشغل  یحتاج  المنشأة.  الستخدامھ في حالة الطوارئ في 

 الخطیر.  تسرب في حالة ال  الموظفینما في ذلك تدریب ب   الكلور،
صناعیة بواسطة میاه عادمة  استالم  

صھاریج الصرف الصحي التي تنقل 
 المیاه العادمة 

ھناك خطر من أن تنقل صھاریج الصرف الصحي میاه صرف صناعي إلى محطة معالجة میاه  
فإن احتمال حدوث مثل ھذه المخاطر غیر مرجح نظًرا ألن الغباوي    ذلك،الصرف الصحي. ومع  

میاه   المرخصة. إن صھاریج نقل  میاه الصرف الصحي المنزلي نقل    صھاریج  ستقبل یجب أن ی 
سوف یالحظ    لذلك، البرتقالي. وفقًا  معتمد ھو اللون  لھا لون  المرخصة    الصرف الصحي المنزلي 

معالجة میاه    محطةقد دخل إلى    غیر مرخصصحي  الصرف ال  صھریجالمشغلون ما إذا كان  
 .الصرف الصحي 

نحو خزان التعادل. من المتوقع أن    میاه الصرف الصحي  یتم توجیھ جمیع   ذلك، وعالوة على  
إلى تخفیف أي میاه صرف صناعیة    عادلیؤدي خلط جمیع میاه الصرف المستلمة في خزان الت

  مرتفعة،تركیزات المیاه المستعملة الصناعیة    إذا كانت  ذلك،یتم تلقیھا عن طریق الخطأ. ومع  
إال أن    مرجح، فإن ھذا سیؤثر على كفاءة عملیة المعالجة. على الرغم من أن احتمال حدوثھ غیر  

 .شدیدة مما یؤدي إلى أھمیة   شدیدة، نتیجة ھذا الخطر تعتبر 
من   لذلك،وفقًا   المنقولة  الصحي  الصرف  میاه  استالم  المشغل  على  ال  یتعین    صھاریج خالل 

 .المرخصة
یمكن أن تحدث مخاطر الحریق في محطة معالجة میاه الصرف الصحي وخاصة في حالة تراكم   مخاطر الحرائق 

تراكم المیثان    ؤدي الكلور واألمونیا والمیثان وكبریتید الھیدروجین في األماكن الضیقة. یمكن أن ی 
انفجار  حدوث  مالى  على  و .  كبیراً  وتشكل خطراً  ھذه  الحرائق  مخاطر  تحدث  أن  المحتمل  ن 

 .فإن أھمیة تأثیر مخاطر الحرائق تعتبر معتدلة لذلك، األفراد المتاحین في موقع المشروع. وفقا 
یجب أن یكون لدى المشغل خطة ونظام لمكافحة الحرائق للمرفق بما في ذلك تدریبات حریق  و

یجب على المشغل إجراء عملیات تفتیش وصیانة منتظمة   یًضا،أمخططة مع إجراءات اإلخالء. 
  بحضور ممثل عن سلطة المیاهتدریبات الحرائق    أن یتم اجراء  لنظام مكافحة الحرائق. یوصى 

 .مرة واحدة على األقل سنویًا 
  حوادث. الوطنیة الكھرباء  شبكة  من الطاقة  متطلبات  الصحي الصرف میاه معالجة  محطة  تتلقى امدادات الطاقة  في فشل

.  قصیرة   زمنیة  فترات  خالل   یتم تصلیح أي خلل  ما   وعادة  للغایة   بعیدة   الكھربائي  التیار   انقطاع
  التیار  انقطاع  بسبب  صرف الصحيال  میاه  معالجة  عملیة  في  انقطاع   أي  حدوث  یتوقع  ال  وبالتالي،

الصرف الصحي    ه میا  تدفق الغباوي محطة    تلقى ست  سابقًا،   رذك  كماو   ذلك،  على   عالوة .  الكھربائي
في    منخفضة  نتیجة، مما یؤدي الى  السعة  كبیر  معادلة  خزان  سیكون لدیھا و  لصھاریج ا   بواسطة

  الصرف الصحي غیر المعالجة  لمیاه   تدفق  أي  حدوث  یُتوقع   ال  وبالتالي، .  حال حدوث ھذا الطارئ
 .ضئیلة  أھمیة  ذا  لیكون الكلي   التأثیر تقییم ویتم  الكھربائي، التیار   انقطاع بسبب

 

تشغیل  لالطوارئ  یجب أن تكون االستجابة لحاالت الطوارئ ھذه أو األحداث غیر المخطط لھا جزًءا من خطط  
  اتخاذھا، محطة معالجة میاه الصرف الصحي. یجب أن تشیر ھذه الخطط بوضوح إلى اإلجراءات الواجب  

یجب  ووالمسؤولیات.    والواجبات،  ،ذه الجھات بھعلومات االتصال الخاصة  والكیانات التي یتعین االتصال بھا وم
العاملین في محطة معالجة میاه الصرف الصحي على خطط   بتمارین    الطوارئ،تدریب جمیع  القیام  ویجب 

 تدریبیة دوریة لضمان اإلعداد المناسب للموظفین. 
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 وقف التشغیلمرحلة  

مرحلة من المتوقع أن تكون التأثیرات المحتملة أثناء    تبنیھ، الذي سیتم    والتفكیك  اعتمادًا على نھج وقف التشغیل
 مرحلة البناء.لمماثلة لتلك التي تمت مناقشتھا  وقف التشغیل

ونقل والتخلص   ادارةالجانب الذي سیتطلب المزید من تدابیر التقییم واإلدارة ھو إدارة النفایات من حیث نھج  
 دات التي خرجت من الخدمة. من نفایات الھدم والمع

 

 اآلثار التراكمیة 

الثاأل ھو  التراكمي  التأثیر العلى    ةالمحتمل  نتیجةر  عن  الناجمة  واالجتماعیة  البیئیة  التأثیرات  من  مستقبالت 
في منطقة دراسة المشروع. تم التخطیط لھذه المنطقة بشكل عام كمنطقة    یتم تشغیلھالمشترك ألكثر من مشروع  

عمان لالحتیاطي االستراتیجي للمنتجات    ومحطة الصلبة    البلدیة  نفایات للجیة مثل مكب الغباوي  خدمات إستراتی 
 البترولیة. 

مكب النفایات   ؤدي الیھاأثیرت مخاوف بشأن الحالة البیئیة الحالیة التي ی   ،عالقةالأصحاب    مع   مشاورات الخالل  
في   األخرى  والمرافق  االستراتیجیة  الخدمات  منطقة  في  القادم    المنطقة،الحالي  للمشروع  التراكمي  واألثر 

عن قلق كبیر من قبل المجتمعات المحلیة    ت الدراسة األسریةوالتطورات األخرى المخطط لھا في المنطقة. كشف
اإلستراتیجیة والمنطقة المحیطة بھا سلبیة ومن المحتمل  من أن التطورات التي یتم جذبھا إلى منطقة الخدمات  

 أن تؤدي إلى التلوث وتشكل خطًرا على صحة السكان ورفاھیتھم. 

أعرب المجتمع  حیث  تم العثور على عوامل بارزة وغیر بارزة وراء ھذه المخاوف والتعبیر عن عدم الرضا.  
والتي یتم استشعارھا بدرجات   البیئیة،ن حیث اآلثار المحلي عن تجربة سلبیة مع المرافق القائمة في المنطقة م

متفاوتة في جمیع أنحاء المنطقة. تم اعتبار أن المكب لھ أكبر أثر سلبي حیث وصلت الرائحة إلى العدید من  
فإن مكب النفایات في    ذلك،للعیان. عالوة على    اً ظاھرأصبح  الذباب  والمناطق والقمامة تتطایر من الشاحنات  

وحقیقة أن المشروع یتعامل مع الصرف   -مات اإلستراتیجیة المجاورة لموقع المشروع المخطط لھ  منطقة الخد 
یدفع السكان إلى االعتقاد بأن المشروع سیؤثر على المنطقة بطریقة مماثلة ویزید من اإلزعاج الذي   -الصحي 

أخرى بما في ذلك محطة   یعمشار ھ بالفعل المرافق الموجودة. إلى جانب مكب الغباوي، تضمنت المنطقة  تسبب 
وسوق المواشي في   الكھربائیة،وعمان آسیا للطاقة    أبقار،ومزرعة    البترولیة،عمان االستراتیجیة للمنتجات  

شرق عمان. تنظر المجتمعات المحلیة إلى ھذا المشروع على أنھ تطور آخر غیر مرغوب فیھ مع احتمال كبیر  
اك قلق إضافي من أن منطقة الخدمات اإلستراتیجیة ستستمر في ھن  ذلك،للتسبب في تلوث إضافي. عالوة على  

 مما یضیف إلى الوضع البیئي الھش بالفعل.  فیھا،تحقیق التنمیة التي یراھا المجتمع المحلي غیر مرغوب  

 ً والمشاركة    ،أیضا والحمایة  البیئیة  المراقبة  وعملیات  الحالیة  للمرافق  البیئیة  اإلدارة  عن  الرضا  عدم  ساھم 
وبناًء على  المج للمنشآت.  واالجتماعیة  البیئیة  االلتزامات  الثقة في جدیة  تم    ذلك،تمعیة في مستوى من عدم 

تأثیر   بحدوث  التوقعات  أكبر عن  بقوة  والصحة    سلبي،التعبیر  البیئة  السلبي على  بالتأثیر  یتعلق  فیما  خاصة 
تثیر النس  الطرق،وحركة المرور على    العامة، إلى    العقارات،بة المرتفعة ألصحاب  وبالتالي قیم األراضي. 

مخاوف    الخاصة،جانب الزحف الحضري واالنتشار المعتدل ألنشطة الرزق التي تعتمد على ملكیة األراضي  
ھناك بعض المشاریع المخطط لھا   حالیًا،  اقتصادیة بین الكثیرین في المجتمع المحلي نتیجة للتأثیرات التراكمیة.

من المحتمل أن یكون لھا تأثیر تراكمي  مسلخ عمان، والتي  مثل المیناء البري و  والتي تكون متوسطة إلى كبیرة
 .الدراسةعلى أي من الموارد والمستقبالت في منطقة 
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الحجم    ذلك،ومع   المقترح صغیر  المشروع  ضئیلة    نسبیًا، فإن  المحتملة  الضارة  التراكمیة  آثاره  اعتبار  مع 
واحتمال زیادة إدراك المجتمع المحلي للمخاطر   حركة المرور،وزیادة    كمصدر للرائحة،  زعاجاإلوتقتصر على  

لم تتحقق. لذلك من المھم    خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیةاإلضافیة إذا كانت االلتزامات المنصوص علیھا في  
حسب الحاجة وأن یقترح تدابیر مجدیة وقابلة للتطبیق ومتماشیة مع نطاق    عالقةأن یشرك أصحاب الللمشروع  
أحد التدابیر المھمة التي یجب التأكید علیھا ھو الحاجة إلى أن توظف التطورات المستقبلیة الفنیین    المشروع.

ل مؤھلین  یكونون  قد  والذین  بالجامعة  المتعلمین  المحلي  المجتمع  ووأفراد  الوظائف  ھذه  أن  مثل    ا یوفرو الى 
  المحلي، فإن التواصل الواضح مع المجتمع    ذلك،وظائف أولیة منخفضة المھارات للمجتمع المحلي. عالوة على  

ھي إجراءات موصى بھا للحفاظ على عالقات إیجابیة    وتقبلھا،التي یسھل الوصول إلیھا    الشكاوىوإتاحة آلیة  
 مع المجتمع المحلي. 

یوصى بالتخطیط    بھا،من أجل تقییم أفضل للتأثیرات التراكمیة المحتملة لمنطقة المشروع والمناطق المحیطة  
وذلك تقییم التأثیر التراكمي"  ل "  بالقیام بدراسة منفصلةالمستقبلي لمنطقة خدمات البنیة التحتیة في شرق عمان  

لى أي درجة یمكن إدارتھا. یمكن البدء في تقییم  وإ  المنطقة،من المرجح أن تستمر في    التي   لتحدید التأثیرات 
بین المشاریع والمرافق المحیطة وكذلك السلطات الحكومیة ذات   التراكمي من خالل الحوار    الصلة،التأثیر 

باإلضافة إلى مطوري المشاریع في المستقبل الذین من المحتمل أن یعملوا في المنطقة خالل السنوات القلیلة  
 المقبلة. 

 

 متبقیةال اآلثار 

تتبع تنفیذ تدابیر التخفیف المطلوبة. بالنظر  تستمر بعد  اآلثار المتبقیة ھي تلك اآلثار البیئیة واالجتماعیة التي  
ویمكن التحكم فیھا من خالل اعتماد   ثانویةأھمیة    ھي ذات إلى أن معظم التأثیرات المحددة على البیئة المادیة  

على ظروف العمل بسبب   لمقلق ھو التأثیرمن المتوقع أن یكون التأثیر المتبقي    المناسبة،تدابیر اإلدارة البیئیة  
یتطلب   المناقشة من قبل،كما تمت    المجاورة.مصدر إزعاج من منشأة الغباوي للنفایات الصلبة  الرائحة ك  انتشار

 ھذا التأثیر اعتماد تدابیر تخفیف للحد من تأثیر اإلزعاج السائد على موظفي محطة معالجة میاه الصرف. 

زیادة السعة المستخدمة للطریق من   سیؤدي عدد الرحالت الیومیة الناتجة إلى  تشغیلھ،بمجرد    ذلك،عالوة على  
٪ مع المشروع. لیس من المتوقع أن تؤثر ھذه الزیادة  22- 18بدون المشروع إلى حوالي    % 16- 11حوالي  

 ال یتوقع أي آثار متبقیة من المشروع على نظام المرور في المنطقة.   وبالتالي،  الخدمة،بشكل كبیر على مستوى  

 

 البیئیة واالجتماعیةاآلثار ملخص  

 ملخص لألھمیة المقدرة لآلثار البیئیة واالجتماعیة المتوقعة.  8.10الجدول یرد في 
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 ملخص اآلثار البیئیة واالجتماعیة وأھمیتھا . 8.10الجدول  

الجوانب البیئیة   الرقم 
 واالجتماعیة 

حساسیة /   حجم التأثیر  التأثیر المحتمل / المخاطر 
أھمیة 

 المستقبل 

احتمالیة   النتیجة 
 الحدوث 

 حدة التأثیر 

 التفكیكأو  قف التشغیلومرحلة البناء /  
الھواء    .1 جودة 

 ومستوى الضوضاء 
 تلوث الھواء الناتج عن غاز العوادم الناتج عن آلیات البناء والمركبات. −
 الغبار بسبب أعمال الحفر وحركة اآللیات على الطرق غیر المعبدة. −
الناتجة عن إزعاج العمال المحیطین بسبب الضوضاء واالھتزازات   −

 .آلیات البناء وحركة المركبات

 ثانویة  محتمل  منخفضة  متوسط  منخفض 

التضاریس    .2
 والجیولوجیا والتربة 

النفط من   − احتمال تسرب كمیات صغیرة من  الناتج عن  التربة  تلوث 
 .آلیات البناء والمركبات

 .اإلدارة غیر السلیمة للنفایات الصلبة و / أو السائلة −

 ثانویة  محتمل  متوسطة  منخفض  مرتفع 

احتمالیة تعرض الطیور لخطر الصید من قبل العاملین على المشروع  − التنوع البیولوجي  .3
 . خصوصا خالل فترة الھجرة

 كبیرة  محتمل  شدیدة  مرتفعة  متوسط 

 إیجابیة  ممكن إیجابیة  - إیجابي  .توفیر فرص العمل للمجتمع المحلي خالل مرحلة البناء − فرص التوظیف   .4
المحتملة على    .5 اآلثار 

المجتمع   مجموعات 
 المحلي

ال یُتوقع أن یؤدي المشروع إلى اجباریة النزوح المادي أو االقتصادي،   −
التوطین  بشراء األراضي وإعادة  آثار مرتبطة  أي  توجد  وبالتالي ال 

 .القسري و / أو النزوح االقتصادي

 ال تأثیر  - ال یوجد  - ال تأثیر 

المجتمع    .6 صحة 
 وسالمتھ 

بما في ذلك    اضطراب في المجتمع المحلي بسبب أنشطة بناء المشروع −
 نقل مواد البناء.

من غیر   مرتفعة  متوسط  متوسط 
 المرجح 

 ثانویة 

العمل    .7 ظروف 
 والعمال 

مخاطر الصحة والسالمة المھنیة على العمال الذین یعملون في موقع   −
 المشروع. 

 .القسرياحتمالیة تشغیل األطفال أو العمل  −

من غیر   مرتفعة  متوسط  متوسط 
 المرجح 

 ثانویة 

والسالمة    .8 الصحة 
 المھنیة

تعرض   − وأحداث  احتمالیة  لإلصابات  الموقع  وعمال  البناء  موظفي 
والحرائق،   ارتفاعات،  على  أنشطة  في  والعمل  التعثر،  مثل  السالمة 
والمركبات   والمنشآت  الكھربائیة،  المنشآت  في  والفشل  والتدخین، 

 .المتنقلة، والصدمات الكھربائیة

 معتدلة  محتمل  مرتفعة  متوسط  متوسط 

الخفیفة   − وسائل النقل   .9 المركبات  بسبب  للطرق  المروري  الحمل  في  مؤقتة  زیادة 
والثقیلة ومعدات البناء التي تسیر من وإلى الموقع وبین كل من عمان  

 والزرقاء. 

 ثانویة  محتمل  منخفضة  متوسط  منخفض 
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الجوانب البیئیة   الرقم 
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أھمیة 

 المستقبل 

احتمالیة   النتیجة 
 الحدوث 

 حدة التأثیر 

األثري  التراث    .10
 والثقافي

 ضئیلة  بعید للغایة  متوسطة  منخفض  مرتفع  .إمكانیة لقاء عرضي ألثار أثناء الحفر −

 مرحلة التشغیل 
جودة الھواء ورائحة    .11

 اإلزعاج
الرائحة لناتجة عن تشغیل محطة معالجة میاه الصرف  بسبب  إزعاج   −

 الصحي. 
من غیر   مرتفعة  متوسط  متوسط 

 المرجح 
 ثانویة 

غازات   .12 انبعاثات 
 االحتباس الحراري 

محط − من    اتتساھم  بأقل  الصحي  الصرف  میاه  من   1معالجة   ٪
أن   المتوقع  من  لیس  وبالتالي  األردن،  في  الدفیئة  الغازات  انبعاثات 
یساھم تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي في الغباوي بشكل  

 .كبیر في انبعاثات الغازات الدفیئة

 ثانویة  مؤكد  ضئیلة  منخفض  منخفض 

منطقة   − موارد المیاه  .13 داخل  اضافیة  ري  میاه  إمدادات  لتأمین  اإلیجابي  التأثیر 
 .المشروع

 إیجابیة  مؤكد  إیجابیة  - تأثیر إیجابي 

إمكانیة االزعاج بسبب الروائح و / أو الحشرات الناتجة عن تخزین   − معالجة الحمأة   .14
 .الحمأة في الموقع

من غیر   مرتفعة  متوسط  متوسط 
 المرجح 

 ثانویة 

الصرف   − التنوع البیولوجي  .15 میاه  خزانات  الى  الثدییات  أو   / و  للطیور  المحتمل  الجذب 
 .الصح المفتوحة.

