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 71 ........................................................................................................ البيئة البيولوجية  

 71 ........................................................................................................ البيئة االجتماعية 
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 73 .................................................................................................... آلية الشكوى العامة 

ن    76 ................................................................................................. آلية شكاوى الموظفي 
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 10 ................................................... االنشاء: اطار عمل خطة االدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة 2الجدول 
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وع 4الجدول  ي المشر
 16 .................................................................................... : الجهات الرئيسة المشاركة فن

ي واالجتماعي 5الجدول 
 18 ................................................................................ : هيكل تقرير تقييم األثر البيئ 

 25 ................................................................... : الحدود القصوى المسموح بها لمستويات الضجيج 6الجدول 

 25 .................... [( 1140/ 2006: الحدود المسموح بها النبعاثات ملّوثات الهواء )المواصفة األردنية رقم ]7الجدول 

ي وقعها األردن )المصدر: 8الجدول 
 BirdLife 2019c [ )2 ] .......................... 33: االتفاقيات واالتفاقيات الدولية الئر

 42 ............................................................................................... : ملخص مزايا البدائل وعيوب  ها9الجدول 

 51 ..................................................................... 2014: بيانات ديموغرافية لمنطقة السلط لعام 10الجدول 

ي حسب القطاعات االقتصادية11الجدول 
ي محافظة البلقاء وعىل المستوى الوطئن

 54 .................. 2: ظروف العمل فن

 61 ....................................................................................................... : مصفوفة تقييم األثر 12الجدول 

يائية 13الجدول  ن بة والمياه  - : ملخص التأثي  )بيئة في   62 ............................................................... الجوفية( الير

يائية 14الجدول  ن  62 ........................................................................... جودة الهواء( - : ملخص التأثي  )بيئة في 

يائية 15الجدول  ن  63 .............................................................................. الضوضاء( - : ملخص التأثي  )بيئة في 

 63 ....................................................................................... : ملخص التأثي  )البيئة البيولوجية( 16الجدول 

 63 .......................................... اإلقتصادي المحىلي وسبل العيش( -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 17الجدول 

 64 .................................................................. لنقل والمرور(ا -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 18الجدول 

 64 ..................................................... صحة المجتمع وسالمته( -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 19الجدول 

 64 .................................................... الصحة والسالمة المهنية(  -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 20الجدول 

( -يئة اإلجتماعية : ملخص التأثي  )الب21الجدول  ي
اث الثقافن  65 ..................................................... علم اآلثار والير

 65 ....................................................................... المخلفات( -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 22الجدول 

يائية 23الجدول  ن  65 .............................................................................. الضوضاء( - : ملخص التأثي  )بيئة في 

 65 ....................................................................................... : ملخص التأثي  )البيئة البيولوجية( 24الجدول 

 66 .......................................... اإلقتصادي المحىلي وسبل العيش( –اإلجتماعية : ملخص التأثي  )البيئة 25الجدول 

 66 .................................................... صحة المجتمع وسالمته( –: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 26الجدول 

 69 ............................................. : مزيد من تدابي  تخفيف الصحة والسالمة المهنية أثناء مرحلة البناء 27الجدول 

 72 ............................................................................ : أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون 28الجدول 

اك أصحاب 29الجدول   72 ........................................................................................ المصلحة: أنشطة إشر

ي إلدارة التظلمات 30الجدول 
 76 ........................................................................................ :التنظيم الوظيفن
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 3 .......................................................................................................................... أولوية محطة الضخ( 

 4 .......................................................................................... : موقع محطة الضخ المعزز الجديدة 2الشكل 

وع : 3الشكل   6 ............................................................................................................. منطقة تأثي  المشر
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 34 ........................................................................................................................ أولوية محطة الضخ( 

 35 ........................................................................................ : موقع محطة الضخ المعزز الجديدة 5الشكل 

وع : 6الشكل   37 ........................................................................................................... منطقة تأثي  المشر

مير فوق سطح البحر ال خزان    885)من محطة معالجة زي عىل ارتفاع    1Cوالبديل    1Bوالبديل    1A: البديل  7ل  الشك

 38 ........................................ مير فوق سطح البحر باإلضافة ال مضخة معززة للضخ 1110زي القائم عىل ارتفاع  

مير فوق سطح    885)الخيار المفضل(: تزويد المياه من محطة معالجة زي عىل ارتفاع    2Cو  2Bو  2Aالبديل :  8الشكل  

ة عىل ارتفاع   39 .............................................................. مير فوق سطح البحر 1065البحر ال خزان مياه بحي 
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ة عىل ارتفاع   42 ....................................................... مير فوق سطح البحر من خالل نقطة تفرع 1065مياه بحي 

ي السلط ] 11الشكل 
 43 ................................................................ [ 3: متوسط حالة الطقس وهطول األمطار فن

 44 ........................................................................................................ [3: وردة رياح البلقاء ]12الشكل 

وع13الشكل   44 ................................................................................................... : تضاريس منطقة المشر

 45 ......................................................................................... [ 4: الخريطة الجيولوجية لألردن ]14شكل ال

 47 ....................................................... : منطقة السلط الصناعية والطرق الشيعة الرئيسية المحيطة15الشكل 

ي األردن16الشكل 
 48 .......................................................................................... : أحواض المياه الجوفية فن

ي األردن 17الشكل 
 48 ........................................................................................ : أحواض المياه السطحية فن

 ROU .................................................... 50: المناطق المحمية و المناطق الهامة للطيور حول السلط 18الشكل 

ي السلط 19الشكل 
 55 .................................................................................: موارد المياه الجوفية الداخلية فن

( DN 1200: فروع السلط عىل طول خط أنابيب زي دابوق  20الشكل   56 ................................ مم )الناقل الرئيشي

ي منطقة السلط 21الشكل 
ي فن

 57 .................................................................................. : استخدامات األراضن
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اث األثري والثقافن  59 ............................................................................................... : مواقع الير
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 الملخص التنفيذي  

المياه   ي قطاع 
الطاقة فن وع "كفاءة  تمويل مشر تقرر   ، الهاشمية  المملكة األردنية  ي مع 

األلمائن المالي  التعاون  ي إطار 
  -   2فن

ي قطاع المياه / كفاءة الطاقة  
وع هو استمرار ل "كفاءة الطاقة فن كز   (BMZ NR. 2010 66398) "1األردن". المشر وسي 

ي األردن ، يجب إنجاز إجراءات  
ي إطار برنامج عىل مستوى الدولة فن

ي األردن. فن
ي قطاع المياه فن

ن كفاءة الطاقة فن عىل تحسي 

إضافية مختارة لكفاءة الطاقة )مثل إعادة تأهيل محطات الضخ بشكل موفر للطاقة وإعادة هيكلة شبكات توزي    ع المياه(.  

وع جزأين  :سيتضمن المشر

ن كفاءة الطاقة لآلبار المتبقية ومحطات الضخ : يركز الجزء  •  .األول عىل إجراءات إضافية لتحسي 

ي  •
ي    : الجزء الثائن

ي إعادة هيكلة / إعادة تأهيل أجزاء من شبكة إمدادات المياه فن
كز عىل كفاءة الطاقة فن سي 

 .محافظة البلقاء

 صاحب العمل وأصحاب المصلحة الرئيسيي    

ك جهات   وع. يذكر تشير ي تخطيط وتنفيذ المشر
وع ووصف    1الجدول    مختلفة فن أدناه الجهات الرئيسة المشاركة بالمشر

ي واالجتماعي  
ي دراسة تقييم األثر البيئ 

 عام لكل منها ودورها فن

وع 1الجدول  ي المشر
 : الجهات الرئيسة المشاركة فن

 الجهة الداعمة  المسؤولية 

وع  وزارة المياه والري/ سلطة المياه االردنية .تعتبر سلطة المياه االردنية هي الجهة المالكة للمشر

وع ي  .الجهة المانحة لتكلفة الخدمات االستشارية للمشر
 التعاون المالي االلمائن

وهي   األردن  ي 
 
ف البيئة  حماية  عن  المسؤولة  الرسمية  الحكومية  والجهة  المنظم 

ي والتأكد من توافقها مع "نظام 
المسؤولة عن الموافقة عىل دراسة تقييم األثر البيئ 

ي رقم  
خيص البيئ  "  2020لعام    97والنظام المعدل رقم    2020لعام    69التصنيف والبر

وع  .والمسؤولة عن منح الرخصة البيئية للمشر

 وزارة البيئة

“االستشاري” الذي هو مصمم المشاروع  يشار إليه فيما بعد باسم “فريق الدراسة” أو  

إلعداد  األردنية  المياه  سلطة   / والري  المياه  وزارة  قبل  من  المفوض  واالستشاري 

وع وفقا لمتطلبات  ي األولي للمشر
ي ذلك دراسة تقييم األثر البيئ 

 
وع الدراسة بما ف مشر

 .وزارة البيئة

 ILFاينجيكون و 

وع    خلفية المشر

اض أنه باإلمكان  دون معرفة اإلجراء الدقيق الذي يجب اتخاذه إلعادة هيكلة شبكة مياه السلط حئر اآلن، لكن يمكن االفير

ي والبالغ حوالي  
الوطئن المعدل  المياه إل أقل من  فاقد  ي  72تخفيض 

المائ  الفاقد  بنسبة  انخفاض  ٪. بحيث يكون أعىل 

وع يركز عىل إعادة هيكلة الشبكة وإنشاء  ٪( عن طريق إعادة هيكلة وتأهيل شب20)حوالي   كة المياه القائمة.نظًرا ألن المشر

الضغط   معزولة  )District meter area  (DMA مناطق  اإلقليمية  السلط  تشغيل  ي وحدة 
فن  )ROU  إعادة من   

ً
بدال  )

، ولكن من غي   التأهيل فقط، فمن المتوقع أن تزداد كفاءة استخدام الطاقة وكما من المتوقع أن ينخفض الفاقد ا ي
لمائ 

ي هذه المرحلة. 
ي فن
 الممكن تحديد نسبة انخفاض الفاقد المائ 

سيتم إنشاء مناطق ضغط مناسبة لتقليل ضغط الشبكة أينما تستدعي الحاجة الستبدال خطوط المياه الرئيسية لمعالجة  

، وسيتم إنشاء مناطق معزولة الضغط  ي
ويد  ( لمراقبة الشبكة بشكل متقدم  DMA) الفاقد المائ  ن ن الير وتقليل الفاقد وتحسي 

ي )الجاذبية(.  ويد االنسيائ 
ن  إما عن طريق الضخ المباشر أو عن طريق الير
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ي الطلب عىل الطاقة من خالل تقليل الحاجة  
عالوة عىل ذلك، فإن إعادة هيكلة شبكة المياه ستؤدي إل انخفاض كبي  فن

ويد وكمية  ن . لضخ المياه، مما سيؤدي إل رفع كل من كمية الير ن كي 
 المشير

تكييف   ا 
ً
أيض يمكن  حيث  وع  المشر هذا  حدود  يتجاوز  دائم  أثر  التشغيىلي  والدعم   

ن الموظفي  لتدريب  سيكون  ا،  ً أخي 

ي مكان آخر ويمكن استخدام المواد التدريبية المطورة لسنوات قادمة. 
وع فن اتيجيات الموضوعة لمنطقة المشر  االسير

وط   وع. لذلك يلزم إجراء مجموعة  TORالمرجعية )تعد النتائج المتوقعة والمستخرجة من الشر ( هي الهدف العام للمشر

ن    2019من القياسات الميدانية إلنشاء "بيانات خط أساس قياس الطاقة" لعام   ومقارنة هذه البيانات بنتائج "تقرير تحسي 

الك الطاقة لكل  (. ويتطلب ذلك إجراء قياسات التدفق وتسجيل الضغط وقياس استهIEE" )2009كفاءة الطاقة لعام  

( واستهالك الطاقة  H( والضغط الهيدرولوكي )Qمضخة بشكل منفصل وتشغيلها مًعا للتحقق من الوضع الحالي للتدفق )

ي السلط. kWبالكيلو واط )
ي جميع محطات الضخ المختارة فن

 ( فن

وع بشكل دقيق بعد إنشاء نموذج هيدروليكي فعىلي لش 
بكة المياه األولية  سيتمكن االستشاري بعرض هدف ونطاق المشر

والثانوية لمياه السلط. وعند ذلك، سيتمكن االستشاري من تطوير تصميم الستبدال المضخات وإعادة هيكلة شبكة المياه  

ي توفرها سلطة  
األساسية والثانوية. أما بالنسبة للشبكة الرئيسية والثانوية القائمة، يعتمد االستشاري عىل بيانات التدفق الئر

 المياه. 

من التصميم المفاهيمي إعادة انشاء محتملة لنظام المياه، وسينعكس ذلك عىل بعض أعمال التأهيل المتوقعة لرفع  سيتض

ويد الذي يتم ضخه   ن ي الشبكة القائمة،عىل سبيل المثال حيث يمكن تحويل أجزاء من نظام الير
كفاءة استهالك الطاقة فن

ي )تزويد  انسيائ  تزويد  أو إدخال مخفضات ضغط لحماية    حالًيا بواسطة مضخات مياه ال  الجاذبية(،  المياه باستخدام 

ي ممكن  
ويد الجديدة، وفصل اجزاء من الشبكة الحالية والئر ن ويد القائمة / مناطق الير ن ي مناطق الير

ن فن كي 
الشبكات والمشير

 . ي  أن يتم تزويدها بالمستقبل من خزان عىل ارتفاع أكي  لضمان تزويدها بشكل انسيائ 

وع    منطقة المشر

ي محافظة البلقاء وتبلغ مساحتها حوالي  
وع منطقة قصبة السلط فن كيلومير مرب  ع. حيث تنقسم   230تغطي منطقة المشر

ي محافظة البلقاء إل خمسة )
ن الباشا    ROU( وحدات تشغيل إقليمية  5إدارة شبكة تزويد المياه فن رئيسية؛ هي السلط وعي 

ن ألف(    90.000والشونة بإجمالي حوالي    عال والفحيص ودير   ك)تسعي  )ستة وثالثون ألف(    36.000منهم حوالي    مشير

ي ROUداخل وحدة تشغيل السلط اإلقليمية 
وع فن  .6الشكل . تظهر منطقة المشر

شبكة مياه السلط ومحطات الضخ    تأهيلالمقدرة لتنفيذ اإلجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة  نظًرا ألن إجمالي تكاليف البناء  

وع كفاءة الطاقة   ي إطار مشر
ن كما يوضح ، فقد تم  2تجاوزت التكلفة المخصصة فن وع ال حزمتي    تقسيم مراحل تنفيذ المشر

ي تضم  بحيث تشمل الحزمة االول المنطفر الوسط    بحيث  4الشكل  
ك متوقع وإعادة تأهيل خمس    45765الئر مشير

للضخ ) تعزيز  ي    ( جديدةBooster Pumping Stationمحطات ضخ وإنشاء محطة 
الثانية والئر الحزمة  تنفيذ  ويليها 

ن تشمل ا ي حي 
  االنماءتم االتفاق عىل تقسيم األولويات مع كل من سلطة مياه األردن وبنك    لمنطقة العليا والسفىل معا. فن

ي 
 . األلمائن
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 أولوية محطة الضخ(: مناطق األولوية للتنفيذ )المستطيالت الحمراء تشي  إل أولوية محطات الضخ ، المستطيل األصفر يشي  إل 1الشكل 
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وع    مكونات المشر

وع المكونات التالية:   يتضمن المشر

يدية ومحطات زي( لزيادة كفاءة الطاقة لهذه    5إعادة تأهيل   . أ ن ة ، الي  يعة، نقب الدبور، البحي  محطات ضخ )شر
إضافية داخل المحطات، وستشمل أعمال إعادة التأهيل استبدال المكونات الكهروميكانيكية وإضافة مساحات  

 حدود المواقع القائمة. 

ي ( جديدة كما هو موضح  Booster Pumping Stationبناء محطة تعزيز للضخ ) .ب
ي تهدف    2الشكل    فن

والئر

ة وسوادة. لن    1200إيصال المياه من خط أنابيب زي دابوق  إل زيادة الضغط من أجل   ي البحي 
ملم إل خزائن

 تشتمل محطة الضخ المعززة الجديدة عىل خزان مياه. 

ن نظام إمدادات المياه    180إعادة هيكلة شبكة إمداد المياه بطول   .ج وع لتحسي  ا داخل منطقة خدم المشر ً كيلومير
وع. من خالل تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الم  ياه غي  المدرة للدخل داخل حدود المشر

 

 : موقع محطة الضخ المعزز الجديدة2الشكل 

وع أثناء البناء   أنشطة المشر

 : وع خالل مرحلة االنشاء ما يىلي
 بشكل عام، تشكل أنشطة المشر

ن  •  اآلليات والمعدات والموظفي 

 التخلص / إدارة المواد االنشائية، وما إل ذلك. تحضي  األرض والحفر والردم، وإزالة /  •

 تأهيل / استبدال المعدات الميكانيكية والمضخات  •

 المواد وعمليات التخزين  •
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 الربط بمصادر الطاقة   •

 إعادة هيكلة / تأهيل خطوط األنابيب •

وع خالل مرحلة التشغيل    أنشطة المشر

ي ذلك أنشطة العم
ي تشمل: مرحلة التشغيل: وهي عملية التشغيل بما فن

 ال والئر

عاد تأهيلها.  •  تشغيل وصيانة محطة الضخ الداعمة وخمس محطات ضخ م 

 صيانة شبكة المياه.  •

 مراقبة المرافق •

 منطقة التأثر  

ي سيتم استخدامها لبناء المكونات الفنية  
ح تأثي  مادي مباشر عىل تلك المناطق الئر

وع المقير من المتوقع أن يكون للمشر

ي القسمالمختلفة 
وع، كما هو موضح فن ي ذلك اآلثار االجتماعية ذات الصلة.  2.4 للمشر

 من هذا التقرير، بما فن

ح ومحطة   ي المجاورة لمسار خط األنابيب المقير
وع بشكل مباشر عىل قطاع من االراضن ا، سيؤثر المشر

ً
وبشكل أكير تحديد

حة حيث تقع عند       56.70'3°    32الضخ المعززة المقير
ً
ا عىل قطعة أرض غي  مستغلة  43.68' 44°    35"شماال

ً
ق " شر

الملحق   المياه ويعرض  ا  3لسلطة  تسجيل  التقرير سند  ن  من  ي حي 
فن التأثي     3الشكل  يوضح  الرض ومخططها.  منطقة 

ي سيتم إعادة تأهيلها ومحطات  
القائمة الئر ي ذلك الشبكات 

ح بما فن وع المقير المتوقعة ويوضح المنطقة المحددة للمشر

ي سيتم إعادة تأهيلها. ستكون محطة الضخ المعززة الجديدة ألغ
ن  الضخ الحالية الئر راض تعزيز المياه فقط، ولن يتم تضمي 

حة.   أي خزانات داخل المنشآت المقير
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وع : 3الشكل   منطقة تأثي  المشر
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 األطر القانونية  

 : الوزارات والهيئات والمؤسسات

 وزارة المياه والري / سلطة المياه  •

 وزارة البيئة  •

 االثار وزارة السياحة واآلثار / دائرة  •

ن الباشا  • ى والعارضة وعي   بلديات السلط الكي 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان •

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي  •

 وزارة العمل  •

 وزارة الزراعة •

 مديرية األمن العام  •

ي 
ي    ع الوطئ   : التشر

 2017لسنة   6قانون حماية البيئة رقم  •

 2015لسنة  13قانون الزراعة رقم  •

 1988لسنة  18 قانون سلطة المياه رقم •

 2004لسنة  23قانون اآلثار رقم  •

 2008لسنة   47قانون الصحة العامة رقم  •

 وتعديالته  1996لسنة  8قانون العمل رقم  •

 2014لسنة  1قانون الضمان االجتماعي رقم   •

 2009لسنة  9قانون منع اإلتجار بالبشر رقم   •

 2008لسنة  49قانون المرور رقم  •

اث والمواقع   •  2005لسنة  5الثقافية رقم قانون حماية الير

 وتعديالته  1987لسنة  12قانون حيازة األرض رقم  •

ي رقم  •
خيص البيئ   2020لعام  97والئحتها المعدلة رقم  2020لعام   69الئحة التصنيف والير

ي حاالت الطوارئ رقم ) •
 2005( لسنة 26نظام حماية البيئة من التلوث فن

 2005لسنة  28الئحة حماية الهواء رقم  •

بة رقم   الئحة  •  2005لسنة   25حماية الير

 2002لسنة  85الئحة مراقبة المياه الجوفية رقم  •

 2005لسنة  27نظام إدارة النفايات الصلبة رقم  •

 2005لسنة  24الئحة إدارة ونقل وتداول المواد الضارة والخطرة رقم  •

ي   •
لسنة    131مشاري    ع التنمية رقم  نظام التوظيف اإلجباري للعمالة األردنية من المجتمعات المحيطة فن

2016 
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البناء   • مواقع  ي 
فن كورونا  وس  في  انتشار  لمنع  السالمة  إجراءات  حول  العمل  وزارة  تعليمات 

(07 /04 /2020 ) 

 2018تعليمات الختيار موقع لمشاري    ع التطوير لعام  •

 2007تعليمات منع الضوضاء لعام   •

 (JS 1140/2006معايي  جودة الهواء المحيط )  •

ي ومعايي  أداء مؤسسة التمويل الدولية  إرشادات بنك  •
 التنمية األلمائن

ي  •
 KfW  ،2019إرشادات االستدامة لبنك التنمية األلمائن

 ESS  ،2018المعايي  البيئية واالجتماعية للبنك الدولي  •

 (EHSإرشادات البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة ) •

 االتفاقيات واالتفاقيات الدولية 

 (AEWAر المائية األفريقية األوروبية اآلسيوية )اتفاقية الطيو  •

ي ) • ي ، CBDاتفاقية التنوع البيولوج  وئ   1992( ، ني 

ية ) •  1979( ، بون ، CMSاتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات الي 

• (  ، ية  الي  والحيوانات  النباتات  من  باالنقراض  المهددة  األنواع  ي 
فن الدولية  التجارة  ،  CITESاتفاقية   )

 1973واشنطن العاصمة ، 

 1992( ، نيويورك ، UNFCCCاالتفاقية اإلطارية بشأن تغي  المناخ ) •

 (2016اتفاقية باريس ) •

ي أفريقيا وأوراسيا  •
 مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ عىل الطيور الجارحة المهاجرة فن

ي الرطبة ذات األهمية الدولية ، رامسار ،  •
 1971اتفاقية رامسار بشأن األراضن

اث العالمي  •  اتفاقية اليونسكو للير

 ( UNCCDاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) •

ي واالجتماعي  
 نهج تحديد خط األساس البيئ 

لتغطية   الموقع  وزيارات  األدبيات  مراجعة  خالل  من  وع  للمشر األساسية  واالجتماعية  البيئية  الظروف  تحديد  تم 

 الموضوعات التالية: 

يائية: الظ • ن روف المناخية السائدة والظروف الجيولوجية والهيدرولوجية والطبوغرافية ونوعية  البيئة الفي 

 الهواء ومستويات الضوضاء 

 .  البيئة البيولوجية: أنواع النباتات والحيوانات الموجودة وكذلك الموائل الحساسة والمناطق المحمية •

ح والواقع ضمن مناطق ذات طبيعة   وع المقير ية؛ فإنه قد تم دراسة التنوع الحيوي أوليا  نظرا لموقع المشر حضن

ي 
ي المبدئ 

ي دراسة تقييم االثر البيئ 
ي المنطقة وتضمينها فن

وع  ،  فن وعند االطالع عىل المسح العام لمكونات المشر

وع ضمن مناطق مأهولة وذات بنية تحتية وغي  مؤثرة عىل   ن أن مكونات المشر وع تبي  ضمن منطقة تأثي  المشر

الحيوي ل وع  التنوع  المشر بأنشطة  تأثره  لعدم  وع  للمشر فقط  الحيوي  التنوع  أولية عن  لمحة  اعطاء  فضلنا  ذا 

ير الالزم.   وإعطاء التي 
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المياه   • وخطوط   ، ي
األراضن وملكية  االقتصادية،  واألنشطة  السكان،  واالقتصادية:  االجتماعية  الظروف 

 . ي
اث الثقافن ي واآلثار والير

 القائمة، واستخدام األراضن

 البيئية واالجتماعية خطط اإلدارة  

وع. لتعريف التقييم، انظر الفصل   وع وتدابي  التخفيف خالل مراحل المشر تلخص الجداول التالية اآلثار المحتملة للمشر

7. 

 :  كما يصف التقرير ما يىلي

إجراءات المراقبة المطلوبة، واإلعداد المؤسشي لتنفيذ االجراءات التخفيفية والرصد والتدريب الالزم   •

وع.  ي المشر
 لموظفن

وع.  • ي المشر
 إطار عمل أصحاب المصلحة فن

اك أصحاب المصلحة.  •  أنشطة إشر

 آلية تظلم أصحاب المصلحة  •
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 االنشاء : اطار عمل خطة االدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة 2الجدول 

ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 التقييم بعد التخفيف االجراءات التخفيفية التقييم التأثي  المحتمل 
المسؤولية 
 المؤسسية

بة والمياه الجوفية   الير

بة   االنشاء يمكن أن تؤدي االنسكابات العرضية أثناء   إل تلوث الير
ن قد تنشأ بعض  ي حي 

والمياه الجوفية بالقرب من موقع االنشاء فن
التشحيم  ومواد  للوقود،  ي 

العرضن االنسكاب  عن  االنسكابات 
الكيميائيةومياه الضف الصحي وكذلك التشب من مرافق ومواقع 
تخزين النفايات الصلبة غي  المحمية بشكل كاٍف إذا لم وا اذا ما  

التعامل   تسبب  تم  أن  يمكن  مناسب،  بشكل  االنسكابات  مع 
ن  المحليي  للسكان  والسالمة  بالصحة  تتعلق  مشاكل  االنسكابات 
ي المنطقة

ار طويلة األجل للمزروعات وتزويد المياه فن  .وحئر أضن

-M1 

 صيانة دورية للمركبات  •

ي منشآت آمنة معتمدة من   •
تخزين النفايات الخطرة والصحية والنفايات فن

 البلدية المعنية. 

مزاريب   • مع  خرسانية  منصات  عىل  للتشب  مانع  وقود  مخزن  تركيب 
ي يتم مراقبتها بشكل دوري وإصالحها أو استبدالها  

وفواصل شحوم ، والئر
 عند الحاجة. 

 وقوف المركبات عىل منصات مرصوفة كلما أمكن ذلك.  •

تعتم  • بطريقة  منها  التخلص   / ومعالجتها  الملوثة  بة  الير نوع  عزل  عىل  د 
 الملوث 

-L1  المقاول 

 جودة الهواء

المياه  أثناء إعادة تأهيل شبكة تزويد  المتولد  الغبار  سوف ينشأ 
مثل   أنشطة  من  الجديدة  الداعمة  الضخ  محطة  وبناء  الحالية 

 حركة المرور من وإل موقع البناء، ومن الحفر. 

عند   العادم  االدخنة  بسبب  ا 
ً
أيض الهواء  جودة  استخدام ستتأثر 

 شاحنات قديمة وال يتم صيانتها بانتظام. 

بة،   الير ونوع  البناء،  أنشطة  عىل  المتولدة  الغبار  ستعتمد كمية 
ومحتوى الرطوبة، وشعة الرياح، وهطول األمطار، وحركة مرور  
الغبار   سيكون  الطرق.  وخصائص  المركبات،  ونوع  المركبات، 

ي مناطق  
ة الجفاف فن بة ذات النسيج المتشب أكي  خالل فير الير

الناعم. نظًرا ألن الهواء جاف بشكل عام، ويقع موقع البناء بالقرب  
ا إل مرتفع. 

ً
 من المناطق السكنية، يمكن أن يكون التأثي  متوسط

-M1 

 رش الماء لمنع تولد الغبار.  •

•  .  تقليل مساحات البناء إل الحد األدئن

 البناء بانتظام. القيام بصيانة جميع المركبات وآليات  •

-L1  المقاول 
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ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 التقييم بعد التخفيف االجراءات التخفيفية التقييم التأثي  المحتمل 
المسؤولية 
 المؤسسية

 الضوضاء 

بة    ما ينتج الضجيج عن عمل الحفارات ومعدات تحريك الير
ً
عادة

وحركة المرور من توريد مواد البناء والمولدات واألنشطة األخرى  
ي والحفر وما إل  

المتعلقة بالبناء )اللحام والطحن والطرق الهوائ 
األنشطة خالل   تنتج هذه  أن  يمكن  تأهيل ذلك(.  إعادة  أنشطة 

المياه   إمدادات  شبكة  هيكلة  وإعادة  الحالية،  الضخ  محطات 
 الحالية وبناء محطة الضخ التعزيزية الجديدة. 

ن سيتم  ي حي 
نوع التأثي  مؤقت، ألنه يتعلق بمرحلة االنشاء فقط. فن
ة من هذا التأثي    .احتواؤه محلًيا ولن تتأثر مساحة كبي 

-M1 

ام الصارم بساعات • ن صباًحا حئر    6العمل )خالل النهار( من الساعة    االلير
 مساًء.  8الساعة 

ي شاحنات البناء ومشغىلي المعدات إليقاف تشغيل المحركات   •
توعية سائفر

 الخاملة )المتوقفة عن العمل( 

مناطق   • ي 
فن ن  والموظفي  ن  للعاملي  لألذن  وحماية  ن  لألذني  غطاء  توفي  

 الضوضاء العالية

ا ويتم صيانتها بانتظام  استخدام المركبات الحديث •
ً
ي يتم صيانتها جيد

 ة الئر

حاويات   • ي 
فن وضعها  أو  الثقيلة  والمعدات  المولدات  جميع  عزل  ضمان 

 لتقليل مستويات الضوضاء المحيطة

ام بأنظمة اإلدارة البيئية والتنسيق مع الجهات المعنية • ن  االلير

-L1  المقاول 

 البيئة البيولوجية 

مضخة   غي   النشاء  أرض  استخدام  سيتم  الجديدة،  التعزيز 
للتخلص   ن يستخدم جزء من األرض حالًيا  ي حي 

المطورة حالًيا فن
اض أن هذه االرض   ي من نفايات البناء. لذلك، يمكن افير

العشوائ 
ن سيتم تأهيل  ي حي 

موطن غي  حساس، أي أن التأثي  منخفض. فن
ستكون  بينما  قائمة  منشآت  داخل  القائمة  الضخ  محطات 

ي سيتم إعادة تأهيلها داخل الطرق القائمة، وبالتالي  ال
شبكات الئر

ي االعتبار عىل المستقبالت الحساسة  
ال يتم أخذ أي آثار محتملة فن

 بيولوجًيا 

-L1 

الزراعية   • ي 
األراضن عىل  تكون  أن  وتجنبها  الوصول  طرق  إنشاء  من  الحد 

ورية بعد اإلنشاء.  ي لن تكون ضن
 وإغالق الطرق الئر

قطع األشجار، وعندما ال يمكن تجنب ذلك، عىل المقاول التواصل  تجنب   •
إعادة  عملية  وإجراء  الموافقة  للحصول عىل  البيئة  ووزارة  الزراعة  بوزارة 

 الزرع. 

