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I.  مقدمة 

 نبذة عن المشروع 
 
للمجتمعات  من عدد من المشاكل البیئیة الصرف الصحي في عین غزال  محطة استقبال صھاریج حالیا تسبب ت

با المجاورین وتتمثل  والتلوث  ولروالسكان  بالضجیج  وائح  یؤثر    ذلك،. عالوة على  أزمات مروریةوالتسبب 
على القدرة التصمیمیة لمحطة السمرة للمحطة    الواردةالصحي  میاه الصرف    من الناتج  البیولوجي العالي    الحمل

  قامت   لذلك،اكل في عملیة المعالجة.  مشوالذي یتسبب في حدوث   (WWTP) لمعالجة میاه الصرف الصحي
المیاه والري األردنیة  وسلطة (MWI) وزارة  االعماألوروبي    بالبنكمع    قباالتفا(WAJ) المیاه    ار إلعادة 

بناء    والتنمیة وتمویل  إعداد  الصھاریج   الستقبال  ةجدید   محطةلدعم  من  الصحي  الصرف    تھا ومعالج   میاه 
 .خدم عمان والمحافظات األخرىتالغباوي وسمنطقة في المحطة المقترحة قع ت("المشروع"). 

 
والتي   )FSاسة جدوى (إلعداد در  مع استشاري  والتنمیة  إلعادة االعمارالبنك األوروبي    تعاقد   النحو،على ھذا  

  إعداد، وتشمل الدراسة أیضا  ستخدامھا لتقییم المشروع واتخاذ قرار بشأن التمویل المستقبلياللبنك  ا  مكنست
واالجتماعي  دراسة   البیئي  لألثر  شامل  إشراك  للمشروع  )(ESIAتقییم  إلى خطة  باإلضافة  ذات  ،  الجھات 
  اشراك الجھات ذات العالقةبرنامج  الوثیقة. تم تطویر  التي ھي موضوع ھذه  و  المشروع  خالل)  SEP(  العالقة

لتلبیة متطلبات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار    اوسیتم تنفیذھ  ماعيدراسة تقییم األثر البیئي واالجتلیتماشى مع  
 الشكاوى عن المشروع. كما یصف آلیة    واالفصاح  العامة،  والمشاورات   ، الجھات ذات العالقةوالتنمیة إلشراك  

 ع. شروللم
 

 أھداف خطة مشاركة الجھات ذات العالقة 
 

ا الھدف  ذات  لرئیسي من  إن  الجھات  أداة لسلطة    العالقةخطة اشراك  توفیر  الجھات للتواصل مع    المیاهھو 
المتأثرة والموظفین    المحلیة  : المجتمعات -على سبیل المثال ال الحصر-  ویشمل ذلكأثناء تنفیذ المشروع    المعنیة

دون التأثیر سلبا   بفعالیة،عملة التواصل  اإدارتھ یةالمشروع وكیف مراحلالء المتأثرین خالل والموردین والعم
 ھذه الخطة اشراك الجھات ذات العالقة بالمشروع في جمیع مراحلھ.ضمن تعلى المشروع. س

 
 :كما یليھي خطة اشراك الجھات ذات العالقة أھداف 

 .المحتمل وتأثیرھم  الرئیسیین للمشروعالجھات ذات العالقة  تحدید  -
حة من خالل قنوات المشاركة المناسبة،  عن المشروع وأنشطتھ المقترابالغ الجھات ذات العالقة  -

البیئیة   متطلبات الواالمتثال لمتطلبات وزارة البیئة األردنیة فیما یتعلق بعملیة تحدید النطاق و
 . (E&S PRs)والتنمیة إلعادة االعمار لبنك األوروبي ل واالجتماعیة

 .للمشروع للمشاركة في عملیة تحدید أي آثار محتملة للجھات ذات العالقةإتاحة الفرصة  -
المشاورات  عملیة  تحدید اآلثار / المخاوف البیئیة واالجتماعیة ذات صلة رئیسیة بالمشروع من خالل -

 إلعادة االعمار التنمیة.اإلفصاح عن المعلومات وفقًا لمتطلبات البنك األوروبي  و
 .أثناء تنفیذ المشروع ات العالقةإلشراك الجھات ذ ھج المناسب باع النضمان ات  -
ل مناسب في القضایا التي من المحتمل أن تؤثر علیھم  اشراك الجھات ذات العالقة بشكالتأكد من أن  -