 ثانویة  ممكن منخفضة  منخفض  متوسط 

المجتمع    .16 تصورات 
 المحلي

مخاوف المجتمع المحلي من اآلثار البیئیة واآلثار على الصحة العامة   −
 یتعلق بالرائحة. خاصة فیما ، من المشروع

 كبیرة  محتمل  شدیدة  متوسط  مرتفع 

المجتمع    .17 صحة 
 وسالمتھ 

یدخلون  − الذین  الشاحنات  سائقي  على  المحتملة  السالمة  مخاطر 
 .ویخرجون من الموقع

من غیر   مرتفعة  متوسط  متوسط 
 المرجح 

 ثانویة 

 إیجابیة  - إیجابیة  - تأثیر إیجابي  المحلي. التأثیر اإلیجابي المحتمل من ناحیة فرص العمل للمجتمع  − فرص توظیف   .18
تحمل    .19 على  القدرة 

 التكالیف
رسوم − دفع  على  المستخدمین  قدرة  بشأن  الصرف    مخاوف  میاه  نقل 

أن  الصحي.   إلى  التكالیف  تحمل  على  القدرة  تقییم  أشار  ذلك،  ومع 
فواتیر الخدمات ستكون بأسعار محمولة في كل من محافظتي عمان  

 .والزرقاء 

 ال تأثیر  لن یحدث  ضئیلة  منخفض  منخفض 

والسالمة    .20 الصحة 
 المھنیة

العمال   − على  المھنیة  والسالمة  الصحة  على  المحتملة  التأثیرات 
 .المرتبطین بالعمل في محطة معالجة میاه الصرف الصحي

 كبیرة  محتمل  شدیدة  مرتفع  متوسط 

موجودة في عین غزال،  حل مشكلة البنیة التحتیة الحالیة التي كانت   − بنیة تحتیة   .21
میاه   معالجة  قدرة  وتحسین  الحالي  التشغیلي  العبء  تقلیل  وبالتالي 

 .الصرف

 إیجابیة  - إیجابیة  - تأثیر إیجابي 
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سیساھم المشروع في نقل المھارات في تقنیات معالجة میاه الصرف   − نقل المھارات   .22
 .الصحي إلى موظفي المشغل وكذلك صاحب المشروع 

 إیجابیة  - إیجابیة  - تأثیر إیجابي 

الصھاریج   −  وسائل النقل   .23 تقوم  حیث  القانوني  غیر  التصریف  في  محتملة  زیادة 
بالتفریغ غیر القانوني لمیاه الصرف الصحي المنقولة بسبب الزیادة في  

 .تكلفة النقل

 معتدلة  محتمل  مرتفعة  متوسط  متوسط 

 معتدلة  مؤكد  منخفضة  متوسط  منخفض  .التشغیلزیادة حركة المرور داخل شبكة الطرق المحیطة أثناء  −
السائلة    .24 النفایات 

تفي   ال  المعالجة 
 بالمعاییر 

قد تؤدي األحداث غیر المخطط لھا إلى حدوث خلل في العملیة حیث   −
تقل كفاءة العالج وال تتوافق میاه الصرف الصحي المعالجة والمتدفقة  

 .والمعاییر األوروبیة المشار إلیھاالى الوادي مع المواصفات األردنیة  

 معتدلة  ممكن متوسطة  منخفض  مرتفع 

المیاه   .25 تدفق  إمكانیة 
غیر  العادمة 
الوادي   إلى  المعالجة 
حالة   في  المجاور 
في   عطل  حدوث 
میاه   معالجة  محطة 

 الصرف الصحي 

نظًرا ألن میاه الصرف الصحي یتم نقلھا بواسطة صھاریج إلى محطة   −
الصرف الصحي ومحطة معالجة میاه الصرف الصحي  معالجة میاه  

أي   حدوث  یتوقع  ال  كبیرة،  سعة  ذات  ومعادلة  تفریغ  صھاریج  بھا 
 .تجاوزات لمیاه الصرف الصحي غیر المعالجة

من غیر   ضئیلة  منخفض  منخفض 
 المرجح 

 ضئیلة 

غاز    .26 إطالق  خطر 
وحدة   في  الكلور 

 الكلورة 

وحدة   − من  العرضي  الكلور  غاز  یشكل إطالق  مما  بالكلور  المعالجة 
 خطراً على الصحة المھنیة للعمال في المنشأة

 معتدلة  محتمل  مرتفعة  متوسط  متوسط 

العادمة   .27 المیاه  استالم 
بواسطة   الصناعیة 
الصرف   صھاریج 
تنقل  التي  الصحي 

 المیاه العادمة

إلى   − عادمة صناعیة  میاه  الصحي  الصرف  تنقل صھاریج  أن  خطر 
 .میاه الصرف الصح في الغباويمحطة معالجة 

من غیر   شدیدة  مرتفع  متوسط 
 المرجح 

 كبیرة 

الحرائق    .28 مخاطر 
 أثناء التشغیل

المشروع في حالة وقوع   − المتواجدین داخل موقع  األفراد  خطر على 
 .حرائق

 معتدلة  محتمل  مرتفعة  متوسط  متوسط 

من غیر   منخفضة  منخفض  منخفض  .حالة انقطاع التیار الكھربائيتعطل عملیة معالجة المیاه العادمة في  − فشل امدادات الطاقة   .29
 المرجح 

 ضئیلة 
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 یة تدابیر التخفیف ال 9

تم وضع تدابیر تخفیف لتفادي أو تقلیل أو التعویض عن اآلثار الضارة المحتملة المستقبلیة و / أو القضایا و / 
أو المخاطر. كما تم إدراج تدابیر لتعزیز فوائد المشروع. ھناك حاجة إلى اعتماد ھذه التدابیر لتحقیق أفضل 

الوطنیة ذات الصلة، ومتطلبات    للمتطلبات تثال العام  والقضاء على المخاطر أو الحد منھا وتحقیق االم  النتائج،
 وتقدیم أفضل الممارسات.  إلعادة االعمار والتنمیةالبنك األوروبي 

 

 ووقف التشغیل أثناء مرحلتي اإلنشاء  یةتدابیر التخفیفال 

تدابیر التخفیف الالزمة خالل مراحل البناء / وقف تشغیل المشروع. تقع مسؤولیة تنفیذ    9.1الجدول  ترد في  
 . وسلطة المیاهھذه التدابیر على عاتق مقاول المشروع 

 تدابیر التخفیف خالل مراحل البناء / وقف التشغیل  . 9.1الجدول  

المخاطر   الرقم  مجال 
 المحتملة 

واالجتماعي   البیئي  التأثیر 
 المحتمل

 تدابیر التخفیف

بسبب   − جودة الھواء   .1 والغبار  الرائحة 
مكب   في  المنفذة  األنشطة 

 الغباوي المجاور. 

مدار    القیام − على  الھواء  جودة  قیاسات  من   24بإجراء  لكل  ساعة 
2.5PM  وS2H  3وNH  .كل شھر 

الحفر   − أعمال  بسبب  الغبار 
اآلل الطرق  یاوحركة  على  ت 
 .غیر المعبدة

قمع نثر الغبار الذي یحدث أثناء الحفر عن طریق رش الماء حسب   −
 الحاجة. 

تأكد من اإلدارة المناسبة للمخزونات (المواد القابلة للتفتت) لتقلیل  ال −
 الغبار. انتشار

 .الغبار انتشاربالقماش لتجنب  اتبتغطیة أحمال الشاحن القیام  -
الضوضاء    .2

 واالھتزازات 
إزعاج الموظفین / العمال في   −

بسبب   المحیطة  المنشآت 
واالھتزازات   الضوضاء 

حركة   عن  ت  الیاالناجمة 
 .البناء والمركبات

االلتزام  القیام   − لضمان  الموضعیة  للضوضاء  قیاسات  بإجراء 
بالتعلیمات األردنیة الخاصة بالحد من الضوضاء والتحكم فیھا لعام 

دیسیبل في    75مستویات الضوضاء عن  والتي ال تزید فیھا    2003
 المناطق الصناعیة خالل النھار. 

 .تأكد من إیقاف المركبات والمعدات عند عدم استخدامھاال -
التضاریس    .3

والجیولوجیا  
 والتربة

عن   − الناتج  التربة  تلوث 
احتمال تسرب كمیات صغیرة  

آل  الوقودمن   البناء  یا من  ت 
 والمركبات. 

السلیماإلدارة   − لغیر  لنفایات  ة 
 .الصلبة و / أو السائلة

 والمركبات. لیاتالصیانة المناسبة لآل −
في   − مؤقتة  وقود  خزانات  حالة وجود  استخدم خزانات    الموقع،في 

 االحتواء الثانویة للتحكم في التسربات العرضیة. 
للسیطرة على أي تسرب أو تسرب    لالنسكاب،وضع خطة استجابة   −

 غیر مقصود.
تزویدھم  النسكاب وحاالت ال ةالمناسب العمال على االستجابة تدریب  −

 مجموعة أدوات االنسكاب الحتواء أي انسكابات عرضیة وتنظیفھا. ب 
ضمان التنظیف الفوري ألي انسكابات وعالج المناطق الملوثة بعد  −

 البناء.أعمال 
 زلي المناسب في الموقع. الحفاظ على التدبیر المن  −
مع   − یتماشى  وبما  اآلمن  التخزین  وضمان  النفایات  وفصل  جمع 

 المتطلبات القانونیة.
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النفایات   − من  المناسب  التخلص  التخلص  ضمان  مواقع  في  الصلبة 
حیث یتم التخلص من النفایات الصلبة في المكبات المعتمدة،   المعتمدة

 . والنفایات الخطرة في مكب سواقة
الجم − المنزلیة  ضمان  الصحي  الصرف  السلیم والتخلص من میاه  ع 

لمیاه   السلیم  التخزین  یتم  العمال.  عن  الصحي الناتجة    الصرف 
منھا المنزلیة في خزانات صرف صحي ویجب أن یكون التخلص  

وفقًا للمتطلبات    یتم تحدیدھامحطة معالجة میاه صرف صحي    لدى
 .الوطنیة

األردن ھي ممر للعدید من  بما أن   البیئة البیولوجیة   .4
المھاجرة،   الطیور  أنواع 
المقیمة   الطیور  الى  باالضافة 
أن   الممكن  من  المذكورة، 
لخطر   الطیور  ھذه  تتعرض 
على   العاملین  قبل  من  الصید 
فترة   خالل  خصوصا  المشروع 

 الھجرة. 

 منع العاملین بالمشروع من الصید. −

  المجتمع، صحة    .5
 السالمة واألمن 

بسبب  إزعاج   المحلي  للمجتمع 
 أنشطة بناء المشروع 

یتوجب على سلطة المیاه من خالل المقاول تعیین اثنین من ضباط  −
المجتمعي ومتابعة   (CLOs) االتصال  إدارة  مسؤولیتھم  وتشمل 

 . الشكاوىجمیع المسائل ذات المجتمع للمشروع، وكذلك إدارة آلیة 
م الدخول والخروج  تنفیذ اجراءات أمنیة مناسبة في الموقع (مثل نظا −

 .وكامیرات وأنظمة المراقبة)
العمل    .6 ظروف 

 والعمال 
توظیف عمالة األطفال   احتمالیة 

  والتوظیف القسري
التأكد من أن االمتثال لجمیع التشریعات االرنیة بشأن العمل والصحة   −

للبنك األوروبي إلعادة االعمار    2والسالمة، ومتطلبات األداء رقم  
والمتعلقة   .والتنمیة بھا  المعمول  البنود  دمج  ضمان  ذلك  یتضمن 

األردنیة   المعاییر  مع  تتوافق  التي  العمل  وشروط  العمل  بشروط 
في  والتنمیة  االعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  ومتطلبات  المحلیة 
للموارد   المقاول، مثل متطلبات وجود سیاسة  المبرمة مع  االتفاقیة 

 .والسالمة المھنیة المعمول بھا  البشریة وسیاسات وإجراءات الصحة
لجمیع العمال والموظفین. سوف یضمن المقاول    الشكاوىتوفیر آلیة   −

بآلیة   العمال  یتم   الشكاوىإبالغ جمیع  اآللیة  المعلومات حول  وأن 
 .نشرھا داخل موقع المشروع

تعیین أشخاص ذو كفاءة في الموقع لإلشراف على جمیع األنشطة   −
 .التفتیشوتنفیذ عملیات التدقیق و

  2التأكد من أن خطط التوظیف والتدریب تلبي متطلبات األداء رقم   −
الموارد   إجراءات  وأن  والتنمیة،  االعمار  إلعادة  األوروبي  للبنك 
األردنیة   القوانین  مع  تتوافق  بحیث  جید  بشكل  مصممة  البشریة 

 .المحلیة ومتطلبات البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة
ة عمل آمنة وصحیة لجمیع العمال في الموقع، وأنھ  ضمان توفیر بیئ  −

والسالمة   الصحة  مجال  في  الجیدة  الدولیة  الممارسات  اتباع  یتم 
 .المھنیة بما یتماشى مع السیاسات التي وضعھا المقاول

الظروف    − من  أي ظرف  تحت  یجوز  وال  األطفال  بعمل  یُسمح  ال 
 .عاًما 18توظیف عمال تقل أعمارھم عن 

 .م استخدام العمل القسري كجزء من ھذا المشروعالتأكد من عد −
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الصحة    .7 مخاطر 
 والسالمة المھنیة

مخاطر الصحة والسالمة المھنیة  
في   یعملون  الذین  العمال  على 
ذلك   في  بما  المشروع،  موقع 
والحوادث   لإلصابات  التعرض 
ارتفاعات،   على  العمل  مثل 
األعمال   عن  الناتجة  والحرائق 

في  الساخنة،   والفشل  والتدخین، 
الكھربائیة،   التوصیالت 
والتجھیزات المتنقلة، المركبات،  

  والصدمات الكھربائیة 

المھنیة − والسالمة  للصحة  خطة  مع  (OHS) اعداد  تتوافق  التي 
تعتمد على  التي  المھنیة  بالصحة والسالمة  السیاسات واإلجراءات 

 .تقییم المخاطر قبل بدء العمل
مسؤولین عن إدارة الصحة والسالمة    تخصیص موظفین محددین  −

 .في الموقع
تدریب كاف ومناسب لجمیع العاملین في سیاسات الصحة والسالمة   −

 .المھنیة للمقاول وإجراءاتھ قبل السماح لھم بالقیام بمھماتھم
یجب استخدام مالبس الوقایة الشخصیة ومالبس السالمة المناسبة    −

مناولة   عند  خاصة  االنشاء،  أعمال  ودخول  أثناء  الكیمیائیة  المواد 
 .المواقع المحصورة

  8وفقًا للتعلیمات الخاصة بحمایة العمال من مخاطر بیئة العمل رقم   −
. إذا تجاوزت مستویات الضوضاء الحد المسموح بھ وھو  1996لعام  
لمدة    85 العمل  نوبة  في  للعاملین  معدات   8دیسیبل  فإن  ساعات، 

 .مستویات الضوضاء ھذهحمایة السمع مطلوبة للعمال المعرضین ل
المشروع    − أعمال  لتنفیذ  المستخدمة  االنشاءات  معدات  تكون جمیع 

 .مناسبة للغرض وتحمل شھادات فحص ساریة ومتطلبات تأمین
یجب إعداد تقییم للمخاطر وإبالغھ قبل بدء العمل لجمیع أنواع أنشطة   −

 .العمل في الموقع
اد الكیمیائیة. یجب  توفیر مساحة تخزین منفصلة للمواد الخطرة والمو −

لخصائصھا  صحیح  تحدید  مع  الخطرة  المنتجات   / المواد  تسمیة 
 .الخطرة 

 .MSDS یجب أن یتم تخزین المواد الكیمیائیة وفقًا لـ  −
یجب على المقاول التأكد من إیقاف تشغیل جمیع المعدات واآلالت   −

 .وإلغاء توصیلھا وتخزینھا بشكل صحیح عند عدم استخدامھا
العمل على ارتفاع حیثما یكون ذلك ممكنًا، على سبیل المثال تجنب   −

 .بالتجمیع على مستوى األرض
قبل الدخول إلى أي مكان محصور، یجب اتباع ما یلي على األقل:   −

مناسبة؛  1 تھویة  وجود  الواجب  2) ضمان  الالزمة  االحتیاطات   (
ص  ) تم فح 3اتخاذھا لعزل أي تدفقات، وإیقاف المعدات الكھربائیة ؛  

الغالف الجوي داخل المساحة المحصورة من أجل الدخول اآلمن ؛  
) التأكد من أن خطط الطوارئ وتقییم المخاطر التي أعدھا المقاول  4

متطلبات  مع  تتماشى  التي  الضیقة  للمساحات  احتیاطات  تشمل 
 .السالمة

 .منع التدخین في المناطق التي تم تحدیدھا لخطر للحریق −
 .بل بدء األنشطة عن مخاطر الحریق المحتملةابالغ للدفاع المدني ق −
یجب أن یتوافق برنامج الحمایة من الحرائق مع متطلبات المعاییر  −

 .المحلیة المناسبة
مصادر   − وتحدید  العمل،  مناطق  في  الحرائق  لمخاطر  تقییم  إجراء 

ذلك  في  بما  للحرائق  العامة  االحتیاطات  ووضع  واإلشعال  الوقود 
 .مكافحة الحرائقوسائل الھروب واإلنذار و

إعداد نظام لتنبیھ العمال في الموقع. قد یكون ھذا مؤقتا أو دائمة تعمل  −
 .إنذار الحریق
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حول   − المحددة  الحریق  نقاط  في  الحریق  طفایات  توجد  أن  یجب 
الحریق   لطبیعة  مناسبة  الحریق  طفایات  تكون  أن  یجب  الموقع. 

 .المحتمل
أن جمیع اآلالت   − بانتظام، لتأكد من  تفتیشھا  یتم  النباتیة  والمركبات 

والمختصین  المعینین  الموظفین  جمیع  تدریب  ضمان  وصیانتھا؛ 
 .لتشغیل اآلالت والمركبات

التأكد من وجود الفتات واضحة في مكانھا، مثل التحذیر من حدود   −
 .السرعة والعوائق والعرض / االرتفاع المسموح بھ ... إلخ

الكھ − المعدات  تكون  أن  بشكل یجب  صیانتھا  یتم  وان  آمنة  ربائیة 
 .صحیح؛ ال یجوز تنفیذ األعمال على اآلالت موصولة بالكھرباء

التأكد من أن جمیع المعدات مناسبة للوظائف (السالمة والحجم والقوة   −
والكفاءة وبیئة العمل والتكلفة وقبول المستخدم وما إلى ذلك)، وتوفر  

 .كنھا القیام باألعمالأدنى أدوات االھتزاز المناسبة والتي یم
المعدات   − الصیانة على  إجراء  فقط  المؤھلین  األشخاص  یجب على 

 (PPE) الكھربائیة، ویجب توفیر معدات الوقایة الشخصیة المناسبة
 .لألعمال الكھربائیة لجمیع الموظفین المشاركین في المھام

یجب توفیر أدوات اإلسعافات األولیة مع الضمادات الالصقة، مرھم   −
مطاطیة،    مضاد غیر  قفازات  األسبرین،  مطھرة،  منادیل  حیوي، 

 .مقص، مقیاس حرارة، وما إلى ذلك من قبل المقاول في الموقع
المقاول   − یجب إعداد استجابة اإلخالء في حاالت الطوارئ من قبل 

 .ویتم تدریب الموظفین المعنیین من خالل التدریبات
والحركة    .8 النقل 

 المروریة
في   مؤقتة  الحركة  زیادة 

المركبات   بسبب  المروریة 
البناء   ومعدات  والثقیلة  الخفیفة 
التي تسیر من وإلى الموقع وبین  

 كل من عمان والزرقاء 

التأكد من أن جمیع الشاحنات والمركبات التي تصل إلى المحطة یتم  −
 .تشغیلھا بواسطة مشغلین مرخصین

 .ضمان الصیانة للمركبات −
رج موقع المشروع من أجل  وجود شخص بشكل دائم عند مدخل ومخ −

 .التحكم في حركة المركبات والشاحنات
 .التأكد من تنفیذ جمیع اإلجراءات الوقائیة الالزمة عند بدء أي نشاط −
وفقا   − بینھا  والمسافة  المرور، وخصائصھا  وضع عدد من عالمات 

 .للمتطلبات القانونیة المحلیة
ر على  حظر مرور المركبات عبر أي منطقة محظورة و / أو تقتص −

 .أنشطة العمل
والتراث    .9 اآلثار 

 الثقافي 
عرضي آلثار أو  ال  العثورإمكانیة  

 .أثناء الحفر ثقافي  راث ت 
في حالة العثور على أي تراث ثقافي    تباع اجراء "العثور العرضي"ا −

قدیم)  القدیم وشظایا مبنى  والسیرامیك  المقابر  (مثل  أثریة  أو قطع 
أعمال   إیقاف  اإلجراءات  تتطلب ھذه  أن  یجب  الحفر.  أعمال  أثناء 

المقاول    الفور،على    العامة   اآلثار  دائرة وإبالغ    الحفر، وینتظر 
 .العامة اآلثار دائرةتعلیمات من ال

 

 أثناء مرحلة التشغیل  یةتدابیر التخفیفال 

تدابیر التخفیف الالزمة خالل مرحلة تشغیل المشروع. تنفیذ ھذه التدابیر ھو مسؤولیة   9.2الجدول  ترد في  
 .سلطة المیاه
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بما    .1 الھواء  جودة 
 في ذلك الرائحة 

بسبب   − مزعجة  رائحة 
محطة   عملیات في  التشغیل 

 معالجة میا الصرف الصحي. 