الغطاء  • الستعادة  الرئيشي  الخط  مد  استكمال  بعد  بة  الير غطاء  استبدال 
 . ي بشكل طبيعي

 النبائر

ام بإجراءات التخلص السليم من  • ن  المياه العادمة. االلير

 حظر الصيد من قبل عمال البناء.  •

 تقليل حركة اآلالت عىل األرض الطبيعية.  •

-N1  المقاول 

االقتصاد المحىلي وسبل  
 العيش

وع فرص عمل من خالل خلق وظائف مؤقتة  سينتج عن المشر
ن والعمال وكذلك القوى العاملة شبه  ن المهنيي  لكل من الموظفي 

 الماهرة. 

ن  أثناء   لتحسي  إمكانية  هناك  وع،  المشر مكونات  جميع  إنشاء 
وال  إلخ(   ، واإلقامة  للعمال،  الغذاء  )إمدادات  المحىلي  االقتصاد 

 . ي
توقع استمالك األراضن  ي 

ي الشوارع عىل طول موقع 
ن فن ي حالة العثور عىل الباعة الجائلي 

فن
االنشاء )إعادة هيكلة / إعادة تأهيل شبكة تزويد المياه(، يجب  

 الجراءات الالزمة إلجراء النقل المؤقت بأمان. اتخاذ ا

+M1 
 • تضمن سلطة المياه بالتعاون مع المقاول أن النقل المؤقت آمن. 

ي التوظيف للمجتمع المحىلي 
 • تعط األولوية فن

+M1  المقاول 
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ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 التقييم بعد التخفيف االجراءات التخفيفية التقييم التأثي  المحتمل 
المسؤولية 
 المؤسسية

 النقل والمرور

سيتم نقل مواد االنشاء ألعمال الحفر من خارج الموقع وسيؤدي  
تدفق   زيادة  إل  إل  ذلك  الوصول  المرور عىل طول طرق  حركة 

ي تنقل مواد البناء 
الموقع أثناء عمليات االنشاء من المركبات الئر

القائمة  الخنادق حيث توجد األنابيب  ي 
وسيتم وضع األنابيب فن

المناطق  بعض  إل  مقيد  وصول  هناك  سيكون  أنه  ي 
يعئن هذا 

 )معظمها مناطق سكنية( أثناء االنشاء. 

-M1 

كات المحلية.  تركيب هياكل •  مؤقتة من الطريق حيث يتم مد األنابيب للشر

•  . ي
 إبالغ صاحب العمل المحىلي بأنشطة البناء والجدول الزمئن

رين.  • ن المتضن  االتصال السليم والتنسيق مع المالكي 

-L1  المقاول 

ي 
. سيؤدي وصول القوى العاملة إل زيادة حركة المرور، خاصة فن

 والمساء. ساعات الصباح 
-M1 

 إدارة االتصال المجتمعي المناسبة كتوفي  معلومات مسبقة كافية   •

 القيام بتوجيه واضح لحركة مرور عىل طول طرق الوصول المحددة.  •
-L1  المقاول 

المجتمع   صحة 
 وسالمته 

وسالمة   صحة  عىل  معتدلة  سلبية  آثار  حدوث  المتوقع  من 
االنشاء   ألعمال  نتيجة  المياه  السكان  تزويد  نظام  تأهيل  إلعادة 

وبناء محطة الضخ الداعمة الجديدة. هناك مخاطر محتملة من 
البناء.  أثناء  بالسكان  المأهولة  المناطق  ي 

فن المفتوحة  الخنادق 
جانب آخر من جوانب صحة المجتمع وسالمته هو زيادة حركة  
ي إذا لم يتم تنظيمها يمكن أن تؤدي إل وقوع حوادث

 . المرور، والئر

ي القوى العاملة خطًرا إضافًيا  19-جوانب كوفيد
ي الزيادة فن

: ستعئن

حيث   والمقاصف،  األسواق   / المتاجر  ي 
فن خاصة  السكان،  عىل 

 سيكون هناك المزيد من الناس. 

-M1 

 إدارة االتصال المجتمعي المناسبة كتوفي  معلومات مسبقة كافية   •

ن  • للمعنيي  البناء  موقع  إل  الوصول  لقيود  واضحة  الفتات  بوضع  القيام 
 فقط. 

 تركيب سياج مناسب حول مواقع االنشاء  •

 تنظيم أعمال تخزين المواد لتقليل مساحة البناء •

-L1  المقاول 

والسالمة   الصحة 
 المهنية

ات عىل   وع، ترتبط التأثي  أثناء مرحلة انشاء جميع مكونات المشر
الحفر  وأعمال  والسالمة،  النظافة  بمخاطر  والسالمة  الصحة 
أو   ورفع  بيئات صاخبة،  ي 

فن والعمل  الثقيلة،  اآلليات  مع  والعمل 
الخنادق   مخاطر  .وتعد  والحوادث  الثقيلة،  األحمال  تحميل 

 آلمنة. المفتوحة أحد الجوانب المهمة وغي  ا

: ستحتاج القوى العاملة إل العمل عىل مقربة 19-جوانب كوفيد

الحد  عىل  الحفاظ  عىل  القدرة  ودون  غالًبا  البعض  بعضها  من 
ا عىل التنقل من 

ً
األدئن من المسافة المطلوبة. وينطبق هذا أيض

أو   ي األسواق 
البناء وأوقات الراحة فن ي مركبات 

البناء فن وإل موقع 
 ف أو المحالت التجارية. الشوارع أو المقاص

-M1 

 توفي  معدات البناء المناسبة )معدات الحماية الشخصية(.  •

•  . ي الموقع من حيث االمتثال لالنظمة والمعايي 
 عمليات تفتيش منتظمة فن

•  . ن  تقديم المساعدة الطبية للعاملي 

 معلومات للعمال حول المخاطر المحتملة واجراءات الوقاية والقضاء.  •

 . 1 8الرجوع إل الجدول • 

-L1  المقاول 

ي 
اث الثقافن  اآلثار والير

وع ضمن   ال يتوقع القيام بأي أعمال حفر أو بناء لتنفيذ هذا المشر
. نظًرا ألن أنشطة   ي

أي مواقع أثرية أو مواقع ذات أهمية تراث ثقافن
البناء ستكون ضمن الطرق القائمة أو عىل أرض غي  مطورة كموقع 
آثار  يتوقع حدوث  ال  النحو،  هذا  وعىل  الداعمة.  الضخ  محطة 

اث   أثناء انشاء سلبية عىل هذا الير ي ومواقع الموارد األثرية 
الثقافن

-M1 

عام   الصادرة  ومواده  اث  الير بقانون  المعرفة  المقاول  عىل  يجب   •2005   ،
ومواده وتعليماته وتعديالته، من   1988لعام  21وكذلك قانون اآلثار رقم 

ي 
. فن ي

ي حالة ظهور أي موقع أثري او ترائر
ي فن
اث الثقافن أجل التعامل مع الير

 حالة وجود اكتشافات أثرية أثناء البناء  

-L1  المقاول 
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ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 التقييم بعد التخفيف االجراءات التخفيفية التقييم التأثي  المحتمل 
المسؤولية 
 المؤسسية

محطة الضخ الداعمة. ومع ذلك، قد يتم الكشف عن قطع أثرية  
 غي  معروفة أثناء أنشطة الحفر لتأهيل الشبكة. 

ر اعتماد التداب • ي أي ضن
ازية المناسبة وخطة العمل حئر ال تتسبب فن ي  االحير

إنشاء  أنشطة  من  أي  حدوث  حالة  ي 
فن الموجودة  ي 

الثقافن اث  الير لمواقع 
 خطوط األنابيب بالقرب من هذه المواقع. 

القبور   • ي بالصدفة )مثل 
الثقافن اث  الير ضمان اإلبالغ عن جميع اكتشافات 

ي  
اميك القديم وشظايا المبائن القديمة( عىل الفور إل وزارة السياحة، والسي 

بذلك  السياحة  وزارة  توجيهات  صدور  ن  حي  ال  الحفر  أعمال  وتوقف 
 الخصوص. 

 المخلفات
جميع   ذلك  ويشمل  االنشاء.  مرحلة  أثناء  النفايات  توليد  سيتم 
الرمادية،  والمياه  الصلبة،  والنفايات  البناء،  مخلفات  أنواع 

 المؤقتة، والمعدات مثل األسوار والالفتات. والمنشآت 
-M1 

الجهات   مع  بالتنسيق  االنشائية  العمليات  أثناء  النفايات  إدارة  تنفيذ خطة   •
 المعنية 

البيئة بحال ظهور نفايات خطرة واالحتفاظ بسجل يثبت   التنسيق مع ةوارة 
 التخلص اآلمن من النفايات 

 اإلدارة السليمة للنفايات واجراءات االستعداد ألي طارئ  •

 تنظيم أعمال جدولة التخزين لتقليل مساحة البناء.  •

-L1  المقاول 
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ي واالجتماعي أثناء التشغيل 3لجدول 
 : التخفيف البيئ 

 / ي 
البيئ  المكون 

 االجتماعي 
 المسؤولية المؤسسية  التقييم بعد التخفيف التخفيفتدابي    تقييم التأثي  المحتمل 

 الضوضاء 

الضخ  محطة  من مضخات  التشغيل  أثناء  الضجيج  ينتج  ما   
ً
عادة

حوالي   النموذجية  المضخة  ضوضاء  تبلغ  الجديدة.    75المعززة 
ة عند المصدر. ومن المتوقع أن يكون مستو الضجيج   ديسيبل مباشر

ضمن مبئن مغلق والمسافة  ضئيال وذلك ألن المضخات ستكون  
  50من المضخات ال السياج المحخيط بالمحطة سيكون حوالي  

ن سيتم احتواء التأثي  محلًيا ولن تتأثر مساحة أكي  من   ي حي 
ا. فن ً مير

 .  هذا التأثي 

-M1 
المعززة   الضخ  لمحطة  إجراء صيانة دورية  المشغل  يجب عىل 

ي مبئن مغلق  
وعملها  للضغط والتأكد من تركيب المضخة فن

 بالشكل الصحيح. 
-L1 المشغل 

 البيئة البيولوجية 
ة عىل أنواع  وع أي آثار كبي  ليس من المتوقع أن يكون ألنشطة المشر
وع  الحيوانات والنباتات خالل مرحلة التشغيل حيث سيكون للمشر
ي تأثر عىل البيئة البيولوجية. 

 الحد األدئن من األنشطة التشغيلية الئر
N- 

مشغل   عىل  تنفيذ  يجب  من  التأكد  المعززة  الضخ  محطة 
توعية   المشغل  عىل  ويجب  الضوضاء  من  الحد  إجراءات 

ية.   العمال بشأن الحفاظ عىل الحياة الي 
N- المشغل 

وسبل   المحىلي  االقتصاد 
 العيش

إيجابية،   العيش  وسبل  المحىلي  االقتصاد  عىل  ات  التأثي  ستكون 
أكي    المياه  تزويد  ستصبح كميات  من  حيث  تكلفة  وأقل  موثوقية 

العمل  لفرص  الخاصة. كما سيكون  الجهات  من  المياه  اء  بديل شر
ن والعمال  ن المهنيي  من خالل خلق وظائف دائمة لكل من الموظفي 
. ومع ذلك، لن يكون  ي وكذلك القوى العاملة شبه الماهرة تأثي  إيجائ 
ي سيتم توليدها، حيث أن القوى  

هناك عدد كبي  من الوظائف الئر
ي تقوم بالفعل بصيانة شبكة تزويد المياه ستكون كافية  ا

لعاملة الئر
ي األعداد. بشكل عام، يعتي  التأثي  عىل سبل العيش 

وقد ال تزداد فن
ا ودائًما. 

ً
ا ومتوسط ً  إيجابًيا ومباشر

+L1 
االجراءات   إل  حاجة  توجد  ال  وبالتالي  إيجابًيا،  التأثي   يعتي  

عىل   يجب  ذلك،  ومع  أولوية التخفيفية.  إعطاء  المشغل 
 .  التوظيف للمجتمع المحىلي

+L1 المشغل 

 صحة المجتمع وسالمته 

المجتمع  صحة  تتحسن  أن  المرجح  من  التشغيل،  مرحلة  خالل 
بشكل عام والضف الصحي بشكل طفيف ألن تزويد المياه سيكون  
أكير موثوقية. تزويد المياه حئر اآلن جيد من حيث الصحة، وبالتالي  

 هناك تغيي  كبي  فيما يتعلق بهذا الجانب. لن يكون 

+M1 

ي للحفاظ عىل جودة المياه من خالل  •
تطبيق الضغط الكافن

بها  المعمول  المعايي   ألفضل  وع  المشر تلبية  ضمان 
 والممارسات 

ذلك   • ي 
فن )بما  وإصالحه  التشب  للكشف عن  برنامج  تنفيذ 

تحديد   يتم  لم  ي 
الئر والمياه  السابقة  التشيبات  سجالت 

ها م  لتحديد مناطق المشاكل المحتملة(   -صي 

نامج   • الي  من  المقدمة كجزء  المياه  جودة  نتائج  مراجعة 
سلطة   تنفذه  الذي  المياه  جودة  لمراقبة  الشامل  ي 

الوطئن
اتها الخاصة.   المياه األردنية باستخدام مختي 

+M1 المشغل 
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 / ي 
البيئ  المكون 

 االجتماعي 
 المسؤولية المؤسسية  التقييم بعد التخفيف التخفيفتدابي    تقييم التأثي  المحتمل 

والسالمة   الصحة 
 المهنية

لمخاطر   العمال  تعرض  واآلثار احتمال  واإلصابات  الحوادث 
 الصحية المرتبطة بتشغيل محطة الضخ المعززة أو أنشطة الصيانة. 

-M1 
• من أجل حماية العمال من التعرض لمخاطر الصحة والسالمة 

 يجب وضع خطة للصحة والسالمة المهنية وتنفيذها. 
-L1 المشغل 
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 مقدمة 

ن كفاءة الطاقة أمًرا بالغ األهمية لتقليل استهالك الطاقة   ي التخفيف من آثار تغي  المناخ. يستهلك  يعد تحسي 
والمساهمة فن

ي األردن  
 عامي    2000٪ من الكهرباء المولدة )حوالي  14قطاع المياه فن

ن ، قامت  2014و    2008جيجاواط ساعة / سنة(. بي 

ت الرئيسية ( وسلطة المياه األردنية بمسح محطات الضخ المختلفة، وتقييم العملياGIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي )

التمرين أن إمكانات توفي    ي البالد. وكشف هذا 
حيث يمكن اتخاذ تدابي  كفاءة الطاقة وتحديد إمكانات توفي  الطاقة فن

ا بنسبة    42منشأة ضخ ستكون    25الطاقة السنوية من  
ً
ي انخفاض

٪، أي ما 33.5جيجاوات ساعة / سنة، وهو ما يعئن

ا إل تع  - مليون يورو    3.3يعادل  
ً
ي أكسيد  2013رفة الكهرباء لعام  استناد

. ستؤدي الطاقة الموفرة إل تقليل انبعاثات ثائن

ا / سنوًيا. ] 30637الكربون بمقدار 
ً
 [ 1طن

المياه   ي قطاع 
فن الطاقة  وع "كفاءة  تمويل مشر تقرر  الهاشمية،  األردنية  المملكة  ي مع 

األلمائن المالي  التعاون  إطار  ي 
  -   2فن

وع هو استمرار " ي قطاع المياه / كفاءة الطاقة  األردن". المشر
كز عىل  BMZ NR. 2010 66398" )1كفاءة الطاقة فن ( وسي 

إنجاز إجراءات   ي األردن ، يجب 
الدولة فن برنامج عىل مستوى  ي إطار 

ي األردن. فن
المياه فن ي قطاع 

الطاقة فن ن كفاءة  تحسي 

و  الطاقة  بكفاءة  الضخ  تأهيل محطات  إعادة  )مثل  الطاقة  لكفاءة  مختارة  المياه(.  إضافية  توزي    ع  إعادة هيكلة شبكات 

وع جزأين:   سيتضمن المشر

ن كفاءة الطاقة لآلبار المتبقية ومحطات الضخ.  •  يركز الجزء األول عىل إجراءات إضافية لتحسي 

ي   •
ي إعادة هيكلة / إعادة تأهيل أجزاء من شبكة إمدادات المياه فن

كز عىل كفاءة الطاقة فن ي سي 
الجزء الثائن

 محافظة البلقاء. 

 ب العمل وأصحاب المصلحة الرئيسيي   صاح 

وع. يذكر   ي تخطيط وتنفيذ المشر
ك جهات مختلفة فن وع ووصف    1  الجدولتشير أدناه الجهات الرئيسة المشاركة بالمشر

ي واالجتماعي  
ي دراسة تقييم األثر البيئ 

 عام لكل منها ودورها فن

وع  : 4الجدول  ي المشر
 الجهات الرئيسة المشاركة فن

 الجهة الداعمة  المسؤولية 

وع  وزارة المياه والري/ سلطة المياه االردنية .تعتبر سلطة المياه االردنية هي الجهة المالكة للمشر

وع ي  .الجهة المانحة لتكلفة الخدمات االستشارية للمشر
 التعاون المالي االلمائن

والجهة   وهي  المنظم  األردن  ي 
 
ف البيئة  حماية  عن  المسؤولة  الرسمية  الحكومية 

ي والتأكد من توافقها مع "نظام  
المسؤولة عن الموافقة عىل دراسة تقييم األثر البيئ 

ي رقم  
خيص البيئ  "  2020لعام    97والنظام المعدل رقم    2020لعام    69التصنيف والبر

وع  .والمسؤولة عن منح الرخصة البيئية للمشر

 لبيئةوزارة ا

مصمم   هو  الذي  “االستشاري”  أو  الدراسة”  “فريق  باسم  بعد  فيما  إليه  يشار 

المشاروع واالستشاري المفوض من قبل وزارة المياه والري / سلطة المياه األردنية  

وع وفقا  ي األولي للمشر
البيئ  ي ذلك دراسة تقييم األثر 

 
الدراسة بما ف وع  إلعداد مشر

 .لمتطلبات وزارة البيئة

 ILFاينجيكون و 

وع    خلفية المشر

اض أنه باإلمكان   دون معرفة اإلجراء الدقيق الذي يجب اتخاذه إلعادة هيكلة شبكة مياه السلط حئر اآلن، لكن يمكن االفير

ي والبالغ حوالي  
ي  72تخفيض فاقد المياه إل أقل من المعدل الوطئن

٪. بحيث يكون أعىل انخفاض بنسبة الفاقد المائ 

وع يركز عىل إعادة هيكلة الشبكة وإنشاء  ٪( عن طريق إعادة هيكلة وتأهيل شب20)حوالي   كة المياه القائمة.نظًرا ألن المشر

السلط اإلقليمية )District meter area (DMA مناطق معزولة الضغط   ي وحدة تشغيل 
إعادة ROU( فن  من 

ً
بدال  )
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، ولكن من غي   التأهيل فقط، فمن المتوقع أن تزداد كفاءة استخدام الطاقة وكما من المتوقع أن ينخفض الفاقد ا ي
لمائ 

ي هذه المرحلة. 
ي فن
 الممكن تحديد نسبة انخفاض الفاقد المائ 

سيتم إنشاء مناطق ضغط مناسبة لتقليل ضغط الشبكة أينما تستدعي الحاجة الستبدال خطوط المياه الرئيسية لمعالجة  

، وسيتم إنشاء مناطق معزولة الضغط ي
ويد  ( لمراقبة الشبكة بشكل متقدم  DMA) الفاقد المائ  ن ن الير وتقليل الفاقد وتحسي 

ي )الجاذبية(.  ويد االنسيائ 
ن  إما عن طريق الضخ المباشر أو عن طريق الير

ي الطلب عىل الطاقة من خالل تقليل الحاجة  
عالوة عىل ذلك، فإن إعادة هيكلة شبكة المياه ستؤدي إل انخفاض كبي  فن

ويد وكمية  ن . لضخ المياه، مما سيؤدي إل رفع كل من كمية الير ن كي 
 المشير

تكييف   ا 
ً
أيض يمكن  حيث  وع  المشر هذا  حدود  يتجاوز  دائم  أثر  التشغيىلي  والدعم   

ن الموظفي  لتدريب  سيكون  ا،  ً أخي 

ي مكان آخر ويمكن استخدام المواد التدريبية المطورة لسنوات قادمة. 
وع فن اتيجيات الموضوعة لمنطقة المشر  االسير

وط   وع. لذلك يلزم إجراء مجموعة  TORالمرجعية )تعد النتائج المتوقعة والمستخرجة من الشر ( هي الهدف العام للمشر

ن    2019من القياسات الميدانية إلنشاء "بيانات خط أساس قياس الطاقة" لعام   ومقارنة هذه البيانات بنتائج "تقرير تحسي 

الك الطاقة لكل  (. ويتطلب ذلك إجراء قياسات التدفق وتسجيل الضغط وقياس استهIEE" )2009كفاءة الطاقة لعام  

( واستهالك الطاقة  H( والضغط الهيدرولوكي )Qمضخة بشكل منفصل وتشغيلها مًعا للتحقق من الوضع الحالي للتدفق )

ي السلط. kWبالكيلو واط )
ي جميع محطات الضخ المختارة فن

 ( فن

وع بشكل دقيق بعد إنشاء نموذج هيدروليكي فعىلي لش 
بكة المياه األولية  سيتمكن االستشاري بعرض هدف ونطاق المشر

المضخات وإعادة هيكلة شبكة   االستشاري من تطوير تصميم الستبدال  السلط. وعند ذلك، سيتمكن  لمياه  والثانوية 

ي توفرها  
المياه األساسية والثانوية. أما بالنسبة للشبكة الرئيسية والثانوية القائمة، يعتمد االستشاري عىل بيانات التدفق الئر

 سلطة المياه. 

التأهيل المتوقعة  سيتض من التصميم المفاهيمي إعادة انشاء محتملة لنظام المياه، وسينعكس ذلك عىل بعض أعمال 

ويد الذي يتم   ن ي الشبكة القائمة،عىل سبيل المثال حيث يمكن تحويل أجزاء من نظام الير
لرفع كفاءة استهالك الطاقة فن

)تزويد  ي  انسيائ  تزويد  ال  بواسطة مضخات مياه  إدخال مخفضات ضغط    ضخه حالًيا  أو  الجاذبية(،  باستخدام  المياه 

ي  
ويد الجديدة، وفصل اجزاء من الشبكة الحالية والئر ن ويد القائمة / مناطق الير ن ي مناطق الير

ن فن كي 
لحماية الشبكات والمشير

 . ي  ممكن أن يتم تزويدها بالمستقبل من خزان عىل ارتفاع أكي  لضمان تزويدها بشكل انسيائ 

 األهداف  

ي قطاع المياه من خالل إعادة تأهيل محطات الضخ  يتمثل ا 
ن كفاءة استخدام الطاقة فن ي تحسي 

وع فن لنطاق العام للمشر

القائمة وإعادة هيكلة شبكة المياه للشبكة األولية والثانوية وبعض عمليات إعادة التأهيل المطلوبة لشبكة المياه الثالثية  

ي األردن. تشمل الخدمات المقدم
ي مدينة السلط فن

: فن  ة من االستشاري ما يىلي

 دراسة مفاهيمية •

/ المفاهيمي  •  التصميم األولي

 وضع تصاميم مفصلة •

ي واالجتماعي ) •
 (ESIAتقييم األثر البيئ 

 وضع وثائق العطاء  •

 دعم سلطة المياه أثناء طرح العطاء •

اف عىل االعمال االنشائية  •  خدمات اإلشر

 إضافية. ويمكن تقديم الدعم للتدريب والتشغيل كخدمات 

ي قطاع المياه من خالل نهج متعدد الجوانب: 
 الهدف من ذلك هو زيادة كفاءة استخدام الطاقة فن
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 تقليل استهالك الطاقة للمعدات القديمة أو غي  الفعالة من خالل إعادة التأهيل  •

ي كفاءة التشغيل  •
 إعادة هيكلة شبكات المياه لتحقيق زيادة فن

ب   • ي )تخفيض إجمالي الطلب عىل مياه الشر
 ( NRWمن خالل القضاء عىل الخسائر المتعلقة بالفاقد المائ 

ن تشغيل شبكات المياه من خالل التدريب ودعم التشغيل.  •  تحسي 

وع   ي    Engicon &ILFوافق كل من استشاري المشر
ي عمان عىل    2019ايار    16وسلطة المياه خالل االجتماع االفتتاجي فن

فن

ي شبكة السلط باستخدام فعالية 
ي فن وع عىل منطقة السلط. سيسمح هذا النهج بإجراء تحقيق منهح  ن منطقة المشر تركي 

ي هذا المجال. 
ن كفاءة الطاقة الكلية فن  لالستثمار لتحسي 

 أكير

 هيكل التقرير 

 هيكل التقرير.  5الجدول  يوضح

ي واالجتماعي 5الجدول 
 : هيكل تقرير تقييم األثر البيئ 

 القسم المحتويات

ي واالجتماعي 
ي لتقرير تقييم األثر البيئ 

 الملخص التنفيذي 1 يعرض ملخًصا غب  فئ 

ي واالجتماعي 
وع وخلفيته وأهداف دراسة تقييم األثر البيئ   مقدمة 2  تعرض أصحاب المصلحة الرئيسيي   للمشر

وع ي واالجتماعي للمشر
ي تحكم األداء البيئ 

ي واإلداري 3 .يحدد األنظمة والمعايب  ذات الصلة الئر
  اإلطار القانوئن

ي تم النظر فيها 
وع وخصائص كل بديل يقدم البدائل الئر  تحليل البدائل4  للمشر

وع  ا لمكونات المشر
ً
وع 5  يوفر وصف  وصف المشر

المكونات  بجميع  المتعلقة  وع  المشر ي منطقة 
 
ف القائمة  واالجتماعية  البيئية  الظروف  يقدم معلومات حول 

 البيئية واالجتماعية  
ي واالجتماعي 6 

 تحديد خط األساس البيئ 

ي 
ي تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية اإليجابية والسلبية المحتملة الئر

 
يحتمل يصف النهج الذي تم استخدامه ف

وع ويعرض نتائج هذا التقييم  أن تنجم عن المشر
  تقييم اآلثار7 

ي الدراسة  يةتحدد االجراءات التخفيف
 
حة لمعالجة أو تخفيف جميع اآلثار المحددة ف  االجراءات التخفيفية 8  المقبر

وع وآليات التظلم  ي المشر
 
وع 9  .يقدم أصحاب المصلحة ف ي المشر

 إطار أصحاب المصلحة فن

التقليل   أو  وع  البيئية واالجتماعية للمشر المطلوبة لضمان تجنب اآلثار  البيئية والرصد  إاالدارة  تقدم خطط 

تيبات المؤسسية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط  .منها أو تعويضها إذا لزم األمر. كما يعرض البر
ي واالجتماعي 10

 خطة اإلدارة والرصد البيئ 

ي 
 
ي واالجتماعي يشد المراجع المستخدمة ف

 المراجع 11  إعداد دراسة تقييم االثر البيئ 

 المالحق12  .تمثل جميع المالحق المذكورة ذات الصلة
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ي  
 األطار القانون 

ا  
ً
وصف الفصل  يقدم  وع.  بالمشر الصلة  ذات  واالجتماعية  البيئية  للقضايا  واإلداري  ي 

القانوئن اإلطار  الفصل  هذا  يناقش 

، ومعايي  أداء مؤسسة التمويل   ي
يعات ، والمبادئ التوجيهية لبنك التنمية األلمائن للمؤسسات الوطنية ذات الصلة ، والتشر

وع.  ESS  ،2018للبنك الدولي الدولية، والمعايي  البيئية واالجتماعية   واالتفاقيات اإلقليمية / الدولية الخاصة بالمشر

 الوزارات والهيئات والمؤسسات  

 وزارة المياه والري / سلطة المياه األردنية  

المائية من أخطار   الموارد  الوطنية، ومراقبة وحماية  المياه  المسؤولية عن تحديد سياسة  الجهات  بهذه  ناط 
 
التلّوث،  ت

ن هذه الجهات سلطة المياه   ودراسة كافة المسائل المرتبطة بالمياه والري والتضيف. ومن جانب آخر، تختّص من بي 

اخيص المرتبطة بها.   األردنية بكافة ما يتصل بالمياه الجوفية، وإدارتها، ومراقبة استخراجها، وإصدار الير

 وزارة البيئة  

ي  
البيئة فن ي األردن وتحسينها من  2003العام  تأّسست وزارة 

البيئة فن المحافظة عىل  الرئيسية حول  ، وتمحورت مهّمتها 

ي التنمية المستدامة. وعليه، فإن وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة  
ي األردن واإلسهام فن

خالل إدامة وحماية الموارد البيئية فن

الم   البيئية  يعات  اتيجيات والتشر السياسات واالسير ي  عن إعداد 
البيئية فن المفاهيم  ن  ن تضمي  باإلضافة إل تحسي  ختلفة، 

 الخطط التنموية الوطنية. 