،  المشروعخالل تنفیذ وزارة المیاه التي سیتم تبنیھا من قبل والعامة   الشكاوىباإلضافة إلى إدارة آلیة 
  الشكاوىمسؤوالً عن تنفیذ آلیة  المحطة یكون مشغل لك،ذ . عالوة على مرحلة االنشاءل ة خالوخاص 

 .أثناء مرحلة التشغیل
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 .الحفاظ على عالقة مستمرة مع المجتمعات المتأثرة بالمشروع -
  للعاملین،الشكاوى آلیة الوصول الى إنشاء والحفاظ على العالقة بین العمال واإلدارة، والتأكد من  -

 .العمال / الموظفین في الوقت المناسب  مشاكل الجةومع
طبقاً لقانون العمل األردني و  وكلما كان ذلك ممكناً  یةالعمال والمنظمات االنخراط مع العمال الحالیین  -

 . أو قانون الخدمة المدنیة /
 

II.  منطقة المشروع 

، 63على قطعة أرض رقم    كم شرق عمان، وذلك  20المشروع في منطقة الغباوي على بعد حوالي    إنشاءسیتم  
سلطة المیاه. مساحة الموقع  والمخصصة ل لمملوكة لحزینة المملكة  بمنطقة الغباوي / الماضونة، ا  1حوض رقم  

تقاطع الغباوي). بجوار  كم إلى الشرق من ممر عمان التنموي (  11وتبعد حوالي  .  دونم   300الكلیة تبلغ حوالي  
م إن  الغباوي.  الصلبة  النفایات  مكب  معظم موقع  من  والقرب  والزرقاء  عمان  محافظتي  بین  المشروع  وقع 

تعتبر الطرق المؤدیة إلى   ذلك، من معظم المناطق. عالوة على    صھاریج الصرف الصحيتدفق    یسھل  المناطق
كم على األقل من    5كنیة ضمن دائرة نصف قطرھا  المصنع سھلة الوصول إلیھا للناقالت. ال توجد مناطق س

 . الموقع المقترح
 

صھاریج التي تنقل میاه الصرف الصحي  المقترحة ھو المصدر میاه الصرف الصحي الواردة الى المحطة  إن
صرف صحي في محافظتي عمان والزرقاء، باإلضافة إلى الحمأة المنقولة    ات من المناطق غیر المخدومة بشبك

 . من محطات معالجة الصرف الصحي في السلط والفحیص والبقعة
 

یجب معالجة جمیع میاه الصرف الصحي واستخدامھا كبدیل فانھ    ،في االردنالمیاه    قطاع تیجیةاستراماشیًا مع  
إعادة    893/2006 (JS)المواصفة القیاسیة األردنیة    ت القطاع الزراعي. تناولللمیاه العذبة واستخدامھا من قبل  

 المحلیة، رف الصحي المعالجة  استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة ومعاییر التحكم في التخلص من میاه الص
 معادة استخداعلى إمعالجة میاه الصرف الصحي الجدیدة    ات جمیع مشروعات محط  تصمیم  یتضمنوتتطلب أن  

كمیات   حدود    المعالجةالمیاه  جمیع  ريمحطة  الداخل  في  العلفیة  المحاصیل    وكذلك  مناطق  الواألشجار 
 . األراضي المحیطةو
 

مقربة من موقع  والتي تقع على  محیطة  (ب) المرافق ال  1. یوضح الشكل  (أ) موقع المشروع  1یوضح الشكل  
 :المقترح والتي تشمل  المحطة

مباشرة بجوار موقع  ویقعموقع مكب الغباوي للنفایات الصلبة الذي تدیره أمانة عمان الكبرى   -
 .المشروع

على بعد  وتقعالمعدنیة ة االستراتیجي للمنتجات البترولیة التابعة لوزارة الطاقة والثرو التخزینمحطة  -
 .كیلومتر جنوب الموقع 1.5

 .موقع المشروعكم جنوباً من  3مزرعة أبقار على بعد حوالي  -
 .كم جنوب غرب موقع المشروع 12على بعد حوالي  تقعو محطة عمان آسیا للطاقة الكھربائیة  -
طریق ممر كم من   12الزرقاء وعمان (   منعدد من الطرق یمكن الوصول إلى الموقع من خالل  -

 .عمان التنموي)
 .عین غزالكم باتجاه الشرق والجنوب من محطة   30إلى   25یقع الموقع على بعد حوالي   -
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 موقع المشروع  أ(أ)

 
 لمرافق المحیطة والتي تقع على مقربة من موقع المحطة المقترح (ب) 

 على مقربة من موقع المحطة المقترح  ة والتي تقع ق المحیط ب) لمراف(المشروع، موقع  : (أ)أ1 الشكل

 
 كیلومتر. 5نظرة عامة على محیط منطقة المحطة المقترحة وبقطر  2الشكل یظھر 
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 : نظرة عامة على محیط منطقة المشروع 2الشكل 

 
III. ة المتطلبات القانونی 

إلعادة   األوروبي  البنك  مشاركة    االعماریعتبر  العالقةوالتنمیة  ذات  من  بالمشروع    الجھات  أساسي  جزء 
سیاسات   معمشروع  ھذا الیجب أن یتوافق تنفیذ    لذلك،  وفقاالممارسات الجیدة ووسیلة لتحسین جودة المشاریع.  