 نظام مراقبة رائحة ونظام رصد. یجب أن یكون ھناك  −
من  مراقبة جودة الھواء  ب ساعة)    24(  دیوم واحالقیام شھریًا ولمدة   −

ورفع تقریر عن حاالت تجاوز    3NHو    S2Hو    2.5PMقیاس  خالل  
و  الحدود بھا  األردنیة   حددھات التي  المسموح   المواصفة 

JS 1140/2006    96/62وتوجیھ االتحاد األوروبي    /EC   طار  إل
 جودة الھواء. 

 المكشوفة. تقلیل ساعات العمل للعاملین في المناطق  −
تطویر لجنة مراقبة الرائحة للتحقق من الرائحة داخل محطة معالجة   −

اللجنة من خمسة   تتألف  أن  المستحسن  الصحي. من  الصرف  میاه 
مثل  م، والمحطة مشغلعن  مثل واحد  مأعضاء على النحو التالي:  

مثل واحد  م، ووزارة البیئة عنمثل واحد م، وسلطة المیاه عن واحد  
 .المؤسسات القریبة عنمثل واحد  ملي، والمجتمع المح عن

الروائح    انشاء − تقلیل  في  للمساعدة  المشروع  حول  أخضر  حاجز 
 واالنبعاثات.

غازات  ال انبعاثات    .2
 الدفیئة

الكھرباء من یساھم   − استھالك 
الوطنیة الشبكة    في   شبكة 
بشكل    انبعاثات غازات الدفیئة 

 رئیسي.

النظر في كفاءة استخدام الطاقة في تصمیم المشروع لتقلیل الطلب   −
 ).تحسینھعلى الطاقة (تم بحثھ بالفعل ولكن سیتم 

لتأمین   − موارد المیاه   .3 اإلیجابي  التأثیر 
اإلضافیة   الري  میاه  إمدادات 

 .داخل منطقة المشروع

استخدام   − إعادة  الصحيتشجیع  الصرف  ألغراض    میاه  المعالجة 
 .خصوصاً من قبل المجتمع المحلي الري المقیدة

الصرف   − میاه  لتوصیل  الالزمة  التحتیة  البنیة  لتطویر  خطة  إعداد 
 .الى المستخدمین الصحي المعالجة

بسبب  − معالجة الحمأة   .4 االزعاج    احتمالیة 
 .لرائحة و / أو الحشراتا

 المعالجة. ضمان االستقرار السلیم للحمأة  −
 الحشرات.  من مراجعة سجالت الروائح و / أو شكاوى −
 للتعامل مع الحمأة المعالجة.  مدتطویر إستراتیجیة طویلة األ −
تخطیط الم  ت للتخلص من الحمأة حیث    مدبإعداد خطة طویلة األ  القیام −

 سنوات.  7ول  ألتخزین الحمأة ل
/   − التنوع البیولوجي   .5 و  للطیور  المحتمل  الجذب 

خزانات میاه   نحوات أو الثدیی 
 .المفتوحة الصرف الصح

تسییج الموقع واستخدام الوسائل المناسبة لمنع الطیور المائیة و / أو   −
 .الثدییات من الھبوط في خزانات میاه الصرف الصحي المفتوحة 

 منع العاملین بالمشروع من الصید. −
التأثیر اإلیجابي المحتمل لفرص   توظیفال فرص   .6

 .للمجتمع المحليالعمل 
من   − المشروع  في  التوظیف  یتم  أن  من  التأكد  المشغل  على  یجب 

 .المجتمع المحلي في حالة تطابق المؤھالت.
  تصور\ تفھم  .7

المحلي    المجتمع 
 للمشروع 

من   المحتملة  المجتمع  مخاوف 
الصحة   وآثار  البیئیة  اآلثار 

 .العامة من المشروع

المجتمع   تصورات  تغییر  في  وإدارة  للمساعدة  المنطقة  في  المحلي 
ستقوم   اآلمنة،  المشروع  ممارسات  ضمان  إلى  باإلضافة  توقعاتھم 

المیاه والري المیاه \وزارة  بتنفیذ  سلطة  المشروع،  إلى جانب مشغل   ،
 :عدد من التدابیر في جمیع أنحاء المشروع مثل

اثنین من − أثناء مرحلة االنشاء، واالستمرار   ضباط االرتباط تعیین 
 آللیة طوال مرحلة التشغیل عن طریق الحفاظ على واحدفي ھذه ا

آلیة   من ضباط االرتباط المستمرة مع   الشكاوىإلدارة  والمشاركة 
فقط   ضباط االرتباط المجتمع المحلي، كما ذكر سابقا سیتم اختیار

من المجتمعات المحلیة ویباشر عملھ خالل مرحلة تھیئة الموقع من  
 .المقاول
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یرجى  (  أثناء تنفیذ المشروع الحالیة لوزارة المیاه  الشكاوى   تنفیذ آلیة −
خطة مشاركة الجھات ذات العالقة للحصول على مزید   الرجوع إلى

 .ة)من التفاصیل حول عملیة اآللی 
یجب أن تؤخذ استراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة في االعتبار أثناء  −

التواصل   من  قدر  أقصى  لتحقیق  المشغل  قبل  من  المشروع  تنفیذ 
اآلثار  وإش تقلیل  في  والدعم  بالمشروع  العالقة  ذات  الجھات  راك 

السلبیة البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة الناتجة عن المشروع عند 
على  بالحفاظ  المتعلقة  الدقیقة  المبادرات  المشغل  یحدد  االقتضاء. 

  .وزارة المیاه المسؤولیة االجتماعیة مع المجتمع المحلي بالتنسیق مع
تخضیر   تشمل  إجراءات  المحلي  المجتمع  وإنشاء    المنطقة،اقترح 

 ومد شبكة الصرف الصحي في المنطقة.  الطرق،وصیانة  الحدائق،
میاه   − مراقبة صارم لضمان جودة ونوعیة  نظام  للمشروع  سیكون 

الصرف الصحي المستلمة. باإلضافة إلى ذلك، سیكون لدى المحطة  
خلص من الرائحة المتوقعة خالل  نظام متقدم للتحكم في الرائحة للت 

مرحلة التشغیل. عالوة على ذلك، سیتم انشاء لجنة مراقبة الرائحة  
محطة   داخل  الرائحة  من  للتحقق  المحلي  المجتمع  مع  وبالتعاون 

 .معالجة میاه الصرف الصحي
الكترونیا − المتتبعة  الصھاریج  البیئة  استخدام  وزارة  قبل  حیث    من 

نتھاكات محتملة لھذه الصھاریج في حالة  بمراقبة أي ا الوزارة  تقوم
 .التصریف غیر القانوني للمیاه العادمة

المجتمع    .8 صحة 
 وسالمتھ 

على   المحتملة  السالمة  مخاطر 
یدخلون   الذین  الشاحنات  سائقي 

 .ویخرجون من المحطة

یجب أن یكون الموقع مسوًرا مع تطبق تدابیر أمنیة مناسبة لتقیید    −
 .لألفراد غیر المصرح لھمالدخول إلى الموقع 

یجب على مرفق المشروع تنفیذ مدخل منظم والخروج إلى المحطة   −
 .كإجراء للسالمة

تطبق إجراءات محددة للصحة والسالمة المھنیة أثناء نقل الصرف   −
 .الصحي وتفریغھ في الموقع

والسالمة    .9 الصحة 
 المھنیة 

التأثیرات المحتملة على الصحة  
عمال في  والسالمة المھنیة على ال 

 .محطة المعالجة

المھنیة − والسالمة  للصحة  خطة  السیاسات   اعداد  مع  تتوافق  والتي 
وكذلك  األردنیة،  المھنیة  والسالمة  بالصحة  المتعلقة  واإلجراءات 

 .البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة متطلبات
المعتمدین یجب إجراء أعمال التشغیل والصیانة من قبل الموظفین    −

 .فقط
وإجراءات   − للمشروع  المھنیة  والسالمة  الصحة  لسیاسة  االمتثال 

 .إلدارة ومراقبة األنشطة فیما یتعلق بالصحة والسالمة المھنیة
العمال الخضوع لفحوصات دوریة من قبل جھة   − یجب على جمیع 

أو  المحتملة  المزمنة  لآلثار  المبكرة  األعراض  عن  للكشف  طبیة 
ا وتوفیر  مطاعیم الحساسیة  المثال:  سبیل  على  للعاملین  لمطاعیم 

 .والتیتانوس B االلتھاب الكبد
الشخصیة − الوقایة  معدات  ارتداء  العاملین  على   (PPE) یجب 

والمالبس المقاومة للمواد الكیمیائیة لتجنب التعرض للجلد أو العینین 
أو   الغازات  أو  السوائل  أو  للتآكل  المسببة  أو  الصلبة  المواد  إلى 

 .األبخرة
المواد  − بتخزین  المتعلقة  السالمة  تعلیمات  بجمیع  االلتزام  یجب 

 .الكیمیائیة أو نقلھا أو تداولھا أو سكبھا
یجب االلتزام بجمیع تعلیمات السالمة المتعلقة بالدخول إلى األماكن  −

الغازات   أو  األكسجین  وجود  من  التحقق  خالل  من  المحصورة، 
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ال  حمایة  معدات  واستخدام  األمر،  السامة،  لزم  إذا  التنفسي  جھاز 
 .وتوظیف عامل مشترك في حالة احتیاجك للمساعدة، إلخ

توفیر مناطق للعاملین لالستحمام وتغییر المالبس قبل مغادرة العمل   −
للمواد  التعرض  لتقلیل  العمل.  لمالبس  الغسیل  خدمة  وتقدیم 

 .الكیمیائیة
مع   − المشروع  موقع  في  األولیة  اإلسعافات  تتوفر  أن  اتاحة  یجب 

وصول جمیع العمال إلیھا بسھولة. باإلضافة إلى ذلك، یجب تثقیف 
موقعھم  من  وأبلغ  األولیة؛  اإلسعافات  أدوات  استخدام  في  العمال 

 .داخل موقع المشروع
یلزم إجراء تقییمات للمواد الكیمیائیة الخطرة وأوراق بیانات سالمة   −

یجب وضع  للمواد الخطرة المستخدمة في الموقع.   (MSDS) المواد
منطقة   في  الموقع  في  المستخدمة  الخطرة  الكیمیائیة  المواد  جمیع 

 .مخصصة وآمنة لتجنب أي اتصال بشري عن غیر قصد 
 (MSDSs مثل) تدریب العاملین على استخدام المعلومات المتاحة −

الحمایة   لمعدات  المناسب  واالستخدام  اآلمنة  العمل  وممارسات 
 .الشخصیة 

ا − وترك  الشحن  (إلغاء  فیھ)  قفل  متحكم  قفل  مفتوًحا مع جھاز  لباب 
أثناء  القفل)  على  موضوعة  تحذیر  (عالمات  عالمات  ووضع 

 .الصیانة
في   − المستخدمة  الكھربائیة  المعدات  جمیع  تأریض   / مزدوج  عزل 

باستخدام معدات مع الدوائر    رطبة؛البیئات التي تكون أو قد تصبح  
 .المحمیة األرض

سقوط والحمایة عند القیام بأي عمل  یجب تنفیذ تدابیر الوقایة من ال  −
 .على ارتفاع أكثر من مترین

یجب تزوید المساحات الضیقة المطلوبة بتصاریح بتدابیر السالمة  −
 .الدائمة للتنفیس والمراقبة واإلنقاذ إلى أقصى حد ممكن

یجب إعداد استجابة اإلخالء في حاالت الطوارئ من قبل المقاول   −
 .ن بشكل دوريویتم تدریب الموظفین المعنیی 

إجراء تقییم لمخاطر الحرائق في مناطق العملیات، وتحدید مصادر   −
ذلك   في  بما  للحرائق  العامة  االحتیاطات  ووضع  واإلشعال  الوقود 

 .وسائل الھروب واإلنذار ومكافحة الحرائق
إعداد نظام لتنبیھ العمال في الموقع. قد یكون ھذا مؤقتا أو دائمة تعمل  −

 .إنذار الحریق
أ − حول  یجب  المحددة  الحریق  نقاط  في  الحریق  طفایات  توجد  ن 

الحریق   لطبیعة  مناسبة  الحریق  طفایات  تكون  أن  یجب  الموقع. 
 المحتمل

المروریة   .10   الحركة 
 والنقل 

على   المروري  الحركة  زیادة 
بالمحطة خالل   الطرق المحیطة 

 .مرحلة التشغیل

نسبیًا مقارنة بسعة  عدد الرحالت الیومیة الناتجة عن المشروع صغیر  
الطریق ولیس من المتوقع أن یؤثر بشكل كبیر على الطرق المحیطة.  
نظًرا ألن حركة المرور، یمكن اضافة بعض تدابیر السالمة المروریة  

 :لتقلیل السرعات. وتشمل ھذه، على سبیل المثال ال الحصر
 .اضافة الفتات تحذیریة لسائقي الشاحنات وغیرھا −
تدابیر مثل  − والدخول والخروج    إدخال  السرعة  لمراقبة  الكامیرات 

 . للشاحنات من وإلى المحطة
 . زیادة الوعي بین السائقین من خالل عقد جلسات توعیة −
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 لتدخالت الھندسیة مثل المطبات، عند دخول / خروج المركبات.  −
مراقبة السجالت الخاصة بأي إبالغ عن أي انسكاب من صھاریج الصرف   −

 الطرق. الصحي على طول 
أحداث الطوارئ /    .11

غیر  األحداث  
 المخطط لھا 

الصحي   الصرف  میاه  خطر 
مع   تتالءم  ال  التي  المعالجة 

األردنیة معاییر  و   المعاییر 
االتحاد األوروبي لتصریفھا في  

بسبب عطل  وذلك  الوادي / الري  
 المعالجة.   عملیةفي 

بعملیة  تصمیم    وجود  − الصحيللتحكم  الصرف  میاه  في    معالجة 
 . المحطة

 منع التصریف (إجراءات التشغیل) ما لم تتحقق معاییر الجودة.  −

ال میاه  تدفق  صرف  إمكانیة 
إلى    الصحي  المعالجة  غیر 

الوادي المجاور في حالة حدوث  
میاه   معالجة  محطة  في  عطل 

 الصرف الصحي 

حتى  احتفاال − القبیل  ھذا  من  طوارئ  حاالت  أي  لحدوث  بسجل  ظ 
 .تعادلمن مراجعة السجالت وتقییم سعة خزان ال المیاهسلطة   تتمكن

في  تسرب  خطر   الكلور  غاز 
 وحدة الكلورة 

غرفة    وضع − في  الكلور  غاز  تسرب  عن  للكشف  استشعار  جھاز 
 تخزین غاز الكلور جنبا إلى جنب مع نظام یعالج الغاز المنبعث. 

 غاز الكلور. لبیانات سالمة المواد  الئحةالحفاظ على  −
الكلورین" على الجانب  تسرب  ة تشیر إلى "خطر  ضع الفت و − غاز 

العالمة   تحتوي  أن  یجب  الكلور.  تغذیة غاز  لباب غرفة  الخارجي 
 على رقم ھاتف الستخدامھ في حالة الطوارئ في المنشأة. 

لغاز   − السالمة  بروتوكوالت  تدریب    الكلور،تطویر  ذلك  في  بما 
 .التسرب الموظفین للتعامل مع حاالت

الصناعیة   العادمة  المیاه  استالم 
الصرف   صھاریج  بواسطة 

صرف  الصحي التي تنقل میاه ال
 الصحي 

صھاریج  قبل  المنقولة من  صرف الصحي اال تلك  ال یتم استالم میاه ا −
 .الصرف الصحي المرخصة

خطة ونظام لمكافحة الحرائق للمرفق بما في ذلك التدریبات    جود و − مخاطر الحرائق 
 المخطط لھا مع إجراءات اإلخالء.  حرائقال
 بإجراء عملیات تفتیش وصیانة منتظمة لنظام مكافحة الحرائق.   لقیاما −
 .مواجھة الحرائقلمل تدریبات ع −
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 تدابیر المراقبة  10

تدابیر الرصد لإلشارة إلى كیفیة مراقبة التأثیرات المحددة وتدابیر التخفیف الخاصة بھا واإلبالغ یقدم ھذا الفصل  
 عنھا. 

تدابیر الرصد خالل مرحلة البناء / وقف التشغیل  
. تنفیذ ھذه  ووقف تشغیل المشروع  تدابیر الرصد الالزمة خالل مرحلة بناء المشروع  10.1ترد في الجدول  

 من خالل استشاري إشراف. سلطة المیاهالتدابیر ھو مسؤولیة 

 رصد خالل مراحل البناء / وقف التشغیل . تدابیر ال 10.1الجدول  

 المراقبة  \ تدابیر الرصد  المحتملة   المخاطر  مجال الرقم 
 مراجعة نتائج قیاسات جودة الھواء.  − جودة الھواء   .1

 . في الموقع  للغبار والرائحة جودومالحظة  −
 .مراجعة سجالت الشكاوى لمعرفة عدد الشكاوى المسجلة −

 مراجعة نتائج قیاسات مستوى الضوضاء.  − واالھتزازات الضوضاء   .2
 .مراجعة سجالت الشكاوى لمعرفة عدد الشكاوى المسجلة −

والجیولوجیا    .3 التضاریس 
 والتربة

 :المالحظات بما في ذلكتسجیل تفتیش الموقع و
 .ت البناء والمركباتیات من آلوالتحقق من تسرب الزی  −
 .ت والمواقع التي تتأثر فیھا التربة بتسرب الزی  استصالحالتحقق من حالة  −
 .مراجعة قوائم النفایات وتصریح مواقع التخلص المعتمدة −
 .األدوات ذات الصلةوجود التحقق من توفر خطة االستجابة لالنسكاب و  −
من میاه تظھر التخلص االمن  وسجالت  تحقق من توافر خزانات الصرف الصحي في الموقع  ال −

 .لصرف الصحيا
 القیام بزیارات میدانیة للتأكد من لیس ھناك اي حوادث صید من قبل العاملین بالمشروع. − التنوع البیولوجي   .4

السالمة  و   المجتمع،صحة    .5
 واألمن 

تم مراقبة الوصول إلیھا والتحكم فیھا بشكل جید من خالل  ی تأكد من أن منطقة المشروع آمنة وال −
 لمراقبة البصریة. الكامیرات / األنظمة اآللیة حیثما أمكن وا

 .العامة الشكاوىوالتأكد من معالجة جمیع الشكاوى وفقًا آللیة الشكاوى مراقبة سجل  −
 تأكد من وجود أنظمة لرصد االمتثال لمعاییر العمل والصحة والسالمة. ال − والعمال ظروف العمل   .6

تعیین مدیر في الموقع لیكون مسؤوالً عن ضمان االمتثال لقوانین العمل والصحة والسالمة   −
الباطن.   والمقاول من  الموردین  أداء  التدقیق  وومراقبة  ذلك من خالل عملیات  یتم  أن  یجب 

 الداخلي و / أو عملیات التفتیش لمراقبة االمتثال. 
 .اإلضافة إلى الوقت المستغرق لحلھایتم مراقبة أوراق سجل شكاوى الموظفین بانتظام ب  −

 التفتیش الیومي على الموقع والتدقیق للتحقق من االمتثال إلجراءات الصحة والسالمة المھنیة.  − الصحة والسالمة المھنیة   .7
 . سلطة المیاهالسجالت الشھریة للتفتیش ومراجعة التقاریر الموثقة وإرسالھا إلى مراجعة  −
ادث المبلغ عنھا للموظفین واإلجراءات التصحیحیة المتخذة  التفتیش على اإلصابات أو الحو −

 لضمان االمتثال إلجراءات الصحة والسالمة. 
 .والتأكد من تنفیذھا وتوثیقھاالتفتیش على التدریبات التي أجریت لموظفي المقاول  −
 .في الموقع الوھمیة لتدریباتلأدلة وسجالت التأكد من وجود  −

 حافظ على حوار مفتوح مع موظفي مكب الغباوي حیث یقع بجوار منطقة المشروع. ال − المروریةالنقل والحركة   .8
 .من وإلى منطقة المشروع لمركباتمراقبة حركة ا −
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 المراقبة  \ تدابیر الرصد  المحتملة   المخاطر  مجال الرقم 
 آثار في موقع البناء. وأبقایا أي وجود ة مالحظ  − اآلثار والتراث الثقافي   .9