يعات عىل النحو الواجب،    وزارة البيئة الجهة المسؤولة عن أعمال المراقبة والتفتيش الهادفة إل التأكد من إنفاذ التشر
ّ
عد
 
وت

ي سبيل تيسي  عملية اتخاذ ال
قرار وتحليل البيانات البيئية. وباإلضافة إل ذلك، وضمان تطوير برامج إدارة المعلومات فن

فإن وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة عن األعمال الهادفة إل رفع الوعي العام، وتعزيز القدرات ذات الصلة، وتوطيد أواض  

ي قد يكون لها تأثي  ب
ي عىل النحو المنصوص  التعاون مع الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية. وعليه، فكافة المشاري    ع الئر

يئ 

وافق عليه الوزارة 
 
ي ت
ي يجب أن تخضع لتقييم أثر بيئ 

ي نظام تقييم األثر البيئ 
 عليه فن

 وزارة السياحة واآلثار / دائرة االثار  

ي العام  
ا عن الشؤون السياحية.    1923تأّسست دائرة اآلثار العامة فن

ً
كجزء تابع لدائرة اآلثار الفلسطينية، وكانت مسؤولة أيض

لسنة  و  األساسي  بالقانون   
ً
جهة  1928إعماًل بذلك  لتصبح  الفلسطينية؛  اآلثار  دائرة  عن  العامة  اآلثار  دائرة  انفصلت   ،

ة.    مستقلة عن هذه األخي 

ي العام  
ل الهدف من تأسيس دائرة اآلثار العامة فن

ّ
ي كافة أنحاء    1923تمث

ة فن ي حماية اآلثار الوطنية، وجمع اآلثار المنشر
فن

ي 
 به.  األردن والئر

ً
؛ إذ كان هذا ما نّص عليه القانون الذي تأسست الدائرة إعماًل ن ي حوزة المدنّيي 

 تكون فن

ى والعارضة وعي   الباشا    بلديات السلط الكبر

ي األردن، تحطن هاتان البلديتان باستقالليتهما المالية واإلدارية؛ إذ أن كل منها يديرها  
كما هو الحال مع كافة البلديات فن

ي األردن مسؤولة  مجلس بلدي مك
ي المجالس المحلية. وعليه، تكون البلديات فن

ّون من عمدة وأعضاء يشغلون مقاعد فن

األساسية،   العامة  الخدمات  تتضمن  متنوعة  ة 
ّ
عد مسؤوليات  بها  ناط 

 
وت رئيسية،  بصفة  ي  اتيح  االسير التخطيط  عن 

ومسائل إدارة وتضيف النفايات الصلبة؛    وخدمات توزي    ع المياه، وخدمات المرافق الصحية، والخدمات الصحية العامة،

ي قانون البلديات رقم )
 . 2015( لسنة 41وذلك عىل النحو المنصوص عليه فن
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان 

؛  1996( لسنة 55تعمل وزارة األشغال العامة واإلسكان بمقتضن نظام تنظيم وإدارة وزارة األشغال العامة واإلسكان رقم )

ي األردن، وربط المدن والقرى والمجتمعات المحلية،  إذ تكون الوز 
ارة مسؤولة عن إنشاء وتطوير شبكات الطرق العامة فن

ي حالة فنية جيدة. كما تتول الوزارة المسؤولية عن:  
 باإلضافة إل صيانة الطرقات وإبقائها فن

واالجتماعية، والنهوض بجودة    استكمال وتحديث البئن التحتية األساسية الداعمة لألنشطة التنموية االقتصادية •
ي العامة. 

 المبائن

 التأكد من استخدام مواد بناء عالية الجودة؛ للنهوض بمستويات األمان.  •

العادمة   • المياه  ومعالجة  الهواء،  تلّوث  مثل:  البيئة،  عىل  مباشر  تأثي   لها  يكون  ي 
الئر المسائل  عىل  ن  كي 

الير
ص منها. 

ّ
 وتضيفها/التخل

 الدولي وزارة التخطيط والتعاون  

وتنفيذه   واالقتصادية.  االجتماعية  التنمية  خطط  وصياغة  تنسيق  ي 
فن الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  أهداف  تتمثل 

ي ذلك تعظيم  
ن بما فن كاء الدوليي  ا عن تعزيز التعاون مع الشر

ً
بالتنسيق مع أصحاب المصلحة اآلخرين. الوزارة مسؤولة أيض

امج والمشاري    ع التنموية. الفوائد من المساعدات الخارجية )المنح   والقروض الميشة والمساعدات الفنية( لتمويل الي 

 وزارة العمل  

التنموية االجتماعية واالقتصادية، وتنفيذها   الخطط  تنسيق وإعداد  ي 
الدولي فن تتمثل أهداف وزارة التخطيط والتعاون 

ا مسؤولة عن تع
ً
 الوزارة أيض

ّ
عد
 
، ويشمل ذلك  بالتعاون مع الجهات المعنية األخرى. وت ن كاء الدوليي  زيز التنسيق مع الشر

تمويل  الفنية(؛ ألغراض  الميّشة، والمساعدات  )كالمنح، والقروض  الخارجية  المساعدات  المتأتية من  المنافع  تعظيم 

امج والمشاري    ع التنموية.   الي 

 وزارة الزراعة  

العامة، وح والغابات  المراعي  إدارة  المسؤولية عن  الزراعة  وزارة  واألحياء  تتول  المشاع  الرعي  ي 
وأراضن بة  الير موارد  ماية 

البحري   الصيد  تراخيص  وإصدار  ية،  الي  الحياة  وإدارة  وحماية  اآلفات،  بمبيدات  المرتبطة  التصاري    ح  وإصدار  النباتية، 

ي، وتحديد القدرات، وتحديد حصص الصيد المسموح بها.   والي 

 مديرية األمن العام  

ي العام  
ته الرابعة عىل المهام والواجبات الموكلة إل قوى األمن  38ن العام رقم )، صدر قانون األم 1965فن

ّ
(؛ إذ نّصت ماد

 العام، ومن بينها: 

ي األفعال اإلجرامية وتقديمهم   • مكافحة الجريمة والسعي إل الكشف عن الوقائع اإلجرامية وتتّبعها، واعتقال مرتكئ 
 للعدالة. 

•  . ن  إدارة السجون وحراسة المسجوني 

ي الطرق وتنظيمها.  •
اف عىل حركة المرور فن  اإلشر

ختلف المواكب العامة.  • ي األماكن العامة وم 
 مراقبة االجتماعات المنعقدة فن



ي قطاع 
ن كفاءة استهالك الطاقة فن وع تحسي   2-المياهمشر

ي واالجتماعي | رقم اإلصدار )
 ( 3مسودة تقرير دراسة تقييم األثر البيئ 

21 
 وزارة المياه والري –سلطة المياه 

  

يعات الوطنية    التشر

 2017لسنة  6قانون حماية البيئة رقم  

ي العام  
ي األردن؛ إذ تنّص مادته الرابعة عىل قيام وزارة البيئ 2017فن

ة بالتعاون والتنسيق مع  ، صدر قانون حماية البيئة فن

ختلف الجهات المعنية بالشؤون البيئية عىل المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. وعليه، ستسع وزارة البيئة إل  م 

 صون البيئة والمحافظة عليها والحيلولة دون تلوثها. 

 2015لسنة  13قانون الزراعة رقم  

ال الزراعة  وزارة  أن  الزراعة عىل  قانون  النحو  ينّص  األردن. عىل  ي 
فن الزراعية  والبحوث  االستشارات  عن  المسؤولة  جهة 

ي المادة )
ج( من القانون، فإن الوزارة تكون مسؤولة عن حماية صحة اإلنسان من المخاطر الناتجة  -7المنصوص عليه فن

ي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول اآلفات وانتشارها. 
 من األمراض الئر

 1988لسنة  18اه رقم قانون سلطة المي 

المياه والضف   بصفتها جهة مستقلة مسؤولة عن كافة مسائل  األردنية"  المياه  القانون وتعديالته "سلطة  يحدد هذا 

، باإلضافة إل  موم المناطق بشبكات المياه والضف الصحي ي األردن. وتتضمن مهام سلطة المياه األردنية ربط ع 
الصحي فن

 الشبكات. صيانة وتشغيل وإدارة هذه 

 2004لسنة  23قانون اآلثار رقم  

ي بتوثيق  
ته الثالثة عشر تقضن

ّ
ي األردن؛ إذ أن ماد

ي الرئيشي الذي ينص عىل حماية اآلثار فن
 قانون اآلثار السند القانوئن

ّ
عد ي 

ا. باإلضافة إل ذلك، ينص هذا القان  25أمتار إل    5المواقع األثرية المهمة وحمايتها بمنطقة عازلة من   ً حظر  مير ون عىل: "ي 

إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو أفران كلس أو محاجر عىل مسافة تقّل عن كيلومير من حرم المواقع األثرية". وعليه، 

ر  ّ ي من الممكن أن تتضن
صدر دائرة اآلثار العامة التصاري    ح ألٍي من األعمال الميدانية الالزمة لتحديد المواقع األثرية الئر

 
ت

وع؛   وع. نتيجة ألي مشر  فتبدأ عادة باستكمال المسوحات األثرية عىل أرض المشر

 2008لسنة  47قانون الصحة العامة رقم   

ي الفقرة 
ي األردن. وينّص القانون أعاله فن

ن المتعلقة بالصحة العامة فن  وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن إنفاذ القواني 
ّ
عد
 
ت

: "يجب عىل وزارة الصحة اإلب  21من المادة    5 ي
ي تقوم  عىل اآلئر

ي المناطق الئر
الغ عن أٍي من حاالت األمراض المعدية فن

ي المرض". ومن جهة أخرى، تتناول الفقرة 
عليها محطات تقنية المياه العادمة، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة منًعا لتفشر

، بينما تعطي المادة    11 اقبة شبكات الضف  من هذا القانون وزارة الصحة الصالحية لمر   51مسائل مياه الضف الصحي

كيبات الداخلية لحماية الصحة العامة.   الصحي والير

 وتعديالته  1996لسنة   8قانون العمل رقم  

ي رقم )
 قانون العمل األردئن

ّ
عد ي    1996( لسنة  8ي 

ن صاحب العمل والموظف فن ي    ع األساسي الذي ينظم العالقة بي  التشر

ي منتصف شهر أيار من العام  
ل هذ2019األردن. وفن

ّ
د ي الجريدة    2019( لسنة  14ا القانون بقانون رقم )، ع 

شر فن
 
الذي ن

ؤثر عىل  
 
ل عىل أحكام جديدة ت

ّ
عد مادة من مواد قانون العمل. وعليه، فإن أكير التعديالت   40الرسمية؛ ونّص القانون الم 

دخلة عىل الرواتب، والعمل اإل  ن صاحب العمل والموظف هي التعديالت الم  ا عىل العالقة بي  ً ، وإجازات األبوة،  تأثي  ي
ضافن

اعات المتعلقة بالرواتب واألجور.  ن  واإلجازات السنوية )كالعطالت(، ورعاية األطفال، والتقاعد، وتسوية الين
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 2014( لسنة 1قانون الضمان االجتماعي رقم ) 

اال  للضمانات  تقديمها  وينّص عىل وجوب   ، االجتماعي للضمان  العامة  المؤسسة  قيام  القانون عىل  هذا  جتماعية  ينص 

ن   بي  ومن  الزراعّيون(.  والعّمال  ليون،  ن
المين والخدم  )البحارة،  معينة  استثناءات  مع  ن  الستي  سّن  دون  ن  العاملي  ختلف  لم 

ن الشيخوخة والعجز والوفاة؛   : إصابات العمل واألمراض المهنية، وتأمي  ي
ي يشتمل عليها القانون، اآلئر

الفصول األهم الئر

اء  وقد أرفقت أرب  ع قوائم بنص القان : قائمة األمراض المهنية، وقائمة إصابات العمل، والمبالغ المستحقة عىل شر ون، وهي

ي الراتب أو التعويض. 
ي مدة التقاعد، واألنصبة المستحقة فن

حسب فن
 
ي ت
 مدة الخدمة الئر

 2009( لسنة 9قانون منع اإلتجار بالبشر رقم ) 

، وتوصيف أركان ا ا  ينّص هذا القانون عىل منع اإلتجار بالبشر
ً
لجريمة واإلجراءات القضائية والعقابية. وينّص القانون أيض

ي عليهم، ويتطّرق إل مسائل أخرى ذات صلة. 
 عىل حماية المجئن

 2008( لسنة 49قانون السب  رقم ) 

ي  1984( لسنة  14بموجب قانون السي  رقم )
الكاملة عن تنظيم حركة السي  فن سندت إل وزارة الداخلية المسؤولية 

ُ
، أ

األردن؛ هذا بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة واإلسكان فيما يتصل بالطرق الرئيسية، وبالتنسيق مع البلديات فيما يتصل  

، فهي المواد   ي
ي والضوضائ 

بالطرق ذات الحدود البلدية. وأما بالنسبة للمواد المتعلقة باآلثار البيئية ومسائل التلوث الهوائ 

 (. 79( و)77( و)68( و)66رقم )

ي رقم )  ي والحض 
اث العمران   2005( لسنة 5قانون حماية البر

( رقم  ي  والحضن ي 
العمرائن اث  الير قانون حماية  واآلثار  السياحة  وزارة  لسنة  5أصدرت  ؛ ألغراض حماية وصون 2005( 

ا للمادة  
ً
اثية أو إتالفها أو تخريبها  من القانون، يحظر هدم المواقع    11المواقع األثرية األردنية والمحافظة عليها. ووفق الير

ر بها.   أو إلحاق أي ضن

 وتعديالته  1987( لسنة 12قانون االستمالك رقم ) 

ي تحقق نفًعا عاًما ولقاء تعويض عادل. وعليه، فإن كافة عمليات  
ي الئر

ي االستحواذ عىل األراضن
تيح قانون االستمالك األردئن ي 

ا للمرسو 
ً
جرى وفق

 
ي األردن ت

ي فن
ي 1987( لسنة  12م رقم )استمالك األراضن

، والمشار إليه عادة ب  "قانون استمالك األراضن

اف   ي والمساحة لإلشر
. وقد تأّسست دائرة األراضن ي

وتعديالته"(؛ إذ تكون هذه العمليات رهن موافقة مجلس الوزراء األردئن

 . ي
 عىل عمليات االستمالك، ودفع التعويضات، وتسجيل األراضن

ي  
خيص البيئ   2020لعام  97والنظام المعدل رقم   2020لعام  69 رقم نظام التصنيف والبر

ي رقم  
خيص البيئ  صدر نظام التصنيف والير

ُ
لغايات تصنيف المنشآت   2020لعام    97والنظام المعدل رقم    2020لعام    69أ

خيص  ، وبيان إجراءات منح الير ي
ي  بحسب خطورة أنشطتها عىل البيئة، ولتحديد متطلبات دراسات تقييم األثر البيئ 

البيئ 

وتنظيمها. وبموجب النظام يجري وضع اإلجراءات والمعايي  البيئية إلقامة المشاري    ع، وفقا للممارسات البيئّية الفضىل،  

خيص األنشطة البيئّية وتصنيفها؛ متضّمنة كّل مراحل دراستها وإنشائها وممارسة أنشطتها، وفقا   وبيان جميع اإلجراءات لير

دة مما يسهل عم 
ّ
 لّية صدور القرارات الرسمّية والتنظيمّية المتعلقة باالستثمار. إلجراءات محد

ي الحاالت الطارئة رقم ) 
 
 2005( لسنة 26نظام حماية البيئة من التلوث ف

مادة؛ إذ تتناول المادتان األول والثانية المصطلحات والتعاريف، وتحدد المادة الثالثة المهام    14يتألف هذا النظام من  

سن : )أ( وضع  والواجبات الم  دة إل وزارة البيئة بالتعاون مع السلطات واألجهزة المعنية بالحاالت الطارئة عىل النحو التالي

ي الحاالت الطارئة؛ و)ب( إدارة ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ؛  
ي من شأنها حماية البيئة ومكافحة التلّوث فن

الخطط الئر
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مو  الطوارئ  لوضع خطط  الالزمة  االحتياجات  تحديد  ي هذا  و)ج( 
فن ورية  الضن اإلجراءات  اتخاذ كافة  التنفيذ؛ و)د(  ضع 

 الشأن. 

 2005( لسنة 28نظام حماية الهواء رقم ) 

ية؛  ختلف الملّوثات الناتجة عن األنشطة البشر ي من م 
يهدف نظام حماية الهواء إل حماية الصحة العامة والمحيط البيئ 

 المصادر الثابتة والمتحركة.  هذا من خالل ضبط ومراقبة ملّوثات الهواء الناتجة عن

بة رقم )   2005( لسنة 25نظام حماية البر

بة عىل أن: "وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تكون الجهة المسؤولة عن    3تنّص المادة ) ـه( من نظام حماية الير

تبة عىل الموارد الطبيعية واألرضية".  ي مراعاة كافة االعتبارات   دراسة مواقع المشاري    ع التنموية وآثارها المير
، ينبعن وبالتالي

 البيئية عند تطوير هذه المشاري    ع. 

 2002( لسنة 85نظام مراقبة المياه الجوفية رقم ) 

( ن  المادتي  بموجب  النظام  صدر هذا 
ُ
و)6أ  )32( المياه رقم  قانون سلطة  لسنة  18( من  فإن  1988(  . وعليه، 

اه الجوفية هو أن المياه الجوفية مملوكة للدولة، وعليه تكون  المضمون العام الذي قام عليه نظام مراقبة المي

اخيص وحفر اآلبار    هذه الموارد خاضعة للرقابة اطات ورسوم استصدار الير الحكومية. وينص النظام عىل اشير

ك اآلبار  
ّ
ي عىل مّل

وأنشطة الضخ األخرى، باإلضافة إل أسعار المياه، ومراقبة وضبط التلّوث، والمتطلبات الئر

 الخاصة استيفاؤها. 

 2005( لسنة 27نظام إدارة النفايات الصلبة رقم ) 

ي األردن، من شأنه حماية البيئة والصحة  
عئن بإدارة النفايات الصلبة فن يهدف نظام إدارة النفايات الصلبة إل وضع نظاٍم ي 

ستخرجة من  ا إل االستفادة من المواد الم 
ً
أو الناتجة عن النفايات الصلبة بصورة    العامة. وعليه، فإن هذا النظام يهدف أيض

حظر ترك أٍي من مخلفات البناء أو الردم الناتج عن أعمال الحفر  آمنة من الناحية البيئية؛ إذ تنّص مادته التاسعة عىل أنه ي 

 بعد استكمال كافة األعمال. 

 2020( لسنة 68نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم ) 

عضًوا، بينما تتناول المادة الرابعة   13مادة، وتنص مادته الثالثة عىل تشكيل لجنة فنية تضّم    14يتألف هذا النظام من  

: )أ( تصنيف المواد الضارة والخطرة؛ )ب( إعداد التوجيهات   ي
الصالحيات والمهام المسندة إل هذه اللجنة عىل النحو اآلئر

والعل  الفنية  هج 
 
والن المتطلبات  لتحديد  الالزمة  المواد  والتعليمات  هذه  ومعالجة  وتخزين  وجمع  لنقل  ورية  الضن مية 

 الخطرة. 

نظام التوظيف اإللزامي للقوى العاملة األردنية من المجتمعات المحلية المحيطة بمشاري    ع   

 2016( لسنة 131التنمية رقم )

ي 
ن حديئر ن    ينّص النظام عىل العمل اإللزامي للمجتمعات المحلية ضمن مشاري    ع التنمية لتشمل المهندسي  التخرج والفنيي 

. ويتم تحديد عدد فرص   ن ن المحليي  هم، ويحدد متطلبات التدريب لهذه الفئات، كما يعطي األولوية للمقاولي  والعمال وغي 

ي المشاري    ع التنموية. 
 فن
ّ
ضخ  العمل عىل أساس حجم االستثمار الذي ي 
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اتباعه  الواجب  السالمة  ي شأن إجراءات 
 
العمل ف الصادرة عن وزارة  للحد من التعليمات  ا 

ي مواقع البناء )
 
وس كورونا ف ي فب 

 ( 07/ 04/ 2020تفشر

ة   وس كورونا خالل فير ي في 
ي سبيل الحد من تفشر

ن اتباعها فن تتطّرق هذه التعليمات إل اإلجراءات المطلوب من المقاولي 

 استكمال المشاري    ع اإلنشائية. 

 2007تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة  

ن الحدود القصوى المسموح بها لمستويات الضجيج  أصدرت وزارة   بي ّ
 
ي ت
البيئة تعليمات الحد والوقاية من الضجيج الئر

ي تستخدم 
ختلف المناطق وأنواعها خالل النهار والليل؛ إذ تمنع هذه التعليمات القيام بأعمال اإلنشاءات الئر بالنسبة لم 

ي  معدات مسببة لإلزعاج كالخالطات والرجاجات وما شابهها ب
ن الثامنة مساًء والسادسة صباًحا، باستثناء الحاالت الئر ي 

ي ينطبق عليها ذلك بالنسبة لهذا  6الجدول  يوافق عليها الوزير )
وع هي "المواقع الصناعية (. وعليه، فإن المواقع الئر المشر

 )الصناعات الثقيلة(". 
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 : الحدود القصوى المسموح بها لمستويات الضجيج6الجدول 

 نوع المنطقة

المكافن   الصوت  لمستوى  به  المسموح  األقض  الحد 
ي 
 )ديسيبل أ(، العمود الثائن

  نهاًرا
ً
 ليّل

ي المدن 
 50 60 المناطق السكنية فن

ي الضواجي 
 45 55 المناطق السكنية فن

ي القرى 
 40 50 المناطق السكنية فن

الورش   بعض  بها  ي 
الئر السكنية  التجارية،  و المناطق  األعمال  أو  البسيطة  الحرف 

 والمناطق التجارية واإلدارية ووسط المدينة
65 55 

 65 75 المناطق الصناعية )الصناعات الثقيلة( 

 35 45 والعبادة والعالج والمستشفيات أماكن التعليم 

 ( 1140/ 2006مواصفة نوعية الهواء المحيط رقم ) 

عّرف المواصفة األردنية رقم )
 
ن كٍل من  1140/ 2006ت كي 

ن الحدود القصوى المسموح بها لير بي ّ
 
( ملّوثات الهواء المحيط، وت

اإلجراءات   باتخاذ  الحدود،  هذه  تجاوز  حال  ي 
فن العالقة،  ذات  الجهات  لزم 

 
ت إذ  الملّوثات؛  )هذه    ( 7الجدول  المناسبة 

دات. 
ّ
ي قياس هذه المحد

ن اتباعها فن ي يتعي ّ
ا لألساليب الئر

ً
م هذه المواصفة وصف

ّ
قد
 
 وباإلضافة إل ذلك، ت

 [(1140/ 2006الهواء )المواصفة األردنية رقم ]: الحدود المسموح بها النبعاثات ملّوثات 7الجدول 

 الحد األقىص المسموح به  زمن المعدل المأخوذ  الملّوثات
 عدد مرات التجاوز المسموح بها 

يت ) ي أكسيد الكي 
 (2SOثنائ 

ي المليون  0.135 ساعة واحدة 
ي السنة 3 جزء فن

 مرات فن

ي المليون  0.13 ساعة  24
ي السنة  جزء فن

 مرة واحدة فن

ي المليون  0.03 سنوًيا 
 - جزء فن

 (CO) أول أكسيد الكربون
ي المليون  26 ساعة واحدة 

ي السنة 3 جزًءا فن
 مرات فن

ي المليون  9 ساعات 8
ي السنة 3 أجزاء فن

 مرات فن

ن ) وجي 
ي أكسيد النيير

 (2NOثائن
ي المليون  0.21 ساعة واحدة 

ي السنة 3 جزء فن
 مرات فن

ي  0.08 ساعة  24
ي السنة 3 المليون جزء فن

 مرات فن

ي المليون  0.05 سنوًيا 
 - جزء فن

ن ) يتيد الهيدروجي  ي المليون  0.030 ساعة واحدة  (S2Hكي 
ي السنة 3 جزء فن

 مرات فن

ي المليون  0.01 ساعة  24
ي السنة 3 جزء فن

 مرات فن

 (3Oاألوزون )
 - ملغ لكل كغم 8.08 ساعات 8

 - ملغ لكل كغم 0.12 ساعة واحدة 

 ( 3NHاألمونيا )
ي السنة 3 ملغ لكل كغم  270 ساعة  24

 مرات فن

 - ملغ لكل كغم  8 سنوًيا 

ي الصوديوم )
 (TSPفوسفات ثالئر

ي السنة 3 3ملغ لكل مير  260 ساعة  24
 مرات فن

 - 3ملغ لكل مير  75 سنوًيا 

ي السنة 3 3ملغ لكل مير  120 ساعة  24
 مرات فن
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 الحد األقىص المسموح به  زمن المعدل المأخوذ  الملّوثات
 عدد مرات التجاوز المسموح بها 

 ( PM10)  الجسيمات الدقيقة العالقة
 - 3ملغ لكل مير  70 سنوًيا 

 ( PM2.5)  الجسيمات الدقيقة العالقة
ي السنة 3 ملغ لكل كغم  65 ساعة  24

 مرات فن

 - ملغ لكل كغم  15 سنوًيا 

 (Pbالرصاص ) 
 - 3ملغ لكل مير  1 فصلًيا

 - 3ملغ لكل مير  0.5 سنوًيا 

 ( 5O2Pخماسي أكسيد الفوسفور )
ي  3 ملغ لكل كغم  100 ساعة  24

 السنةمرات فن

 - ملغ لكل كغم  40 سنوًيا 

 (Cdالكادميوم )
 - ملغ لكل كغم 0.005 سنوًيا 

ي االردن  
 
 خطوات الموافقة البيئية ف

ي رقم  
ي األردن ال قانون حماية البيئة االردئن

ي للمشاري    ع واألنشطة فن
حيث تعد وزارة    2017/ 6تتبع عملية التقييم البيئ 

ي رقم  البيئة هي الجهة المسؤولة عن  
ا لهذه النظام، يجب أن يقدم مالك  2005/ 37تطبيق نظام تقييم التأثي  البيئ 

ً
. وفق

خيص الخاصة بها.  وع طلًبا للحصول عىل موافقة بيئية من وزارة البيئة كجزء من عملية الير  المشر

ي األردن من  
ا لمعايي  تقسيم المناطق المناسبة فن

ً
وع وفق اخيص  كخطوة أول، يجب تحديد موقع المشر قبل لجنة الير

وع وتصنيفه كواحد من الفئات التالية، بناًء عىل توصيات اللجنة، عىل النحو   ي الوقت نفسه، يتم فحص المشر
المركزية. فن

 :  التالي

ي حالة الفئة    : (1)الفئة   •
ي شامل. فن

وع تقييم تأثي  بيئ  ، تقوم وزارة البيئة بإعالم صاحب العمل 1يتطلب المشر
، وطلب دراسة تق

ً
وع. خطيا ي شامل للمشر

 ييم أثر بيئ 

• ( الدراسة سيتم   (: 2الفئة  تلك  وبناًء عىل  ي 
البيئ  لألثر  مبدئًيا  تقييًما  وع  المشر يتطلب  وع(:  المشر )حالة هذا 

ي شامل. 
 تحديد الحاجة إل إجراء تقييم أثر بيئ 

. (: 3الفئة ) • ي
وع أي نوع من التقييم البيئ   ال يتطلب المشر

، فإن القرار بشأن تصني  اخيص المركزية. وبالتالي وع من مسؤولية وزارة البيئة بناًء عىل توصية من لجنة الير  ف المشر

ي  
فن قررت  ي 

الئر البيئة،  وزارة  من خالل  الفحص  إجراء عملية  تم  ا، 
ً
سابق ذكرنا  رقم    2020/ 01/ 30كما  من خالل كتابها 

وع تتطلب إجراء دراسة تقي (،1)الملحق  1101/ 7/ 4 ي )الفئة إل أن األنشطة المرتبطة بالمشر
ي مبدئ 

 (. 2يم أثر بيئ 

ي األردن: 3هناك ثالث )
ي األولية فن

ي استكمال دراسة تقييم األثر البيئ 
 ( مراحل متتالية من األنشطة تشارك فن

وع باإلضافة إل   .1 مرحلة تحديد النطاق: وهي تزويد وزارة البيئة بجميع المعلومات المتاحة حول المشر

وط المرجعية التفصيلية )طبيعة اآلثار المتوقعة عن   ا الشر
ً
وع. ويتضمن التقرير أيض ي TORالمشر

( الئر

. ويجب أن تتم الموافقة عىل هذا التقرير   ي
ي سيتم تبنيها لدراسة تقييم التأثي  البيئ 

ستقدم المنهجية الئر

بمثابة   التقرير  هذا  ويعتي   ي 
البيئ  االثر  تقييم  دراسة  إجراء  قبل  البيئة،  وزارة  قبل  االسس  من  تقرير 

رقم   الكتاب  بموجب  للدراسة  المقدمة  المرجعية  وط  الشر عىل  البيئة  وزارة  وافقت  المرجعية حيث 

ي )الملحق  2020/ 06/ 04بتاري    خ  3136/ 7/ 4
 (. 2الوارد فن

ا لالسس المرجعية المعتمدة من قبل وزارة البيئة وتشمل   .2
ً
مرحلة التقييم: يتم تنفيذ مرحلة التقييم وفق

أس  )إجراء دراسات  واجتماعية  بيئية  إدارة  االثار، ووضع خطة  وتقييم  اإلدارة  ESMPاسية،  ( وخطط 

وع وأنشطته بما يتناسب مع المعايي  الوطنية.   المطلوبة لمختلف المكونات المتوقعة أن تتأثر بالمشر
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لالسس   ا 
ً
وفق إعداده  تم  الذي  التقييم  ناتج  هو  الوثيقة  هذه  تمثله  الذي  ي 

البيئ  األثر  تقييم  ن  حي  ي 
فن

 المرجعية المعتمدة. 