عملیة اشراك الجھات ذات العالقة  یة. ستكون مدن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة والقوانین واللوائح األر
الذین قد یتأثرون بالمشروع  الجھات ومن أجل ضمان الشفافیة مع جمیع    وذلك  المشروعة مستمرة طوال  عملی

 . أو یؤثرون علیھ
 

ل  لى سبیل المثا ع -سیاق المشروع المقترح العالقة بالمعاییر والمبادئ التوجیھیة الوطنیة والدولیة ذات  تشتمل
 : ما یلي  -ال الحصر

 
 ،والتنمیةاالعمار  إلعادةاألوروبي  بالبنك) الخاصة ESP(  2014لسیاسة البیئیة واالجتماعیة لعام ا )1

 متطلبات األداء التالیة:  وخاصة
 واالجتماعیة؛ : تقییم وإدارة اآلثار والقضایا البیئیة )PR1( 1رقم  األداءمتطلب  -
 .الجھات ذات العالقةوإشراك  ن المعلومات : اإلفصاح ع)PR10( 10رقم  األداءمتطلب  -

 ؛والتنمیةإلعادة االعمار من البنك األوروبي   الشكاوىرشادیة إلدارة اإل النشرة )2
بالكشف عن معلومات المشروع على النحو المبین في   إلعادة االعمار والتنمیةالبنك األوروبي  التزام  )3

 رة عن البنك. الصاد  2014) لعام  PIPوثیقة سیاسة المعلومات العامة (
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 . 2017/ 6قانون حمایة البیئة األردني رقم  )4
 ؛ 2005/ 37نظام تقییم األثر البیئي األردني رقم  )5
بما في ذلك أنظمة وتعلیمات الصحة والسالمة   وتعدیالتھ،  1996لسنة  8لعمل األردني رقم  قانون ا )6

 كجزء من القانون. 
 وتعدیالتھ  2013/ 82نظام الخدمة المدنیة األردني رقم  )7
مسؤولة عن   سلطة المیاهوتعدیالتھ التي بموجبھا تكون   1988لعام  18المیاه رقم   سلطةن قانو  )8

عن إمدادات المیاه العامة وخدمات الصرف الصحي والمشاریع  و حي شبكات المیاه والصرف الص 
 وكذلك عن التخطیط والرصد الشامل لموارد المیاه والبناء والعملیات والصیانة.  العالقةذات 

 
بأن    ،والتنمیةإلعادة االعمار  البنك األوروبي    متطلبات مع  متثال  لضمان اال عملیة   المیاه  سلطةتبع  ت یوصى 

الجھات وتحدید    المناسب،في الوقت    حول المشروعالمناسبة    ت المعلوما  وتوقیر  الجھات ذات العالقة اشراك  
 . معھم ان التواصل الفعالمضوالمشروع   مراحلوإشراكھم في جمیع   اوخارجی اداخلیذات العالقة والمتأثرین 

 
العالقة  تم تصمیم خطة   ذات  الجھات  وتأثیراتھ  اشراك  المشروع    المحتملة، لتكون متناسبة مع طبیعة وحجم 

، للمشروعأثناء عملیة صنع القرار والتخطیط المستقبلي  الجھات ذات العالقة  في االعتبار    یتم االخذ ویجب أن 
 . بوضوح لھم ةبناًء على األدوار والمسؤولیات المحدد 

 
 

IV.  تحدید الجھات ذات العالقة 

بالمشروع،  الجھات مجموعات    1الجدول  یحدد   العالقة  ھذا   ذات  على  تأثیرھم  ومدى  مشاركتھم  ومستوى 
 . االعمار والتنمیةللبنك االوروبي إلعادة  10مطلب األداء رقم وذلك بالتوافق مع   المشروع
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 الجھات ذات العالقة والتأثیر المحتمل : 1الجدول 

مدى تأثرھم  مستوى مشاركتھم بالمشروع  أصحاب العالقة الذي تم تحدیدھم  المجموعة 
 بالمشروع 

 مالحظات /

 الجھات ذات العالقة الخارجیین
والموافقات البیئیة للمشروع  الجھة المسؤولة عن اصدار التصاریح   وزارة البیئة  الجھات الحكومیة 

البیئیة    للتأكد اآلثار  جمیع  تكون  ان  والصحیة  من  واالجتماعیة 
والسالمة المتوقعة من المشروع ضمن الحدود الدنیا المقبولة ووفقًا  
لمتطلبات التخفیف والرصد التي تمت مناقشتھا في دراسة تقییم األثر  

 البیئي واالجتماعي للمشروع.