 ر العامة. سجالت التنسیق مع دائرة اآلثا −

 

مرحلة التشغیل تدابیر الرصد خالل  
سلطة  تدابیر الرصد الالزمة خالل مرحلة تشغیل المشروع. تنفیذ المراقبة ھو مسؤولیة   10.2الجدول  ترد في  

 من خالل المشغل. المیاه

 التشغیل تدابیر الرصد خالل مرحلة . 10.2الجدول  

 المراقبة  \ تدابیر الرصد  المحتملة   المخاطر  مجال الرقم 
المراقبة األسبوعیة لتركیزات غاز  وجود   − جودة الھواء / الرائحة   .1 تتم  للمراقبة حیث  الرائحة ونظام  للتحكم في  نظام 

S2H  3وNH  المحطة. في مواقع مختلفة داخل 
وتوثق  ال − تجتمع  الرائحة  مراقبة  لجنة  أن  من  الصرف  تأكد  میاه  معالجة  محطة  في  الرائحة 

 الصحي. 
  تسرب جنبا إلى جنب مع نظام معالجة    ینغاز الكلورتسرب  أجھزة استشعار للكشف عن  وجود   −

 .الغاز
 محطة معالجة میاه الصرف الصحي.  منداد تقدیر سنوي النبعاثات غازات الدفیئة اع − انبعاثات الغازات الدفیئة  .2

 إعداد خطة لتطویر البنیة التحتیة الالزمة لتوفیر میاه الصرف الصحي المعالجة.  اتمام − موارد المیاه   .3
االحتفاظ بسجل یثبت التخلص االمن من النفایات في المكبات المعتمدة والنفایات الخطرة في   −

 للنفایات الخطرة.  سواقةمكب 
 . میاه الجوفیةنوعیة البرنامج لمراقبة تطبیق  −

 .للتعامل مع الحمأة مدطویلة األ  معدة خطةوجود   − معالجة الحمأة   .4

وصول    ةراقب م − التنوع البیولوجي   .5 إمكانیة  من  تحد  التي  المغلقة)  الخزانات  (مثل  والتحكم  السیاج  تدابیر  توفر 
 .صرف الصحي غیر المعالجةالثدییات والطیور إلى میاه ا

 .المجتمع المحلي من مراجعة سجالت التوظیف للتحقق من توظیف − توظیفال فرص   .6

المحلي   فھم ت   .7   المجتمع 
 للمشروع 

 :خالل مرحلة تشغیل المشروع مثل اشراك أصحاب لعالقةخطة   تأكد من تنفیذال 
 ة (عند الحاجة)؛عالقسجالت اجتماعات التشاور مع أصحاب الب  االحتفاظ −
 .االحتفاظ بسجالت تسجیل الشكاوى واإلبالغ عنھا بانتظام −

بشكل جید في جمیع مراحل   الیھا  تم مراقبة الوصولی تأكد من أن منطقة المشروع آمنة وال − صحة المجتمع وسالمتھ   .8
 .المشروع

على   − الصحة والسالمة المھنیة   .9 تركز  التي  المخاطر  في  التحكم  وتدابیر  السالمة  میزات  لجمیع  منتظم  واختبار  فحص 
واألدوات   والتركیبات  العمل  وأماكن  العمل  وإجراءات  والشخصیة  الھندسیة  الحمایة  میزات 

 المستخدمة. 
ى  تقاریر المراجعة إل ارسال  المتثال إلجراءات الصحة والسالمة المھنیة، ولمراجعات منتظمة   −

 .سلطة المیاه
 لعمال. فراد امراقبة صحة العمال من خالل التقییم السریري و / أو الفسیولوجي الدوري أل −
تخذة  التفتیش على اإلصابات أو الحوادث المبلغ عنھا للموظفین واإلجراءات التصحیحیة الم −

 لضمان االمتثال إلجراءات الصحة والسالمة. 
 . موثقةوتكون  محطةالتفتیش على التدریبات التي أجریت لموظفي ال −
 .تدریبات نموذجیة وتمارین طوارئ في الموقعلأدلة وسجالت وجود  −
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 المراقبة  \ تدابیر الرصد  المحتملة   المخاطر  مجال الرقم 
مع − النقل والحركة المروریة  .10 للتحقق  التنسیق  البیئة  التي    وزارة  المخالفات  اإلنترنت ی من  عبر  التتبع  نظام  الحظھا 

إلضافة  وزارة البیئة  والمشغل بالتنسیق مع  وقیام سلطة المیاه  میاه الصرف الصحي.    لصھاریج
ألصحاب   والمسار  الموقع  تشغیل    الصھاریجمعلومات  مرحلة  في  المشاركین  والسائقین 

بعتھا والخضوع لمراجعة أي انتھاكات تقوم لیتم متا   وزارة البیئةالمشروع إلى قاعدة بیانات  
 محطة. الصحي المستخدمة لل میاه الصرفصھاریج نقل بھا 

 مراقبة طرق الوصول حول الموقع. −
 .مراقبة وثائق تقاریر الحوادث −

ا  .11 میاه  لصرف  خطر 
ال  التي  المعالجة    الصحي 

التصریف   بمعاییر  تفي 
 الودیان   الى

  المواصفة المعالجة للتأكد من أنھا تتفق مع    رف الصحيمیاه الصبرنامج لمراقبة    ھناك  أن یكون −
المستصلحة  لمیاه JS 893/2006 یةاألردن  المنزلي  الصحي  االتحاد    الصرف  وتوجیھات 

 .المناطق الحضریة مناألوروبي بشأن میاه الصرف الصحي 

ظروف    .12 ظل  في  تجاوز 
في   الطارئة  التشغیل 
میاه   معالجة  محطة 

 الصرف الصحي 

 .ه الحوادث وتقییم مدى تجاوز سعة خزانات المعادلةالتي توثق مثل ھذ مراجعة السجالت  −

غاز    تسربخطر    .13
وحدة    ین الكلور  في 

 الكلورة 

 .عالمات التحذیر\اشارات تحقق من توفر بروتوكوالت السالمة وال −

  عادمة میاه  وجود  خطر    .14
محطة    ةصناعی  في 

الصرف   میاه  معالجة 
 الصحي 

سجالت محطة معالجة میاه الصرف الصحي لمراقبة الجودة المؤثرة وللتحقق من أن    ةراقب م −
 .منزليالصرف الصحي الصھاریج لنقل صھاریج میاه الصرف الصحي مرخصة ك

ً تدریبات الحریق مرة واحدة على ثل عن سلطة المیاه لممحضور  − مخاطر الحرائق   .15  .األقل سنویا
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 خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  11

وحدة تنفیذ المشروع  
المیاه والري    تتولى تنفیذ المشروع لھذا المشروعوھي    -وزارة  /    جھةمن    وبدعم  -  وحدة  الجھة اإلشراف 

 .المسؤولیة الشاملة عن اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع أثناء التنفیذ والتشغیل المشغلة للمحطة

 

 األداء الحالي لوزارة المیاه والري بما یتعلق بالجوانب البیئیة واالجتماعیة والصحة والسالمة 

تقییم  البیئیة   على  مراجعة الدراسة ، أجرى فریقالبیئي واالجتماعي كجزء من عملیة  واالجتماعیة  الجوانب 
السیاسة    معللوزارة  للتحقق من االمتثال التشغیلي  محطة عین غزال الستقبال الصھاریج  على    والصحة والسالمة

 المراجعةفیما یلي شرح لنتائج    األداء للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة.  متطلبات البیئیة واالجتماعیة و
 في محطة عین غزال. المة الحالي والس  ةعلى األداء البیئي واالجتماعي والصح

 األداء البیئي

لمتطلبات البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة بحاجة الى تحسینات   تبین أن مستوى االمتثال  عام،بشكل  
تساعد نظام وسیاسات إدارة بیئیة واجتماعیة    والمشغل (شركة میاھنا) الوزارة . لیس لدىفي محطة عین غزال

تماًما للتشریعات   وزارة المیاه والري تمتثل  ذلك،. في غضون  المحطةئي واجتماعي سلیم في  تحقیق أداء بیفي  
الالزمة وخطط اإلدارة   تقییم األثر  البیئة وإجراء دراسات  بیئیة من وزارة  للحصول على تصاریح  الوطنیة 

 .البیئیة لمشاریعھا

مؤھلة  ھندسیة  ات  شركارة المیاه والري بتعیین  تقوم وز،  األداء البیئي واالجتماعي فیما یتعلق بعملیات مراقبة
، بما مع القوانین واألنظمة األردنیة ذات العالقة  للین وتشمل التحقق من متطلبات االمتثاالمقاو  شراف عنلإل

البیئي خالل مرحلة   التخفیف  لتدابیر  التنفیذ السلیم  بالنسبة ألنشطة    االنشاءفي ذلك  تقع    التشغیل،لمشاریعھا. 
یمھا الى وزارة  تقد وتقاریر دوریة    یقومون بإعداد مراقبة األداء البیئي على عاتق المشغلین الذین  مسؤولیات  
  منشأة او محطة وفحصھا إلى أي  یحق للفریق الفني من وزارة المیاه والري الدخول  على ذلك،    ةالمیاه. عالو 

 .دون إشعار مسبق للمشغل من أو تدقیقھا

 األداء االجتماعي 
منظمة تنظیماً جیداً ولدیھا القدرة الكافیة على  وھي  لموارد البشریة  ادارة  المیاه مدیریة خاصة إلوزارة   لدى

وتعدیالتھا.    2013لعام    82الخدمة المدنیة رقم    لنظامإدارة جمیع الجوانب المتعلقة بموظفیھا والعاملین وفقًا  
مشغل  أیضا، میاھنا)   لدى  (شركة  غزال  عین  جوانب    الموارد إلدارة  قسم  محطة  على  واإلشراف  البشریة 

المختلف المیاه علىیجب    ذلك،ومع   ة.  التوظیف  المشروع   وزارة  الومشغل  الجھود ووضع    سیاسات تحسین 
لضمان  بالمشروع  رقم   متطلبات مع  االمتثال    الخاصة  والتنمیة    2األداء  االعمار  إلعادة  األوروبي  للبنك 

األطفال والعمل القسري    ة لاالمخاطر المرتبطة بعم االعتبار  وخصوصا بما یتعلق بخدمة الموردین واألخذ بعین  
 المالئمة. تدابیر الاتخاذ و

  تقدیم الحلول للمشتكین راسخ ویمكن الوصول إلیھ بسھولة ویساعد على    للشكاوىنظام  وزارة المیاه   لدى  أیًضا،
لتلقي  موحد    مركز اتصال الوزارة ، لدىالشكاوىاقتراحاتھم في الوقت المحدد. كجزء من نظام  والرد على  

 .الشكاوى واالقتراحات من جمیع المحافظات في األردن
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في عام  الوزارة أعدت   المحلیة،الیومیة لھا تفاعل مباشر مع المواطنین والمجتمعات    وزارة المیاه  نشطةألنظًرا  
للمس  2012 للمعیاراستراتیجیة  وفقًا  االجتماعیة  االجتماعیة  :  ISO 26000 ؤولیة  لالمسؤولیة  زیادة وذلك 

 الجھات ذات العالقة بوزارة المیاهفي التنمیة المستدامة. حددت االستراتیجیة وأولت جمیع   الوزارة مساھمة
بناء توقعاتھم    والري  لتعكس  المحلي  المجتمع  مشاركة  تحسین  ینبغي  أنھ  ووجدت  تأثیرھم  ومصالحھم  على 

 . وحقوقھم واھتماماتھم

 أداء الصحة والسالمة
تحدد  والتيسیاسة للصحة والسالمة المھنیة   الوزارة الحالي لمحطة عین غزال (شركة میاھنا)لدى مشغل 

 المطلوبة.  الرئیسة واإلجراءات وتعالج قضایا الصحة والسالمة المھنیة  والسالمة،إطار إدارة الصحة 
لجنة الصحة والسالمة المھنیة المسؤولة عن تطویر وتنفیذ ورصد سیاسات الصحة    میاھنالدى شركة    أیضا،

وضع إجراءات مفصلة لجمیع األنشطة المرتبطة  وكذلك  على جمیع المستویات.    العالقةوالسالمة المھنیة ذات  
ینبغي وضعھاالشركةبأنشطة   التي  السالمة  تدابیر  تأخذ ھذه اإلجراءات في االعتبار جمیع  لضمان سالمة    . 

لوحظ عدم وجود التزام    ذلك،العمال والقضاء على المخاطر المرتبطة باألنشطة التشغیلیة أو الحد منھا. ومع  
والممارسات األساسیة    الزیارات للموقع،أثناء    الشركةالصحة والسالمة المھنیة بین عمال    تجاهالعاملین    من

 . خدام معدات الحمایة الشخصیةاستة مع عدم التقید في وفقًا لسیاسة كانت مفقود 

 

 خالل المشروع لوزارة المیاه األدوار والمسؤولیات

مسؤولة عن اإلدارة العامة للمشروع وتخطیط وتنفیذ األنشطة. تشمل األدوار ھي الجھة ال  وزارة المیاه والري
 ما یلي:  للوزارةوالمسؤولیات الرئیسیة 

 والصحة والسالمة.   البیئیة واالجتماعیة الجوانب تحمي تتم بطریقة  االنشاءلتأكد من أن تنفیذ أنشطة ا 
   التي سیعدھا المقاول قبل بدء أنشطة لمرحلة االنشاء ومراجعة واعتماد خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة

 االنشاء. 
  العالقة بالمشروع.ضمان االمتثال لجمیع التشریعات والمتطلبات الوطنیة والدولیة ذات 
 التنسیق مع مھندس الموقع  و  مراحل المشروعخالل   ضمان االمتثال لخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة

 ضابط االرتباط من المجتمع المحلي.
  علقة باإلزعاج والمضایقات الناجمة عن تنفیذ  ومعالجة الشكاوى العامة المت  الشكاوىضمان اتباع آلیات

 صحیح. المشروع باتخاذ إجراءات تصحیحیة وتوثیقھا بشكل  
 لتحقق من تنفیذ . وذلك لالصحة والسالمةو  االجتماعیةو  ةالجوانب البیئی   إجراء اإلشراف الدوري على

لمرحلة   () لبیئیة واالجتماعیةتأكد من تنفیذ خطة اإلدارة افعال والبشكل   خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة
 .تشغیل المشروع

   تنفیذ بیئي واجتماعي باإلضافة إلى تحدیث للحالة حول  تقریر  البیئیة واالجتماعیة  إعداد  خطة العمل 
 .اسنویإلعادة االعمار والتنمیة  إلى البنك األوروبي  لمشروعل
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المقاول  
 لاللتزامات المنصوص علیھا في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعيیتحمل المقاول مسؤولیة كاملة عن االمتثال 

(ESMP)   البی اإلدارة  خطة  ألحكام  یمتثلون  المعنیین  الباطن  من  المقاولین  جمیع  أن  من  لھذا   .ئیةوالتأكد 
المقاول إعداد  الغرض، بیئیة واجتماعیخ  یجب على  إدارة  للبناء (طة   -Construction ESMPة لمرحلة 

CESMP  (  على خطط وإجراءات لحمایة الصحة    . ویجب أن تحتوي ھذه الخطة البدء في أنشطة البناءقبل
یحدد في المقاول أن  المشروع   CESMP العامة والسالمة واألمن. یجب على  والمواقع ونوع منطقة  الرقم 

والصحة   البیئة  مخاطر  ومراقبة  إلدارة  والرصد  التنفیذ  وخطط  بالموقع  خاصة  إدارة  استراتیجیات  ووضع 
 :الخطط الفرعیة التالیة  الخطة تضمنت والسالمة. یجب أن 

 ؛ خطة الصحة والسالمة المھنیة 
 وكذلك المجتمعات المحلیة من حركة    خطة إدارة حركة المرور (لضمان سالمة المؤسسات المحیطة

 )؛ البناء والحفاظ على إمكانیة الوصول
   لتعبئة والبناء لمنع اآلثار الضارة خارج  لمراحل اوضع العالمات (توضیح حدود الموقع و استراتیجیة

 )؛الموقع
  العمل؛خطة إدارة موقع 
  و  الموقع؛خطة الطوارئ واإلخالء في 
  .خطة إدارة النفایات 

 

 على األقل لموظفي المقاول.الواجبة ألدوار والمسؤولیات البیئیة واالجتماعیة فیما یلي ا

 

 مدیر المشروع 
  خطة الـ المسؤولیة النھائیة عن تنفیذCESMP    وسیاسات وقواعد النظام المنسق الخاص بالمقاول في

 الموقع؛
  التأكد من وجود جمیع الموارد المطلوبة بما في ذلك القوى العاملة للحفاظ على االمتثال الكامل لمتطلبات

 المشروع؛ البیئة والصحة والسالمة في 
  و  الساریة؛ضمان االمتثال للتشریعات والمتطلبات الوطنیة والدولیة 
 ناسب مالكافي وال تدریب التأكد من حصول جمیع مستویات الموظفین على ال. 

 

 مدیر البیئة والصحة والسالمة 
  حطة الـ تنفیذ CESMP  أثناء أنشطة البناء؛ 
   خطة  المقاولین من الباطن للتحقق من االمتثال لـالمطبقة من قبل  مراجعة تدابیر حمایة البیئة / التخفیف

 ؛ CESMP الـ
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  ؛ 12الملحق و 9.1الجدول  منتظمة لتدابیر تخفیف األثر (كما ھو موضح في مراجعة إكمال عملیات( 
  الـ خطةاإلبالغ عن أي عدم امتثال لـ CESMP  ؛مدیر المشروعإلى 
  البیئي؛ التدریب وزیادة الوعي إجراء دورات 
  و  والبیئة؛للصحة والسالمة وتدقیق إجراء برامج مسح ورصد بیئیة ومراجعات دوریة 
   إلى للمشروع  إصدار  المنفذة  وبیئةتقریر  الجھة  شھریًا یحتوي على وصف لألنشطة    صحة وسالمة 

 . للصحة والسالمة والبیئة لتفتیش والمراقبة والرصد االجاریة وتفاصیل برامج 
 

 لصحة والسالمة والبیئةمشرف ا

الدعم الفني والعمل مع مدیر البیئة والصحة والسالمة لتحدید    )ESHS(  لصحة والسالمة والبیئةاسیقدم مشرفو  
ال تتم معالجتھا بشكل كاف من خالل تدابیر التخفیف المقترحة من قبل المقاولین والتي قد    المحتملة،األنشطة  

) بإجراء عملیات تفتیش میدانیة منتظمة  ESHSمن الباطن. سیقوم المشرفون على البیئة والصحة والسالمة (
لمتطلبات  الو االمتثال  لضمان  التدقیق  عملیات  في  والمشاركة  والبیئةامراقبة  والسالمة  )  ESHS(   لصحة 

باإلشراف    ESHS  الـ  أي انحراف أو حادث إلى اإلدارة ویدعون إلى التصحیح. سوف یقوم مشرفو  عن  ویبلغون
 موقع البناء. أو تقیق ل وسیساعدون أي طرف ثالث یقوم بمراجعة ESHSبانتظام على الدورات التدریبیة لـ 

 

 المقاولین من الباطن 

التعاقد معھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل "المقاول" لتنفیذ مھام  المقاول من الباطن" ھو أي شركة یتم  "
 .متعلقة بالمشروع بما في ذلك أعمال البناء

الباطن من  المقاولین  جمیع  األقل    ،یتحمل  على  واحد  نشاط  لدیھم  الرئیسة  یتفاعل  الذین  البیئیة  الجوانب  مع 
البیئیة ھذه. یتم استدعاء المقاولین من الباطن إلظھار    المسؤولیة عن االمتثال لمتطلبات خطة اإلدارة  ،المحددة

السلوك االستباقي تجاه المخاوف البیئیة واالجتماعیة. تقع على عاتقھم مسؤولیة تقدیم المعلومات المطلوبة من  
واالجتماعیة   البیئیة  والخصوصیات  للمتطلبات  االمتثال  وإثبات  أنشطتھم  بنطاق  یتعلق  فیما  "المقاول"  قبل 

 .یةالسار

 

متطلبات التدریب  
البیئیة واالجتماعیة تنفیذ خطة اإلدارة  یتم  درایة  (ESMP) لن  الموظفین على  یكن جمیع  لم  بشكل فعال ما 

  لذلك،على النحو المحدد في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ھذه.    المطلوبة،بمسؤولیاتھم المحددة واإلجراءات  
على للمشروع یجب  المنفذة  في   توفیر الجھة  یعملون  الذین  المقاول  وموظفي  لموظفیھا  التعریفي  التدریب 

 :على ما یلي  یجب أن یشمل التدریب التعریفي أدنى،المشروع قبل البدء في أنشطة البناء. كحد 

   واالجتماعیة؛ أھداف ونھج خطة اإلدارة البیئیة 
   واالجتماعیة؛ األدوار والمسؤولیات عن تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة 
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 و  البیئي؛الرصد وثر األالتخفیف من ببرنامج  ماااللتز 
   البیئیة المراقبة  ذلك  في  بما  واالجتماعیة  البیئیة  اإلدارة  خطة  عن    واالجتماعیة،إجراءات  واإلبالغ 

 الحوادث واإلجراءات التصحیحیة.
 