ي إل وزارة البيئة، تقوم لجنة تقييم   .3
: عند تقديم دراسة تقييم األثر البيئ  ي

الموافقة عىل تقييم االثر البيئ 

وع أو طلب دراسة تقييم   ي بمراجعتها وإما الموافقة عىل الدراسة ومنح الموافقة البيئية للمشر
االثر البيئ 

ي شاملة. 
 تأثي  بيئ 

 أداء مؤسسة التمويل الدولية  ومعايب   KfWإرشادات  

 نظرة عامة  

ا لمدى آثارها البيئية واالجتماعية السلبية  
ً
يتم تصنيف المشاري    ع إل واحدة من ثالث فئات )"أ" أو "ب“ أو "ج"(، وفق

 المحتملة: 

ة محتملة،   • ات بيئية أو اجتماعية سلبية كبي  ي تنطوي عىل مخاطر و / أو تأثي 
الفئة أ: أنشطة األعمال الئر

تكون  مت واسعة. كذلك  منطقة  المشاري    ع عىل  هذه  تؤثر  قد  مسبوقة.  غي   أو  فيها  رجعة  ال  أو  نوعة 

ي )
البيئ  ( وعن إعداد وتحديث خطط العمل البيئية  ESIAمسؤولية صاحب العمل إعداد تقييم األثر 

 ( ؛ ESMPواالجتماعية؛ تحت مظلة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )

ي تنطوي عىل مخاطر و/أو آثار بيئية أو اجتماعية سلبية محدودة وقليلة  الفئة ب: أنشطة   •
األعمال الئر

ي موقع االنشاء، ويمكن معالجتها بسهولة من خالل اإلجراءات التخفيفية
 العدد، ومحددة فن

ي تنطوي عىل مخاطر و/أو آثار بيئية أو اجتماعية ضارة قليلة أو معدومة  •
 الفئة ج: أنشطة األعمال الئر

ستشمل األعمال المدنية، وبالتالي    2لرغم من اآلثار اإليجابية عىل البيئة االجتماعية، فإن كفاءة الطاقة لقطاع المياه  عىل ا

وع "الفئة ب".   يتم تصنيفها ضمن مشر

ي  
 KfW  ،2019إرشادات االستدامة لبنك التنمية األلمان 

واالجتماع البيئية  والمخاطر  اآلثار  وتجنب  االستدامة  تحقيق  ي  بهدف 
األلمائن التنمية  بنك  يتبع  السلبية،  والمناخية  ية 

ي يتم تمويلها: FCالمبادئ التالية إلجراءات التعاون المالي )
 ( الئر

ي ذلك االنبعاثات والتلوث المدمر للمناخ   •
ن
ار البيئية بما ف ي واألضن

 تجنب أو تقليل أو الحد من التلوث البيئ 

ة • ي والغابات المطي  االستوائية وحمايته وإدارة الموارد الطبيعية عىل نحو    الحفاظ عىل التنوع البيولوج 

 مستدام  

ي ذلك االستفادة من القدرة عىل التكيف مع   •
ن
ات المحتملة والمتوقعة لتغي  المناخ بما ف ي التأثي 

ن
النظر ف

فهم تغي  المناخ عىل أنه تقلب المناخ وتغي  المناخ عىل المدى الطويل 
ي هذا السياق، ي 

 تغي  المناخ. فن

ن والفئات    تجنب  • ات المعاكسة عىل الظروف المعيشية للمجتمعات، وال سيما السكان األصليي  التأثي 

ن وظروفهم المعيشية وقيمهم    الضعيفة األخرى، وكذلك لضمان حقوق السكان األصليي 

وكذلك   • معيشتهم،  ومساحة  لألشخاص  القشي  واإلخالء  القشي  ن  التوطي  إعادة  وتقليل  تجنب 

ي من خالل  
ي استخدام األراضن

ات فن التخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية من خالل التغي 

رين    إعادة الظروف المعيشية السابقة للسكان المتضن

ي مكان العمل  ضمان ودعم الصحة والسالمة المهنية وكذ  •
 لك الحماية الصحية فن

ن فيما يتعلق بالعمل والمهنة، ودعم حرية تكوين الجمعيات   • إدانة السخرة وعمل األطفال، وحظر التميي 

ي المساومة الجماعية 
 والحق فن
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ن   •  تجنب جميع أشكال التميي 

 لتجنب التأثي  سلبا عىل ديناميكيات الضاع القائمة.  •

ي والمحاف  •
اث الثقافن  ظة عليه  حماية الير

ي إدارة ورصد اآلثار البيئية واالجتماعية والمناخية السلبية المحتملة والمخاطر   •
دعم الوكالة المنفذة فن

 ضمن إطار تطبيق التعاون المالي 

 ESS  ،2018المعايب  البيئية واالجتماعية للبنك الدولي  

ام البنك  ن ي واالجتماعي للبنك الدولي الير
الدولي بالتنمية المستدامة، من خالل سياسة البنك ومجموعة  يحدد اإلطار البيئ 

ك.   ، بهدف إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشير ن ضي 
من المعايي  البيئية واالجتماعية المصممة لدعم مشاري    ع المقير

ي االقسام التالية: 
ة فن  تم تحديد المعايي  العشر

ي واالجتماعي 
 : 1المعيار البيئ 

 وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية تقييم 

ي واالجتماعي  
ض لتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  (ESS1) 1يحدد المعيار البيئ  مسؤوليات المقير

وع. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناه  :المرتبطة بكل مرحلة من مراحل المشر

ي واالجت
 1ماعي أهداف المعيار البيئ 

وع بطريقة تتفق مع المعايب  البيئية واالجتماعية   لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشر

(ESS .) 

 العتماد نهج التسلسل الهرمي لإلجراءات التخفيفية من أجل: 

 توقع وتجنب المخاطر واآلثار •

 واآلثار أو تقليلها إل مستويات مقبولةحيثما يتعذر تجنب االثر، تقليل المخاطر  •

 )ج( بمجرد التقليل من المخاطر واآلثار أو الحد منها أو تخفيفها   •

•  
ً
 وماليا

ً
 تقنيا

ً
ة، تعويضها، حيثما كان ذلك ممكنا ي حالة استمرار وجود آثار متبقية كبب 

 
 )د( ف

ىل االقليات أو الضعفاء، وال تكون محرومة  اعتماد تدابب  متباينة بحيث ال تقع اآلثار السلبية بشكل غب  متناسب ع

وع.  ي تقاسم فوائد التنمية والفرص الناتجة عن المشر
 
 ف

ي تقييم وتطوير 
 
البيئية واالجتماعية الوطنية ف االستفادة من المؤسسات والنظم والقواني   واللوائح واإلجراءات 

 وتنفيذ المشاري    ع، كلما كان ذلك مناسًبا. 

ض وتعززها. لتعزيز األداء  ف بقدرة المقبر ي واالجتماعي ، بطرق تعبر
 البيئ 

 

ي واالجتماعي 
 :2المعيار البيئ 

 العمل وظروف العمل 
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واالجتماعي   ي 
البيئ  المعيار  والنمو   (ESS2) 2يدرك  الفقر  من  للحد  السعي  ي 

فن الدخل  وتوليد  العمل  فرص  خلق  أهمية 

 :الرئيسية أدناهاالقتصادي الشامل. يتم جدولة أهدافه 

ي واالجتماعي 
 2أهداف المعيار البيئ 

ي العمل 
 
 لتعزيز السالمة والصحة ف

وع   لتعزيز المعاملة العادلة وعدم التميب   وتكافؤ الفرص لعمال المشر

ي سن العمل،  
 
ي ذلك العمال الضعفاء مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال )ف

 
وع، بما ف لحماية عمال المشر

ي المجتمع المحىلي وعمال  
 
( والعمال المهاجرين والعمال المتعاقدين والعاملي   ف ي واالجتماعي

ا لهذا المعيار البيئ 
ً
وفق

، حسب االقتضاء  اإلمداد األساسي

ي وعمالة األطفال  لمنع استخدام جميع أشكال العمل الجبر

ي  
 
ي دعم مبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية للعاملي   ف

وع بطريقة تتفق مع القانون الوطئ   المشر

ي مكان العمل 
 
وع بوسائل يمكن الوصول إليها إلثارة المخاوف ف ي المشر

 
ويد العاملي   ف  

 لبر

ي واالجتماعي 
 :3المعيار البيئ 

 كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته 

ي واالجتماعي  
ا للهواء والماء واألرض،  أن النشاط االقتصادي   (ESS3) 3يدرك المعيار البيئ 

ً
والتحضن غالًبا ما يولدان تلوث

واإلقليمية   المحلية  المستويات  عىل  والبيئة  البيئية  النظم  وخدمات  األشخاص  تهدد  قد  محدودة  موارد  ويستهلكان 

 :والعالمية. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناه

ي واالجتماعي 
 3أهداف المعيار البيئ 

ي ذلك الطاقة والمياه والمواد الخاملتعزيز 
 
 االستخدام المستدام للموارد، بما ف

وع  لتجنب أو تقليل اآلثار السلبية عىل صحة اإلنسان والبيئة من خالل تجنب أو تقليل التلوث من أنشطة المشر

وع ة وطويلة االجل المتعلقة بالمشر  لتجنب أو تقليل انبعاثات الملوثات المناخية قصب 

 لتجنب أو تقليل توليد النفايات الخطرة وغب  الخطرة

 لتقليل وإدارة المخاطر واآلثار المرتبطة باستخدام مبيدات اآلفات

ي واالجتماعي 
 :4المعيار البيئ 

 صحة وسالمة المجتمع 

واالجتماعي   ي 
البيئ  المعيار  أن   (ESS4) 4يدرك  يمكن  التحتية  والبنية  والمعدات  وع  المشر أنشطة  تعرض أن  من  تزيد 

ات تغي  المناخ إل تسارع   ي تتعرض بالفعل لتأثي 
المجتمع للمخاطر واآلثار. باإلضافة إل ذلك، قد تتعرض المجتمعات الئر

وع. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناه  :أو تكثيف اآلثار بسبب أنشطة المشر

ي واالجتماعي 
 4أهداف المعيار البيئ 
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اآلثار   وتجنب  من  توقع  وع  المشر حياة  دورة  وع خالل  بالمشر المتأثرة  المجتمعات  السلبية عىل صحة وسالمة 

 الظروف الروتينية وغب  الروتينية

ي ذلك السدود 
 
ي تصميم وبناء البنية التحتية، بما ف

 
 تعزيز الجودة والسالمة، واالعتبارات المتعلقة بتغب  المناخ، ف

المجتمع   تعرض  تقليل  أو  والمواد  لتفادي  واألمراض  الطرق  عىل  بالسالمة  المرتبطة  والمخاطر  المرور  لمخاطر 

 الخطرة

 وضع تدابب  فعالة لمعالجة األحداث الطارئة 

رة   التأكد من أن حماية الموظفي   والممتلكات تتم بطريقة تتجنب أو تقلل من المخاطر عىل المجتمعات المتض 

وع  من المشر

ي 
 :5واالجتماعي المعيار البيئ 

ن غي  الطوعي  ي وإعادة التوطي 
، والقيود المفروضة عىل استخدام األراضن ي

 حيازة األراضن

ي واالجتماعي  
ي   (ESS5) 5يدرك المعيار البيئ 

وع والقيود المفروضة عىل استخدام األراضن ي المرتبطة بالمشر
أن حيازة األراضن

 :واألشخاص. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناهيمكن أن يكون لها آثار سلبية عىل المجتمعات 

ي واالجتماعي 
 5أهداف المعيار البيئ 

ورة، تقليل إعادة التوطي   غب  الطوعي من خالل استكشاف بدائل   لتجنب إعادة التوطي   غب  الطوعي أو، عند الض 

وع  تصميم المشر

 لتجنب اإلخالء القشي 

ي أو القيود المفروضة  للتخفيف من اآلثار االجتماعية  
ي ال يمكن تجنبها من حيازة األراض 

واالقتصادية السلبية الئر

ي عن طريق
 :عىل استخدام األراض 

األشخاص   مساعدة  )ب(  و  االستبدال  بتكلفة  الممتلكات  فقدان  عن  المناسب  الوقت  ي 
 
ف تعويضات  تقديم  )أ( 

ي جهودهم لتحسي   أو عىل األقل استعادة سبل معيشتهم
 
دين ف ومستوياتهم المعيشية، بالقيمة الحقيقية،    المشر

وع، أيهما أعىل وح أو إل المستويات السائدة قبل بدء تنفيذ المشر  .إل مستويات ما قبل الب  

دوا جسديا، من خالل توفب  السكن الالئق، والحصول عىل   تحسي   الظروف المعيشية للفقراء أو الضعفاء الذين شر

 الحيازةالخدمات والمرافق، وأمن 

النازحي   من   امج تنمية مستدامة، وتوفب  موارد استثمارية كافية لتمكي    تصور وتنفيذ أنشطة إعادة التوطي   كبر

وع ر طبيعة المشر وع، حيث قد تبر ة من المشر  االستفادة مباشر

ي واالجتماعي 
 :6المعيار البيئ 

ي واإلدارة المستدامة للموارد   الطبيعية الحية حفظ التنوع البيولوج 

ي واالجتماعي  
ي والحفاظ عليه وإدارة الموارد الطبيعية الحية عىل   (ESS6) 6يدرك المعيار البيئ  أن حماية التنوع البيولوج 

 :نحو مستدام أمران أساسيان للتنمية المستدامة. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناه
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ي واالجتماعي 
 6أهداف المعيار البيئ 

ي والموائل لحماية وحفظ   التنوع البيولوجر

ي يمكن أن يكون لها تأثب     4لتطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف  
ي تصميم وتنفيذ المشاري    ع الئر

 
والنهج التحوطي ف

ي   عىل التنوع البيولوجر

 لتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية

ي ذلك الشعوب  
 
األصلية، والتنمية االقتصادية الشاملة، من خالل  لدعم سبل العيش للمجتمعات المحلية، بما ف

 اعتماد ممارسات تدمج احتياجات الحفظ وأولويات التنمية

ي واالجتماعي 
 : الشعوب األصلية 7المعيار البيئ 

ي واالجتماعي  
بأن للشعوب األصلية هويات وتطلعات تختلف عن المجموعات الرئيسية   (ESS7) 7يقر المعيار البيئ 

ي 
 
 :المجتمعات الوطنية وغالًبا ما تكون محرومة من النماذج التقليدية للتنمية. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناهف

ي واالجتماعي 
 7أهداف المعيار البيئ 

ام الكامل لحقوق اإلنسان والكرامة والتطلعات والهوية والثقافة وسبل العيش   لضمان أن تعزز عملية التنمية االحبر

 .القائمة عىل الموارد الطبيعية للشعوب األصلية

لتجنب اآلثار السلبية للمشاري    ع عىل الشعوب األصلية، أو عندما ال يكون باإلمكان تجنبها ، لتقليل هذه اآلثار و /  

 أو تخفيفها و / أو تعويضها 

 وشاملةتعزيز منافع وفرص التنمية المستدامة للشعوب األصلية بطريقة ميشة 
ً
 ومالئمة ثقافيا

وع وتعزيز الدعم المحىلي من خالل إقامة عالقة مستمرة والحفاظ عليها عىل أساس التشاور  
لتحسي   تصميم المشر

وع وع طوال دورة حياة المشر  الهادف مع الشعوب األصلية المتأثرة بالمشر

ة  والمستنب  والمسبقة  الحرة  الموافقة  عىل  الثالثة   3 (FPIC) للحصول  الظروف  ي 
 
ف المتأثرة  األصلية  للشعوب 

ي واالجتماعي 
ي هذا المعيار البيئ 

 
 (ESS) الموضحة ف

امها والحفاظ عليها، وإتاحة الفرصة لهم للتكيف   التعرف عىل ثقافة الشعوب األصلية ومعارفها وممارساتها واحبر

ي مقبول لهم 
ي إطار زمئ 

 
ة بطريقة وف  مع الظروف المتغب 

ي واالجتماعي 
ي 8المعيار البيئ 

اث الثقافن  : الير

ي واالجتماعي  
ي   (ESS8) 8يدرك المعيار البيئ 

ن الماضن ي أشكال ملموسة وغي  ملموسة بي 
ي يوفر االستمرارية فن

اث الثقافن أن الير

 :والحاضن والمستقبل. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناه

ي واالجتماعي 
 8أهداف المعيار البيئ 

وع ودعم الحفاظ عليهحماية  ي من اآلثار السلبية ألنشطة المشر
 
اث الثقاف  البر

ي باعتباره جانبا ال يتجزأ من التنمية المستدامة 
 
اث الثقاف  معالجة البر
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ي 
 
اث الثقاف  لتعزيز التشاور الهادف مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالبر

اث  ي لتعزيز التقاسم العادل للمنافع من استخدام البر
 
 الثقاف

ي واالجتماعي 
 : الوسطاء الماليون 9المعيار البيئ 

ي واالجتماعي  
أن رأس المال المحىلي القوي واألسواق المالية والحصول عىل التمويل مهمان   (ESS9) 9يدرك المعيار البيئ 

 :للتنمية االقتصادية والنمو والحد من الفقر. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناه

ي واالجتماعي أهداف 
 9المعيار البيئ 

وعات الفرعية  البيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشر المالي وإدارته للمخاطر واآلثار  تحديد كيفية تقييم الوسيط 

ي تمولها 
 الئر

ي المشاري    ع الفرعية المالية
 
 .FI لتعزيز ممارسات اإلدارة البيئية واالجتماعية الجيدة ف

ية داخلتعزيز اإلدارة   والموارد البشر
ً
 FI السليمة بيئيا

ي واالجتماعي 
 : مشاركة أصحاب المصلحة وإفشاء المعلومات 10المعيار البيئ 

ي واالجتماعي 
ي   (ESS10) 10يدرك المعيار البيئ 

ض وأصحاب المصلحة فن ن المقير أهمية المشاركة المفتوحة والشفافة بي 

وع كعنض أساسي للممارسة   :الدولية الجيدة. يتم جدولة أهدافه الرئيسية أدناهالمشر

ي واالجتماعي 
 109أهداف المعيار البيئ 

ضي   عىل تحديد أصحاب المصلحة وبناء  
اك أصحاب المصلحة من شأنه مساعدة المقبر إلنشاء نهج منظم إلشر

وع  عالقة بناءة معهم والحفاظ عليها، وال سيما األطراف المتأثرة بالمشر

ي  
 
وع ولتمكي   وجهات نظر أصحاب المصلحة من أخذها ف لتقييم مستوى اهتمام أصحاب المصلحة ودعم المشر

ي واالجتماعي 
وع واألداء البيئ  ي تصميم المشر

 
 االعتبار ف

وع بشأن   وع طوال دورة حياة المشر لتعزيز وتوفب  وسائل للمشاركة الفعالة والشاملة مع األطراف المتأثرة بالمشر

ي يمكن أن تؤثر عليهم
 القضايا الئر

وع المناسبة بشأن المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ألصحاب المصلحة   لضمان الكشف عن معلومات المشر

ي الوقت المناسب، ومفهومة ، ويمكن الوصول إليها ومالئمة وشكل مناسب 
 
 ف

الوصول   يسهل  بوسائل  وع  بالمشر المتأثرة  األطراف  ويد  والسماح  لبر  والتظلمات،  القضايا  لطرح  وشاملة  إليها 

ضي   باالستجابة وإدارة هذه المظالم 
 للمقبر

 ( EHSإرشادات البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة ) 

. ويتيح هذا القسم   ن ن تنفيذ كافة االحتياطات المناسبة لحماية صحة وسالمة العاملي  في  من واجب صاحب العمل والمشر

ي إدارة المخاطر الرئيسية عىل الصحة والسالمة المهنية.  
إرشادات وأمثلة عىل االحتياطات المناسبة الواجب تنفيذها فن

وع، ن منصب عىل مرحلة تشغيل المشر كي 
ي    ومع أن الير

 عىل أنشطة انشائها وتفكيكها. فن
ً
ينطبق الكثي  من اإلرشادات أيضا
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ن لديهم القدرة الفنية عىل إدارة قضايا الصحة والسالمة المهنية فيما يخص   كات إحالة االعمال عىل مقاولي  ن عىل الشر حي 

، مع توسيع نطاق أنشطة إدارة األخطار من خالل اتفاقيات توريد رسمية ن  .العاملي 

تيب التالي لألولوياتيجب اعتم  :اد إجراءات منع ووقاية وفق الير

أقل  • بكيماويات  االستبدال  ذلك  عىل  األمثلة  وتشمل  العمل.  خطوات  عن  ي 
المعئن النشاط  بإبعاد  األخطار  إزالة 

 خطورة، وذلك باستخدام خطوات تصنيع مختلفة، الخ.  

ي منشئه من خالل استخدام ضوابط هندسية. وتش  •
مل األمثلة عىل ذلك التهوية المحلية  السيطرة عىل الخطر فن

 لغازات االنفالت، وغرف العزل، وحراسة ووقاية اآلالت، وعزل األصوات، الخ 

تقليل الخطر من خالل تصميم أنظمة عمل آمنة وإجراءات ضبط إدارية أو مؤسسية. وتشمل األمثلة عىل ذلك   •
ن عن المكان ووضع بطاقة تطلب االبتعاد،  تداول العمل، والتدريب عىل إجراءات العمل المأمونة، وإبعاد ا لعاملي 
 ورصد مكان العمل، الحد من مدة التعّرض أو مدة العمل، الخ...؛ 

ات واستخدامها وصيانتها • ن  إل جنب مع التدريب عىل تلك التجهي 
ً
 .إتاحة معدات الحماية الشخصية المناسبة جنبا

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية  

ي وقع عليها األردن.  الجدول التالي 
 يذكر االتفاقيات والمعاهدات الدولية الئر

ي وقعها األردن )المصدر: 8الجدول 
 BirdLife 2019c[ )2 ]: االتفاقيات واالتفاقيات الدولية الئر

ي  اسم االتفاقية 
 النطاق الجغرافن

 إقليمي  (AEWA) اآلسيويةاتفاقية الطيور المائية األفريقية األوروبية 

ي  ي ،   (CBD) اتفاقية التنوع البيولوج  وئ   عالمي  1992، ني 

ية ، بون ،   عالمي  1979اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات الي 

ية ،  ي األنواع المهددة باالنقراض من النباتات والحيوانات الي 
 عالمي  1973، واشنطن العاصمة ،  (CITES)اتفاقية التجارة الدولية فن

 عالمي  1992، نيويورك ،  (UNFCCC) االتفاقية اإلطارية بشأن تغي  المناخ

 عالمي  (2016) اتفاقية باريس

ي أفريقيا وأوراسيا مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ عىل 
 إقليمي  الطيور الجارحة المهاجرة فن

ي الرطبة ذات األهمية الدولية ، رامسار ، 
 عالمي  1971اتفاقية رامسار بشأن األراضن

اث العالمي لليونسكو   عالمي  اتفاقية الير

 عالمي  (UNCCD) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
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وع    وصف المشر

وع    منطقة المشر

ي محافظة البلقاء وتبلغ مساحتها حوالي 
وع منطقة قصبة السلط فن كيلومير مرب  ع. حيث تنقسم    230تغطي منطقة المشر

ي محافظة البلقاء إل خمسة )
ن الباشا    ROU( وحدات تشغيل إقليمية  5إدارة شبكة تزويد المياه فن رئيسية؛ هي السلط وعي 

ن ألف(    90.000والشونة بإجمالي حوالي    عال والفحيص ودير   ك)تسعي  )ستة وثالثون ألف(    36.000منهم حوالي    مشير

ي ROUداخل وحدة تشغيل السلط اإلقليمية 
وع فن  .6الشكل . تظهر منطقة المشر

شبكة مياه السلط ومحطات الضخ    تأهيلنظًرا ألن إجمالي تكاليف البناء المقدرة لتنفيذ اإلجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة  

وع كفاءة الطاقة   ي إطار مشر
وع ال  ، فقد تم  2تجاوزت التكلفة المخصصة فن ن تقسيم مراحل تنفيذ المشر   كما يوضح   حزمتي 

ي تضم  بحيث تشمل الحزمة االول المنطفر الوسط    بحيث  4الشكل  
ك متوقع وإعادة تأهيل خمس    45765الئر مشير

للضخ ) الحزمة    ( جديدة Booster Pumping Stationمحطات ضخ وإنشاء محطة تعزيز  تنفيذ  ي ويليها 
  الثانية والئر

ن   . تشمل المنطقة العليا والسفىل معا  ي حي 
  االنماء تم االتفاق عىل تقسيم األولويات مع كل من سلطة مياه األردن وبنك   فن

ي 
 . األلمائن

 

 مناطق األولوية للتنفيذ )المستطيالت الحمراء تشي  إل أولوية محطات الضخ ، المستطيل األصفر يشي  إل أولوية محطة الضخ( : 4الشكل 

وع    مكونات المشر

وع المكونات التالية:   يتضمن المشر
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يدية ومحطات زي( لزيادة كفاءة    5إعادة تأهيل   .أ ن ة ، الي  يعة، نقب الدبور، البحي  الطاقة  محطات ضخ )شر

لهذه المحطات، وستشمل أعمال إعادة التأهيل استبدال المكونات الكهروميكانيكية وإضافة مساحات  

 إضافية داخل حدود المواقع القائمة. 

ي )( جديدة كما هو موضح  Booster Pumping Stationبناء محطة تعزيز للضخ ) .ب
ي    (5الشكل  فن

والئر

ة   1200تهدف إل زيادة الضغط من أجل إيصال المياه من خط أنابيب زي دابوق  ي البحي 
ملم إل خزائن

 وسوادة. لن تشتمل محطة الضخ المعززة الجديدة عىل خزان مياه. 

ن نظام إمدادات    180إعادة هيكلة شبكة إمداد المياه بطول   .ج وع لتحسي  ا داخل منطقة خدم المشر ً كيلومير

وع.   المياه من خالل تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل المياه غي  المدرة للدخل داخل حدود المشر

 

 : موقع محطة الضخ المعزز الجديدة5الشكل 

وع أثناء البناء   أنشطة المشر

: بشكل عام، تشكل أنشطة  وع خالل مرحلة االنشاء ما يىلي
 المشر

ن  •  اآلليات والمعدات والموظفي 

 تحضي  األرض والحفر والردم، وإزالة / التخلص / إدارة المواد االنشائية، وما إل ذلك.  •

 تأهيل / استبدال المعدات الميكانيكية والمضخات  •

 المواد وعمليات التخزين  •

 الربط بمصادر الطاقة   •
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 تأهيل خطوط األنابيب إعادة هيكلة /  •

وع خالل مرحلة التشغيل    أنشطة المشر

ي تشمل: 
ي ذلك أنشطة العمال والئر

 مرحلة التشغيل: وهي عملية التشغيل بما فن

عاد تأهيلها.  •  تشغيل وصيانة محطة الضخ الداعمة وخمس محطات ضخ م 

 صيانة شبكة المياه.  •

 مراقبة المرافق •

 منطقة التأثر  

ي سيتم استخدامها لبناء المكونات الفنية  من المتوقع أن يكون  
ح تأثي  مادي مباشر عىل تلك المناطق الئر

وع المقير للمشر

ي القسم
وع، كما هو موضح فن ي ذلك اآلثار االجتماعية ذات الصلة. 2.4 المختلفة للمشر

 من هذا التقرير، بما فن

ح ومحطة   ي المجاورة لمسار خط األنابيب المقير
وع بشكل مباشر عىل قطاع من االراضن ا، سيؤثر المشر

ً
وبشكل أكير تحديد

حة حيث تقع ع     56.70'3°    32ند  الضخ المعززة المقير
ً
ا عىل قطعة أرض غي  مستغلة 43.68' 44°    35"شماال

ً
ق " شر

ن يوضح  3لسلطة المياه ويعرض الملحق   ي حي 
منطقة التأثي  المتوقعة   6الشكل    من التقرير سند تسجيل االرض ومخططها. فن

ي سيتم إعادة تأهيلها ومحطات الضخ الحالية  
ي ذلك الشبكات القائمة الئر

ح بما فن وع المقير ويوضح المنطقة المحددة للمشر

ي سيتم إعادة تأهيلها. ستكون محطة الضخ المعززة الجديدة ألغ
ن أي خزانات  الئر راض تعزيز المياه فقط، ولن يتم تضمي 

حة.   داخل المنشآت المقير
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وع : 6الشكل   منطقة تأثي  المشر
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 تحليل البدائل  

حة.  وع المقير  يناقش هذا الفصل بدائل المشر

وع     بدون المشر

ب أنه من المحتمل أن   ويد مياه الشر ن ظهر الوضع القائم لير ب للخطر  ي  تتعرض االحتياجات الحالية والمستقبلية لمياه الشر

 بسبب ضعف موارد المياه أمام فقدان الكفاءة الذي يؤثر عىل معظم المنطقة. 

ي ليتفاقم الوضع  
ي حالة من العجز المائ 

ي المستمر فن
ن بالتطور الديموغرافن ك مناطق تتمي 

وع" يؤدي لير سيناريو "بدون المشر

مياه الجوفية، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، وانخفاض التدفقات، وتدهور نوعية المياه  بسبب استنفاد موارد ال 

 )زيادة ملوحة المياه الجوفية(. 

ي استهالك موارد المياه  
ي هذه المناطق إل اإلفراط فن

سيحكم هذا الخيار عىل آالف األشخاص واألش الذين يعيشون فن

 الجوفية مما قد يضن بنوعية المياه. 

، تمت دراسة البدائل التقنية )القسم  لم   وع الفرعي
نامج ككل. ومع ذلك، وعىل مستوى المشر  (. 2.5يتم تطوير أي بديل للي 

 بدائل التصميم  

ي زي إل مناطق تزويد زي 
دابوق  -تم تطوير ودراسة ثالثة بدائل مختلفة اليصال المياه من محطة معالجة المياه القائمة فن

ي حال الحاجة ا
ي السلط، وتلخص األقسام التالية كل من هذه البدائل. فن

ل تمديد خطوط جديدة، سيكون ذلك ضمن  فن

ن   ي حي 
ي قدر اإلمكان، فن

الطرق والشوارع القائمة وذلك بالنسبة لجميع البدائل من أجل تقليص عملية استمالك األراضن

تعد   بالضخ. حيث  ويد  ن الير الجاذبية( عىل عمليات  اعتمادا عىل  المياه  )تزويد  ي  االنسيائ  ويد 
ن الير تفضيل عمليات  سيتم 

ة األكي  لتخزين وتزويد المياه ويقع عىل ارتفاع  محطة معالج ن يعد خزان بحي  ي حي 
ويد المياه فن ن ة زي المصدر الرئيس لير

مير فوق سطح البحر علما    1110مير فوق سطح البحر. أما بالنسبة لخزان زي، فيعد األكير ارتفاعا حيث يقع عىل    1065

 أنه اقل سعة. 