 یجب توفیرحیث  ،  سلطة المیاهیجب أن یتم التدریب على خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بحضور مھندسي  
 من مھندسي سلطة المیاه في األردن على األقل. 3 التدریب لـ

ویجب أن تتم الموافقة على ھذه الخطة من   البناء،یجب على المقاول إعداد خطة تدریب مفصلة لجمیع عمال  
لصحة والسالمة ا  / سلطة المیاه في األردن / مھندس اإلشراف. یجب على مدیر  المنفذة للمشروعالجھة  قبل  

توفیر مستوى نظرة عامة على التدریب لجمیع الموظفین. سیكون الھدف ھو تسلیط الضوء  )  ESHS(  والبیئة
بالتزام درایة  على  الموظفین  جمیع  أن  من  والتأكد  العمل  لمنطقة  البیئیة  الحساسیة  البیئي  على  التخفیف  ات 

واالجتماعیة   البیئیة  المتطلبات   / المعاییر  إلى  التدریب  یستند  سوف  وااللتزامات   للمشروع،واالجتماعي. 
 شمل: یوإجراءات اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. وسوف 

  البناء؛قواعد الصحة والسالمة المھنیة في موقع 
  الغبار؛ التقلیل من\التحكم جھود 
 لھ؛ستجابة منع االنسكاب واال 
  و األساسیة؛الخاصة بالمشروع وحقوق العمال  الشكاوىآلیة 
 للموقع.  مقواعد التفاعل مع المجتمعات المحلیة وكیفیة التعامل مع الزوار غیر المصرح بھ 

 

إلى جمیع   من    الموظفین،باإلضافة  لنسخة مختصرة  الخضوع  للموقع  المؤقتین  الزائرین  من جمیع  سیُطلب 
 لى الوعي البیئي للتأكد من إدراكھم أیًضا للمتطلبات البیئیة. التدریب / الحث ع

االحتفاظ بسجالت التدریبات بشكل صحیح.  )  ESHS Manager(  مدیر البیئة والصحة والسالمة  یجب على
 والمقاول.  الجھة المنفذة للمشروعیجب مراجعة ھذه السجالت بشكل دوري من قبل و

 

واالجتماعیة وتدابیر الرصد االلتزامات البیئیة   
  إدارة بیئیة واجتماعیة یتم تقدیم االلتزامات البیئیة واالجتماعیة والرصد الالزم لتنفیذ المشروع في صورة خطة  

 .12الملحق  مجدولة في
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 ستنتاج الا 12

لمخدومة  من المناطق غیر    المنقول بالصھاریجالصرف الصحي    لمعالجةالغباوي    محطةتم تصمیم مشروع  
باإلضافة إلى الحمأة المنقولة من محطات معالجة السلط   والزرقاء،في محافظات عمان    بشبكة صرف صحي

الصرف   میاه  معالجة  عملیة  والبقعة.  تلیھا  الصحي  والفحیص  التقلیدیة  المنشطة  الحمأة  عملیة  المقترحة ھي 
 Conventional Activated Sludge process followed by(  معالجة الحمأة باستخدام الھضم الھوائي

sludge treatment using aerobic digestion ( الصحي الصرف  میاه  معالجة  محطة  تصمیم  سیتم   .
 . 2045متر مكعب في الیوم حتى عام   22،500لمعالجة تدفق مستقبلي یبلغ حوالي 

سیحل المشروع قضایا الرائحة وحركة المرور حول    ،تقییم األثر البیئي واالجتماعياستنادًا إلى نتائج دراسة  
استقبال   عین    الصھاریجمنشأة  في  البیولوجي    غزال،الموجودة  التحمیل  تقلیل  إلى    السمرا لمحطة  باإلضافة 

سیسمح المشروع بتوافر المیاه العادمة المعالجة المناسبة ألغراض الري   الغباوي،. في لمعالجة الرف الصحي
 المقیدة داخل منطقة الدراسة.

ن المخاطر المحتملة المرتبطة بتشغیل محطة  عددًا م  تقییم األثر البیئي واالجتماعيدراسة  حددت    ذلك،ومع  
وزیادة    المھنیة،معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة في الغباوي. وشملت ھذه المخاطر الصحة والسالمة  

التخلص عیر القانوني من الصرف الصحي  وزیادة في    المحیطة،في عبء حركة المرور داخل شبكة الطرق  
غاز الكلور ومخاطر الحرائق. تعتبر ھذه   تسرب لمخطط لھا المتعلقة بواألحداث غیر ا  ،المنقول بالصھاریج

البیئیة واالجتماعیة المنصوص علیھا في خطة اإلدارة    من خاللالمخاطر قابلة لإلدارة   تدابیر اإلدارة  اتباع 
) واالجتماعیة  ومع  ESMPالبیئیة  المحلي   ذلك،).  المجتمع  بتصور  یتعلق  المتبقي  االجتماعي  التأثیر    فإن 

الصحة العامة بسبب تنفیذ المشروع داخل منطقة خدمات على ثار اآلاآلثار البیئیة و ناحیة  من قلقھمو للمشروع
بزیادة واآلثار التراكمیة على جودة الھواء والنقل وتصورات المجتمع المحلي    في شرق عمان،  البنیة التحتیة

 مخاطر إذا لم یتم اعتماد تدابیر اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. ال

المعالجة إلى الوادي القریب. ومع  میاه الصرف الصحيمن المخطط تصریف  المشروع،في ھذه المرحلة من 
الما  ذلك، الموارد  لندرة  العادمة  ونظراً  المیاه  تتطلب معالجة  البالد  المیاه في  ئیة في األردن وأن استراتیجیة 

لري میاه الصرف الصحي المعالجة ل   فمن المستحسن إعداد خطة إلعادة استخدام  الري،إلعادة استخدامھا في  
 ھو حالیا قید النظر.األمر واعتمادھا في وقت مبكر خالل مرحلة تشغیل المشروع. ھذا 

السالمة    إجماالً، على  للمخاطر  عالیة  تأثیرات  بأي  المشروع  تنفیذ  یرتبط  اعتبار جمیع    والصحة،ال  تم  وقد 
قابلة لإلدارة من خالل اعتماد تدابیر التخفیف والرصد التي تم تحدیدھا على أنھا  تأثیرات الصحة والسالمة  

ن نظًرا لتصورات المجتمع  ). ولكESMPالمطلوبة المنصوص علیھا في خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة (
یوصى بأن یكون للتخطیط المستقبلي    العامة،الصحة    على   تأثیرات الالمحلي ومخاوفھم من التأثیرات البیئیة و

تحدد حجم التأثیرات التي    منفصلةلتأثیر التراكمي"  ا"تقییم  عمان دراسة  لمنطقة خدمات البنیة التحتیة في شرق  
 والدرجة التي یمكن أن تدار بھا.  المنطقة،من المحتمل أن تستمر في 
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 . فریق دراسة األثر البیئي واالجتماعي1لملحق ا

 ، والمؤھالت العلمیة وسنوات الخبرة. إلیھمیقدم أسماء أعضاء فریق الدراسة، والمھام المركزة 
 

 . أعضاء فریق لدراسة تقییم األثر البئي واالجتماعي1.1الجدول م

 سنوات الخبرة عدد  المؤھالت االسم  المركز الرقم 
وخبیر    .1 المشروع  مدیر 

البئي   األثر  تقییم  دراسات 
 واالجتماعي 

البیئة والموارد  − رلى قبعة دكتوراه: إدارة 
 المائیة

 ماجستیر: التكنولوجیا البیئیة  −
 البكالوریوس: الصحة البیئیة  −

20 

أخصائي دراسات تقییم األثر    .2
خبیر   واالجتماعي،  البئي 

أمور    وخبیرتشریعي   في 
 الصحة والسالمة والبیئة

 ماجستیر: الھندسة البیئیة − نزیھ بندك 
 البكالوریوس: الھندسة المدنیة −

> 25 

األعمال:  − رشا تمیرة  خبیر اجتماعي   .3 إدارة  في  ماجستیر 
 التركیز على اإلدارة 

 البكالوریوس: الصحة البیئیة  −

13 

تقییم األثر   / خبیر اجتماعي  .4
واالجتماعي  / البئي 

وإعادة  ستمالك  ا األراضي 
 التوطین

مھندس   − أشرف المعاني ھندسة:  بكالوریوس 
 مدني وبیئي 

13 

المراعي  − أنور الحلح  خبیر التنوع البیولوجي   .5 البكالوریوس: 
الطبیعیة   الموارد  والغابات، 

 والبیئة

19 

ماجستیر علم النفس االجتماعي   − نورا الور باحث اجتماعي   .6
 التطبیقي 

 النفس، علم    بكالوریوس، −
النفس   علم  في  التركیز 

 االجتماعي

13 
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 الستعماالت الحمأة المعالجة والتخلص منھا  JS 1145/2016المواصفة األردنیة . 2الملحق 
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 متطلبات المیاه المحتسبة للمحاصیل . 3الملحق 

 
 

 . متطلبات المیاه للمحاصیل المقترحة لمنطقة الحزام األخضر3.1الجدول م

 ET0 (mm/day) Kc )2CWR (l/m الشھر
 0.75 0.5 1.5 كانون الثاني

 1.05 0.5 2.1 شباط 
 1.55 0.5 3.1 اذار

 2.3 0.5 4.6 نیسان 
 3.1 0.5 6.2 ایار 

 3.65 0.5 7.3 حزیران 
 3.8 0.5 7.6 تموز
 3.45 0.5 6.9 اب

 2.75 0.5 5.5 أیلول 
 1.9 0.5 3.8 تشرین األول
 1.25 0.5 2.5 تشرین الثاني 
 0.8 0.5 1.6 كانون األول
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 وكتاب الموافقة على الدراسة  المشروع الموافقة البیئیة خطاب رد وزارة البیئة على طلب. 4الملحق 
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 .  نتائج قیاس جودة الھواء والضوضاء التي تم اجراؤھا كجزء من ھذه الدراسة5الملحق 
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ومستویات الضوضاء حسب القیاسات السابقة من قبل مشروع مكب الغباوي ومن قبل وزارة  . بیانات جودة الھوا  6الملحق  
 البیئة

 یعرض ھذا الملحق قیاسات مستوى جودة الھواء والضوضاء من المصادر التالیة: 

 الطاقة. نتائج قیاس جودة الھواء والضوضاء من لمكب الغباوي للنفایات الصلبة من قبل مكتب الروابي الستشارات البیئة و 
 .بیانات نوعیة الھواء لمنطقة الغباوي التي تم الحصول علیھا من مدیریة الرقابة والتقییم البیئي في وزارة البیئة 

 

 جودة الھواء ومستوى الضوضاء من القیاسات السابقة من قبل مكتب الروابي الستشارات البیئة والطاقة
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بیانات قیاس الضوضاء في الطرف الجنوبي من 
 مكب الغباوي (انظر الصورة) 
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. نتائج بیانات قیاس الضوضاء في الطرف الجنوبي من مكب الغباوي (المصدر: مكتب الروابي الستشارات البیئة 4.1مالجدول  
 والطاقة) 

Time 

Day 1  
(16-17/8/2018) 

Day 2  
(17-18/8/2018) 

Day 3  
(18-19/8/2018) 

Day 4  
(19-20/8/2018) 

Day 5  
(20-21/8/2018) 

Max 
(dB
A) 

Min 
(dB
A) 

Avg 
(dB
A) 

Max 
(dB
A) 

Min 
(dB
A) 

Avg 
(dB
A) 

Max 
(dB
A) 

Min 
(dB
A) 

Avg 
(dB
A) 

Max 
(dB
A) 

Min 
(dB
A) 

Avg 
(dB
A) 

Max 
(dB
A) 

Min 
(dB
A) 

Avg 
(dB
A) 

11 am-
12 pm 72.5 55.3 63.9 67.3 45.6 56.45 67.3 35.5 51.4 72.6 33.7 53.15 73.5 40.1 56.8 

12-1 pm 71.1 48.7 59.9 72.5 46.3 59.4 69.3 47.2 58.25 73.3 34.6 53.95 74.4 42.7 58.55 
1-2 pm 70.2 46.5 58.35 70.4 43.2 56.8 72.4 44.3 58.35 74.5 36.1 55.3 73.2 42.5 57.85 
2-3 pm 65.2 47.7 56.45 69.3 40.1 54.7 73.2 41.5 57.35 70.3 37.6 53.95 72.7 42.7 57.7 
3-4 pm 69.9 43.8 56.85 71.1 39.8 55.45 70.3 43.7 57 68.5 36.8 52.65 67.5 40.4 53.95 
4-5 pm 73.1 46.5 59.8 70.2 42.1 56.15 67.8 44.1 55.95 69.7 33.7 51.7 73.9 40.9 57.4 
5-6 pm 70.4 41.8 56.1 72.8 43.4 58.1 69.1 45.5 57.3 68.8 38.2 53.5 68.7 42.2 55.45 
6-7 pm 68.8 47.7 58.25 69.8 45.2 57.5 70.3 42.8 56.55 74.2 36.4 55.3 66.7 43.5 55.1 
7-8 pm 67.3 47.2 57.25 68.5 46.3 57.4 71.4 46.8 59.1 72.1 42.6 57.35 69.1 46.2 57.65 
8-9 pm 66.5 43.3 54.9 67.2 44.1 55.65 72.7 47.2 59.95 70.3 43.7 57 71.3 42.7 57 

9-10 pm 37.1 33.1 35.1 42.2 28.5 35.35 66.8 43.5 55.15 69.9 41.4 55.65 68.4 41.8 55.1 
10-11 

pm 36.6 30.1 33.35 34.3 32 33.15 35.5 32.6 34.05 35.4 31.7 33.55 42.2 30.8 36.5 

11 pm-
12 am 42.2 36.3 39.25 35 31.2 33.1 36.8 34.2 35.5 34.4 33.6 34 47.1 35.1 41.1 

12-1 am 37.6 34.1 35.85 37.8 33.5 33.35 37.4 35.2 36.3 36.5 30.8 33.65 45.3 33 39.15 
1-2 am 38.8 36.5 37.65 34.4 31.7 33.05 35 30.2 32.6 35.4 31.6 33.5 42.2 32.7 37.45 
2-3 am 36.1 31.3 34.15 36.2 30.8 33.5 34.2 29.2 31.7 34.7 33.5 34.1 45.6 32.9 39.25 
3-4 am 36.4 34.4 35.4 32 31.4 31.7 35.1 31.4 33.25 35.2 32.1 33.65 44.6 31.6 38.1 
4-5 am 35.1 32.1 33.6 31.7 30.3 31 34.2 32.1 33.15 34.8 31.1 32.95 46.1 30.8 38.45 
5-6 am 37.3 33.5 32.3 34 32.6 33.3 33.6 30.6 32.1 33.6 32.7 33.15 42.2 31.5 36.85 
6-7 am 49.5 36.4 42.95 37.5 30.7 34.1 36.4 34.2 35.3 32.9 29.8 31.35 40.7 32.7 36.7 
7-8 am 53.8 49.8 51.8 57.4 48.6 53 66 46.2 56.1 44.7 42.2 43.45 67.8 44.3 56.05 
8-9 am 58.9 57 57.95 49.8 42.1 45.95 65.2 40.7 52.95 65.2 42.1 53.65 73.4 42.2 57.8 
9-10 am 66.5 58.3 62.4 57.6 43.1 50.35 63.1 41.4 52.25 57.7 40.7 49.2 72.4 40.3 56.35 
10-11 

am 67 48.9 57.95 67.3 42.6 54.95 64.7 43 53.85 65.7 42.1 53.9 74.1 41.1 57.6 

Max. 73.1 58.3 63.9 72.8 48.6 59.4 73.2 47.2 59.95 74.5 43.7 57.35 74.4 46.2 58.55 
Min. 35.1 30.1 32.3 31.7 28.5 31 33.6 29.2 31.7 32.9 29.8 31.35 40.7 30.8 36.5 

Average 55.33 42.51 48.81 53.56 38.55 45.98 56.16 39.23 47.73 55.43 36.2 45.82 60.96 38.53 49.75 
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 بیانات جودة الھواء من القیاسات السابقة من قبل وزارة البیئة 
 
 

المتوسطات الیومیة لقیاسات جودة الھواء بالقرب من محرقة النفایات الطبیة في موقع . 4.2الجدول م
 مكب الغباوي 

 
 

. تمثیل نتائج قیاسات جودة الھواء بالقرب من محرقة النفایات اطبیة في موقع مكب الغباوي  4.3الجدول م
 (المصدر: وزارة البیئة األردنیة) 
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 شھادة تسجیل أرض المشروع صادرة عن دائرة األراضي والمساحة. 7الملحق 
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 خطاب الرد من دائرة اآلثار العامة. 8الملحق 
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 2019تشرین الثاني  5سجل الحضور للجلسة التشاوریة التي عقدت في  .9الملحق 
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 العرض لحلقة الجلسة التشاوریة .10الملحق 
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 سجل حضور أصحاب العالقة من المجتمع المحلي . 11الملحق 

 

 2018 تشرین الثني 13 الصھاریج بتاریخ لقاء مع سائقین
 مقدمة 

الحالیین الذین یعملون   الصھاریجاجتماًعا سرًعا مع سائقي  الدراسةأجرى فریق  المشروع،في وقت مبكر من 
ما یلي ملخص  لمقترح.  المشروع  من أجل جمع بعض المعلومات حول رأیھم حول    محطة عین غزالحالیًا في  

 .وجھة نظرھم العامة حول المشروععن  

Day and Date Tuesday, 13 November, 2018 
 محطة عین غزال  المكان 

 الحالیین  الصھاریجسائقي  المشاركین 
  اآلراء حول المشروع المقترح الجھة الممثلة 
الصھاریج  سائقو  

میاه  والذین   ینقلون 
من   الصحي  الصرف 

إلى  محطة عین    المنازل 
 غزال 

من الموقع الحالي إلى مكان جدید   ھذه المحطةفي وسط عمان. یجب على الحكومة نقل   عین غزال  ةتقع محط −
 .خاصة خالل ساعات الذروة إلیھ،بسبب االزدحام المروري والوقت الذي تستغرقھ للوصول 

وافق بعض السائقین الذین تمت مقابلتھم على الموقع المقترح في الغباوي معتبرین أنھ اختیار جید وبعیدًا عن  −
عین غزال إلى   محطةل من السائقین اآلخرین بفكرة نقل  رحب عدد قلی   أخرى،االزدحام المروري. من ناحیة  

المواطنین    م م  المتوقع  واالعتراضولكن لیس إلى منطقة الغباوي بسبب المسافة الطویلة من عمان    جدید،موقع  
 .بسبب زیادة الرسوم المتوقعة

على   الصھاریجرسوم    مما سیؤدي إلى زیادة  السائقین،ستزید الرحلة إلى منطقة الغباوي من تكلفة الوقود على   −
 .المواطنین

دیناًرا في المتوسط    40إلى    30من شمال عمان أو غربھا ما بین    الصھاریجتبلغ الزیادة المتوقعة في رسوم  قد   −
 .وتعتمد على أسعار الوقود في السوق

ة رسوم  ذكر أنھ سیكون ھناك تأثیرات مختلفة على رسوم النقل الصرف الصحي اعتمادا على الموقع. سیتم زیاد −
الجدید. بینما قد تنخفض الرسوم من جنوب    المحطةمن غرب أو شمال عمان مع زیادة المسافة إلى    الصھاریج

 .الحالیة في عین غزال المحطةعمان أو الزرقاء ألن الموقع الجدید سیكون أقرب من 

 

 2019تشرین الثاني لعام  17لقاء مع ممثلین عن المجتمع المحلي بتاریخ  
 

 مقدمة 

،  تقییم األثر البیئي واالجتماعي غرض إعداد دراسةلء من عملیة التشاور العامة مع المجتمعات المحلیة  كجز
فریق بعض  من  اجتماًعا مع مجموعة   الدراسة أجرى  یمثلون  المحلي  المجتمع  ومنظمات   العشائرأفراد من 

وتھدف    ،2019  تشرین الثاني  5المجتمع المدني. جاء ھذا االجتماع عقب جلسة تحدید النطاق التي عقدت في  
ومعرفة المزید عن اھتماماتھم تجاه المشروع المقترح. ساعدت المناقشات   اثیرت إلى فھم أفضل للقضایا التي  

تقییم الواقعي لتأثیرات المشروع وتدابیر التخفیف  الالدراسة الى    التي دارت خالل ھذا االجتماع في توجیھ فریق
تنفیذھا    الجھات ذات العالقةالالزمة. كما ساعد في إنشاء قاعدة ألنشطة إشراك    والمراقبة لیتم  في المستقبل 

 .المشروعمراحل خالل 
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  تفاصیل االجتماع 
 (12:15 – 10:00) 2019 الثاني  تشرین 17 ,االحد التاریخ 
 مبنى مدیریة أحد / امانة عمان الكبرى المكان 

 السید سعد فھد الدبایبة، (رئیس اللجنة المحلیة لمنطقة أحد / أمانة عمان الكبرى)  − المشاركون 
 المھندس. فرحان الدبوبي (رئیس جمعیة شرق عمان لحمایة البیئة) −
 البیضا الخیریة األستاذ یوسف الدعجة، رئیس جمعیة  −
 السید عید الدبوبي، (رئیس جمعیة الخشافیة)  −
 السید عاید الدبوبي، ممثل المجتمع المحلي −
 م. أحمد العواملة، (وزارة المیاه والري)  −
 وزارة المیاه والري - م.  سلطان المشاقبة، وحدة إدارة المشاریع الخاصة   −
 أشرف المعاني، (أخصائي بیئي واجتماعي) −
 یر في الشؤون البیئیة واالجتماعیة) م. نزیھ بندك (خب  −

  خالل  أثیرت/    نوقشت  التي   واالجتماعیة  البیئیة   القضایا الممثلة  الجھة
 االجتماع 

 المیاه  وزارة ردود

مخاوف تتعلق بزیادة التلوث بسبب تطویر ھذا المشروع   − ممثلي المجتمع المحلي 
 والعدید من المشاریع األخرى في نفس المنطقة. 

لمشاریع دراسات    − سابقًا  أعدت  التي  البیئي  التأثیر  تقییم 
المجتمعات   رأي  تأخذ  ولم  نظریة  المنطقة  في  أخرى 

 .المحلیة
میاه   − بتفریغ  النضح  صھاریج  تقوم  ان  من  مخاوف 

 .الصرف الصحي بشكل غیر قانوني في الودیان القریبة
حركة   − زیادة  بسبب  المحتملة  المرور  حركة  زیادة 

 رف الصحي. المركبات من صھاریج الص
مخاوف من نوعیة میاه الصرف الصحي التي سیتم نقلھا   −

 .بواسطة صھاریج النضح
أصحاب   − مشاركة  على  الحفاظ  إلى  الحاجة  على  شدد 

 .العالقة في جمیع مراحل المشروع
لجمع صرف صحي − شبكة  توفیر  طلب  المنطقة    .تم  في 

 كونھا غیر مخدومة 
بأن − االجتم أوصت  المسؤولیة  المیاه  سلطة  اعیة  تتحمل 

 .تجاه المنطقة
 . المخاوف من أن انخفاض أسعار األراضي في المنطقة −

تم شرح األھمیة اإلستراتیجیة للمشروع لقطاع المیاه   −
 .العادمة في األردن

وفقا   − سیكون  المشروع  تصمیم  أن  على  التأكید  تم 
 .ألفضل المعاییر الدولیة

أثارتھا  − التي  المخاوف  جمیع  الوزارة  تتفھم 
 .یةالمجتمعات المحل

سوف تلزم الوزارة المقاول بتأمین نسبة من العمالة   −
خالل تنفیذ لمشروع من المجتمع المحلي وتخصیص  

 میزانیة لھذا الغرض في العقد مع المقاول. 
ذكر أن الوزارة خالل تنفیذ المشروع ستنشئ لجنة   −

 .من المجتمع المحلي
 سیكون للمشروع مقاییس أداء ومراقبة صارمة  −
الوزارة المجتمعات المحلیة على االستفادة  ستشجع   −

المحطة   من  المعالجة  الصحي  الصرف  میاه  من 
 . لألغراض الزراعیة
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 2019تشرین الثاني لعام  27لقاء مع ممثلین عن المجتمع المحلي بتاریخ  
 

 مقدمة 

غرض إعداد دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي،  لكجزء من عملیة التشاور العامة مع المجتمعات المحلیة  
ومنظمات    العشائر واللجنة المحلیةاجتماًعا ثانیًا مع ممثلین عن المجتمع المحلي یمثلون  الدراسة   أجرى فریق

الدبایبة،  مع السید سعد    األول والذي عقد   جتماعجاء ھذا االجتماع عقب اال   المشروع.المجتمع المدني في منطقة  
المشاریع   ةحد مدیر وو  المحلیة،وممثلین عن المجتمعات    الكبرى،/ أمانة عمان    لمنطقة أحد   اللجنة المحلیة  رئیس

المیاه والري الخاصة انعقد   في وزارة  الثاني  17  بتاریخالمنعقدة   والي  إلى   .2019  تشرین  یھدف االجتماع 
تجاه المشروع المقترح. تم إرسال الدعوات    مخاوفھممعرفة المزید عن  ومع المجتمعات المحلیة    التفاعل أكثر

مثل  المحلیة  المجتمعات  في  مختلفة  لمجموعات  الكبرى  عمان  أمانة   / المحلیة  البلدیة  اللجنة  رئیس  قبل  من 
 ومراكز الشباب  وذو االحتیاجات الخاصةالمنظمات غیر الحكومیة النسائیة 

 

 تفاصیل االجتماع 
 ) 12:30 –  10:00(  2019 الثاني تشرین 27 ,االربعاء التاریخ 
 مبنى مدیریة أحد / امانة عمان الكبرى المكان 

/ أمانة عمان الكبرى)    لمنطقة أحد  (رئیس اللجنة المحلیة الدبایبة  تم تنظیم ھذا االجتماع من خالل السید سعد   المشاركون 
الحضور    تم ارفاق قائمة وزارة المیاه والري).    -الخاصة    المشاریع، رئیس وحدة  سلطان المشاقبةوحضره م.  

 .ضمن ھذا الملحق الموقعة  
القضایا البیئیة واالجتماعیة التي نوقشت / أثیرت خالل   الجھة الممثلة 

 االجتماع 
 ردود وزارة المیاه 

القلق من التصریف غیر القانوني لمیاه الصرف الصحي   − المجتمع المحلي ممثلي 
 من قبل الصھاریج 

یجب إجراء دراسة أثر بیئي تراكمي لتقییم االثار البیئیة  −
 .على منطقة شرق عمان

تخصیص طریق بدیل لكي تستخدمھ الصھاریج بدالً من  −
 .استخدام الطریق الحالي 

المیاه یجب أن یكون ھناك نظام لفحص   − ومراقبة نوع 
 .الواردة عند مدخل محطة المعالجة

الودیان   − المعالجة قبل تصریفھا إلى  المیاه  یجب فحص 
 .أو استخدامھا ألي غرض آخر

 ھناك مخاوف من تخزین الحمأة في موقع المحطة.  −
المحلي    − المجتمع  من  لجنة  ھناك  یكون  أن  یجب 

الل  لإلشراف على تدابیر المراقبة التي سیتم اتخاذھا خ
المیاه   لمراقبة  رئیسي  (بشكل  المحطة  تشغیل  مرحلة 

 .العادمة والروائح)
المشروع المقترح ال یتوافق مع أھداف التنمیة المستدامة   −

 .في األردن

للمشروع   − اإلستراتیجیة  األھمیة  شرح 
 .لقطاع میاه الصرف الصحي في األردن

أن موقع المشروع قد تم اختیاره لیكون أكد   −
الكثیفة.  الحضریة  المجتمعات  عن  بعیدا 
مناسبًا   المشروع  موقع  یكون  أن  یجب 
لمیاه   النقل  رسوم  في  كبیرة  زیادة  لتجنب 

 .الصرف الصحي على المواطنین
التصاریح  − على  الحصول  بصدد  الوزارة 

 .المطلوبة من وزارة البیئة
روع إذا كانت أكد أن الوزارة لن تنفذ المش −

من  ومعقولة  كبیرة  اعتراضات  ھناك 
 .المجتمعات المحلیة

تحرص الوزارة على إدراج جمیع اآلثار  −
في   المتوقعة  السلبیة  واالجتماعیة  البیئیة 

 .تقریر تقییم األثر البیئي واالجتماعي
مراقبة   − نظام  المقترحة  للمحطة  سیكون 

الصرف   ونوع  جودة  لضمان  صارم 
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القضایا البیئیة واالجتماعیة التي نوقشت / أثیرت خالل   الجھة الممثلة 
 االجتماع 

 ردود وزارة المیاه 

ھناك آثار السلبیة مرتبطة بمرحلة التشغیل على الصحة   −
 .العامة

اولى   − مرحلة  ھو  المقترح  المشروع  أن  من  مخاوف 
ة میاه الصرف الصحي في  إلنشاء محطة أكبر لمعالج

 .ھذا الموقع في المستقبل
یجب على وزارة المیاه والري بصفتھا مالك المشروع   −

تخصیص مبلغ معین من رسوم الصھاریج خالل مرحلة  
دینار لكل صھریج) لدعم برامج    10التشغیل (تم اقتراح  

 .الشباب في المجتمعات المحلیة
إعدادھ − تم  التي  البیئي  األثر  تقییم  مسبقًا  دراسات  ا 

تتشاور مع المجتمعات   المنطقة لم  لمشاریع أخرى في 
 .المحلیة

ھناك عدم ثقة في وعود الحكومة بفرص العمل وتحسین   −
 سبل المعیشة ألھالي المنطقة. 

العالقة   − ذات  الجھات  إشراك  عملیة  تكون  أن  یجب 
 مستمرة خالل جمیع مراحل المشروع.

ع لیست  المرافق الصحیة في المنطقة المجاورة للمشرو −
 كافیة. 

البنك    − لمتطلبات  والري  المیاه  وزارة  تمتثل  أن  یجب 
الدولي والبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة في ھذا 

 .المشروع
یجب أن تأخذ فرص العمل في االعتبار الفئات الضعیفة    −

ذوي   األشخاص  وخاصة  المحلیة،  المجتمعات  في 
 .اإلعاقة

الجوفیة   − المیاه  نوعیة  مراقبة  أثناء یجب  المنطقة  في 
 .مرحلة التشغیل

لتعویض  − المعیشة  سبل  الستعادة  خطة  إعداد  یجب 
القائمة   المشروعات  من  المتأثرة  المحلیة  المجتمعات 

 .والمشروع المقترح 
البیئي دراسة − األثر  بعین االعتبار   تقییم  تأخذ  أن  یجب 

 .انبعاثات الغازات الدفیئة
المقترحة   − التأثیر  منطقة  دراسة  توسیع  للمشروع  یجب 

قرى على األقل   10لتشمل قرى إضافیة، وسوف تتأثر 
 .بالمشروع

زیادة   − بسبب  المرور  حركة  زیادة  من  مخاوف  ھناك 
عند  الصحي  الصرف  ناقالت  من  المركبات  حركة 
من   إنشاؤھا  یتم  التي  المرور  حركة  إلى  إضافتھا 
في   األخرى  والمخططة  القائمة  والشركات  الصناعات 

 .المنطقة
المشارك − الصرف  طلب  بشبكة  خدمتھم  یتم  بأن  ون 

العدید   المنطقة حیث وعدتھم الحكومة في  الصحي في 
 .من المناسبات في الماضي

ھناك مخاوف من انخفاض أسعار األراضي في المنطقة   −
 .بسبب المشروع

أیضا المستلمة.  لدى  الصحي  سیكون   ،
 .المحطة نظام متقدم لمراقبة الرائحة

االستشاري   − مع  كثب  عن  تعمل  الوزارة 
وفقًا  المحطة  تصمیم  یكون  أن  لضمان 

 ألفضل المعاییر الدولیة. 
نسبة  − بتأمین  المقاول  الوزارة  تلزم  سوف 

 .معینة من العمالة من المجتمع المحلي
ستشكل الوزارة لجنة من المجتمع المحلي   −

البیئیة  لمراقبة   اإلدارة  بخطة  االلتزام 
 .(ESMP) واالجتماعیة

من  − حكومیة  غیر  منظمة  إنشاء  اقترح 
المیاه  من  لالستفادة  المحلي  المجتمع 
المعالجة من المحطة لألغراض الزراعیة. 
الحكومیة  غیر  المنظمة  الوزارة  ستدعم 
من   القصوى  االستفادة  لضمان  تقنیًا 

 .استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة
میاه   − الستقبال  المحطة  تخصیص  سیتم 

الصرف الصحي من الصھاریج فقط. عمر 
ھو   المقترح  ذلك،   25المحطة  بعد  عاًما. 

من المتوقع أن یتم إزالة المحطة ما لم یتم 
 .وضع خطط أخرى بحلول ذلك الوقت

عن  − مسؤولة  الوزارة  تكون  أن  یمكن  ال 
الناتجة عن مشاریع  البیئیة الضارة  اآلثار 

في   تولید أخرى  محطات  (مثل  المنطقة 
ذلك،   ومع  الغباوي).  ومكب  الكھرباء 
الجھات   مع  باالشتراك  الوزارة  ستعمل 
الحكومیة األخرى لحل / تقلیل ھذه اآلثار 

 .الضارة
اقترحت الوزارة أن یطلب المجتمع المحلي  −

رسمیاً من الوزارة خدمة قراھم ومدنھم من 
الصحي   الصرف  میاه  لجمع  شبكة  خالل 

ن الوزارة من متابعة ھذا الطلب  حتى تتمك
واالتصال بالجھات المانحة الدولیة لتمویل 

 ھذا المشروع 
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 ردود وزارة المیاه 

اجتماعي   − میداني  مسح  دراسة  إجراء  طلب  ھناك 
اقتصادي شامل لجمع البیانات عن الظروف االجتماعیة 

 واالقتصادیة للمجتمعات المحلیة. والصحیة 
یجب على الوزارة توفیر األراضي المجانیة للمزارعین  −

المحلیین لزراعة محاصیل األعالف المرویة واالستفادة 
 من المیاه المعالجة من المحطة. 

یجب أن یكون ھناك تمثیل المجتمعات المحلیة في إدارة   −
 إدارة محطة المعالجة.  /
یتم تشغیل محطة المعالجة   أعربوا عن شكوكھم في أن  −

محطات   عن  بأمثلة  واستشھدوا  بكفاءة  الصرف  میاه 
 معالجة أخرى في األردن. 

المسؤولیة   - −  ، یدفع"  "الملوث  مبدأ  على  التأكید 
اإلنسان   حقوق  وحمایة   ، القویة  للشركات  االجتماعیة 

 .للسكان المحلیین
 ام اقتراح البحث عن موقع بدیل للمحطة.  −
استشارة المجتمعات المحلیة عند إعداد المخطط  لم یتم   −

 .العام لشرق عمان
خاصة   − المنطقة  في  مجتمعیة  ترفیھیة  مرافق  توجد  ال 

 .للشباب
یجب تضمین الشروط التعاقدیة في االتفاق مع مقاول    −

 .البناء لتوظیف السكان المحلیین
لوزارة   − تقدیرھم  المحلیة عن  المجتمعات  ممثلو  أعرب 

شاور معھم وإشراكھم في ھذه المرحلة  المیاه والري للت 
جمیع   بین  من  أنھ  وذكروا  المشروع.  من  المبكرة 
في   إنشاؤھا  تم  التي  األخرى  والمرافق  المشاریع 
مناطقھم، ھذه ھي المرة األولى التي یشاركون فیھا بھذه 

 . الطریقة
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 صور من االجتماع مع أصحاب العالقة من المجتمع المحلي
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 . خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة12الملحق 

 مسؤولیة المراقبة  تردد المراقبة  تدابیر المراقبة مسؤولیة التخفیف  التدابیر التخفیفیة المحتملالتأثیر  العناصر
 مرحلة البناء / وقف التشغیل 

بسبب   − جودة الھواء  والغبار  الرائحة 
في   تتم  التي  األنشطة 
 مكب الغباوي المجاور. 

الناتج عن  − الھواء  تلوث 
عن  الناتج  العوادم  غاز 

 .والمركباتآلیات البناء 
أعمال   − بسبب  الغبار 

اآللیات   وحركة  الحفر 
غیر   الطرق  على 

 .المعبدة

  ساعة   24على مدى    إجراء قیاسات جودة الھواء −
 كل شھر. 3NHو  S2Hو  2.5PMلـ 
عدم   − عند  والمعدات  المركبات  إیقاف  من  التأكد 

 استخدامھا.
یجب أن تكون لمعدات والمركبات المستخدمة في   −

 مناسبة. الظروف تقنیة 
قمع نثر الغبار الذي یحدث أثناء الحفر عن طریق  −

 رش الماء حسب الحاجة. 
(المواد   − للمخزونات  المناسبة  اإلدارة  من  التأكد 

 القابلة للتفتت) لتقلیل انتشار الغبار.
لتجنب   − بالقماش  الشاحنات  أحمال  بتغطیة  القیام 

 انتشار الغبار.

للغبار  − المقاول  وجود  مالحظة 
 موقع. والرائحة في ال

قیاسات  − نتائج  مراجعة 
 جودة الھواء. 

سجالت   − مراجعة 
عدد   لمعرفة  الشكاوى 

 . الشكاوى المسجلة

مرة واحدة في  
 الشھر

سلطة المیاه 
بدعم من االردنیة 

 مھندس اشراف 

الضوضاء  
 واالھتزازات 

−   / الموظفین  إزعاج 
المنشآت   في  العمال 
بسبب   المحیطة 

الضوضاء  
الناجمة   واالھتزازات 

حركة   البناء  عن  الیات 
 .والمركبات

الموضعیة   − للضوضاء  قیاسات  بإجراء  القیام 
لضمان االلتزام بالتعلیمات األردنیة الخاصة بالحد  

والتي ال    2003من الضوضاء والتحكم فیھا لعام  
دیسیبل في    75تزید فیھا مستویات الضوضاء عن  

 المناطق الصناعیة خالل النھار. 
والمعد − المركبات  إیقاف  من  عدم  التأكد  عند  ات 

 .استخدامھا

قیاسات  − المقاول  نتائج  مراجعة 
 مستوى الضوضاء. 

سجالت   − مراجعة 
عدد   لمعرفة  الشكاوى 

 .الشكاوى المسجلة

مرة واحدة في  
 الشھر

سلطة المیاه 
بدعم من االردنیة 

 مھندس اشراف 

عن  − التربة الناتج  التربة  تلوث 
كمیات   تسرب  احتمال 
من   الوقود  من  صغیرة 

 البناء والمركبات.آلیات 
السلیمة   − غیر  اإلدارة 

أو    / و  الصلبة  للنفایات 
 .السائلة

 لصیانة المناسبة لآللیات والمركبات.ا −
الموقع،  − في  في حالة وجود خزانات وقود مؤقتة 

في   للتحكم  الثانویة  االحتواء  خزانات  استخدم 
 التسربات العرضیة. 

وضع خطة استجابة لالنسكاب، للسیطرة على أي   −
 تسرب أو تسرب غیر مقصود. 

لحاالت   − المناسبة  االستجابة  على  العمال  تدریب 
االنسكاب   أدوات  بمجموعة  وتزویدھم  االنسكاب 

 الحتواء أي انسكابات عرضیة وتنظیفھا. 