ي    1البديل  
ويد الرئيشي إل أعىل مرفق قائم )خزان زي عىل ارتفاع    ، 7الشكل  والموضح فن ن يعتمد عىل ضخ المياه من خط الير

 فوق سطح البحر( وتزويد المياه عن طريق الجاذبية من تلك النقطة.  1110

 1البديل  

  

مير فوق   1110مير فوق سطح البحر ال خزان زي القائم عىل ارتفاع  885)من محطة معالجة زي عىل ارتفاع  1Cوالبديل   1Bوالبديل  1A: البديل 7الشكل 

 سطح البحر باإلضافة ال مضخة معززة للضخ 
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ي البديل  
ح فن ويد    1Aيقير ن ضخ المياه من محطة معالجة زي إل نقطة بالقرب من شارع األمي  طالل بن محمد عي  خط الير

حة لتعزيز ضغط ضخ المياه إل خزان زي، علما أن هذا البديل يستوجب استمالك   الرئيشي القائم واالستعانة بمضخة مقير

ي من أجل انشاء هذه المضخة. ومن الجدير بالذكر أنها مضخة  
حة ستكون معززة للضغط فقط دون الحاجة  لألراضن المقير

 إلنشاء خزان تجميع للمياه. 

ي البديل  
ح فن ة إل خزان زي باستخدام خطوط جديدة. ويعتمد هذا البديل    1Bيقير ضخ المياه من محطة معالجة زي مباشر

المضخات   انشاء  حيث سيتم   ، ي
لألراضن استمالك  البديل  هذا  يستدعي  زي، وال  ي محطة 

فن جديدة  بناء مضخات  عىل 

ي منطقة محطة معالجة زي. 
 الجديدة فن

 2البديل  

وع والواقع  يعتمد هذا البديل عىل ضخ المياه م ي المشر
ة الذي يعد أكي  خزان للمياه فن ن محطة معالجة زي ال خزان بحي 

مير فوق سطح البحر    1110مير فوق سطح البحر ومن ثم ضخ المياه ال خزان مياه زي عىل ارتفاع    1065عىل ارتفاع  

. من الجدير بالذكر أن هذا البديل يحتاج ال استمالك  ي ويد المياه بشكل انسيائ 
ن ي ويوضح لير

هذا البديل   8الشكل لألراضن

اته.   وتغي 

  

 

ة عىل ارتفاع   885)الخيار المفضل(: تزويد المياه من محطة معالجة زي عىل ارتفاع   2Cو 2Bو 2Aالبديل : 8الشكل  مير فوق سطح البحر ال خزان مياه بحي 

 مير فوق سطح البحر  1065
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ة من نقطة تقع عىل ارتفاع    2Aيعتمد البديل عىل انشاء وصلة جديدة من الخط الرئيشي لتوصيل المياه إل خزان بحي 

فوق سطح    950 ي جميع  مير 
فن حة  مقير أنها ستكون  بما  ة،  بحي  ي خزان 

فن اإلضافية  المضخة  عن  النظر  البحر. بضف 

ي هذا البديل وال يتم تركيب مضخات أو مدعمات أخرى، 2الخيارات للبديل رقم  
ي فن

ن ال يلزم استمالك لألراضن ي حي 
، فن

ا. 
ً
ة سيكون منخفض جد ي عند خزان بحي 

 ولكن الضغط المتبفر

ن يعتمد البدي ي حي 
ي    2Bل  فن

ي محطة معالجة زي بدون الحاجة ال استمالك أراضن
عىل انشاء مضخة معززة جديدة للضخ فن

ي البديل  
وانشاء وصلة جديدة من الخط الرئيشي وموازية له بدًءا من محطة معالجة زي ال نفس المكان المحدد سابقا فن

2A ة، حيث سي ويد المياه لخزان بحي  ن
 تم الضخ إل خزان زي. . بعد ذلك، سيقوم الخط الجديد بير

ي وجود مضخة  2A، وهو الخيار المفضل، حيث يشبه إل حد كبي  البديل  2Cأما بالنسبة للبديل  
، ولكن يكمن الفرق فن

، مما سيقلل من خطر انخفاض ضغط المياه عند وصولها إل خزان  معززة للضغط عند نقطة التفرع من الخط الرئيشي

ن يحتاج هذا البديل ال  ي حي 
ة. فن ( حيث ستكون مضخة  Booster Pumpستمالك أرض لوضع المضخة المعززة فيها )بحي 

 لتعزيز الضغط فقط دون الحاجة النشاء خزان للمياه. 

لتوفي  كميات المياه المطلوبة لخزانات سوادا.    2Cبالتشاور مع صاحب العمل، تمت دراسة خيارات مختلفة من البديل  

 .  بالتالي سيتم انشاء خط تزويد جديد من خط دابوق الرئيشي إل خزان سوادا من اجل أي تزويد مستقبىلي

 3البديل  

فوق    مير   1035الذي يقوم عىل تزويد المياه من الخط الرئيشي ال خزان سوادا عىل ارتفاع    3البديل رقم    9الشكل  يوضح  

ير  م  950عىل ارتفاع    2Cو  2Aسطح البحر. يتطلب هذا البديل انشاء تفرع جديد من الخط الرئيشي حيث مكان تفرع  

فوق سطح البحر. وسيعمل الخط الجديد عىل تزويد خزان سوادا بالمياه دون الحاجة ال مضخة معززة للضغط، ومن  

ا إل مضخة إضافية لضخها إل  
ً
ة، حيث ستحتاج أيض ويد المياه إل خزان بحي  ن

هذه النقطة ستقوم مضخة جديدة بير

ي أل 
ي هذه الحالة، سيتطلب ذلك استمالك أراضن

ة. وبناء عىل  خزان زي. وفن ي خزان سوادا وبحي 
، فن ن ن جديدتي  نشاء مضختي 

 .2Aذلك سيكون ضغط المياه أعىل عند وصولها إل سوادا بالمقارنة مع البديل  
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مير فوق سطح البحر ومن  1035ارتفاع مير فوق سطح البحر ال خزان سوادا عىل  885، تزويد المياه من محطة معالجة زي عىل ارتفاع 3Aالبديل : 9الشكل 

ة عىل ارتفاع   مير فوق سطح البحر  1065ثم ال خزان بحي 

 4البديل المفضل: البديل  

ي  2Cالبديل الذي وجد أنه األكير كفاءة هو البديل  
حيث يعتمد عىل انشاء خط فرعي جديد   . 10الشكل  ، كما هو موضح فن

ة باستخدام مضخة جديدة لتعزيز الضغط    950من الخط الرئيشي عىل ارتفاع   ويد خزان بحي  ن
مير فوق سطح البحر لير

تم ت المياه  تابعة لسلطة  الدراسة عند  والذي سيتطلب استخدام أرض غي  مطورة  °  32حديد موقعها من خالل فريق 

3'56.70 "N 35°44'43.68"E   ن يحتوي خزان    3الملحق  . ويوضح ي حي 
من التقرير سند تسجيل االرض ومخططها. فن

ة عىل أكي  سعة لتخزين المياه وتقوم مضخة أخرى بتوصيل المياه إل أعىل خزان، وهو خزان زي، ليتم تزويد المياه   البحي 

)عن طريق الجاذبية( من أجل تقليل احتياجات الطاقة. ولتوفي  كميات المياه المطلوبة لخزان سوادا، فإن هذا  انسيابيا  

 الخيار يشمل خط تزويد فرعي جديد من خط دابوق الرئيشي إل خزان سوادا. 
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ة عىل ارتفاع  885عىل ارتفاع والمفضل، تزويد المياه من محطة معالجة زي  4: البديل : 10الشكل  مير فوق   1065مير فوق سطح البحر ال خزان مياه بحي 

 سطح البحر من خالل نقطة تفرع 

 ملخًصا للبدائل.  9الجدول يوضح 

 : ملخص مزايا البدائل وعيوب  ها9الجدول 

 السلبيات  االيجابيات البديل 

 1البديل 
 (زياالستفادة من أعىل ارتفاع لخزان المياه )خزان 

 استخدام الجاذبية للتوزي    ع )خفض تكلفة الطاقة( 

 سعة خزان زي محدودة

1a  استمالك أرض لمضخة التعزيز 

 2البديل 
ة( وأعىل خزان عىل التوالي  االستفادة من أكي  خزان )البحي 

 )بالجاذبية( )خزان زي( ، ثم تزويد المياه انسيابيا  

ة  ي البحي 
 استمالك أرض لمضخة إضافية فن

ة ي البحي 
ي فن
 انخفاض الضغط المتبفر

 3البديل 
ي 
 االستفادة من خزان سوادا بدون معزز إضافن

ي خزان سوادة 
 ارتفاع ضغط المياه فن

ة ي السوادة والبحي 
 استمالك أرض لمضخات التعزيز فن

ة( 4البديل   أكي  خزان مستخدم )خزان البحي 
تركيب محطة ضخ معززة ذات استهالك منخفض سيتم  

ة  للطاقة لضمان توصيل المياه لخزان البحي 
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ي واالجتماعي  
 نهج تحديد خط األساس البيئ 

ي تم النظر فيها  
وع، وتغطي الجوانب البيئية الئر ي منطقة المشر

يناقش هذا الفصل الظروف البيئية واالجتماعية القائمة فن

 عن الحالة االجتماعية واالقتصادية. تم جمع الوثائق المتوفرة ومراجعتها  بشكل أساسي البيئة  
ً
يائية والبيولوجية، فضال ن الفي 

 وتحليلها من أجل تحديد خصائص البيئة القائمة. 

يائية    بيئة فب  

 المناخ واألرصاد الجوية  

ي السلط. عىل    11الشكل  يوضح  
متوسط درجات الحرارة الشهرية )المتوسط اليومي األدئن واألقض( وهطول األمطار فن

ن عاًما الماضية.   مدى الثالثي 

 

ي 11الشكل 
 [ 3السلط ]: متوسط حالة الطقس وهطول األمطار فن
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ي السنة من االتجاه المشار   12الشكل  يوضح  
ي تهب فيها الرياح فن

ي البلقاء ، توضح عدد الساعات الئر
وردة رياح نموذجية فن

ي المنطقة غالًبا من الغرب )رياح غربية(. 
ا للرقم ، تهب الرياح فن

ً
 إليه. وفق

 

 [3: وردة رياح البلقاء ]12الشكل 

بة    الطبوغرافيا والجيولوجيا والبر

وع كما هو موضح   وع ضمن محافظة البلقاء. يختلف االرتفاع داخل منطقة المشر ي  تقع منطقة المشر
ليصل    13الشكل  فن

، ومن ناحية أخرى ينخفض بمقدار    1109إل حوالي   ي
فر ا تحت مستوى    340فوق مستوى سطح البحر إل الجانب الشر ً مير

 . ي  سطح البحر إل الجانب الغرئ 

 

وع13الشكل   : تضاريس منطقة المشر



ي قطاع 
ن كفاءة استهالك الطاقة فن وع تحسي   2-المياهمشر

ي واالجتماعي | رقم اإلصدار )
 ( 3مسودة تقرير دراسة تقييم األثر البيئ 

45 
 وزارة المياه والري –سلطة المياه 

  

وع إل تشكيالت  ROUتنتمي وحدة تشغيل السلط اإلقليمية   ي كما هو موضح    A1-A6، حيث يقع المشر
.  14الشكل    فن

ي البلقاء وعجلون. 
ي األعىل والوحدات الجيولوجية فن  تنتمي هذه الوحدة الهيدروجيولوجية إل العض الطباشي 

 

 [4: الخريطة الجيولوجية لألردن ] 14الشكل 

 

: فيما يىلي وصف موجز   ي
يائ  ن  للتكوينات وتكوينها الفي 

ي ناعور ) • كم جنوب    15(: اسم هذا التكوين مأخوذ من بلدة ناعور الواقعة عىل بعد  A1-2تشكيل الحجر الجي 
، دقيق، عقدي،  ي ، بشكل أساسي ا من الحجر الجي 

ً
غرب عمان. يشكل الجزء المكشوف من هذا التكوين جرف

ي المارلي والمارل  دولوميت ، أحفوري، متوسط إل كثيف   ي ذلك عقيدات صخرية ومقسمة بالحجر الجي 
بما فن

 الناعم. 

ي األصفر إل الرمادي المصفر، الرقيق  A5-6تكوين الشعيب ) • (: يتكون التكوين بشكل رئيشي من الحجر الجي 
ن   ي. يتمي  ،  عقدي ، متحجر إل كوكينا، بالتناوب مع مارل وأحواض من الحجر الجي  باللون  إل متوسط. مارلي

ية الدقيقة.   األصفر والعقيدات الجي 

ي لوادي السي  ) • ي  A7تشكيل الحجر الجي 
الكونياسي المتأخر ويتكون    -(: هذا التكوين يعود إل العض التوروئن

ي مع تقاطعات رقيقة من الحجر الطري
ي الدولوميئر ي والحجر الجي  والحجر    بشكل أساسي من الحجر الجي 
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التسلسل من يتألف  ي.  الدولوميت أكير    الجي  باتجاه األعىل. يعتي   ي  الجي  الحجر  وحدة ضخمة من 

اوح سمكه   وع ويير ي الجزء السفىلي واألوسط من القسم. يتعرض إل الشمال من منطقة المشر
شيوًعا فن

ن  ي قاعدته توجد أشة حديدية مغلفة بدقة.   150و   80بي 
. فن ي  م ويزيد بشكل عام باتجاه الشمال الغرئ 

 ستوى الضوضاء جودة الهواء وم 

كم جنوب مدينة    5فيما يتعلق بالمصادر المحتملة لتلوث الهواء أو الضوضاء، تقع منطقة السلط الصناعية عىل بعد  

(، داخل المنطقة المخدومة وبالقرب من بعض مواقع إعادة تأهيل / إنشاء خطوط األنابيب. تغطي 15الشكل  السلط )

مير مرب  ع وتستهدف الصناعات الفنية والهندسية والصناعات الدوائية والكيميائية   238000المنطقة الصناعية مساحة 

والضوضاء  وال للغبار  مصدًرا  تكون  قد  ي 
والئر والتغليف،  والطباعة  والورق  النسيجية  والصناعات  واألغذية  بالستيكية 

وع   المشر تعتي     5وانبعاثات أخرى. عالوة عىل ذلك، تشمل منطقة  ي 
أدناه والئر الخريطة  ي 

طرق شيعة رئيسية تظهر فن

 مصدًرا للضوضاء. 
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 منطقة السلط الصناعية والطرق الشيعة الرئيسية المحيطة  : 15الشكل 

 موارد المياه  

ي  
ن فن ي كما هو مبي 

وع ضمن أحواض وادي األردن، ووادي األردن الشمالي والزرقاء الجوفن بينما    16الشكل  تقع منطقة المشر

ي ووادي األردن للمياه السطحية )  (. 17الشكل تقع داخل أحواض الزرقاء ووادي األردن الجنوئ 
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ي األردن16الشكل 
 : أحواض المياه الجوفية فن

 

ي األردن17الشكل 
 : أحواض المياه السطحية فن
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 البيئة البيولوجية  

ية؛ فإنه قد تم دراسة التنوع الحيوي   ح والواقع ضمن مناطق ذات طبيعة حضن وع المقير ي المنطقة نظرا لموقع المشر
أوليا فن

ي 
المبدئ  ي 

البيئ  االثر  ي دراسة تقييم 
تأثي   ،  وتضمينها فن وع ضمن منطقة  المشر العام لمكونات  المسح  وعند االطالع عىل 

بنية تحتية وغي  مؤثرة عىل التنوع الحيوي لذا فضلنا   وع ضمن مناطق مأهولة وذات  ن أن مكونات المشر وع تبي  المشر

ير الالزم. اعطاء لمحة أولية عن التنوع ال وع وإعطاء التي  وع لعدم تأثره بأنشطة المشر  حيوي فقط للمشر

ي زي  
ي منطقئر

ي توجد بشكل أساسي فن
وع، بغابات أشجار الصنوبر الطبيعية الئر البلقاء، حيث يقع المشر ن محافظة  تتمي 

ي منطقة السلط. وتوجد غابات البلوط المتساقطة مع أنواع  
ن فن   Pistacia atlanticanو    Quercus ithaburensisودبي 

ي منطقة الصبيحي بالقرب من السلط ] 
 [. 5فن

لطيور   ا 
ً
موطن البلقاء  محافظة  تعد  الحيوانية،  لألنواع  األسود  ldfinch (Carduelis carduelis)بالنسبة  والطيور   ،

(Turdus merula  و  )Chucker (Alectoris chukar) و المنطقة  ي 
فن ا 

ً
جد شائعة  طيور  وهي  مثل  ،  الزواحف 

Cyrtopodium kotschi  ( المرتبطة بأشجار البلوط، البادجرMeles meles( ي ( والضبع  Canis lupus(، الذئب العرئ 

ي المنطقة. Hyaena hyaenaالمخطط )
 ( كلها أنواع شائعة فن

ي الرئيسية:   المناطق المحمية ومناطق التنوع البيولوج 

ي الرئيسية ) ن المحمية )( األKBAsمناطق التنوع البيولوج  وع هي منطقة غابة دبي  ( ومنطقة PAقرب إل منطقة المشر

ن )  (18الشكل ) IBA( ومادبا حسبان IBAالطيور المهمة لغابة دبي 
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 ROU: المناطق المحمية و المناطق الهامة للطيور حول السلط 18الشكل 

الشبكات  تأهيل  ن منطقة  بي  المسافة  تبلغ  المناطق، بحيث  وع مع أي منطقة من  للمشر المناطق االنشائية  تتداخل  ال 

 المهمة للطيور حوالي  
ن ن ومنطقة دبي  كم عن منطقة   9.8تأهيل الشبكات تبعد  كم. وبالمثل، فإن منطقة    7.5وغابات دبي 

 مادبا حسبان المهمة للطيور. 

 الظروف االجتماعية واالقتصادية 

 الظروف الديموغرافية  

موضحة   السلط،  قصبة  ي 
فن الواقع  وع  المشر لمنطقة  الديموغرافية  ي  البيانات 

والجنس    10الجدول  فن المنطقة  حسب 

. عدد السكان المتوقع لمنطقة  2014والجنسية وحجم األشة وذلك بناء عىل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام  

ي  
وع فن نمو    2018المشر اإلحصاءات  166000٪( حوالي  2.6)باستخدام معدل  دائرة  توقعات  الرقم مع  يتماسر هذا   .
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ي األردن. بنسبة  لنفس ال  2018( لعام  DoSالعامة )
٪ ، وهي 20.9منطقة. تعتي  محافظة البلقاء من أعىل معدالت الفقر فن

ي البالغ  
 1٪ 14.4أعىل بكثي  من المتوسط الوطئن

 2014: بيانات ديموغرافية لمنطقة السلط لعام 10الجدول 

ن  ن  اردنيي   اللواء  القضاء المنطقة االش المجموع  غي  ذلك سوريي 

يدية  259 1,444 24 37 1,383 ن  الي 

 السلط

بة
ص
لق
ط ا

سل
ال

 

 وادي الناقة  137 546 109 29 408

 أم خروبة  129 702 25 0 677

 وادي السحن 15 73 15 0 58

 وادي الحور  630 3,232 85 44 3,103

 السلط 21,531 99,890 8,726 6,472 84,692

 المجموع الفرعي  22,701 105,887 8,984 6,582 90,321

 الصبيحي  1,458 7,434 1,335 241 5,858

 العارضة  

 

قية  199 971 10 67 894  بيوضة الشر

 سيحان  318 1,564 114 104 1,346

 عليقون  73 405 10 0 395

 بيوضة الغربية 94 461 8 0 453

 بيوضة الشمالية  70 351 0 0 351

 خشفة  116 576 9 0 567

 جريش  159 781 39 10 732

 العزب 33 185 40 0 145

 قصيب  81 452 7 0 445

 البويب  62 324 5 0 319

 الحقاوه 217 969 0 31 938

 ميشا 233 1,074 29 44 1,001

يسات  22 97 0 0 97  الضن

 المجموع الفرعي  3,135 15,644 1,606 497 13,541

 عالن 1,411 6,652 298 512 5,842

 عالن و زي 

بة
ص
لق
ط ا

سل
ال

 

 زي 903 4,214 269 55 3,890

ن  759 3,487 885 138 2,464  الرميمي 

 ام جوزة 863 4,071 187 110 3,774

 الوسية 95 467 145 24 298

 سوميا  50 288 5 0 283

فة 58 273 74 0 199  المشي 

 المحموع الفرعي  4,139 19,452 1,863 839 16,750

 يرقا  1,493 7,068 238 234 6,596

ا و يرقا     عي 

بة
ص
لق
ط ا

سل
ال

 

ا  821 4,071 32 58 3,981  عي 

 المجموع الفرعي  2,314 11,139 270 292 10,577

 السحلولية  191 944 38 36 870
ن الباشا   عي 

 المجموع الفرعي  191 944 38 36 870

 
1 Conditions in Jordan (based on data from the Household Expenditures and Income Survey of 2010)DOS (2012), Poverty  
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ن  ن  اردنيي   اللواء  القضاء المنطقة االش المجموع  غي  ذلك سوريي 

 المجموع الكىلي  32,480 153,066 12,761 8,246 132,059

ي األردن )بناًء عىل بيانات من مسح نفقات ودخل األشة لعام 2012) 1
 ( 2010( ، أوضاع الفقر فن

 ظروف العمل  

ي عام  
ي البلقاء  2019فن

ي البالغ  20.8، بلغ معدل البطالة فن
 من المعدل الوطئن

ً
[. أما بالنسبة 8٪ ]19٪، وهو أعىل قليال

ن    فيقدم    لألفراد العاملي 
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ي محافظة البلقاء مقارنة بالمعدالت الوطنية اإلجمالية.   11  الجدول
لمحة عامة عن المعدالت حسب أنشطة التوظيف فن

ن أن غالبية الذكور  ي اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي بنسبة    وتبي 
ي البلقاء يعملون فن

٪  33.8٪ بينما تعمل  24.8فن

ي قطاع التعليم
 من المعدالت الوطنية، عند , من اإلناث فن

ً
. 29.7٪ و20.5هذا أعىل قليال  ٪ عىل التوالي
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ي محافظة 11الجدول 
ي حسب القطاعات االقتصادية: ظروف العمل فن

 2البلقاء وعىل المستوى الوطئن

 النشاط االقتصادي الرئيشي 
 األردن محافظة البلقاء 

 مجموع  أنئر  ذكر مجموع  أنئر  ذكر

 100 100 100 100 100 100 نسبة مئوية 

 3.3 0.8 3.8 10.6 2.7 12.6 الزراعة والغابات وصيد األسماك 

 0.5 0.1 0.7 0.5 0.0 0.6 المحاجر التعدين واستغالل 

 10.9 6.5 11.9 7.0 4.2 7.7 تصنيع

 0.6 0.2 0.6 0.9 0.3 1.0 توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

النفايات  وإدارة  الصحي  والضف  المياه  إمدادات 
 وأنشطة المعالجة 

0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.3 

 7.9 0.3 9.6 6.6 0.2 8.2 بناء 

السيارات   إصالح  والتجزئة؛  الجملة  تجارة 
 والدراجات النارية 

15.6 4.8 13.5 17.6 5.7 15.4 

 5.5 0.9 6.5 4.2 0.9 4.9 النقل والتخزين

 3.4 0.8 4.0 3.5 0.8 4.2 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

 1.2 1.6 1.1 0.8 0.9 0.8 المعلومات واالتصال 

 1.3 2.1 1.1 1.6 3.2 1.2 والتأمينية األنشطة المالية 

 0.5 0.2 0.5 0.5 0.0 0.6 أنشطة السوق العقاري 

 2.5 2.7 2.5 1.8 2.4 1.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 2.8 2.2 2.9 3.2 2.7 3.3 أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم 

 18.4 9.0 20.5 23.1 16.5 24.8 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري

 9.4 29.7 4.9 11.1 33.8 5.5 تعليم 

 3.8 11.0 2.2 5.9 15.5 3.5 أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي 

فيه واالستجمام   0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 الفنون والير

 2.7 2.1 2.8 2.0 1.1 2.3 أنشطة الخدمات األخرى 

؛   عمل  المعيشية كأرباب  األش  غي   أنشطة  السلع 
المعيشية  الخدمات لألش  إنتاج  المتمايزة وأنشطة 

 لالستخدام الخاص 
0.9 9.4 2.6 4.8 21.8 7.9 

 1.3 1.9 1.2 0.3 0.1 0.3 أنشطة المنظمات والهيئات خارج الحدود اإلقليمية 

 2017( ، مسح العمالة والبطالة ، 2017المصدر: )2

 خدمات تزويد المياه  

ي وحدة تشغيل السلط اإلقليمية  
ويد الحالية فن ن ي    ROUيتم توفي  مناطق الير

من مصادر داخلية )آبار المياه الجوفية( الئر

كة مياهنا. وترتبط    1200دابوق بقطر يبلغ  - تديرها إدارة مياه البلقاء وبكميات موردة من خط أنابيب نقل زي ملم، تديره شر

ي ا
ويد المياه فن ن يعة،  المصادر الداخلية لير يدية، وبقورية، والشر ن لسلط بالمجموعات التالية من آبار المياه الجوفية: آبار الي 

ي 
ن حزير، وآبار أم عطية، وآبار عالن، وآبار الصبيحي كما هو موضح فن  . 19الشكل وعي 
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ي السلط19الشكل 
 : موارد المياه الجوفية الداخلية فن

كة مياهنا المصدر الرئيشي من خط نقل زي    DNدابوق الرئيشي ويزود السلط عي  خط النقل الرئيشي الحالي    -تدير شر

ي سبع )  1200
ة )زي  4( نقاط إقالع )فروع( يتم من خاللها تزويد المياه عي  أرب  ع )7ملم فن ، الشو،  2، زي  1( وصالت مباشر

يدية  ( توصيالت غي  م3وأم جوزة( بالشبكة وثالث ) ن ة )نقب الدبور والي  ي نقب  2و    1باشر
( بالخزانات القائمة، وهي خزائن

ي الشكل 
يدية كما هو موضح. فن ن  . 20الشكل الدبور والي 
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( DN 1200: فروع السلط عىل طول خط أنابيب زي دابوق 20الشكل   مم )الناقل الرئيشي
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ي  
 استخدام األراض 

السلط اإلقليمية   الريفية والزراعية كما هو    ROUتعتي  منطقة وحدة تشغيل  المناطق  سكنية بشكل أساسي مع بعض 

ي موضح 
 . 21الشكل فن

 

ي منطقة السلط21الشكل 
ي فن

 : استخدامات األراضن
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ي بكر( ومملوكة لسلطة المياه. ومع ذلك،  
ن تعد أرض موقع محطة الضخ المعززة الجديدة غي  مطورة نسبًيا )أراضن ي حي 

فن

ي 
حة حالًيا إللقاء نفايات البناء كما هو موضح فن ي كانون   22الشكل يتم استخدام جزء من األرض المقير

الذي تم التقاطها فن

 أثناء زيارة الموقع.  2020االول 

 

حة أثناء زيارة الموقع 22الشكل   : صورة لمحطة الضخ المعززة المقير

 

ي احتياجات التصميم، وهي    2938تبلغ المساحة اإلجمالية لألرض المطلوبة لمحطة الضخ المعززة   ا مربًعا وهي تلئ  ً مير

ي من 3مملوكة بالكامل لسلطة المياه االردنية )الملحق 
(. وتجدر اإلشارة إل أنه لن تكون هناك حاجة إل استمالك أراضن

ي المملوكة للحكومة بحيث يبل
ي األراضن

وع وسيتم مد جميع األنابيب داخل حرم الطرق القائمة أو فن غ  خالل هذا المشر

ا.   160إجمالي أطوال األنابيب الجديدة المنشأة حوالي  ً  كيلومير

ي  
 
اث الثقاف  اآلثار والبر

( من أجل تحديد المواقع األثرية المسجلة داخل وحدة  4)الملحق    2020/ 03/ 02تم تقديم خطاب إل دائرة اآلثار بتاري    خ  

ي أي رد حئر اآلن.   ROUتشغيل السلط اإلقليمية 
 ولم يتم تلفر

ا 
ً
ي  ولكن وفق

وع كما هو موضح فن ي منطقة المشر
ي فن
اث الثقافن ي الير

 23الشكل للبيانات المتاحة، تم تحديد بعض مبائن
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اث 23الشكل  ي : مواقع الير
 األثري والثقافن

 

ي ال تزال قيد المراجعة بناًء عىل موقع    24الشكل  يمثل  
)يمثل الخط المتقطع   MEGA Jordanأدناه المواقع األثرية الئر

 منطقة تأهيل الشبكات(. 
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 األردن  MEGA: المواقع األثرية قيد المراجعة من قبل موقع 24الشكل 
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 تقييم األثر  

البيئة  ح عىل  المقير وع  المشر إنشاء وتشغيل  تنجم عن  قد  ي 
الئر المحتملة  البيئية واالجتماعية  اآلثار  الفصل  يصف هذا 

يائية والبيولوجية واالجتماعية واالقتصادية.  ن  الفي 

 المعايب   

ي قطاع المياه  يأخذ تقييم األثر  
وع"كفاءة الطاقة فن ات  مشر ن االعتبار تأثي  ي واالجتماعي بعي 

يائية  2البيئ  ن " عىل البيئة الفي 

 : . لتقييم األثر،  حيث كان النهج كما يىلي ي االنشاء والتشغيل عىل التوالي
 والبيولوجية واالجتماعية لمرحلئر

 تقييم االثار السلبية المتوسطة وما فوقها. 

 اآلثار اإليجابية. تقييم 

التقييم، تم تحديد اجراءات التخفيف لمنع أو تقليل أو تعويض االثار وكان الهدف تقليل جميع اآلثار  بناًء عىل نتيجة 

 السلبية إل منخفضة، مع تطبيق اجراءات التخفيف. 