وتسجیل   المقاول  الموقع  تفتیش 
 :المالحظات بما في ذلك

تسرب   − من  التحقق 
البناء  آلیات  من  الزیوت 

 .والمركبات
حالة   − من  التحقق 

التي  المواقع  استصالح 
أثر فیھا التربة بتسرب  تت 

 .الزیوت

مرة واحدة في  
 سبوع اال

سلطة المیاه 
بدعم من االردنیة 

 مھندس اشراف 
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وعالج   − انسكابات  ألي  الفوري  التنظیف  ضمان 

 المناطق الملوثة بعد أعمال البناء.
 لموقع. الحفاظ على التدبیر المنزلي المناسب في ا −
جمع وفصل النفایات وضمان التخزین اآلمن وبما   −

 یتماشى مع المتطلبات القانونیة.
ضمان التخلص المناسب من النفایات الصلبة في   −

 مواقع التخلص المعتمدة. 
السلیم والتخلص من میاه الصرف   − ضمان الجمع 

الصحي المنزلیة الناتجة عن العمال. یتم التخزین  
المنزلیة في خزانات    السلیم لمیاه الصرف الصحي

صرف صحي ویجب أن یكون التخلص منھا لدى  
محطة معالجة میاه صرف صحي یتم تحدیدھا وفقًا  

 .للمتطلبات الوطنیة

النف − قوائم  ایات  مراجعة 
وتصریح مواقع التخلص  
وتصاریح  المعتمدة 
المعتمدة  التخلص  مواقع 

االمن  للتأكد من التخلص  
 .النفایاتمن 

خطة   − توفر  من  التحقق 
لالنسكاب   االستجابة 
ذات   األدوات  ووجود 

 .الصلة
توافر   − من  التحقق 

الصرف   خزانات 
في   الموقع  الصحي 

من   التخلص  وسجالت 
 .المیاه الصرف الصحي

الطیور   التنوع البیولوجي تعرض  احتمالیة 
العاملین   قبل  من  للصید 
فترة   خالل  بالمشروع 

 الھجرة. 

والتحث  مراقبة   - المقاول  منع صید الطیور من قبل العاملین بالمشروع.  - الموقع 
مع العاملین أثناء تفتیش  

 الموقع. 

مرة واحدة في  
 الشھر

  في المیاه سلطة
بدعم من  األردن
 اإلشراف  مھندس

الصحة والسالمة  
 المجتمعیة

المحلي   للمجتمع  إزعاج 
بناء   أنشطة  بسبب 

 المشروع 

یتوجب على سلطة المیاه من خالل المقاول تعیین   -
 (CLOs) المجتمعياثنین من ضباط االتصال  

إدارة ومتابعة جمیع المسائل    ا شمل مسؤولیتھملت 
 . یةالمجتمع   والشكاوى

تنفیذ اجراءات أمنیة مناسبة في الموقع (مثل نظام   −
 .الدخول والخروج وكامیرات وأنظمة المراقبة)

ضباط   / المقاول
من  االرتباط 

 المجتمع المحلي

منطقة   - أن  من  التأكد 
ویتم   آمنة  المشروع 
إلیھا   الدخول  مراقبة 
بشكل جید والتحكم فیھا  
  / الكامیرات  خالل  من 
حیثما   اآللیة  األنظمة 
مناسبًا   ذلك  كان 
المراقبة   الى  باإلضافة 

 .المرئیة
الشكاوى   - سجل  مراقبة 

معالجة   من  والتأكد 
وفقًا   الشكاوى  جمیع 

 .العامة الشكاوىآللیة 

ضباط   / المقاول بشكل مستمر
االرتباط من 

 محليالمجتمع ال
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ظروف العمل  

 والعاملین
عمالة   توظیف  احتمالیة 
والتوظیف   األطفال 

 القسري 

التأكد من أن االمتثال لجمیع التشریعات االرنیة   -
بشأن العمل والصحة والسالمة، ومطلب األداء  

  .للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة  2رقم  
بھا   المعمول  البنود  دمج  ضمان  ذلك  یتضمن 
التي   العمل  وشروط  العمل  بشروط  والمتعلقة 
المحلیة ومتطلبات   المعاییر األردنیة  تتوافق مع 
في   والتنمیة  االعمار  إلعادة  األوروبي  البنك 
متطلبات   مثل  المقاول،  مع  المبرمة  االتفاقیة 
وسیاسات   البشریة  للموارد  سیاسة  وجود 

الصحة المعمول    وإجراءات  المھنیة  والسالمة 
 .بھا

آلیة   - والموظفین.    الشكاوىتوفیر  العمال  لجمیع 
بآلیة   العمال  جمیع  إبالغ  المقاول  یضمن  سوف 

نشرھا    الشكاوى یتم  اآللیة  المعلومات حول  وأن 
 .داخل موقع المشروع 

لإلشراف   - الموقع  في  كفاءة  ذو  أشخاص  تعیین 
التدقیق   عملیات  وتنفیذ  األنشطة  جمیع  على 

 .التفتیشو
تلبي   - والتدریب  التوظیف  خطط  أن  من  التأكد 

رقم   األداء  إلعادة    2متطلبات  األوروبي  للبنك 
االعمار والتنمیة، وأن إجراءات الموارد البشریة  
القوانین   مع  تتوافق  بحیث  جید  بشكل  مصممة 
األوروبي   البنك  ومتطلبات  المحلیة  األردنیة 

 .إلعادة االعمار والتنمیة
بیئ  - توفیر  لجمیع  ضمان  وصحیة  آمنة  عمل  ة 

الممارسات   اتباع  یتم  وأنھ  الموقع،  في  العمال 
الدولیة الجیدة في مجال الصحة والسالمة المھنیة  

 .بما یتماشى مع السیاسات التي وضعھا المقاول
ال یُسمح بعمل األطفال وال یجوز تحت أي ظرف    -

  18من الظروف توظیف عمال تقل أعمارھم عن  
 .عاًما

م استخدام العمل القسري كجزء من  التأكد من عد -
 .ھذا المشروع

وجھة   المقاول 
 االشراف 

أنظمة   - التأكد من وجود 
االمتثال   لمراقبة 
لمعاییر العمل والصحة  

 .والسالمة
الموقع   - في  مدیر  تعیین 

عن   مسؤوالً  لیكون 
ضمان االمتثال لقوانین  
والصحة   العمل 
والسالمة، ومراقبة أداء  
والمقاولین   الموردین 

اطن. یجب أن یتم  من الب 
عملیات   خالل  من  ذلك 
أو    / و  الداخلي  التدقیق 
التفتیش   عملیات 

 .لمراقبة االمتثال
أوراق   - مراجعة  یتم 

لدى   الشكاوى  سجل 
بانتظام   الموظف 
الوقت   إلى  باإلضافة 

 .المستغرق لحلھا

جھة   المقاول، بشكل مستمر
االشراف مشغل  

وسلطة  المشروع 
 المیاه األردنیة
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الصحة  مخاطر 

 والسالمة المھنیة 
والسالمة   الصحة  مخاطر 
الذین  العمال  على  المھنیة 
موقع  في  یعملون 
ذلك   في  بما  المشروع، 
لإلصابات   التعرض 
العمل على   والحوادث مثل 
والحرائق   ارتفاعات، 
األعمال  عن  الناتجة 
الساخنة، والتدخین، والفشل  
في التوصیالت الكھربائیة، 
المتنقلة،  والتجھیزات 

والصدمات  الم ركبات، 
 .الكھربائیة

التي تتوافق   اعداد خطة للصحة والسالمة المھنیة -
والسالمة   بالصحة  واإلجراءات  السیاسات  مع 
بدء   قبل  المخاطر  تقییم  على  تعتمد  التي  المھنیة 

 .العمل
تخصیص موظفین محددین مسؤولین عن إدارة    -

 .الصحة والسالمة في الموقع
لین في سیاسات  تدریب كاف ومناسب لجمیع العام -

الصحة والسالمة المھنیة للمقاول وإجراءاتھ قبل  
 .السماح لھم بالقیام بمھماتھم

یجب استخدام مالبس الوقایة الشخصیة ومالبس    -
السالمة المناسبة أثناء أعمال االنشاء، خاصة عند  
المواقع   ودخول  الكیمیائیة  المواد  مناولة 

 .المحصورة
بحمایة العمال من مخاطر  وفقًا للتعلیمات الخاصة   -

رقم   العمل  تجاوزت  1996لعام    8بیئة  إذا   .
  85مستویات الضوضاء الحد المسموح بھ وھو  

ساعات،    8دیسیبل للعاملین في نوبة العمل لمدة  
للعمال   مطلوبة  السمع  حمایة  معدات  فإن 

 .المعرضین لمستویات الضوضاء ھذه
تكون جمیع معدات االنشاءات المستخدمة لتنفیذ    -

أعمال المشروع مناسبة للغرض وتحمل شھادات  
 .فحص ساریة ومتطلبات تأمین

یجب إعداد تقییم للمخاطر وإبالغھ قبل بدء العمل   -
 .لجمیع أنواع أنشطة العمل في الموقع

الخطرة   - للمواد  منفصلة  تخزین  مساحة  توفیر 
والمواد الكیمیائیة. یجب تسمیة المواد / المنتجات  

 .خصائصھا الخطرة الخطرة مع تحدید صحیح ل
لـ  - وفقًا  الكیمیائیة  المواد  تخزین  یتم  أن   یجب 

MSDS. 
یجب على المقاول التأكد من إیقاف تشغیل جمیع   -

المعدات واآلالت وإلغاء توصیلھا وتخزینھا بشكل  
 .صحیح عند عدم استخدامھا

وجھة   المقاول 
 االشراف 

الیومي   - الموقع  التفتیش 
من   للتحقق  والتدقیق 
إلجراءات   االمتثال 
والسالمة   الصحة 

 .المھنیة 
الشھریة   - السجالت 

ومراجعة   للتفتیش 
الموثقة   التقاریر 

إلى وزارة   وإرسالھا 
 .المیاه

التفتیش على اإلصابات   -
أو الحوادث المبلغ عنھا  
واإلجراءات   للموظفین 
المتخذة   التصحیحیة 
االمتثال   لضمان 
الصحة   إلجراءات 

 .والسالمة
التفتیش على التدریبات   -

لموظفي   أجریت  التي 
من   والتأكد  المقاول 

 .اتنفیذھا وتوثیقھ 
وسجالت   - أدلة 

في   الوھمیة  التدریبات 
 .الموقع

 یومیا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شھریا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل ستة أشھر او  
كلما اقتضت  

 الحاجة 

المقاول، جھة  
االشراف مشغل  

وسلطة  المشروع 
 المیاه األردنیة
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تجنب العمل على ارتفاع حیثما یكون ذلك ممكنًا،   -

 .وى األرضعلى سبیل المثال بالتجمیع على مست
اتباع   - قبل الدخول إلى أي مكان محصور، یجب 

األقل:   على  یلي  تھویة  1ما  وجود  ضمان   (
) االحتیاطات الالزمة الواجب اتخاذھا  2مناسبة؛  

)  3  الكھربائیة؛لعزل أي تدفقات، وإیقاف المعدات  
المساحة   داخل  الجوي  الغالف  فحص  تم 

) التأكد من  4 اآلمن؛ المحصورة من أجل الدخول  
أعدھا    أن  التي  المخاطر  وتقییم  الطوارئ  خطط 

المقاول تشمل احتیاطات للمساحات الضیقة التي  
 .تتماشى مع متطلبات السالمة

منع التدخین في المناطق التي تم تحدیدھا لخطر   -
 .للحریق

ابالغ للدفاع المدني قبل بدء األنشطة عن مخاطر   -
 .الحریق المحتملة

لحرائق مع  یجب أن یتوافق برنامج الحمایة من ا -
 .متطلبات المعاییر المحلیة المناسبة 

إجراء تقییم لمخاطر الحرائق في مناطق العمل،   -
ووضع   واإلشعال  الوقود  مصادر  وتحدید 
وسائل   ذلك  في  بما  للحرائق  العامة  االحتیاطات 

 .الھروب واإلنذار ومكافحة الحرائق
إعداد نظام لتنبیھ العمال في الموقع. قد یكون ھذا   -

 .ائمة تعمل إنذار الحریق مؤقتا أو د 
یجب أن توجد طفایات الحریق في نقاط الحریق   -

طفایات   تكون  أن  یجب  الموقع.  حول  المحددة 
 .الحریق مناسبة لطبیعة الحریق المحتمل 

لتأكد من أن جمیع اآلالت والمركبات النباتیة یتم   -
تفتیشھا بانتظام، وصیانتھا؛ ضمان تدریب جمیع  

والمختص  المعینین  اآلالت  الموظفین  لتشغیل  ین 
 .والمركبات 

التأكد من وجود الفتات واضحة في مكانھا، مثل   -
التحذیر من حدود السرعة والعوائق والعرض /  

 .االرتفاع المسموح بھ ... إلخ 
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یتم   - آمنة وان  الكھربائیة  المعدات  تكون  یجب أن 

األعمال   تنفیذ  یجوز  ال  صحیح؛  بشكل  صیانتھا 
 .على اآلالت موصولة بالكھرباء 

للوظائف  ا - مناسبة  المعدات  جمیع  أن  من  لتأكد 
العمل   وبیئة  والكفاءة  والقوة  والحجم  (السالمة 
وتوفر   ذلك)،  إلى  وما  المستخدم  وقبول  والتكلفة 
أدنى أدوات االھتزاز المناسبة والتي یمكنھا القیام  

 .باألعمال
إجراء   - فقط  المؤھلین  األشخاص  على  یجب 

وی  الكھربائیة،  المعدات  توفیر  الصیانة على  جب 
المناسبة الشخصیة  الوقایة   (PPE) معدات 

المشاركین   الموظفین  لجمیع  الكھربائیة  لألعمال 
 .في المھام 

مع   - األولیة  اإلسعافات  أدوات  توفیر  یجب 
الضمادات الالصقة، مرھم مضاد حیوي، منادیل  
مطھرة، األسبرین، قفازات غیر مطاطیة، مقص،  

المقاول في  مقیاس حرارة، وما إلى ذلك من قبل  
 .الموقع

یجب إعداد استجابة اإلخالء في حاالت الطوارئ   −
المعنیین   الموظفین  تدریب  ویتم  المقاول  قبل  من 

 من خالل التدریبات 
النقل والحركة  

 المروریة 
الحركة   في  مؤقتة  زیادة 
المركبات   بسبب  المروریة 

ومعدات  الخفیفة   والثقیلة 
وإلى   من  تسیر  التي  البناء 
الموقع وبین كل من عمان  

 والزرقاء 

التي   - والمركبات  الشاحنات  جمیع  أن  من  التأكد 
یتم تشغیلھا بواسطة مشغلین   تصل إلى المحطة 

 .مرخصین 
 .ضمان الصیانة للمركبات -
ومخرج   - مدخل  عند  دائم  بشكل  شخص  وجود 

في   التحكم  أجل  من  المشروع  حركة  موقع 
 .المركبات والشاحنات

التأكد من تنفیذ جمیع اإلجراءات الوقائیة الالزمة   -
 .عند بدء أي نشاط

وخصائصھا   - المرور،  عالمات  من  عدد  وضع 
 .والمسافة بینھا وفقا للمتطلبات القانونیة المحلیة

حوار    الحفاظ - المقاول  على 
في   العاملین  مع  مفتوح 
والذي   الغباوي  مكب 
منطقة   بجوار  یقع 

 .المشروع
السیارة   - حركة  مراقة 

منطقة   وإلى  من 
 .المشروع

 المقاول  بشكل مستمر
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حظر مرور المركبات عبر أي منطقة محظورة   -

 .و / أو تقتصر على أنشطة العمل
والتراث   اآلثار 

 الثقافي 
إمكانیة لقاء عرضي لآلثار  

 .أو التراث أثناء الحفر
في حالة العثور   تباع اجراء "العثور العرضي" ا -

على أي تراث ثقافي أو قطع أثریة (مثل المقابر  
أثناء   قدیم)  مبنى  وشظایا  القدیم  والسیرامیك 
اإلجراءات   ھذه  تتطلب  أن  یجب  الحفر.  أعمال 
إیقاف أعمال الحفر، وإبالغ دائرة اآلثار العامة  
على الفور، وینتظر المقاول التعلیمات من دائرة  

 .اآلثار العامة

وجود   − المقاول  على  مالحظات 
موقع  في  وآثار  بقایا 

 البناء. 
مع   − التنسیق  سجالت 

 . العامة اآلثار دائرة

في  مرة   واحدة 
وحسب  ال شھر 

بالتنسیق   الحاجة 
وزارة   مع 

  واالثار   السیاحة
  اآلثار   دائرة  \

 العامة 

السیاح   ة وزارة 
دائرة    \واالثار  

 اآلثار العامة 

 مرحلة التشغیل 
بما   الھواء  جودة 

 الرائحة في ذلك  
بسبب   مزعجة  رائحة 
عملیات التشغیل في محطة  
الصرف   میا  معالجة 

 الصحي. 

 أن یكون ھناك نظام مراقبة رائحة ونظام رصد.  −
ساعة) بمراقبة    24القیام شھریًا ولمدة یوم واحد ( −

قیاس   الھواء من خالل  و   S2Hو    2.5PMجودة 
3NH    الحدود تجاوز  حاالت  عن  تقریر  ورفع 

األردنیة  المواصفة  تحددھا  والتي  بھا   المسموح 
JS 1140/2006    األوروبي االتحاد  وتوجیھ 

96/62   /EC  .إلطار جودة الھواء 
للعام − العمل  ساعات  المناطق  تقلیل  في  لین 

 المكشوفة. 
الرائحة   − من  للتحقق  الرائحة  مراقبة  لجنة  تطویر 

من   الصحي.  الصرف  میاه  معالجة  محطة  داخل 
المستحسن أن تتألف اللجنة من خمسة أعضاء على 
المحطة،   مشغل  عن  واحد  ممثل  التالي:  النحو 
المیاه، وممثل واحد عن   وممثل واحد عن سلطة 

عن المجتمع المحلي،  وزارة البیئة، وممثل واحد  
 .وممثل واحد عن المؤسسات القریبة

حاجز أخضر حول المشروع للمساعدة في    انشاء −
 .تقلیل الروائح واالنبعاثات

في   − المشغل  للتحكم  نظام  وجود 
للمراقبة   ونظام  الرائحة 
المراقبة   تتم  حیث 
لتركیزات   األسبوعیة 

في   3NHو    S2Hغاز  
داخل   مختلفة  مواقع 

 المحطة. 
التأكد من أن لجنة مراقبة   −

وتوثق   تجتمع  الرائحة 
محطة   في  الرائحة 
الصرف   میاه  معالجة 

 الصحي. 
استشعار   − أجھزة  وجود 

غاز   تسرب  للكشف عن 
جن  إلى جنب  الكلورین  با 

تسرب   معالجة  نظام  مع 
 .الغاز

واحدة   − مرة 
األسبوع   في 

 
 
 
 
 
مرة كل ثالثة   −

 أشھر

سلطة المیاه 
 األردنیة

غازات الانبعاثات  
 الدفیئة

الكھرباء  یساھم   استھالك 
الوطنیة    كھرباءمن شبكة ال 

انبعاثات   في  بشكل رئیسي 
 غازات الدفیئة. 

تصمیم   − في  الطاقة  استخدام  كفاءة  في  النظر 
بحثھ   (تم  الطاقة  على  الطلب  لتقلیل  المشروع 

 ). تحسینھبالفعل ولكن سیتم 

سنوي   - فریق التصمیم  تقدیر  إعداد 
غازات   النبعاثات 

محطة    من الدفیئة  
الصرف   میاه  معالجة 

 الصحي. 

 المشغل  سنوي 
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لتأمین   موارد المیاه اإلیجابي  التأثیر 

الري   میاه  إمدادات 
منطقة   داخل  اإلضافیة 

 .المشروع

الصحي   − الصرف  میاه  استخدام  إعادة  تشجیع 
خصوصاً من قبل   المعالجة ألغراض الري المقیدة

 المجتمع المحلي.
إعداد خطة لتطویر البنیة التحتیة الالزمة لتوصیل   −

 .المعالجة الى المستخدمینمیاه الصرف الصحي 

سلطة المیاه 
 المشغل  \األردنیة 

خطة    اتمام - إعداد 
التحتیة   البنیة  لتطویر 
میاه   لتوفیر  الالزمة 
الصحي   الصرف 

 المعالجة. 
مراقبة   - برنامج  تطبیق 

الجوفیة   المیاه  لنوعیة 
موجود   بئر  أقرب  من 

 لموقع المشروع. 

  قبل بدء تشغیل
 المحطة. 