 : ي واالجتماعي األولي مايىلي
 لتقييم اآلثار، تطلب دراسة تقييم األثر البيئ 

 تحديد األثر  .1

 حديد مجال النفوذت .2

يعات ذات الصلة  .3  تطبيق متطلبات ومعايي  التشر

 مصفوفة تقييم األثر.  .4

 :  ما يىلي
ن  منأهمية االثار الغي  مخففة وبعد ذلك المخففة ومن تحديد وجمع بي 

ً
 يشتق تصنيف التأثي  أوال

•  ) ي ي / إيجائ   وصف التأثي  )سلئ 

 تصنيف الحجم )مرتفع، متوسط، منخفض، مهمل( •

( نتيجة االثر ) •  مباشر أو غي  مباشر

ي حاالت خاصة فقط(.  •
 المدة )مؤقتة، دائمة، فن

 هذه العوامل.  12الجدول يلخص 

 : مصفوفة تقييم األثر 12الجدول 
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 االثار المتوقعة أثناء مرحلة االنشاء 

يائية    البيئة فب  

بة والمياه الجوفية   البر

أنشطة إعادة تأهيل محطات الضخ الحالية وإعادة هيكلة شبكة تزويد المياه  يمكن أن تؤدي االنسكابات العرضية أثناء  

بة والمياه الجوفية بالقرب من موقع البناء. قد تنشأ عن االنسكاب  القائمة وبناء محطة الضخ المعززة الجديدة إل تلوث الير

، وكذل ك من التشب من مرافق ومواقع تخزين  العرضية أو تشب الوقود، ومواد التشحيم الكيميائية، ومياه الضف الصحي

النفايات الصلبة غي  المحمية بشكل كاٍف. إذا لم يتم التعامل مع االنسكابات بشكل مناسب، يمكن أن تسبب االنسكابات  

ي المنطقة. 
ار طويلة األجل للزراعة وتزويد المياه فن ، وحئر أضن ن ي الصحة والسالمة للسكان المحليي 

 مشاكل فن

ة االنشاء. يعتي  التأثي  غي   ا خالل فير
ً
ا ومؤقت ً ا ومباشر

ً
بة والمياه الجوفية سلبًيا ومتوسط   المخفف لكل من الير

يائية 13الجدول  ن بة والمياه الجوفية(  -: ملخص التأثي  )بيئة في   الير

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- M 1  -M1 

 جودة الهواء 

الغبار المتولد أثناء إعادة تأهيل شبكة تزويد المياه الحالية وبناء محطة الضخ الداعمة الجديدة من أنشطة سوف ينشأ  

 مثل حركة المرور من وإل موقع البناء، ومن الحفر. 

ا بسبب االدخنة العادم عند استخدام شاحنات قديمة وال يتم صيانتها بانتظام. 
ً
 ستتأثر جودة الهواء أيض

بة، ومحتوى الرطوبة، وشعة الرياح، وهطول األمطار، وحركة  ستعتمد كمية ا  لغبار المتولدة عىل أنشطة البناء، ونوع الير

بة ذات   ي مناطق الير
ة الجفاف فن مرور المركبات، ونوع المركبات، وخصائص الطرق. سيكون الغبار المتشب أكي  خالل فير

وقع البناء بالقرب من المناطق السكنية، يمكن أن يكون التأثي   النسيج الناعم. نظًرا ألن الهواء جاف بشكل عام، ويقع م

ا إل مرتفع. 
ً
 متوسط

ة البناء.  ا خالل فير
ً
ا ومؤقت ً ا ومباشر

ً
 يعتي  التأثي  غي  المخفف عىل جودة الهواء سلبًيا ومتوسط

يائية 14الجدول  ن  جودة الهواء( -: ملخص التأثي  )بيئة في 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- M 1  -M1 

 الضوضاء  

بة وحركة المرور من توريد مواد البناء والمولدات واألنشطة    ما ينتج الضجيج عن عمل الحفارات ومعدات تحريك الير
ً
عادة

ي والحفر وما إل ذلك(. يمكن أن  
تنتج هذه األنشطة خالل أنشطة األخرى المتعلقة بالبناء )اللحام والطحن والطرق الهوائ 

 إعادة تأهيل محطات الضخ الحالية، وإعادة هيكلة شبكة إمدادات المياه الحالية وبناء محطة الضخ التعزيزية الجديدة. 

 . ة من هذا التأثي  ن سيتم احتواؤه محلًيا ولن تتأثر مساحة كبي  ي حي 
 نوع التأثي  مؤقت، ألنه يتعلق بمرحلة االنشاء فقط. فن
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ة االنشاء. يعتي   ا خالل فير
ً
ا ومؤقت ً ا ومباشر

ً
  التأثي  غي  المخفف للضوضاء سلبًيا ومتوسط

يائية 15الجدول  ن  الضوضاء(  -: ملخص التأثي  )بيئة في 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- L 1  -L1 

 البيئة البيولوجية  

ن يستخدم جزء من األرض حالًيا للتخلص  النشاء مضخة التعزيز   ي حي 
الجديدة، سيتم استخدام أرض غي  المطورة حالًيا فن

ن سيتم   ي حي 
اض أن هذه االرض موطن غي  حساس، أي أن التأثي  منخفض. فن ي من نفايات البناء. لذلك، يمكن افير

العشوائ 

ي سيتم إعادة تأهيلها داخل الطرق القائمة،  تأهيل محطات الضخ القائمة داخل منشآت قائمة بينما ستكون الشبكات ال
ئر

ي االعتبار عىل المستقبالت الحساسة بيولوجًيا. 
 وبالتالي ال يتم أخذ أي آثار محتملة فن

ا أثناء البناء. 
ً
ا ومؤقت ً ا ومباشر

ً
 تم تصنيف هذا التأثي  سلبًيا ومنخفض

 البيولوجية( : ملخص التأثي  )البيئة 16الجدول 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- L 1  -L1 

 البيئة االجتماعية  

 االقتصاد المحىلي وسبل العيش  

ن والعمال وكذلك القوى العاملة   ن المهنيي  وع فرص عمل من خالل خلق وظائف مؤقتة لكل من الموظفي  سينتج عن المشر

 شبه الماهرة. 

 االقتصاد المحىلي )إمدادات الغذاء للعمال، واإلقامة ، إلخ( وال  أثناء إنشاء جميع مكونات  
ن وع، هناك إمكانية لتحسي  المشر

 . ي
توقع استمالك األراضن  ي 

ي الشوارع عىل طول موقع االنشاء )إعادة هيكلة / إعادة تأهيل شبكة تزويد المياه(،  
ن فن ي حالة العثور عىل الباعة الجائلي 

فن

 جراء النقل المؤقت بأمان. يجب اتخاذ االجراءات الالزمة إل 

ا أثناء مرحلة االنشاء. 
ً
ي ومتوسط ومباشر ويعتي  مؤقت  يتم تصنيف التأثي  عىل أنه إيجائ 

 اإلقتصادي المحىلي وسبل العيش(  -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 17الجدول 

 النقل والمرور  

المرور عىل طول طرق  تدفق حركة  زيادة  إل  ذلك  الموقع وسيؤدي  الحفر من خارج  االنشاء ألعمال  مواد  نقل  سيتم 

ي تنقل مواد البناء. سيؤدي وصول القوى العاملة إل زيادة حركة  
الوصول إل الموقع أثناء عمليات االنشاء من المركبات الئر

ي 
 ساعات الصباح والمساء. المرور، خاصة فن

ي أنه سيكون هناك وصول مقيد إل بعض المناطق  
ي الخنادق حيث توجد األنابيب القائمة هذا يعئن

سيتم وضع األنابيب فن

 )معظمها مناطق سكنية( أثناء االنشاء. 

ا فقط أثناء االنشاء. 
ً
ا ، ولكنه سيكون مؤقت ً ا ومباشر

ً
 تم تصنيف التأثي  سلبًيا ومتوسط

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

+ M 1  +M1 
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 النقل والمرور( -ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية : 18الجدول 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- M 1  -M1 

 صحة المجتمع وسالمته 

من المتوقع حدوث آثار سلبية معتدلة عىل صحة وسالمة السكان نتيجة ألعمال االنشاء إلعادة تأهيل نظام تزويد المياه  

ي المناطق المأهولة بالسكان أثناء  
وبناء محطة الضخ الداعمة الجديدة. هناك مخاطر محتملة من الخنادق المفتوحة فن

ي إذا لم يتم تنظيمها يمكن أن تؤدي  
البناء. جانب آخر من جوانب صحة المجتمع وسالمته هو زيادة حركة المرور، والئر

 إل وقوع حوادث. 

ي الزيادة19-جوانب كوفيد 
ي المتاجر / األسواق والمقاصف،    : ستعئن

ي القوى العاملة خطًرا إضافًيا عىل السكان، خاصة فن
فن

 حيث سيكون هناك المزيد من الناس. 

ا. 
ً
ا. نظًرا ألنه ال يشمل سوى مرحلة االنشاء، فإنه يعتي  مؤقت

ً
ا ومتوسط ً  يعتي  التأثي  سلبًيا ومباشر

 صحة المجتمع وسالمته(  -التأثي  )البيئة اإلجتماعية ملخص : 19الجدول 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- M 1  -M1 

 الصحة والسالمة المهنية  

ات عىل الصحة والسالمة بمخاطر النظافة والسالمة، وأعمال   وع، ترتبط التأثي  أثناء مرحلة انشاء جميع مكونات المشر

ي بيئات صاخبة، ورفع أو تحميل األحمال الثقيلة، والحوادث .وتعد مخاطر  الحفر والعمل مع  
اآلليات الثقيلة، والعمل فن

 الخنادق المفتوحة أحد الجوانب المهمة وغي  اآلمنة. 

: ستحتاج القوى العاملة إل العمل عىل مقربة من بعضها البعض غالًبا ودون القدرة عىل الحفاظ عىل  19- جوانب كوفيد

ي  الحد األد
ي مركبات البناء وأوقات الراحة فن

ا عىل التنقل من وإل موقع البناء فن
ً
ئن من المسافة المطلوبة. وينطبق هذا أيض

 األسواق أو الشوارع أو المقاصف أو المحالت التجارية. 

ا. نظًرا ألنه ساري المفعول فقط خالل مرحلة االنشاء، فإنه  
ً
ا ومتوسط ً ا. يعتي  التأثي  سلبًيا ومباشر

ً
 يعتي  مؤقت

 الصحة والسالمة المهنية(  -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 20الجدول 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- M 1  -M1 

ي  
 

اث الثقاف  اآلثار والبر

وع ضمن أي مواقع   . نظًرا  ال يتوقع القيام بأي أعمال حفر أو بناء لتنفيذ هذا المشر ي
أثرية أو مواقع ذات أهمية تراث ثقافن

ألن أنشطة البناء ستكون ضمن الطرق القائمة أو عىل أرض غي  مطورة كموقع محطة الضخ الداعمة. وعىل هذا النحو، ال  

ي ومواقع الموارد األثرية أثناء انشاء محطة الضخ الداعمة. ومع ذلك،
اث الثقافن قد   يتوقع حدوث آثار سلبية عىل هذا الير

 يتم الكشف عن قطع أثرية غي  معروفة أثناء أنشطة الحفر لتأهيل الشبكة. 

ا، ولكنه مؤقت فقط أثناء االنشاء.  ً ا ومباشر
ً
 لذلك يعتي  هذا التأثي  سلبًيا ومتوسط
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اث  -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 21الجدول  (علم اآلثار والير ي
 الثقافن

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- M 1  -M1 

 المخلفات 

سيتم توليد النفايات أثناء مرحلة االنشاء. ويشمل ذلك جميع أنواع مخلفات البناء، والنفايات الصلبة، والمياه الرمادية،  

 والمنشآت المؤقتة، والمعدات مثل األسوار والالفتات. 

ة االنشاء وبالتالي فهو مؤقت. يعتي  هذا التأثي  
. سوف يستمر طوال فير

ً
ا ومعتدًل ً  سلبًيا ومباشر

 المخلفات( -: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 22الجدول 

 الوصف التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

-  M 1  -M1 

ات أثناء مرحلة التشغيل    التأثب 

يائية بيئة    فب  

 الضوضاء  

النموذجية   المضخة  تبلغ ضوضاء  الجديدة.  المعززة  الضخ  التشغيل من مضخات محطة  أثناء  ينتج الضجيج  ما   
ً
عادة

ة عند المصدر. ومن المتوقع أن يكون مستو الضجيج ضئيال وذلك ألن المضخات ستكون ضمن    75حوالي   ديسيبل مباشر

ن سيتم احتواء التأثي     50السياج المحخيط بالمحطة سيكون حوالي  مبئن مغلق والمسافة من المضخات ال   ي حي 
ا. فن ً مير

 .  محلًيا ولن تتأثر مساحة أكي  من هذا التأثي 

، وضئيل، ومباشر ودائم.  ي ف هذا التأثي  بأنه سلئ 
َّ
صن  لذلك، ي 

يائية 23الجدول  ن  الضوضاء(  -: ملخص التأثي  )بيئة في 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- N 1  -N1 

 البيئة البيولوجية  

ة عىل أنواع الحيوانات والنباتات خالل مرحلة التشغيل حيث  وع أي آثار كبي  ليس من المتوقع أن يكون ألنشطة المشر

ي تؤثر عىل البيئة 
وع الحد األدئن من األنشطة التشغيلية الئر  البيولوجية. سيكون للمشر

 تم تصنيف هذا التأثي  عىل أنه ضئيل. 

 : ملخص التأثي  )البيئة البيولوجية( 24الجدول 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

- N 1  -N1 
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 البيئة االجتماعية  

 االقتصاد المحىلي وسبل العيش  

المحىلي وسبل   ات عىل االقتصاد  التأثي  المياه أكي  موثوقية وأقل  ستكون  تزويد  إيجابية، حيث ستصبح كميات  العيش 

ن   اء المياه من الجهات الخاصة. كما سيكون لفرص العمل من خالل خلق وظائف دائمة لكل من الموظفي  تكلفة من بديل شر

. ومع ذلك، لن يكون هناك عدد   ي  والعمال وكذلك القوى العاملة شبه الماهرة تأثي  إيجائ 
ن ي  المهنيي 

كبي  من الوظائف الئر

ي األعداد.  
ي تقوم بالفعل بصيانة شبكة تزويد المياه ستكون كافية وقد ال تزداد فن

سيتم توليدها، حيث أن القوى العاملة الئر

ا ودائًما. 
ً
ا ومتوسط ً  بشكل عام، يعتي  التأثي  عىل سبل العيش إيجابًيا ومباشر

 اإلقتصادي المحىلي وسبل العيش(  –التأثي  )البيئة اإلجتماعية : ملخص 25الجدول 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

+ M 1  +M1 

 صحة المجتمع وسالمته 

خالل مرحلة التشغيل، من المرجح أن تتحسن صحة المجتمع بشكل عام والضف الصحي بشكل طفيف ألن تزويد المياه  

تزويد المياه حئر اآلن جيد من حيث الصحة، وبالتالي لن يكون هناك تغيي  كبي  فيما يتعلق بهذا  سيكون أكير موثوقية.  

 الجانب. 

ا ودائًما.  ً ا ومباشر
ً
 بشكل عام، يعتي  هذا التأثي  إيجابًيا ومنخفض

 صحة المجتمع وسالمته(  –: ملخص التأثي  )البيئة اإلجتماعية 26الجدول 

 التقييم  المدة النتيجة المقدار الوصف

+ L 1  +L1 

 المخلفات 

ي التشغيل. من المحتمل  
ي المرافق من قبل موظفن

أثناء التشغيل، سيتم توليد النفايات والنفايات الصلبة والمياه الرمادية فن

ي 
ي الصيانة بشكل طفيف فقط، لذلك لن يكون هناك تغيي  كبي  فن

 الحالة الحالية. أن يزداد عدد موظفن

 وليس إيجابًيا أو سلبًيا. 
ً
 ولذلك التأثي  يعتي  ضئيّل
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 االجراءات التخفيفية 

ن االثار المنخفضة ال تتطلب اجراءات   ي حي 
يتم وصف اجراءات التخفيف أدناه حيثما كان من المتوقع حدوث آثار سلبية، فن

 طريق الحلول الهندسية أو عن طريق إجراءات ادارية. التخفيف. يمكن توفي  اجراءات التخفيف الموض بها إما عن 

 االجراءات التخفيفية أثناء مرحلة االنشاء  

يائية    بيئة فب  

بة والمياه الجوفية   البر

 : بة والمياه الجوفية أثناء أنشطة االنشاء ما يىلي
ات عىل الير حة للتأثي 

 تشمل اجراءات التخفيف المقير

 صيانة دورية للمركبات •

ي منشآت آمنة معتمدة من البلدية المعنية. تخزين  •
 النفايات الخطرة والصحية والنفايات فن

ي يتم مراقبتها بشكل   •
تركيب مخزن وقود مانع للتشب عىل منصات خرسانية مع مزاريب وفواصل شحوم ، والئر

 دوري وإصالحها أو استبدالها عند الحاجة. 

 وقوف المركبات عىل منصات مرصوفة كلما أمكن ذلك.  •

بة الملوثة ومعالجتها / التخلص منها بطريقة تعتمد عىل نوع الملوث. عز  •  ل الير

 سيؤدي ذلك إل تقليل التأثي  من متوسط إل منخفض. 

 جودة الهواء 

 : ات عىل جودة الهواء أثناء االنشاء ما يىلي حة للتأثي 
 تشمل اجراءات التخفيف المقير

 رش الماء لمنع تولد الغبار.  •

. تقليل مساحات البناء إ •  ل الحد األدئن

 المركبات وآليات البناء بانتظام.  القيام بصيانة جميع •

 سيؤدي ذلك إل تقليل تصنيف التأثي  من متوسط إل منخفض. 

 الضوضاء  

 : ات عىل الضوضاء أثناء اإلنشاء ما يىلي حة للتأثي 
 تشمل اجراءات التخفيف المقير

ام الصارم بساعات العمل )خالل النهار( من  • ن  مساًء.  8صباًحا حئر الساعة  6الساعة االلير

ي شاحنات البناء ومشغىلي المعدات إليقاف تشغيل المحركات الخاملة  •
 المتوقفة عن العمل((توعية سائفر

ي مناطق الضوضاء العالية  •
ن فن ن والموظفي  ن وحماية لألذن للعاملي   توفي  غطاء لألذني 

ا ويتم  •
ً
ي يتم صيانتها جيد

 صيانتها بانتظام  استخدام المركبات الحديثة الئر

ي حاويات لتقليل مستويات الضوضاء المحيطة  •
 ضمان عزل جميع المولدات والمعدات الثقيلة أو وضعها فن

ام بأنظمة اإلدارة البيئية والتنسيق مع الجهات المعنية • ن  االلير

 سيؤدي ذلك إل تقليل تصنيف التأثي  من متوسط إل منخفض. 
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 البيئة البيولوجية  

وع: فيما يىلي  ي منطقة المشر
ية فن ي والحياة الي 

 إجراءات حماية الغطاء النبائر

ورية بعد   • ي لن تكون ضن
ي الزراعية وإغالق الطرق الئر

الحد من إنشاء طرق الوصول وتجنبها أن تكون عىل األراضن
 اإلنشاء. 

لبيئة للحصول  تجنب قطع األشجار، وعندما ال يمكن تجنب ذلك، عىل المقاول التواصل بوزارة الزراعة ووزارة ا  •
 عىل الموافقة وإجراء عملية إعادة الزرع. 

•  . ي بشكل طبيعي
بة بعد استكمال مد الخط الرئيشي الستعادة الغطاء النبائر  استبدال غطاء الير

ام بإجراءات التخلص السليم من المياه العادمة.  • ن  االلير

 حظر الصيد من قبل عمال البناء.  •

 تقليل حركة اآلالت عىل األرض الطبيعية.  •

 يؤدي ذلك إل تقليل تصنيف التأثي  من منخفض إل ضئيل. س

 البيئة االجتماعية  

 االقتصاد المحىلي وسبل العيش  

ن أثناء أعمال االنشاء.  ن المتجولي  ، ومع ذلك، يجب معالجة احتمال فقدان سبل العيش للبائعي 
ً
ي ضئيّل يعتي  التأثي  السلئ 

المقاول معالجة مسأل بالتعاون مع  المياه  النقل  عىل سلطة  أن  للتأكد من  االنشاء  بدء مرحلة  قبل  ن  المتجولي  الباعة  ة 

 .  المؤقت آمن. باإلضافة إل ذلك، يجب إعطاء أولوية التوظيف للمجتمع المحىلي

 النقل والمرور  

كة أثناء مرحلة االنشاء. عىل هذا   كات المحيطة والزوار الذين يستخدمون الطرق المشير ا، قد تتعطل الشر
ً
كما ذكر سابق

ن والزوار   ي المناطق المعنية ال تمنع وصول المالكي 
النحو، يجب عىل المقاول التأكد من أن أعمال الحفر ومد األنابيب فن

كات المحلية. يمكن القيام بذلك عن طريق:   إل الشر

كات المحلية.  •  تركيب هياكل مؤقتة من الطريق حيث يتم مد األنابيب للشر

. إبالغ صاحب العمل المحىلي بأنشطة الب • ي
 ناء والجدول الزمئن

رين.  • ن المتضن  االتصال السليم والتنسيق مع المالكي 

 سيؤدي ذلك إل تقليل تصنيف التأثي  من متوسط إل منخفض. 

 : ات عىل النقل والمرور أثناء اإلنشاء ما يىلي حة للتأثي 
 تشمل اجراءات التخفيف المقير

 فية إدارة االتصال المجتمعي المناسبة كتوفي  معلومات مسبقة كا •

 القيام بتوجيه واضح لحركة مرور عىل طول طرق الوصول المحددة.  •

 سيؤدي ذلك إل تقليل تصنيف التأثي  من متوسط إل منخفض. 

 صحة المجتمع وسالمته 

 : ات عىل صحة المجتمع وسالمته أثناء البناء ما يىلي حة للتأثي 
 تشمل تدابي  التخفيف المقير

 إدارة االتصال المجتمعي المناسبة كتوفي  معلومات مسبقة كافية  •

ن فقط.  •  القيام بوضع الفتات واضحة لقيود الوصول إل موقع البناء للمعنيي 

 تركيب سياج مناسب حول مواقع االنشاء •
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 تنظيم أعمال تخزين المواد لتقليل مساحة البناء •

 نخفض. سيؤدي ذلك إل تقليل تصنيف التأثي  من متوسط إل م

 الصحة والسالمة المهنية  

 : ات عىل الصحة والسالمة المهنية أثناء االنشاء ما يىلي حة للتأثي 
 تشمل اجراءات التخفيف المقير

 توفي  معدات البناء المناسبة )معدات الحماية الشخصية(.  •

•  . ي الموقع من حيث االمتثال لالنظمة والمعايي 
 عمليات تفتيش منتظمة فن

. تقديم المساعدة الطبي • ن  ة للعاملي 

 معلومات للعمال حول المخاطر المحتملة واجراءات الوقاية والقضاء.  •

 أدناه المزيد من اجراءات التخفيف الخاصة بالصحة والسالمة المهنية أثناء مرحلة االنشاء.  27الجدول  ويوضح 

 : مزيد من تدابي  تخفيف الصحة والسالمة المهنية أثناء مرحلة البناء 27الجدول 

الصحة   جانب
 والسالمة المهنية 

 إجراء التخفيف الموض به

 التدريب والكفاءة

ي البناء.  •
 تنفيذ برامج تدريبية مناسبة عىل الصحة والسالمة المهنية للعمال قبل البدء فن

 للتعامل مع اآلالت والمعدات ومواقع معالجة المواد  •
ً
 جيدا

ً
ن تدريبا ة والمدربي   ضمان استخدام العمال ذوي الخي 

ي ذلك المديرين ، مدربون وقادرون عىل أداء عملهم دون المخاطرة بسالمة أو صحة  •
ضمان أن جميع األشخاص ، بما فن

 أنفسهم أو العمال اآلخرين أو الناس. 

الحماية  معدات 
 الشخصية  

العمل   • أساليب  ن وتطبيق  للعاملي  المناسبة  الواقية  اآلمنة. يجب  ضمان توفي  معدات السالمة واألدوات والمالبس 
ض أن يرتديه العمال ومراقبتهم.  ي االعتبار ما يفير

 إعداد قائمة فحص السالمة مع األخذ فن

ي منطقة يوجد بها خطر من األجسام المتطايرة، مثل الشظايا أن يرتدي نظارات واقية   •
يجب عىل أي شخص يعمل فن

ي جميع األوقات. يجب أن يتم تثبيتها بإحكام عىل الوجه. ويجب عىل ع
ار فن مال اللحام حماية الوجه بالكامل من الشر

 الساخن واألشعة الساطعة باستخدام قناع اللحام. 

ي األنفاق( أن يرتدي واقًيا   •
يجب عىل أي شخص يتعرض لمستويات عالية من الغبار أو الغازات الخطرة )عند العمل فن

ي تناسب بشكل أكير راحة حو 
 ل األنف والفم. للجهاز التنفشي أو أقنعة الجهاز التنفشي الئر

ي منطقة يوجد بها خطر التعرض لصدمة عىل رأسه بسبب التساقطات أو الشظايا   •
يجب أن يرتدي أي شخص يعمل فن

ا حئر تكون فعالة تماًما، ويجب استبدال أي خوذات أو قبعات  
ً
ي جميع األوقات. يجب صيانتها جيد

قبعة صلبة فن
 صلبة تالفة أو متشققة عىل الفور. 

طلب من جميع   • اق أو سحق القدم. يجب عىل الذين  سي  ء حاد من اخير ي
العمال ارتداء أحذية أو أحذية قوية لمنع أي سر

ي القنوات ذات المياه الملوثة تجنب مالمسة اليد / القدم للماء ويجب أال يرتدوا النعال 
ي ظروف موحلة وفن

يعملون فن
ا. 
ً
 أبد

ات عاكسة لتجنب االصطدام با •  لمركبات. يجب عىل عمال الطرق ارتداء سير

( الصادر عن وزارة العمل األردنية بشأن إجراءات الوقاية من 12اعتماد اإلجراءات التالية بحسب التوجيهات رقم ) •
وس كورونا أثناء مشاري    ع البناء:   في 

o   رفع مستوى الوعي باإلجراءات الموض بها لمنع انتشارCOVID-19    من خالل توفي  المواد التعليمية
 المتاحة بسهولة 

o  ي يكير
ها من المواقع الئر تنظيف وتعقيم مواقع العمل والمساكن والحمامات والمطابخ والحافالت وغي 

 استخدامها يومًيا

o  ن ن / العاملي   توزي    ع الكمامات عىل جميع العاملي 

o  ن قبل دخول الموقع  وأثناء العمل وعند المغادرةفحص درجة الحرارة لجميع العاملي 

ترسيم الموقع وعالمات  
 التحذير

• hg  تقالية والبيضاء والحواجز ائط الي  سيم مثل االقماع واألضواء والعالمات األنبوبية والشر تأكد من تركيب أجهزة الير
ي المنطقة حول مناطق العمل. 

 لتنبيه حركة مرور المركبات القادمة والمشاة فن

ي لم يتم إنجازها والتحذير منها بواسطة الالفتات والمصابيح الكاشفة التأكد من عزل جميع أ •
كيب الئر عمال الحفر والير

ي الليل. 
 فن

ة إلبالغ الناس بمخاطر معينة وإلبعاد الناس عن مثل هذه المخاطر.  •  ضمان وضع عالمات التحذير الخطي 
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الصحة   جانب
 والسالمة المهنية 

 إجراء التخفيف الموض به

 بمجرد االنتهاء من العمل.  •
ً
 ضمان إعادة تأهيل الخنادق تدريجيا

سيم، وما إذا كانت موضوعة بشكل مناسب،  يجب أن   • تنظر قائمة فحص السالمة التحقق من استخدام أدوات الير
 وما إذا كان من السهل التعرف عليها وما إذا كانت عاكسة. 

 إدارة المرور

ي حركة المرور عند إعداد منطقة العمل وكيفية التعامل مع إغالق   •
كامل أو  تأكد من وجود خطط وإجراءات التحكم فن

ي للطرق ، وتقاطعات مغلقة ، وإغالق رصيف ، وما إل ذلك. 
 جزئ 

ي  •
ي أماكن بارزة لضمان سالمة النقل. يجب تثبيت الفتات النقل فن

التأكد من تركيب الفتات النقل وأنظمة اإلضاءة فن
ي قد تقع فيها الحوادث بسهولة )مراكز مأهولة، مدارس، مستشفيات، مناطق تجارية ، 

 إلخ(. األماكن الئر

ي حركة المركبات والشاحنات.  •
وع من أجل التحكم فن  وجود الراية عند مدخل وخروج موقع المشر

 أنشطة التنقيب

يجب توفي  عالمات تحذير وحواجز مادية مناسبة أو أغطية واقية لجميع الخنادق والحفر. يجب إقامة حواجز مادية   •
 حول جميع أعمال الحفر. 

ي  •
(. يجب    4مير )  1.2 يزيد عمقها عن  تتطلب الحفريات أو الخنادق الئر قدم( نظام حماية )مثل التدعيم الهيدروليكي

ي يبلغ عمقها  
قدًما( أو أكير نظام حماية مصمم خصيًصا لذلك الخندق بواسطة   20أمتار )  6أن يكون للخنادق الئر

بة مهندس معتمد ومعتمد من قسم الصحة والسالمة والبيئة. أثناء تصميم نظام الحماية ، يجب  مراعاة تصنيف الير
ات الناجمة عن الطقس أو المناخ ، وأحمال الشحن اإلضافية ،  ، وعمق القطع ، والتغي  بة 

ي للير
، والمحتوى المائ 

ي مكان قريب. 
ي يتم تنفيذها فن

 والعمليات األخرى الئر

ي جميع   •
ي يبلغ عمقها  يجب توفي  درج أو سلم أو منحدر أو أي وسيلة آمنة أخرى للوصول أو الخروج فن

 4الخنادق الئر
ن ، وعىل النحو الذي تم إنشاؤه   1.2أقدام ) ي للموظفي  ات كافية من السفر الجانئ 

( أو أكير ويجب وضعها عىل فير مير
ي وصول وخروج إن أمكن. 

 بواسطة مقاول. باإلضافة إل ذلك ، يجب إنشاء نقطئر

سمح  يجب توفي  حواجز حماية قياسية عىل جميع الممرات أو المنحدر  • ن أو ي  طلب من الموظفي  ات أو الجسور حيث ي 
 لهم بعبور الحفر أو الخنادق. 