سلطة المیاه 
 األردنیة

بسبب   معالجة الحمأة  االزعاج  احتمالیة 
 .الرائحة و / أو الحشرات

 ضمان االستقرار السلیم للحمأة المعالجة.  −
من   − شكاوى  أو   / و  الروائح  سجالت  مراجعة 

 الحشرات. 
تطویر إستراتیجیة طویلة األمد للتعامل مع الحمأة   −

 المعالجة. 
 الحمأة  من  للتخلص  األمد  طویلة  خطة  بإعداد  القیام −

 . سنوات 7 ألول الحمأة لتخزین التخطیط تم حیث

 المشغل 
 
 
 
 

سلطة المیاه 
 األردنیة والمشغل 

وجود خطة معدة طویلة   -
مع   للتعامل  األمد 

 .الحمأة

  5خالل أول 
سنوات من  

 . محطةالتشغیل 

سلطة المیاه 
 األردنیة

الجذب المحتمل للطیور و /   التنوع البیولوجي
نحو   الثدییات  خزانات  أو 

الصح   الصرف  میاه 
 .المفتوحة

  لمنع   المناسبة  الوسائل   واستخدام  الموقع  تسییج −
  في   الھبوط  من  الثدییات  أو/    و  المائیة  الطیور
 .المفتوحة  الصحي الصرف میاه خزانات

 منع صید الطیور من قبل العاملین بالمشروع.  −

تدابیر   - المشغل  توفر  مراقبة 
(مثل   والتحكم  السیاج 
التي   المغلقة)  الخزانات 
تحد من إمكانیة وصول  
إلى   والطیور  الثدییات 
الصحي   اصرف  میاه 

 .غیر المعالجة

سلطة المیاه  ربعي
 األردنیة

تصورات  
 المجتمع المحلي

المحتملة   المجتمع  مخاوف 
وآثار   البیئیة  اآلثار  من 
من   العامة  الصحة 

 المشروع 

للمساعدة في تغییر تصورات المجتمع المحلي في   −
ضمان   إلى  باإلضافة  توقعاتھم  وإدارة  المنطقة 
المیاه  وزارة  ستقوم  اآلمنة،  المشروع  ممارسات 

بتنفیذ عدد من    المشروع،والري، إلى جانب مشغل  
 :التدابیر في جمیع أنحاء المشروع مثل

من − اثنین  االرتباط تعیین  مرحلة   ضباط  أثناء 
، واالستمرار في ھذه اآللیة طوال مرحلة  االنشاء

من ضباط   التشغیل عن طریق الحفاظ على واحد
آلیة   االرتباط إدارة  والمشاركة    الشكاوى ل 

المستمرة مع المجتمع المحلي، كما ذكر سابقا سیتم 

مشغل المشروع  
وضباط االرتباط 

لمیاه  وسلطة ا
 األردنیة

تنفیذ - من  خطة   تأكد 
ذات   الجھات  مشاركة 

مرحلة   العالقة خالل 
 :تشغیل المشروع مثل

سجالت   - على  الحفاظ 
مع   التشاور  اجتماعات 
العالقة   ذات  الجھات 

 (عند الحاجة) ؛ 

مشغل المشروع   بشكل مستمر
وسلطة المیاه  

 األردنیة
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االرتباط اختیار المجتمعات  ضباط  من  فقط 

الموقع   تھیئة  ویباشر عملھ خالل مرحلة  المحلیة 
 .لمن المقاو

أثناء تنفیذ  الحالیة لوزارة المیاه  الشكاوىتنفیذ آلیة   −
إلى ) المشروع الرجوع  مشاركة   یرجى  خطة 

من   مزید  على  للحصول  العالقة  ذات  الجھات 
 .التفاصیل حول عملیة اآللیة

یجب أن تؤخذ استراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة  −
في االعتبار أثناء تنفیذ المشروع من قبل المشغل  

صى قدر من التواصل وإشراك الجھات  لتحقیق أق 
اآلثار  تقلیل  في  والدعم  بالمشروع  العالقة  ذات 
الناتجة   واالقتصادیة  واالجتماعیة  البیئیة  السلبیة 
المشغل   یحدد  االقتضاء.  عند  المشروع  عن 
المبادرات الدقیقة المتعلقة بالحفاظ على المسؤولیة  
مع بالتنسیق  المحلي  المجتمع  مع   االجتماعیة 

 .المیاه وزارة
لضمان    − صارم  مراقبة  نظام  للمشروع  سیكون 

نوعیة میاه الصرف الصحي المستلمة. باإلضافة  
إلى ذلك، سیكون لدى المحطة نظام متقدم للتحكم 
المتوقعة خالل   الرائحة  للتخلص من  الرائحة  في 
مرحلة التشغیل. عالوة على ذلك، سیتم انشاء لجنة 

المجتم مع  وبالتعاون  الرائحة  المحلي مراقبة  ع 
میاه  معالجة  محطة  داخل  الرائحة  من  للتحقق 

 .الصرف الصحي
الكترونیا − المتتبعة  الصھاریج  قبل    استخدام  من 

البیئة تقوم  وزارة  أي   الوزارة  حیث  بمراقبة 
حالة   في  الصھاریج  لھذه  محتملة  انتھاكات 

 .التصریف غیر القانوني للمیاه العادمة

سجالت   - على  الحفاظ 
الشكاوى   تسجیل 

 .واإلبالغ عنھا بانتظام

المحتمل    التأثیر  فرص العمل  اإلیجابي 
للمجتمع   العمل  لفرص 

 .المحلي

یجب على المشغل التأكد من أن یتم التوظیف في   −
تطابق   حالة  في  المحلي  المجتمع  من  المشروع 

 .المؤھالت

مراجعة سجالت التوظیف   - مشغل المشروع 
للتحقق من توظیف  

 .المجتمع المحلي

سلطة المیاه  سنویا
 األردنیة
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والسالمة   الصحة 

 المجتمعیة
المحتملة   السالمة  مخاطر 
الشاحنات   سائقي  على 
ویخرجون   یدخلون  الذین 

 من المحطة

تطب  − مع  مسوًرا  الموقع  یكون  أن  تدابیر ی یجب  ق 
أمنیة مناسبة لتقیید الدخول إلى الموقع لألفراد غیر  

 .المصرح لھم
والخروج  الخول    نظیمالمشروع ت   شغل یجب على م −

 .إلى المحطة كإجراء للسالمة 
ق إجراءات محددة للصحة والسالمة المھنیة ی تطب  −

 .أثناء نقل الصرف الصحي وتفریغھ في الموقع

مشغل المشروع  
وسلطة المیاه  

 األردنیة

منطقة   - أن  من  التأكد 
ویتم   آمنة  المشروع 
الى   الدخول  مراقبة 
بشكل   المشروع  موقع 
مراحل   جمیع  في  جید 

 ..المشروع

مشغل المشروع   بشكل مستمر
وسلطة المیاه  

 األردنیة

والسالمة   الصحة 
 المھنیة

على   المحتملة  التأثیرات 
المھنیة   والسالمة  الصحة 
محطة   في  العمال  على 

 ..المعالجة

المھنیة - والسالمة  للصحة  خطة  والتي   اعداد 
المتعلقة   واإلجراءات  السیاسات  مع  تتوافق 
وكذلك   األردنیة،  المھنیة  والسالمة  بالصحة 

االعمار   متطلبات إلعادة  األوروبي  البنك 
 .والتنمیة

قبل    - التشغیل والصیانة من  أعمال  یجب إجراء 
 .المعتمدین / المعتمدین فقطالموظفین  

المھنیة   - والسالمة  الصحة  لسیاسة  االمتثال 
األنشطة    للمشروع  ومراقبة  إلدارة  وإجراءات 

 .فیما یتعلق بالصحة والسالمة المھنیة
لفحوصات  - الخضوع  العمال  جمیع  على    یجب 

دوریة من قبل جھة طبیة للكشف عن األعراض  
الحساسیة   أو  المحتملة  المزمنة  لآلثار  المبكرة 
المثال:   سبیل  على  للعاملین  المطاعیم  وتوفیر 

 .تیتانوسوال  B مطاعیم االلتھاب الكبد 
الوقایة   - معدات  ارتداء  العاملین  على  یجب 

للمواد   (PPE) الشخصیة المقاومة  والمالبس 
إلى   العینین  للجلد أو  التعرض  الكیمیائیة لتجنب 
أو   السوائل  أو  للتآكل  المسببة  أو  الصلبة  المواد 

 .الغازات أو األبخرة 
المتعلقة  یجب   - السالمة  تعلیمات  بجمیع  االلتزام 

ا  المواد  أو  بتخزین  تداولھا  أو  نقلھا  أو  لكیمیائیة 
 .سكبھا 

المتعلقة   - السالمة  تعلیمات  بجمیع  االلتزام  یجب 
خالل   من  المحصورة،  األماكن  إلى  بالدخول 
التحقق من وجود األكسجین أو الغازات السامة،  

لجمیع   - مشغل المشروع  المنتظم  التدقیق 
السالمة   اجراءات 
في   التحكم  وتدابیر 

تركز    المخاطر التي 
الحمایة   اجراءات  على 
والشخصیة   الھندسیة 
العمل   وإجراءات 
العمل   وأماكن 
والمعدات   والتجھیزات 

 .واألدوات المستخدمة
مراجعة منتظمة    اجراء -

االمتثال   على 
الصحة   إلجراءات 

  المھنیة، والسالمة  
التي   وتقاریر المراجعة 

إلى  إرسالھا   سیتم 
 .وزارة المیاه 

العمال   - صحة  مراقبة 
التقییم   خالل  من 
أو    / و  السریري 
الدوري   الفسیولوجي 

 .للعاملین
التفتیش على اإلصابات   -

أو الحوادث المبلغ عنھا  
واإلجراءات   للموظفین 
المتخذة   التصحیحیة 
االمتثال   لضمان 

 بشكل مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شھریا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشغل المشروع  
وسلطة المیاه  

 األردنیة
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واستخدام معدات حمایة الجھاز التنفسي إذا لزم  
األمر، وتوظیف عامل مشترك في حالة احتیاجك  

 .دة، إلخللمساع 
وتغییر   - لالستحمام  للعاملین  مناطق  توفیر 

المالبس قبل مغادرة العمل وتقدیم خدمة الغسیل  
 .لمالبس العمل. لتقلیل التعرض للمواد الكیمیائیة

موقع   - في  األولیة  اإلسعافات  تتوفر  أن  یجب 
إلیھا  العمال  جمیع  وصول  اتاحة  مع    المشروع 

مال  بسھولة. باإلضافة إلى ذلك، یجب تثقیف الع
في استخدام أدوات اإلسعافات األولیة؛ وأبلغ من  

 .موقعھم داخل موقع المشروع
الخطرة   - الكیمیائیة  للمواد  تقییمات  إجراء  یلزم 

للمواد   (MSDS) وأوراق بیانات سالمة المواد 
الموقع. یجب وضع جمیع    في الخطرة المستخدمة  

الموقع   الكیمیائیة الخطرة المستخدمة في  المواد 
اتصال   أي  لتجنب  وآمنة  مخصصة  منطقة  في 

 .بشري عن غیر قصد 
المعلومات   - استخدام  على  العاملین  تدریب 

العمل   (MSDSs مثل) المتاحة وممارسات 
الحمایة   لمعدات  المناسب  واالستخدام  اآلمنة 

 .الشخصیة
حن وترك الباب مفتوًحا مع جھاز  قفل (إلغاء الش -

قفل متحكم فیھ) ووضع عالمات (عالمات تحذیر  
 .موضوعة على القفل) أثناء الصیانة 

المعدات   - جمیع  تأریض   / مزدوج  عزل 
الكھربائیة المستخدمة في البیئات التي تكون أو  

محمیة   معدات  باستخدام  رطبة؛  تصبح  عن  قد 
 .تأریضطریق ال

الوقایة - تدابیر  تنفیذ  والحمایة    یجب  السقوط  من 
 .عند القیام بأي عمل على ارتفاع أكثر من مترین

المطلوبة   - الضیقة  المساحات  تزوید  یجب 
للتنفیس   الدائمة  السالمة  بتدابیر  بتصاریح 

 .والمراقبة واإلنقاذ إلى أقصى حد ممكن 

الصحة   إلجراءات 
 .والسالمة

توثیق    أكد الت  - من 
أجریت   التي  التدریبات 

 .لموظفي المشغل
وسجالت   - - أدلة 

الوھمیة    التدریبات
في   الطارئة  والتمارین 

 .الموقع

كل ستة أشھر او  
كلما اقتضت  

 الحاجة 
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إعداد - حاالت  لاستجابة    خطة  یجب  في  إلخالء 

ل  الطوارئ ویتم تدریب الموظفین المعنیین بشك
 .دوري

مناطق  - في  الحرائق  لمخاطر  تقییم  إجراء 
الوقود مصادر  وتحدید  واإلشعال    العملیات، 

ووضع االحتیاطات العامة للحرائق بما في ذلك  
 .وسائل الھروب واإلنذار ومكافحة الحرائق

 .نظام لتنبیھ العمال في الموقع  إعداد -
یجب أن توجد طفایات الحریق في نقاط الحریق   -

الم حول  طفایات  المحددة  تكون  أن  یجب  وقع. 
 . الحریق مناسبة لطبیعة الحریق المحتمل 

والحركة   النقل 
 المروریة 

في   محتملة  التخلص  زیادة 
غیر القانوني لمیاه الصرف  

المنقولة  الصحي  
الزیادة   بسبب  بالصھاریج 

 في تكلفة النقل 

الكترونیا − المتتبعة  الصھاریج  قبل    استخدام  من 
 وزارة البیئة. 

 وزارة البیئة مع التنسیق − وزارة البیئة 
االنتھاكات   من  للتحقق 
عبر   التتبع  لنظام 

میاه  لصھاریج   اإلنترنت
 .الصرف الصحي

المؤدیة    مراقبة − الطرق 
 .الى موقع المحطة

 .مراقبة تقاریر الحوادث −
السجالت   − مراقبة 

عن  إبالغ  بأي  الخاصة 
أي انسكاب من صھاریج 
على   الصحي  الصرف 

 . طول الطرق

وسلطة المیاه   شھري 
 األردنیة

المروری  الحركة    ة زیادة 
المحیطة   الطرق  على 
مرحلة   خالل  بالمحطة 

 .التشغیل

الشاحنات    الفتاتاضافة   - لسائقي  تحذیریة 
 وغیرھا 

السرعة   - لمراقبة  الكامیرات  مثل  تدابیر  إدخال 
 . والدخول والخروج للشاحنات من وإلى المحطة

لسائقین من خالل عقد جلسات  زیادة الوعي بین ا -
 . توعیة

دخ  تدخالت - عند  المطبات  مثل  /  ھندسیة  ول 
 .خروج المركبات

مشغل المشروع  
وسلطة المیاه  

 األردنیة

حول   - الطرق  مراقبة 
 .الموقع

تقاریر   - وثائق  مراقبة 
 .الحوادث

مشغل المشروع   یومي
وسلطة المیاه  

 األردنیة
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الصرف   میاه 
الصحي المعالجة  
تفي   ال  التي 

بمعاییر  
الى   التصریف 

 الودیان 

الصرف   میاه  خطر 
ال   التي  المعالجة  الصحي 
  تتالءم مع المعاییر األردنیة 

األوروبي  معاییر  و االتحاد 
  / الوادي  في  لتصریفھا 

في  بسبب عطل  وذلك  الري  
 المعالجة.   عملیة

معالجة میاه الصرف  للتحكم بعملیة  تصمیم    وجود  −
 . في المحطة  الصحي

تتحقق  − لم  ما  التشغیل)  (إجراءات  التصریف  منع 
 معاییر الجودة.

سلطة المیاه 
فریق  \األردنیة

 المشغل \لتصمیما

یكون − برنامج    ھناك  أن 
الصرف  لمراقبة   میاه 

للتأكد    الصحي المعالجة 
مع   تتفق  أنھا  من 

 JS یة األردن   المواصفة 
 لمیاه 893/2006

الصحي   الصرف 
المستصلحة    المنزلي 
االتحاد   وتوجیھات 
میاه  بشأن  األوروبي 

الصحي     من الصرف 
 .المناطق الحضریة

سلطة المیاه  أسبوعي
 األردنیة

ظل   في  تجاوز 
التشغیل   ظروف 
في   الطارئة 
معالجة   محطة 
الصرف   میاه 

 الصحي 

ال صرف  إمكانیة تدفق میاه 
المعالجة إلى    الصحي  غیر 

حالة   في  المجاور  الوادي 
محطة   في  عطل  حدوث 
الصرف   میاه  معالجة 

 الصحي 

ظ بسجل لحدوث أي حاالت طوارئ من  احتفاال -
من مراجعة   سلطة المیاه  ھذا القبیل حتى تتمكن

 .تعادل السجالت وتقییم سعة خزان ال 

السجالت   − المشغل  التي  مراجعة 
ھذ مثل  الحوادث  توثق  ه 
ت  مدى  سعة  وتقییم  جاوز 

 .خزانات المعادلة

مرة واحة في  
 الستة 

سلطة المیاه 
 األردنیة

تسرب غاز خطر  
وحدة   في  الكلور 

 الكلورة 

الكلور   إطالق  یشكل 
وحدة   من  العرضي 
خطراً   بالكلور  المعالجة 
على الصحة المھنیة للعمال  

 في المرفق. 

غاز   − تسرب  عن  للكشف  استشعار  جھاز  وضع 
الكلور جنبا إلى جنب الكلور في غرفة تخزین غاز  

 مع نظام یعالج الغاز المنبعث. 
لغاز   − المواد  سالمة  بیانات  الئحة  على  الحفاظ 

 الكلور. 
غاز   − تسرب  "خطر  إلى  تشیر  الفتة  وضع 

غرفة   لباب  الخارجي  الجانب  على  الكلورین" 
تغذیة غاز الكلور. یجب أن تحتوي العالمة على 
في   الطوارئ  حالة  في  الستخدامھ  ھاتف  رقم 

 شأة.المن 
تطویر بروتوكوالت السالمة لغاز الكلور، بما في   −

 .ذلك تدریب الموظفین للتعامل مع حاالت التسرب

توفر  ال − المشغل  من  تحقق 
السالمة   بروتوكوالت 

عالمات  \اشاراتو
 .التحذیر

سلطة المیاه  فصلي 
 األردنیة

المیاه   استالم 
العادمة الصناعیة  

بواسطة  
صھاریج  

  عادمة میاه  وجود  خطر  
في محطة معالجة    ةصناعی 

 میاه الصرف الصحي 

ال یتم استالم میاه اصرف الصحي اال تلك المنقولة   −
 .من قبل صھاریج الصرف الصحي المرخصة

محطة    ةراقب م − المشغل  سجالت 
الصرف   میاه  معالجة 
الجودة   لمراقبة  الصحي 

سلطة المیاه  قصلي 
 األردنیة



 

 262 الغباوي معالجة میاه صھاریج النضح في محطة لمشروع انشاء تقییم األثر البیئي واالجتماعي دراسة  

 مسؤولیة المراقبة  تردد المراقبة  تدابیر المراقبة مسؤولیة التخفیف  التدابیر التخفیفیة المحتملالتأثیر  العناصر
الصرف الصحي  

تنقل   میاه  التي 
 الصرف الصحي 

المشتبھ  مفرغة  ال  للصھاریج  خزان منفصل  وجود  −
 في أنھا تحمل میاه الصرف الصناعي.

 .مراقبة جودة میاه الصرف الصحيلتبني برنامج  −

أن   من  وللتحقق  المؤثرة 
الصرف   میاه  صھاریج 
مرخصة   الصحي 

الصرف  صھاریج لنقل  ك
 .منزليالصحي ال

األفراد   مخاطر الحرائق  على  خطر 
موقع   داخل  المتواجدین 
وقوع   حالة  في  المشروع 

 حرائق. 

بما   − للمرفق  الحرائق  لمكافحة  وجود خطة ونظام 
مع   لھا  المخطط  الحرائق  تدریبات  ذلك  في 

 إجراءات اإلخالء. 
لنظام  ب القیام   − منتظمة  وصیانة  تفتیش  عملیات 

 مكافحة الحرائق. 
 .عمل تدریبات لمواجھة الحرائق −

سلطة  حضور ممثل عن   − المشغل 
الحریق  لتدریبات  المیاه 
األقل   على  واحدة  مرة 

 سنویاً.

مرة واحة في  
 الستة 

سلطة المیاه 
 األردنیة
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