ي الحفريات بوضع   •
ي يمكن أن تسقط أو تتدحرج فن

يجب حماية العمال من الحفريات أو المواد األخرى أو المعدات الئر
( من حافة الحفريا 1.2أقدام ) 4وتخزين هذه المواد أو المعدات عىل مسافة ال تقل عن   ت. مير

والمناطق  • والخنادق  الحفر  ألعمال  يومية  تفتيش  عمليات  إجراء  المختص  الشخص  عىل  يجب  العمل   بدء  قبل 
المجاورة وأنظمة الحماية ، كما هو مطلوب طوال النوبة. يجب إجراء عمليات التفتيش بعد كل عاصفة ممطرة أو  

از. أنشطة عمل غي  عادية عىل سبيل المثال نقل المعدات الثقيلة الزائد ن  ة أو االهير

 عىل موقف قد يؤدي إل انهيار   •
ً
ي الحفريات أو الخنادق إذا وجد الشخص المختص دليّل

سمح للعمال بالعمل فن لن ي 
 محتمل أو فشل نظام الحماية أو أي حالة خطرة أخرى. 

 إجراءات الطوارئ

ي منطقة الع •
 مل. يجب عىل جهة االتصال التأكد من أن خدمة المساعدة الطارئة موجودة فن

ي حالة الطوارئ، مثل من يجب إخطاره ومكان التجمع من أجل   •
يجب إطالع جميع العمال عىل ما يجب القيام به فن

ي يزور فيها 
ي المرة األول الئر

ن من قبل مدير الموقع فن . يجب نقل هذه المعلومات إل الموظفي  ن إحصاء عدد الموظفي 
 العامل الموقع. 

ي  
 

اث الثقاف  اآلثار والبر

: تشمل  ي أثناء مرحلة االتشاء ما يىلي
اث الثقافن حة لالثار الموقعة عىل اآلثار والير  اجراءات التخفيف المقير

ي   •
ي الموجودة فن

اث الثقافن ر لمواقع الير ي أي ضن
ازية المناسبة وخطة العمل حئر ال تتسبب فن اعتماد التدابي  االحير

 لمواقع. حالة حدوث أي من أنشطة إنشاء خطوط األنابيب بالقرب من هذه ا

ي   •
المبائن القديم وشظايا  اميك  والسي  القبور  )مثل  بالصدفة  ي 

الثقافن اث  الير اكتشافات  عن جميع  اإلبالغ  ضمان 
السياحة بذلك   ن صدور توجيهات وزارة  الحفر ال حي  السياحة، وتوقف أعمال  القديمة( عىل الفور إل وزارة 

 الخصوص. 

 منخفض.   سيؤدي ذلك إل تقليل تصنيف التأثي  من متوسط إل

 المخلفات 

 : حة لآلثار المتعلقة بالمخلفات أثناء مرحلة اإلنشاء ما يىلي
 تشمل اجراءات التخفيف المقير

 تنفيذ خطة إدارة النفايات أثناء االنشاء.  •
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 اإلدارة السليمة للنفايات واجراءات االستعداد ألي طارئ   •

 تنظيم أعمال جدولة التخزين لتقليل مساحة البناء.  •

 تقليل تصنيف التأثي  من متوسط إل منخفض. سيؤدي ذلك إل 

 االجراءات التخفيفية أثناء مرحلة التشغيل  

يائية    بيئة فب  

 الضوضاء  

ي مبئن مغلق وعملها  
يجب عىل المشغل إجراء صيانة دورية لمحطة الضخ المعززة للضغط والتأكد من تركيب المضخة فن

 بالشكل الصحيح. 

 البيئة البيولوجية  

لضخ المعززة التأكد من تنفيذ إجراءات الحد من الضوضاء ويجب عىل المشغل توعية العمال  يجب عىل مشغل محطة ا

ية.   بشأن الحفاظ عىل الحياة الي 

 البيئة االجتماعية  

 االقتصاد المحىلي وسبل العيش  

عىل   يجب  ذلك،  ومع  التخفيفية.  االجراءات  إل  حاجة  توجد  ال  وبالتالي  إيجابًيا،  التأثي   أولوية  يعتي   إعطاء  المشغل 

 .  التوظيف للمجتمع المحىلي

 صحة المجتمع وسالمته 

 يعتي  التأثي  إيجابًيا، وبالتالي ال توجد حاجة إل االجراءات التخفيفية. ومع ذلك، يجب عىل المشغل: 

بها   • المعمول  المعايي   ألفضل  وع  المشر تلبية  خالل ضمان  من  المياه  جودة  عىل  للحفاظ  ي 
الكافن الضغط  تطبيق 

 والممارسات 

ي لم يتم تحديد   •
ي ذلك سجالت التشيبات السابقة والمياه الئر

تنفيذ برنامج للكشف عن التشب وإصالحه )بما فن

ها   لتحديد مناطق المشاكل المحتملة(  - مصي 

ي الشامل لمراقبة جودة المياه الذي تنفذه سلطة المياه  مراجعة ن •
نامج الوطئن تائج جودة المياه المقدمة كجزء من الي 

اتها الخاصة.   األردنية باستخدام مختي 

 المخلفات 

، وبالتالي ال توجد حاجة إل االجراءات التخفيفية. 
ً
 يعتي  التأثي  ضئيّل
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وع  إطار عمل  ي المشر
 
 اصحاب المصلحة ف

ا لأل 
ً
رة وإبقائها عىل  وفق اك المجتمعات المتضن ، يعد إشر ي

نظمة الوطنية ودليل االستدامة الصادر عن بنك التنمية األلمائن

وع عنًضا مهًما يساعد الجهة المنفذة عىل تجنب اآلثار والمخاطر البيئية واالجتماعية السلبية.  اطالع خالل مراحل المشر

وع إل جانب آلية التظلم  يحدد هذا الفصل فئات أصحاب المصلحة وأنشطة   حة المتعلقة بتنفيذ المشر المشاركة المقير

 الخاصة بهم. 

 تحديد أصحاب المصلحة 

وع أو أصحاب  ن الذين يتأثرون بشكل مباشر بأنشطة المشر يتم تصنيف أصحاب المصلحة إل أصحاب المصلحة الداخليي 

ن الذين يتأثرون بشكل غي  مباشر أثناء تنفيذ ا وع ويعرض  المصلحة الخارجيي  قائمة أصحاب المصلحة    28الجدول  لمشر

 . ن ن والخارجيي   الداخليي 

 : أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون28الجدول 

 أصحاب المصلحة فئة صاحب المصلحة 

 أصحاب المصلحة الداخليون

سلطة   ي 
المياه موظفن

 االردنية 
ي الصيانة والعمليات ، إلخ. 

ن وموظفن  من سلطة مياه، مثل المديرين والمهندسي 
ً
 وإناثا

ً
ن ذكورا  وهذا يشمل الموظفي 

الرئيسيون  المقاولون 
 والمقاولون الفرعيون 

ي أنشطة البناء )مرحلة االنشاء(. 
 المقاولون والمقاولون الفرعيون العاملون فن

 المشغلون المسؤولون عن التشغيل والصيانة اليومية )مرحلة التشغيل(.  المشغلون 

 أصحاب المصلحة الخارجيي   

 الجهات الحكومية 
ارة وزارة البيئة، وزارة اإلدارة المحلية، وزارة األشغال العامة واإلسكان، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة النقل، وزارة الزراعة ، وز 

 واالاثار إلخ. السياحة 

ن الباشا  البلديات ى / بلدية العارضة / بلدية عي   بلدية السلط الكي 

 اعضاء المجتمع المحىلي 
قادة المجتمع، الرجال والنساء العاملون، الرعاة والمزارعون، أرباب األش من الذكور واإلناث، القوى العاملة والعاطلة عن العمل،  

 الشباب والطالب. 

ي منظمات 
ي المحلية، والمنظمات النسائية المحلية، وجمعيات التعاون المحىلي ، إلخ.  المجتمع المدئن

 منظمات المجتمع المدئن

 الوكاالت الدولية 
ي المنطقة مثل وكالة التنمية األلمانية )

ي تمول المشاري    ع فن
(، والوكالة اليابانية للتعاون  GIZوهذا يشمل وكاالت التمويل الدولية الئر

ي )JICAالدولي )
. AFD( ، والوكالة الفرنسية للتنمية )UNDP(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ي  (، واالتحاد األوروئ 

اك أصحاب المصلحة    أنشطة إشر

ي  
وع. حيث أنه يساعد سلطة المياه فن مشاركة أصحاب المصلحة هي عملية شاملة يتم إجراؤها طوال دورة حياة المشر

وع. الحصول عىل عالقات بنا  ي تعتي  مهمة لإلدارة الناجحة للمخاطر البيئية واالجتماعية للمشر
 ءة وشيعة االستجابة والئر

ن يلخص   ي حي 
وع فن اك أصحاب المصلحة داخلًيا وخارجًيا أثناء تنفيذ المشر ا لذلك، يجب تنفيذ أنشطة إشر

ً
الجدول  وفق

حة.  29  أنشطة المشاركة المقير

اك أصحاب المصلحة 29الجدول   : أنشطة إشر

أصحاب   اك  إشر نشاط 
 المصلحة

 مسؤولية  المجموعة المكان المحتمل  نوع المعلومات المقدمة 

  االنشاءقبل بدء مرحلة 
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أصحاب   اك  إشر نشاط 
 المصلحة

 مسؤولية  المجموعة المكان المحتمل  نوع المعلومات المقدمة 

المؤسسات   مع  التشاور 
 الحكومية ذات العالقة 

المطلوبة  التصاري    ح  مناقشة 
ي  
الئر األخرى  المراقبة  ومتطلبات 

عمليات  ي 
فن مطلوبة  ستكون 

 االنشاء. 

 يتم تحديده  
ذات  والبلديات  الوزارات 
ى   الكي  السلط  )بلدية  الصلة 

 وبلدية العارضة(
 سلطة المياه

 االجتماع االفتتاجي ل : 

المقاولون   / المقاولون 
 / المؤقتون  والعمال  الفرعيون 

 المشغلون

إدارة  خطة  عىل  الموافقة 
ممارستها   ستتم  ي 

الئر التظلمات 
أثناء مرحلة االنشاء وإبالغ جميع  
وتزويد  المصلحة  أصحاب 
بمدونة  المصلحة  أصحاب 
وإجراء  للعمال  السلوك  قواعد 

 التدريب المناسب. 

ي مقر المقاول
 المقاول  المقاولون بأنواعهم  فن

  مرحلة االنشاء

المجتمع   أفراد  مع  التواصل 
 المحىلي 

الحفاظ عىل قناة اتصال مفتوحة  
أفراد   مع  االنشاء  مرحلة  طوال 
حالة   ي 

فن المحىلي  المجتمع 
 الشكاوى / التظلمات. 

 بالموقع

 

 طوال مرحلة االنشاء. 

 المقاول  أعضاء المجتمع المحىلي 

مع   /  اجتماعات  الوزارات 
األخرى   الحكومية  المؤسسات 

 ذات الصلة 

البيئية   اإلدارة  خطة  تنفيذ 
 واالجتماعية ومتطلبات المراقبة. 

مكاتب   أو  المياه  سلطة 
آخر   موقع  أي   / المقاول 
سلطة  ن  بي  عليه  متفق 
والمؤسسات  المياه 

 الحكومية. 

 

 طوال مرحلة االنشاء. 

/ كبار   الصلة  ذوو  الموظفون 
وصناع القرار داخل  المديرين  

والمؤسسات  المياه  سلطة 
 الحكومية األخرى ذات الصلة 

تحت  المقاول 
اف سلطة المياه  إشر

 فرص التوظيف 

العمل   فرص  عن  معلومات 
والتدريب  المطلوبة  والمهارات 
إل   والوصول  المقدم  والدعم 

 المعلومات. 

ذات  ونية  االلكير المواقع 
التواصل   وسائل  الصلة، 

، الصحف.   االجتماعي
 المقاول  المجتمع المحىلي واإلقليمي 

  مرحلة التشغيل 

اجتماعات مع الموظفي   خاصة  
أنشطة   ي 

 
ف يشاركون  الذين 

 التشغيل والصيانة 

المتاحة   التظلم  بآلية  إبالغهم 
 وكيف يمكنهم الوصول إليها. 

ي المشغل. 
ي مبائن

ن والعمال فن  المشغل الموظفي 

 فرص التوظيف 

العمل   فرص  عن  معلومات 
والتدريب  المطلوبة  والمهارات 
إل   والوصول  المقدم  والدعم 

 المعلومات. 

ذات  ونية  االلكير المواقع 
التواصل   وسائل  الصلة، 

، الصحف.   االجتماعي
 المشغل المجتمع المحىلي واإلقليمي 

 آليات شكوى أصحاب المصلحة  

اعات المحتملة مع أصحاب المصلحة الذين قد تتأثر مصالحهم وحلها عىل  يجب اعتماد آلية رسمية للتظلم لرصد   ن الين

ي  
ي جميع التعليقات والشكاوى الواردة من أي من أصحاب المصلحة ومعالجتها بطريقة مناسبة وفن

الفور، ولضمان النظر فن

 الوقت المناسب. 

 آلية الشكوى العامة  

 يجب أن تتضمن آلية الشكوى العامة الخطوات التالية: 
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وع   • ن أثناء مراحل انشاء المشر يجب إسناد مسؤولية التعامل مع تظلمات المجتمع إل موظف اتصال مجتمعي معي 

ة إل   ي كل شكوى سواء من فرد أو مجتمع وسيتم إرسال رد عىل كل شكوى محددة مباشر
وتشغيله. سيتم النظر فن

 الطرف الذي قام برفعها. 

ي س •
فن وإدراجها  الشكاوى  تعليقات  تلخيص  أو  يجب  بالشخص  واالتصال  االسم  يحتوي عىل  / سجل  جل رسمي 

ن يحق لألفراد طلب الحفاظ عىل   ي حي 
ي قدمت الشكوى، وتاري    خ الرد المرسل إل مقدم الشكوى. فن

المجموعة الئر

 شية أسمائهم. 

يد اإلل • يد أو الي  ي أو  يجوز ألي شخص أو جهة إرسال تعليقات و / أو شكاوى شخصًيا، عي  مركز االتصال أو الي 
وئن كير

 الفاكس إل معلومات االتصال المعلنة من قبل سلطة المياه أو األطراف المنفذة )أي المقاول / المشغل(. 

ي قدمت   •
سيتم الرد عىل جميع التعليقات والشكاوى إما شفهًيا أو كتابًيا كما هو محدد من قبل الشخص أو الجهة الئر

ا لنموذج التظلم. 
ً
 الشكوى وذلك وفق

اف   • ي غضون يجب االعير
ي غضون  5بالتظلمات فن

 يوًما.   20أيام، ثم الرد عليها فن

اف عليها من قبل سلطة مياه االردنية   ( واإلشر ن ستتم إدارة المظالم المتعلقة بأنشطة االنشاء من قبل المقاول )المقاولي 

اف عىل أعمال وأنشطة    عن اإلدارة واإلشر
ً
اف الذي سيكون مسؤوال ن مما يضمن تنفيذ  بدعم من استشاري اإلشر المقاولي 

ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ويجب اإلعالن 
وع المنصوص عليها فن أنشطة االنشاء بما يتوافق مع متطلبات المشر

)مثل  المحلية  اإلعالم  االنشاء من خالل وسائل  أنشطة  بدء  قبل  للجمهور  ن  بالمقاولي  الخاصة  االتصال  عن معلومات 

ي األماكن العامة. الصحف( أو من خالل الفتا
وع فن  ت المشر

 عن التعامل مع المظالم العامة من خالل  
ً
خالل مرحلة التشغيل، سيكون المشغل )أي سلطة المياه االردنية( مسؤوال

 .  اإلدارة المعنية المسؤولة عن االتصال المجتمعي

ا لمعلوم
ً
ا أن تكون آليات التظلم من خالل نماذج وزارة المياه والري وفق

ً
 ات االتصال التالية: يمكن أيض

 117166مركز الشكاوي عىل الرقم  •

 0791500686تطبيق الواتس اب عىل الرقم:   •
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 (25الشكل استمارة الشكاوى عىل موقع وزارة المياه والري )

 

 : نموذج الشكوى من وزارة المياه والري25الشكل 
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ي التظلمات، ومعالجة التظلمات، وقرار حل  
ي إلدارة المظالم تحت أربعة مستويات رئيسية، وهي تلفر

يقع التنظيم الوظيفن

 الرئيسية والكيانات المسؤولة عن كل مستوى.  المهام 30الجدول المظالم، وتنفيذ القرار. يعرض 

ي إلدارة التظلمات30الجدول 
 :التنظيم الوظيفن

 الجهة المسؤولة المرحلة المهام  المسنوى 

 استالم ومعالجة وفحص وتوثيق التظلم استالم الشكوى 
 المقاول  االنشاء 

 المشغل التشغيل 

 مراحل التظلمات 

وع ▪  التفتيش عن السبب / الصلة بالمشر

ي  ▪  التفتيش عن تقييم االرتباط السبئ 

اح التدابي  / التوصيات ▪
 تقييم اقير

 االنشاء 
استشاري   / مياه  سلطة  المقاول، 

اف  اإلشر

 المشغل / سلطة مياه   التشغيل 

 قرار حل التظلم 

 اتخاذ القرارات ذات الصلة  ▪

الجهة  ▪  / الشخص  مع  القرار  مناقشة 
رة   المتضن

ي الرضا  ▪
 التحقيق فن

 توقيع اتفاقية / قرار التظلم  ▪

 االنشاء 

اف  استشاريسلطة المياه /   اإلشر
 التشغيل 

 تنفيذ القرار 
 القرار  تنفيذ تدابي    ▪

اف ومراقبة التنفيذ  ▪  االشر

 المقاول  االنشاء 

اف  استشاريسلطة المياه /   التشغيل  اإلشر

 آلية شكاوى الموظفي    

ي مكان العمل بطريقة عادلة وشفافة  ويسهل ستسمح آلية  
اعات أو المخاوف فن ن تظلم الموظف / العامل بمعالجة الين

ية ) (، فإن ما HRالوصول إليها. عىل الرغم من أن آلية تظلم الموظف يجب أن تكون متوافقة مع سياسة الموارد البشر

ن / ا ن وينطبق عىل جميع الموظفي  وع. يىلي هو إجراء موحد لشكوى الموظفي  ي المشر
ن فن ن المشاركي   لعاملي 

وع:  ة المشر  يرد أدناه إجراء موجز لتقديم التظلم وسيتم استخدامه كدليل طوال فير

فه.  •  عند حدوث حدث ما، يجب عىل الموظف / العامل تقديم شكوى مكتوبة إل مشر

•   ، ن في  ي حال عدم رضن الموظف / العامل عن استجابة المشر
فيمكنه  يجب عىل المدير المباشر الرد وفن

ية.   توجيه التظلم إل قسم الموارد البشر

ي   •
ن
ف ويرغب  االستجابة  عن  العامل   / الموظف  رضن  عدم  حال  ي 

ن
وف الرد  ية  البشر الموارد  عىل  يجب 

 االستئناف، فيمكنه توجيه التظلم إل مستوى أعىل أو لإلدارة. 

ي ينتمي إليها(  إذا كان الموظف غي  راٍض عن استجابة اإلدارة العليا فيمكنه االتصال بمنظم •
ة العمال )الئر

 عند الحاجة للحصول عىل مزيد من المشورة والمساعدة. 

وحل   محاٍم  ن  تعيي  الموظف  بإمكان  يزال  فال  الداخلية،  التظلم  ي إلجراءات 
النهائ  القرار  عن  راٍض  غي   الموظف  إذا كان 

ي المحكمة. 
 المشكلة فن
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 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  

 بيئية واالجتماعية أهداف خطة االدارة ال 

ي يجب  ESMPتتكون خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )
( من مجموعة من االجراءات التخفيفية واجراءات المراقبة الئر

الخطة   تتضمن  مقبولة. كما  مستويات  إل  تقليلها  أو  تعويضها  أو  السلبية  البيئية  اآلثار  للتخلص من  االعتبار  ي 
فن أخذها 

ي يجب اتخاذها لتنفيذ هذه اإلجراءات. اإلجراءات الالزمة 
 الئر

يوافق عليها صاحب   الموقع ويجب أن  ي 
لتعكس األنشطة فن الخطة وثيقة تشغيلية سيتم تحديثها بشكل متكرر  تعتي  

وع المختلفة.  ا ألنشطة المشر
ً
وع سيتم مراجعة الخطة وتنقيحها وفق  العمل ومع بدء أنشطة المشر

وع بتطوير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أثناء أنشطة االنشاء لمعالجة جميع  سيقوم المقاول المسؤول عن تنفيذ ا لمشر

  
ً
حة، فضال ي هذه الوثيقة، وتقديم وصف تفصيىلي لالجراءات التخفيفية المقير

المخاطر البيئية واالجتماعية المحددة فن

ي ستكون أجريت بواسطتهم. 
 عن أنشطة المراقبة الئر

ي سيتم من خاللها تحقيق  يجب عىل المقاول تحديد األه
ي خطته ويجب أن يوضح بالتفصيل الوسائل الئر

داف والغايات فن

ية والمادية.   هذه األهداف والغايات ويجب أن يشمل ذلك الموارد المالية والبشر

ية المحددة  حددت خطة اإلدارة البيئية اإلطارية هذه االجراءات المطلوبة إلزالة أو تقليل أو تعويض االثار البيئية واالجتماع

 :  كما يىلي

وع وتشغيله.  .1 ي سيتم تنفيذها أثناء إنشاء المشر
 إجراءات التخفيف الئر

2.  .  اإلشارة إل الضوابط والمعايي 

 مسؤوليات تنفيذ الخطة.  .3

 متطلبات التحقق والمراقبة والتدريب.  .4

 متطلبات تقديم التقارير  .5

ي تقييم نجاح االجراءات التخفيفية الم
ي تم تحديدها. وبالتالي  عنض الرصد له أهمية خاصة فن

وضوعة لآلثار الهامة الئر

المراقبة   وتكرار  مراقبتها  يجب  ي 
الئر المعامالت  لتشمل  والتشغيل  االنشاء  عمليات  مراقبة  خطط  تطوير  يجب 

 والمسؤوليات. 

 إطار عمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة االنشاء 

ن عىل المقاول تنفيذها من أجل إزالة أو تقليل اآلثار البيئية واالجتماعية   31الجدول  يعرض   ي يتعي 
االجراءات التخفيفية الئر

وع ويحتاج المقاول إل تطوير العديد من الخطط واإلجرا  ي المشر
ءات لهذا الغرض  المحتملة المرتبطة بأنشطة االنشاء فن

ن إطار عمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ) ن يجب تضمي  ي حي 
ي  ESMPوتكييفها مع موقع العمل. فن

( لمرحلة االنشاء فن

ي االعتبار من قبل المقاول وسيتم تطويرها وتنفيذها  
وثائق العطاء للمقاول للتأكد من أن جميع المتطلبات قد تم أخذها فن

 خالل مرحلة االنشاء. 
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 االنشاء : اطار عمل خطة االدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة 31الجدول 

ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 التقييم بعد التخفيف االجراءات التخفيفية التقييم التأثي  المحتمل 
المسؤولية 
 المؤسسية

بة والمياه   الجوفية الير

بة   االنشاء يمكن أن تؤدي االنسكابات العرضية أثناء   إل تلوث الير
ن قد تنشأ بعض  ي حي 

والمياه الجوفية بالقرب من موقع االنشاء فن
التشحيم  ومواد  للوقود،  ي 

العرضن االنسكاب  عن  االنسكابات 
الكيميائيةومياه الضف الصحي وكذلك التشب من مرافق ومواقع 

بة غي  المحمية بشكل كاٍف إذا لم وا اذا ما  تخزين النفايات الصل
تسبب   أن  يمكن  مناسب،  بشكل  االنسكابات  مع  التعامل  تم 
ن  المحليي  للسكان  والسالمة  بالصحة  تتعلق  مشاكل  االنسكابات 
ي المنطقة

ار طويلة األجل للمزروعات وتزويد المياه فن  .وحئر أضن

-M1 

 صيانة دورية للمركبات  •
ي منشآت آمنة معتمدة من  تخزين  •

النفايات الخطرة والصحية والنفايات فن
 البلدية المعنية. 

مزاريب   • مع  خرسانية  منصات  عىل  للتشب  مانع  وقود  مخزن  تركيب 
ي يتم مراقبتها بشكل دوري وإصالحها أو استبدالها  

وفواصل شحوم ، والئر
 عند الحاجة. 

 . وقوف المركبات عىل منصات مرصوفة كلما أمكن ذلك •
نوع   • عىل  تعتمد  بطريقة  منها  التخلص   / ومعالجتها  الملوثة  بة  الير عزل 

 الملوث 

-L1  المقاول 

 جودة الهواء

المياه  أثناء إعادة تأهيل شبكة تزويد  المتولد  الغبار  سوف ينشأ 
مثل   أنشطة  من  الجديدة  الداعمة  الضخ  محطة  وبناء  الحالية 

 الحفر. حركة المرور من وإل موقع البناء، ومن 
استخدام  عند  العادم  االدخنة  بسبب  ا 

ً
أيض الهواء  جودة  ستتأثر 

 شاحنات قديمة وال يتم صيانتها بانتظام. 
بة،   الير ونوع  البناء،  أنشطة  عىل  المتولدة  الغبار  ستعتمد كمية 
ومحتوى الرطوبة، وشعة الرياح، وهطول األمطار، وحركة مرور  

وخصائص   المركبات،  ونوع  الغبار  المركبات،  سيكون  الطرق. 
بة ذات النسيج  ي مناطق الير

ة الجفاف فن المتشب أكي  خالل فير
الناعم. نظًرا ألن الهواء جاف بشكل عام، ويقع موقع البناء بالقرب  
ا إل مرتفع. 

ً
 من المناطق السكنية، يمكن أن يكون التأثي  متوسط

-M1 
 رش الماء لمنع تولد الغبار.  •
. تقليل مساحات البناء إ •  ل الحد األدئن
 القيام بصيانة جميع المركبات وآليات البناء بانتظام.  •

-L1  المقاول 

 الضوضاء 

بة    ما ينتج الضجيج عن عمل الحفارات ومعدات تحريك الير
ً
عادة

وحركة المرور من توريد مواد البناء والمولدات واألنشطة األخرى  
ي والحفر وما إل  المتعلقة بالبناء )اللحام والطحن والطرق  

الهوائ 
تأهيل  إعادة  أنشطة  األنشطة خالل  تنتج هذه  أن  يمكن  ذلك(. 
المياه   إمدادات  شبكة  هيكلة  وإعادة  الحالية،  الضخ  محطات 

 الحالية وبناء محطة الضخ التعزيزية الجديدة. 
ن سيتم  ي حي 

نوع التأثي  مؤقت، ألنه يتعلق بمرحلة االنشاء فقط. فن
ة من هذا التأثي  احتواؤه محلًيا ولن تتأ   .ثر مساحة كبي 

-M1 

ام الصارم بساعات العمل )خالل النهار( من الساعة   • ن صباًحا حئر    6االلير
 مساًء.  8الساعة 

ي شاحنات البناء ومشغىلي المعدات إليقاف تشغيل المحركات   •
توعية سائفر

 الخاملة )المتوقفة عن العمل( 
لألذن   • وحماية  ن  لألذني  غطاء  مناطق  توفي   ي 

فن ن  والموظفي  ن  للعاملي 
 الضوضاء العالية

ا ويتم صيانتها بانتظام   •
ً
ي يتم صيانتها جيد

 استخدام المركبات الحديثة الئر
حاويات   • ي 

فن وضعها  أو  الثقيلة  والمعدات  المولدات  جميع  عزل  ضمان 
 لتقليل مستويات الضوضاء المحيطة

ام بأنظمة اإلدارة البيئية والتنسيق مع ال • ن  جهات المعنيةااللير

-L1  المقاول 

 البيئة البيولوجية 

غي    أرض  استخدام  سيتم  الجديدة،  التعزيز  مضخة  النشاء 
للتخلص   ن يستخدم جزء من األرض حالًيا  ي حي 

المطورة حالًيا فن
اض أن هذه االرض   ي من نفايات البناء. لذلك، يمكن افير

العشوائ 
ن سيتم تأهيل  ي حي 

موطن غي  حساس، أي أن التأثي  منخفض. فن
بي قائمة  منشآت  داخل  القائمة  الضخ  ستكون محطات  نما 

-L1 

الزراعية   • ي 
األراضن عىل  تكون  أن  وتجنبها  الوصول  طرق  إنشاء  من  الحد 

ورية بعد اإلنشاء.  ي لن تكون ضن
 وإغالق الطرق الئر

تجنب قطع األشجار، وعندما ال يمكن تجنب ذلك، عىل المقاول التواصل   •
إعادة  عملية  وإجراء  الموافقة  للحصول عىل  البيئة  ووزارة  الزراعة  بوزارة 

 الزرع. 

-N1  المقاول 
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ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 التقييم بعد التخفيف االجراءات التخفيفية التقييم التأثي  المحتمل 
المسؤولية 
 المؤسسية

ي سيتم إعادة تأهيلها داخل الطرق القائمة، وبالتالي  
الشبكات الئر

ي االعتبار عىل المستقبالت الحساسة  
ال يتم أخذ أي آثار محتملة فن

 بيولوجًيا 

الغطاء  • الستعادة  الرئيشي  الخط  مد  استكمال  بعد  بة  الير غطاء  استبدال 
 . ي بشكل طبيعي

 النبائر
ام بإجراءات التخلص الس • ن  ليم من المياه العادمة. االلير
 حظر الصيد من قبل عمال البناء.  •

 تقليل حركة اآلالت عىل األرض الطبيعية.  •

االقتصاد المحىلي وسبل  
 العيش

وع فرص عمل من خالل خلق وظائف مؤقتة  سينتج عن المشر
ن والعمال وكذلك القوى العاملة شبه  ن المهنيي  لكل من الموظفي 

 الماهرة. 
ن   لتحسي  إمكانية  هناك  وع،  المشر مكونات  جميع  إنشاء  أثناء 
وال  إلخ(   ، واإلقامة  للعمال،  الغذاء  )إمدادات  المحىلي  االقتصاد 

 . ي
توقع استمالك األراضن  ي 

ي الشوارع عىل طول موقع 
ن فن ي حالة العثور عىل الباعة الجائلي 

فن
االنشاء )إعادة هيكلة / إعادة تأهيل شبكة تزويد المياه(، يجب  

 تخاذ االجراءات الالزمة إلجراء النقل المؤقت بأمان. ا

+M1 
 • تضمن سلطة المياه بالتعاون مع المقاول أن النقل المؤقت آمن. 

ي التوظيف للمجتمع المحىلي 
 • تعط األولوية فن

+M1  المقاول 

 النقل والمرور

سيتم نقل مواد االنشاء ألعمال الحفر من خارج الموقع وسيؤدي  
إل   إل  ذلك  الوصول  المرور عىل طول طرق  تدفق حركة  زيادة 

ي تنقل مواد البناء 
الموقع أثناء عمليات االنشاء من المركبات الئر

القائمة  الخنادق حيث توجد األنابيب  ي 
وسيتم وضع األنابيب فن

المناطق  بعض  إل  مقيد  وصول  هناك  سيكون  أنه  ي 
يعئن هذا 

 )معظمها مناطق سكنية( أثناء االنشاء. 

-M1 
كات المحلية.  •  تركيب هياكل مؤقتة من الطريق حيث يتم مد األنابيب للشر
•  . ي

 إبالغ صاحب العمل المحىلي بأنشطة البناء والجدول الزمئن
رين.  • ن المتضن  االتصال السليم والتنسيق مع المالكي 

-L1  المقاول 

ي 
. سيؤدي وصول القوى العاملة إل زيادة حركة المرور، خاصة فن

 الصباح والمساء. ساعات 
-M1 

 إدارة االتصال المجتمعي المناسبة كتوفي  معلومات مسبقة كافية   •
 القيام بتوجيه واضح لحركة مرور عىل طول طرق الوصول المحددة.  •

-L1  المقاول 

المجتمع   صحة 
 وسالمته 

وسالمة   صحة  عىل  معتدلة  سلبية  آثار  حدوث  المتوقع  من 
ألعمال   نتيجة  المياه  السكان  تزويد  نظام  تأهيل  إلعادة  االنشاء 

وبناء محطة الضخ الداعمة الجديدة. هناك مخاطر محتملة من 
البناء.  أثناء  بالسكان  المأهولة  المناطق  ي 

فن المفتوحة  الخنادق 
جانب آخر من جوانب صحة المجتمع وسالمته هو زيادة حركة  

ي إذا لم يتم تنظيمها يمكن أن تؤدي إل وق
 وع حوادث. المرور، والئر

ي القوى العاملة خطًرا إضافًيا  19-جوانب كوفيد
ي الزيادة فن

: ستعئن

حيث   والمقاصف،  األسواق   / المتاجر  ي 
فن خاصة  السكان،  عىل 

 سيكون هناك المزيد من الناس. 

-M1 

 إدارة االتصال المجتمعي المناسبة كتوفي  معلومات مسبقة كافية   •
ن  • للمعنيي  البناء  موقع  إل  الوصول  لقيود  واضحة  الفتات  بوضع  القيام 

 فقط. 
 تركيب سياج مناسب حول مواقع االنشاء  •
 تنظيم أعمال تخزين المواد لتقليل مساحة البناء •

-L1  المقاول 

والسالمة   الصحة 
 المهنية

ات عىل   وع، ترتبط التأثي  أثناء مرحلة انشاء جميع مكونات المشر
الحفر  وأعمال  والسالمة،  النظافة  بمخاطر  والسالمة  الصحة 
أو   ورفع  بيئات صاخبة،  ي 

فن والعمل  الثقيلة،  اآلليات  مع  والعمل 
الخنادق   مخاطر  .وتعد  والحوادث  الثقيلة،  األحمال  تحميل 

 آلمنة. المفتوحة أحد الجوانب المهمة وغي  ا

-M1 

 توفي  معدات البناء المناسبة )معدات الحماية الشخصية(.  •
•  . ي الموقع من حيث االمتثال لالنظمة والمعايي 

 عمليات تفتيش منتظمة فن
•  . ن  تقديم المساعدة الطبية للعاملي 
 معلومات للعمال حول المخاطر المحتملة واجراءات الوقاية والقضاء.  •
 . 1 8الرجوع إل الجدول • 

-L1  المقاول 
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ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 التقييم بعد التخفيف االجراءات التخفيفية التقييم التأثي  المحتمل 
المسؤولية 
 المؤسسية

: ستحتاج القوى العاملة إل العمل عىل مقربة 19-جوانب كوفيد

الحد  عىل  الحفاظ  عىل  القدرة  ودون  غالًبا  البعض  بعضها  من 
ا عىل التنقل من 

ً
األدئن من المسافة المطلوبة. وينطبق هذا أيض

أو   ي األسواق 
البناء وأوقات الراحة فن ي مركبات 

البناء فن وإل موقع 
 ف أو المحالت التجارية. الشوارع أو المقاص

ي 
اث الثقافن  اآلثار والير

وع ضمن   ال يتوقع القيام بأي أعمال حفر أو بناء لتنفيذ هذا المشر
. نظًرا ألن أنشطة   ي

أي مواقع أثرية أو مواقع ذات أهمية تراث ثقافن
البناء ستكون ضمن الطرق القائمة أو عىل أرض غي  مطورة كموقع 

الضخ   آثار محطة  يتوقع حدوث  ال  النحو،  هذا  وعىل  الداعمة. 
أثناء انشاء  ي ومواقع الموارد األثرية 

اث الثقافن سلبية عىل هذا الير
محطة الضخ الداعمة. ومع ذلك، قد يتم الكشف عن قطع أثرية  

 غي  معروفة أثناء أنشطة الحفر لتأهيل الشبكة. 

-M1 

عام   الصادرة  ومواده  اث  الير بقانون  المعرفة  المقاول  عىل  يجب   •2005   ،
ومواده وتعليماته وتعديالته، من   1988لعام  21وكذلك قانون اآلثار رقم 

ي 
. فن ي

ي حالة ظهور أي موقع أثري او ترائر
ي فن
اث الثقافن أجل التعامل مع الير

 حالة وجود اكتشافات أثرية أثناء البناء  
ر اعتماد التداب • ي أي ضن

ازية المناسبة وخطة العمل حئر ال تتسبب فن ي  االحير
إنشاء  أنشطة  من  أي  حدوث  حالة  ي 

فن الموجودة  ي 
الثقافن اث  الير لمواقع 

 خطوط األنابيب بالقرب من هذه المواقع. 
القبور   • ي بالصدفة )مثل 

الثقافن اث  الير ضمان اإلبالغ عن جميع اكتشافات 
ي  
اميك القديم وشظايا المبائن القديمة( عىل الفور إل وزارة السياحة، والسي 

بذلك  السياحة  وزارة  توجيهات  صدور  ن  حي  ال  الحفر  أعمال  وتوقف 
 الخصوص. 

-L1  المقاول 

 المخلفات
جميع   ذلك  ويشمل  االنشاء.  مرحلة  أثناء  النفايات  توليد  سيتم 
الرمادية،  والمياه  الصلبة،  والنفايات  البناء،  مخلفات  أنواع 

 المؤقتة، والمعدات مثل األسوار والالفتات. والمنشآت 
-M1 

الجهات   مع  بالتنسيق  االنشائية  العمليات  أثناء  النفايات  إدارة  تنفيذ خطة   •
 المعنية 

البيئة بحال ظهور نفايات خطرة واالحتفاظ بسجل يثبت   التنسيق مع ةوارة 
 التخلص اآلمن من النفايات 

 اإلدارة السليمة للنفايات واجراءات االستعداد ألي طارئ  •
 تنظيم أعمال جدولة التخزين لتقليل مساحة البناء.  •

-L1  المقاول 
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ي ذلك تواتر المراقبة والموقع والمسؤولية المؤسسية.  32الجدول  يعرض 
 أنشطة المراقبة أثناء اإلنشاء بما فن

 : لمراقبة أثناء البناء 32الجدول 

ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 المسؤولية المؤسسية  الموقع التكرار  إجراءات المراقبة

بة والمياه الجوفية   الير

بة.   • الفحص البضي للمناطق المضطربة داخل وحول مواقع البناء لتفقد تعرية الير
ها  • الفحص البضي للمركبات واآلالت والمعدات من تشب الزيوت والشحوم وغي 

 منتظم. • التأكد من إفراغ خزانات التجميع عىل أساس 
ا  
ً
• فحص بضي لمنطقة تخزين النفايات ومنطقة تخزين المواد الكيميائية ومنطقة تخزين الوقود بحث

 عن االنسكابات والتشبات. 
 • االحتفاظ بسجالت التخلص من المخلفات الخطرة بالتنسيق مع وزارة البيئة 
 شحوم وما إل ذلك. • الفحص البضي للمركبات واآلالت والمعدات للكشف عن تشب الزيوت وال

 مواقع االنشاء شهري
وزارة المياه والري / وزارة البيئة /  

اف   استشاري اإلشر

 جودة الهواء

 • التأكد من تغطية المواد المخزنة. 
 • الفحص البضي المنتظم ومراقبة اآلالت والمعدات المستخدمة. 

 • االحتفاظ بسجل ألنشطة الصيانة. 
 • مراقبة رش المياه. 

 مواقع االنشاء اسبوعي 
وزارة المياه والري / وزارة البيئة /  

اف   استشاري اإلشر

 مستوى الضوضاء 
ام  ن  • مرقابة االلير

 • مراقبة استخدام وكفاءة مانعات الضجيج المستخدمة. 
 • احتفظ بسجل ألنشطة الصيانة. 

 مواقع االنشاء اسبوعي 
وزارة المياه والري / وزارة البيئة /  

اف استشاري   اإلشر

 البيئة البيولوجية 
 • مراقبة وتسجيل األشجار المزالة إن وجدت
 • رصد مواقع االنشاء إلثبات الصيد ان حصل

ي حالة قطع األشجار  
 • التأكد من أخذ المقاول موافقة وزارة الزراعة فن

 مواقع االنشاء أثناء أعمال الحفر 
وزارة المياه والري / وزارة البيئة /  

اف استشاري   اإلشر

وسبل  المحىلي  االقتصاد 
 العيش

 . ن  • ضمان تكافؤ فرص العمل لكال الجنسي 
 . ن  • تعط األولوية للسكان المحليي 

ي بداية االعمال االنشائية وعند  
فن

 الحاجة 
 مواقع االنشاء

مستشار    / والري  المياه  وزارة 
اف  اإلشر

 المرور والمواصالت 
 واالحتياجات المرورية. • مراقبة حالة الطرق والالفتات 
ام  ن  • التحقق من سجالت االلير

 مواقع االنشاء شهري
استشاري    / والري  المياه  وزارة 

اف / إدارة المرور  اإلشر

 صحة المجتمع وسالمته 

ن والموردين )اإلطارات ، التحميل ، إلخ( وسلوك القيادة العام.   • مراقبة حالة مركبات المقاولي 
. • مراقبة الحفاظ عىل  ن  سالمة المشاة والمقيمي 

 • استكمال إجراءات تسهيل التنقل والوصول. 
ام ن  • فحص منتظم لسجالت االلير

 مواقع االنشاء شهري
استشاري    / والري  المياه  وزارة 

اف  اإلشر

 الصحة والسالمة المهنية 
ف الموقع اليومية.   • تقارير مشر

 • ضمان توافر واستخدام معدات الحماية الشخصية. 
 مواقع االنشاء اسبوعي 

استشاري    / والري  المياه  وزارة 
اف  اإلشر
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 إطار عمل خطة االدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة التشغيل  

وع تنفيذها من أجل إزالة أو تقليل اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بتشغيل    33الجدول  يعرض الجدول   ن عىل مشغل المشر ي يتعي 
وع. يحتاج المشغل تدابي  التخفيف الئر المشر

ي نظام اإلدارة العام.   إل تطوير العديد من الخطط لهذا الغرض وإدراجها 
 فن

ي واالجتماعي أثناء التشغيل 33الجدول 
 : التخفيف البيئ 

 / ي 
البيئ  المكون 

 االجتماعي 
 المسؤولية المؤسسية  التقييم بعد التخفيف تدابي  التخفيف تقييم التأثي  المحتمل 

 الضوضاء 

من   التشغيل  أثناء  الضجيج  ينتج  ما   
ً
الضخ عادة محطة  مضخات 

حوالي   النموذجية  المضخة  ضوضاء  تبلغ  الجديدة.    75المعززة 
ة عند المصدر. ومن المتوقع أن يكون مستو الضجيج   ديسيبل مباشر
ضئيال وذلك ألن المضخات ستكون ضمن مبئن مغلق والمسافة  

  50من المضخات ال السياج المحخيط بالمحطة سيكون حوالي  
ن سيتم احتو  ي حي 

ا. فن ً اء التأثي  محلًيا ولن تتأثر مساحة أكي  من  مير
 .  هذا التأثي 

-M1 
المعززة   الضخ  لمحطة  إجراء صيانة دورية  المشغل  يجب عىل 
ي مبئن مغلق وعملها  

للضغط والتأكد من تركيب المضخة فن
 بالشكل الصحيح. 

-L1 المشغل 

 البيئة البيولوجية 
وع أي آثار   ة عىل أنواع ليس من المتوقع أن يكون ألنشطة المشر كبي 

وع  الحيوانات والنباتات خالل مرحلة التشغيل حيث سيكون للمشر
ي تأثر عىل البيئة البيولوجية. 

 الحد األدئن من األنشطة التشغيلية الئر
N- 

تنفيذ   من  التأكد  المعززة  الضخ  محطة  مشغل  عىل  يجب 
توعية   المشغل  عىل  ويجب  الضوضاء  من  الحد  إجراءات 

ية. العمال بشأن   الحفاظ عىل الحياة الي 
N- المشغل 

وسبل   المحىلي  االقتصاد 
 العيش

إيجابية،   العيش  وسبل  المحىلي  االقتصاد  عىل  ات  التأثي  ستكون 
من   تكلفة  وأقل  موثوقية  أكي   المياه  تزويد  ستصبح كميات  حيث 
العمل  لفرص  الخاصة. كما سيكون  الجهات  من  المياه  اء  بديل شر

ن والعمال من خالل خلق وظائف   ن المهنيي  دائمة لكل من الموظفي 
. ومع ذلك، لن يكون  ي وكذلك القوى العاملة شبه الماهرة تأثي  إيجائ 
ي سيتم توليدها، حيث أن القوى  

هناك عدد كبي  من الوظائف الئر
ي تقوم بالفعل بصيانة شبكة تزويد المياه ستكون كافية  

العاملة الئر
ي األعداد. بشكل عام،  

يعتي  التأثي  عىل سبل العيش وقد ال تزداد فن
ا ودائًما. 

ً
ا ومتوسط ً  إيجابًيا ومباشر

+L1 
االجراءات   إل  حاجة  توجد  ال  وبالتالي  إيجابًيا،  التأثي   يعتي  
أولوية  إعطاء  المشغل  عىل  يجب  ذلك،  ومع  التخفيفية. 

 .  التوظيف للمجتمع المحىلي
+L1 المشغل 

 صحة المجتمع وسالمته 

مرحلة   المجتمع خالل  صحة  تتحسن  أن  المرجح  من  التشغيل، 
بشكل عام والضف الصحي بشكل طفيف ألن تزويد المياه سيكون  
أكير موثوقية. تزويد المياه حئر اآلن جيد من حيث الصحة، وبالتالي  

 لن يكون هناك تغيي  كبي  فيما يتعلق بهذا الجانب. 

+M1 

ي للحفاظ عىل جودة المياه من •
خالل   تطبيق الضغط الكافن

بها  المعمول  المعايي   ألفضل  وع  المشر تلبية  ضمان 
 والممارسات 

ذلك   • ي 
فن )بما  وإصالحه  التشب  للكشف عن  برنامج  تنفيذ 

تحديد   يتم  لم  ي 
الئر والمياه  السابقة  التشيبات  سجالت 

ها   لتحديد مناطق المشاكل المحتملة(   -مصي 
نام • الي  من  المقدمة كجزء  المياه  جودة  نتائج  ج  مراجعة 

سلطة   تنفذه  الذي  المياه  جودة  لمراقبة  الشامل  ي 
الوطئن

اتها الخاصة.   المياه األردنية باستخدام مختي 

+M1 المشغل 
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 / ي 
البيئ  المكون 

 االجتماعي 
 المسؤولية المؤسسية  التقييم بعد التخفيف تدابي  التخفيف تقييم التأثي  المحتمل 

والسالمة   الصحة 
 المهنية

واآلثار  واإلصابات  الحوادث  لمخاطر  العمال  تعرض  احتمال 
 الصحية المرتبطة بتشغيل محطة الضخ المعززة أو أنشطة الصيانة. 

-M1 
حماية العمال من التعرض لمخاطر الصحة والسالمة • من أجل  

 يجب وضع خطة للصحة والسالمة المهنية وتنفيذها. 
-L1 المشغل 

 

ي ذلك تواتر المراقبة والموقع والمسؤولية المؤسسية.  34الجدول  يعرض 
 أنشطة المراقبة أثناء التشغيل بما فن

 : أنشطة المراقبة أثناء العملية34الجدول 

ي / 
المكون البيئ 
 االجتماعي 

 المسؤولية المؤسسية  الموقع التكرار  المراقبةإجراءات 

 مستوى الضوضاء 

ام باالنظمة الوطنية • ن  .مراقبة االلير
 .االحتفاظ بسجل ألنشطة الصيانة •

 وزارة البيئة  / المشغل موقع محطة الضخ المعززة  أسبوعي 

مراقبة مستوى  ساعة من خالل وكالة معتمدة من أجل    72إجراء مراقبة الضوضاء لمدة   •
ام باالنظمة األردنية  ن  االلير

ن سنويا   وزارة البيئة  / المشغل موقع محطة الضخ المعزز  مرتي 

 البيئة البيولوجية 
ية  • ا عن أدلة عىل صيد الحيوانات الي 

ً
فحص المنطقة المحيطة بمحطة الضخ المعززة بحث

 أو قتلها 
 المشغل موقع محطة الضخ المعزز  شهريا

وسبل االقتصاد   المحىلي 
 العيش

ن  •  .ضمان تكافؤ فرص العمل لكال الجنسي 
ن  •  .تعط األولوية للسكان المحليي 

ي بداية العملية العمل وبمجرد 
فن

 الحاجة 
 المشغل 

 صحة المجتمع وسالمته 
ام • ن  فحص منتظم لسجالت االلير
 فحص منتظم لسجالت الصيانة  •

 المشغل موقع محطة الضخ المعزز  شهريا

 والسالمة المهنية الصحة 
ف الموقع اليومية  •  .تقارير مشر
 .ضمان توافر واستخدام معدات الحماية الشخصية •

 المشغل موقع محطة الضخ المعزز  شهريا

 

 

 

 

 



ي قطاع المياه
ن كفاءة استهالك الطاقة فن وع تحسي   2-مشر

ي واالجتماعي | رقم اإلصدار )
 ( 3مسودة تقرير دراسة تقييم األثر البيئ 

84 
 وزارة المياه والري –سلطة المياه 

 

 أدوار ومسؤوليات خطة االدارة البيئية واالجتماعية 

وع. يوضح هذا القسم الفرعي األدوار   والمسؤوليات الرئيسية أثناء تنفيذ المشر

وع    الوكالة المنفذة للمشر

اف المسؤولية الشاملة عن اإلدارة البيئية  وع، وهي سلطة المياه بدعم من استشاري اإلشر تتحمل الجهة المنفذة لهذا المشر

وع  : ,واالجتماعية لتنفيذ المشر  عىل وجه التحديد كما يىلي

 االنشائية بطريقة تحمي المكونات البيئية واالجتماعية.  التأكد من أن تنفيذ االنشطة  •

سيتم   • ي 
الئر االنشاء  مرحلة  اثناء  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  خطة  عىل  والموافقة  الرسمية  المراجعة 

 إعدادها من قبل المقاول قبل بدء األنشطة االنشائية. 

يعات والمتطلبات الوطنية والدولية ذا • ام بجميع التشر ن  ت الصلة. ضمان االلير

ام بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أثناء مرحلة االنشاء والحفاظ عىل التنسيق الوثيق مع   • ن ضمان االلير

ي للمقاول 
 مهندس الموقع ونقطة االتصال البيئ 

ضمان اتباع آليات شكاوى أصحاب المصلحة وأن الشكاوى العامة المتعلقة باإلزعاج واإلزعاج الناجم   •

وع ي   تم معالجتها بإجراءات تصحيحية وتوثيقها بشكل كاٍف. عن تنفيذ المشر

ي واالجتماعي والصحي والسالمة الدوري عىل الموقع بغرض التحقق من أن خطة   •
اف البيئ  إجراء اإلشر

 اإلدارة البيئية واالجتماعية يتم تنفيذها بشكل فعال  

وع. تأكد سلطة المياه من تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  •  لمرحلة تشغيل المشر

 المقاول  

ي اطار عمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وضمان 
امات المنصوص عليها فن ن يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن الاللير

ن ألحكام خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ولهذا الغرض، يجب عىل المقاول إعداد   ن المعنيي  ن الفرعيي  ام جميع المقاولي  ن
الير

ي تحتوي عىل خطط وإجراءات لحماية  خ
ي أنشطة البناء الئر

طة االدارة البيئية واالجتماعية اثناء مرحلة االنشاء قبل البدء فن

ووضع   وع  المشر منطقة  ونوع  ومواقع  عدد  خطته  ي 
فن يحدد  أن  المقاول  عىل  ويجب  واألمن  والسالمة  العامة  الصحة 

اتيجيات إدارة خاصة بالموقع وخطط التنفيذ وال  ن يجب  اسير ي حي 
مراقبة إلدارة ومراقبة مخاطر البيئة والصحة والسالمة. فن

 أن تتضمن خطة االدارة البيئية واالجتماعية اثناء مرحلة االنشاء الخطط الفرعية التالية: 

 خطة الصحة والسالمة.  •

خطة إدارة المرور )لضمان سالمة المجتمعات المحلية من حركة النشاطات االنشائية والحفاظ عىل   •

 ول للمؤسسات التجارية(. وص

 ترسيم )تعليم( الحدود والحماية )للمواقع االنشائية لمنع اآلثار السلبية خارج الموقع( •

ي تتضمن:  •
 خطة إدارة موقع العمل والئر

ي الشوارع والشوارع الضيقة / مزدحمة / متاجر ، و 1 
 ( آليات للعمل فن

 ( آليات للعمل بجوار مدرسة و / أو مستشفن ؛ 2 

 رئ واإلخالء بالموقعخطة الطوا •

 إجراءات إدارة النفايات.  •

 :) ي المقاول موضحة أدناه )كحد أدئن
 األدوار والمسؤوليات البيئية واالجتماعية لموظفن



ي قطاع المياه
ن كفاءة استهالك الطاقة فن وع تحسي   2-مشر

ي واالجتماعي | رقم اإلصدار )
 ( 3مسودة تقرير دراسة تقييم األثر البيئ 

85 
 وزارة المياه والري –سلطة المياه 

 

وع    مدير المشر

تنفيذ خطة االدارة البيئية واالجتماعية اثناء مرحلة االنشاء وسياسات وقواعد   • المسؤولية الكاملة عن 

ي الموقعالنظام المنسق  
 للمقاول فن

ام   • ن ي مكانها الصحيح للحفاظ عىل االلير
ي ذلك القوى العاملة فن

ضمان وجود جميع الموارد المطلوبة بما فن

وع   ي المشر
 الكامل لمتطلبات البيئة والصحة والسالمة فن

يعات والمتطلبات الوطنية والدولية المعمول بها  • ام بالتشر ن  ضمان االلير

ي والمناسب. التأكد من أن جميع مستويات ال •
ن يتلقون التدريب الكافن  موظفي 

 ( ESHSمدير الصحة والبيئة والمجتمع والسالمة ) 

 تنفيذ خطة االدارة البيئية واالجتماعية اثناء مرحلة االنشاء   •

بخطة   • امهم  ن الير من  للتحقق  ن  الفرعيي  ن  بالمقاولي  الخاصة  التخفيف   / البيئة  اجراءات حماية  مراجعة 

 ية اثناء مرحلة االنشاء االدارة البيئية واالجتماع

 إتمام الفحوصات المنتظمة لالجراءات التخفيفية.  •

ام بخطة االدارة البيئية واالجتماعية اثناء مرحلة االنشاء • ن وع بأي حاالت عدم الير  إبالغ مدير المشر

 عقد دورات توعية وتدريبية بيئية.  •

ي وبرامج مراقبة وعمليات تدقيق ومراجعات دورية بشأن  •
 البيئة والصحة والسالمةإجراء مسح بيئ 

إصدار تقرير شهري بشأن البيئة والصحة والسالمة والمجتمع المتأثر ال الجهة المنفذة يحتوي عىل   •

 وصف لألنشطة الجارية وتفاصيل برامج التفتيش والمراقبة والرصد الخاصة بالصحة والسالمة البيئية. 

فوا الصحة والبيئة والمجتمع والسالمة   مشر

فو ا  ي بحيث يعملون مع مدير البيئة والصحة والسالمة لتحديد األنشطة  سيقدم مشر
لبيئة والصحة والسالمة الدعم الفئن

  . ن الفرعيي  ن  المقاولي  قبل  حة من 
المقير التخفيفية  االجراءات  معالجتها بشكل كاٍف من خالل  تتم  قد ال  ي 

المحتملة والئر

ام بمتطلبات البيئة  وعليهم اجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة والمراقبة والمش  ن ي عمليات التدقيق لضمان االلير
اركة فن

بانتظام عىل   م  فون  ن سيشر ي حي 
ن
ف تصحيحها.  إل  والدعوة  حادثة  بأي  اإلدارة  إخطار  عليهم  والسالمة ويجب  والصحة 

 االنشاء. ( وسيساعدون أي طرف ثالث يقوم بالكشف عىل مواقع  ESHSالدورات التدريبية بشأن البيئة والصحة والسالمة )

 المقاول الفرعي  

وع   كة يتم توظيفها بشكل مباشر أو غي  مباشر من قبل "المقاول" لتنفيذ المهام المتعلقة بالمشر " هو أي شر "المقاول الفرعي

ي ذلك أعمال البناء. 
 بما فن

ام   ن ن الفرعيون الذين لديهم نشاطات مع جانب أو جوانب بيئية المسؤولية عن االلير بمتطلبات خطة  يتحمل جميع المقاولي 

ي ومناسب تجاه المكونات البيئية واالجتماعية وتقع عىل 
ن عليهم إظهار سلوك استبافر ي حي 

اإلدارة البيئية واالجتماعية. فن

بالمتطلبات   ام  ن االلير وإثبات  أنشطتهم  بنطاق  يتعلق  فيما  "المقاول"  يطلبها  ي 
الئر المعلومات  توفي   مسؤولية  عاتقهم 

 ة المعمول بها. والخصائص البيئية واالجتماعي

اف    استشاري اإلشر

اف خبي  الصحة والسالمة المهنية )  ( أثناء أنشطة االنشاء. OHSسيتضمن فريق استشاري اإلشر

البيئية  العطاء وخطة اإلدارة  ي وثائق 
المحددة فن باإلرشادات والمعايي  والمتطلبات  المقاول  ام  ن

الير اقب االستشاري  و سي 

 واالجتماعية. 
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 التدريب متطلبات  

ن عىل دراية بمسؤولياتهم المحددة   لن يتم تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل فعال ما لم يكن جميع الموظفي 

ي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه. لذلك يجب عىل الجهة المنفذة توفي   
واإلجراءات المطلوبة عىل النحو المحدد فن

ي  
ي أنشطة االنشاء. و يجب أن يشمل التدريب  تدريب تمهيدي لموظفيها وموظفن

وع قبل البدء فن ي المشر
ن فن المقاول العاملي 

 :)  التمهيدي )كحد أدئن

 أهداف ونهج خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.  •

 األدوار والمسؤوليات لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.  •

نامج التخفيف من اآلثار والمراقبة البيئية  • ام بي  ن
 االلير

ي ذلك المراقبة البيئية واالجتماعية، واإلبالغ عن الحوادث   •
إجراءات خطة االدارة البيئية واالجتماعية بما فن

 واإلجراءات التصحيحية. 

ه لما ال يقل عن   من    3يجب إجراء تدريب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بحضور مهندسي سلطة المياه ويجب توفي 

 مهندسيهم. 

ن يجب عىل المق ي حي 
اول إعداد خطة تدريب مفصلة لجميع عمال البناء وتحتاج هذه الخطة إل الموافقة عليها من قبل  فن

اف. يجب أن يقدم مدير البيئة والصحة والسالمة ) ( نظرة عامة عىل مستوى التدريب  ESHSسلطة المياه / مهندس اإلشر

ن وسيكون الهدف من ذلك تسليط الضوء عىل الحساسية البيئ ية لمنطقة العمل والتأكد من أن جميع  لجميع الموظفي 

ن سيعتمد التدريب عىل المعايي  / المتطلبات البيئية   ي حي 
ن عىل دراية باالجراءات التخفيفية البيئية واالجتماعية. فن الموظفي 

 : امات وإجراءات اإلدارة البيئية واالجتماعية ما يىلي
ن وع، وستشمل الير  واالجتماعية للمشر

ي مواقع االنشاء. قواعد الصحة والسالمة ال •
 مهنية فن

 جهود السيطرة عىل الغبار.  •

حماية المناطق الحساسة )عىل سبيل المثال، العمل فقط ضمن الحدود المعتمدة والحفاظ عىل مناطق   •

 عازلة حول الموارد الحساسة مثل المواقع الثقافية( 

 منع االنسكاب واالستجابة له.  •

وع وحقوق العمال األ  •  ساسية آلية التظلم الخاصة بالمشر

قواعد التفاعل مع األشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع االنشاء وكيفية التعامل مع زوار الموقع   •

 غي  المضح لهم. 

ن إل الموقع الخضوع لنسخة مختضة من التدريب /   طلب من جميع الزائرين المؤقتي  ، سي  ن باإلضافة إل جميع الموظفي 

 هم عىل دراية بالمتطلبات البيئية. التوجيه للتوعية البيئية للتأكد من أن

( االحتفاظ بسجالت التدريبات بشكل صحيح ويجب مراجعة ESHSيجب عىل مدير الصحة والبيئة والمجتمع والسالمة )

 هذه السجالت بشكل دوري من قبل الجهة المنفذة والمقاول. 
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