  عالي

العم  النقل(MoL) لوزارة  ،   (MoT) ، وزارة 
الطاقة والثروة  ، وزارة   (MoH) وزارة الصحة

واآلثار .(MEMR) المعدنیة السیاحة   وزارة 
(MoTA)   والبلدیات ذات العالقة 

  متوسط  دور تنظیمي في المشروع 

الجھة المسؤولة عن مكب الغباوي المجاور مباشرة لموقع المشروع   أمانة عمان الكبرى
 المقترح

  وسط ت م

لحاالت الطوارئ في موقع المحطة مع  مراجعة ترتیبات االستجابة   الدفاع المدني
 مدیریة الدفاع المدني 

  متوسط 

في   شركة میاھنا الصحي  الصرف  خدمات  وتشغیل  إدارة  عن  المسؤولة  الجھة 
محافظتي عمان والزرقاء، وحالیاً ھي الجھة المسؤولة عن تشغیل 

  اریج في عین غزالوصیانة محطة استقبال الصھ

متوسط الى  
 عالي

 

تعیش  المجتمع المحلي التي  والقرى  المحلیة  المجتمعات  أفراد 
 داخل محیط المشروع 

منطقة المشروع ھي أرض جرداء خالیة من أي أنشطة في الوقت  
ھذه  من  اقتصادیًا  تستفید  مجتمعات  أي  رؤیة  تتم  لم  حیث  الحالي، 

على نشاط  ذات  منطقة  أقرب  تقع  موقع    5بعد    األرض.  من  كم 
 المشروع. 

المشروع المقترح مملوكة لخزینة المملكة األردنیة الھاشمیة  أرض  
ومخصصة لسلطة المیاه، ولن تؤدي الى أي شكل من أشكال النزوح  

 .االقتصادي أو الجسدي كنتیجة لھذا المشروع
كم على األقل    5ال توجد مناطق سكنیة داخل دائرة نصف قطرھا  

المق المشروع  امن  تعتبر  التي  المجتمعات  تقع  إلى  ترح.  ألقرب 
 :المشروع داخل منطقة أحد وھي

 .كم إلى الجنوب الشرقي من الموقع 7.5قریة زملة العلیا: تبعد  -

  فضمنخ
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مدى تأثرھم  مستوى مشاركتھم بالمشروع  أصحاب العالقة الذي تم تحدیدھم  المجموعة 
 بالمشروع 

 مالحظات /

 .كیلومترات إلى الجنوب من الموقع 8قعفور:   -
 .كم إلى الغرب من الموقع 11قریة الماضونة: تبعد  -
 كم إلى الجنوب الغربي 12قریة المناخر:  -
 .الموقعكم غرب   13البیضاء:   یةقر -
كم غرب الموقع وتقع تحت منطقة    12قریة مغایر مھنا: تبعد   -

 الموقر. 
 

 :یرتبط اھتمام المجتمع المحلي بالمشروع بعدة جوانب مثل
التقلیل إلى أدنى حد من اآلثار التراكمیة السلبیة المحتملة على    -

العد بسبب وجود  المرور  العامة وحركة  ید من البیئة والصحة 
 داخل منطقة شرق عمان. المرافق المختلفة

بإیجاد  - متمثلة  والتشغیل  االنشاء  مراحل  من  المحتملة  الفوائد 
 فرص العمل للمجتمع المحلي. 

مقترحات المجتمع المحلي ھي ان یكون للمشروع دور في المسؤولیة  
المحلیة  المجتمعات  لصالح  عمان  شرق  منطقة  في  االجتماعیة 

 وخاصة الشباب. 
تلك الفئات التي تتكون من مجموعات ضعیفة ستخدم في المشروع   النساء والشباب والالجئین السوریین المھمشة الفئات 

 المقترح
متوسط الى  

 منخفض
 

المحلیة   المجتمعات 
المناطق   داخل 

 المستھدف خدمتھا

في   المقیمین  والسكان   / المحلیة  المجتمعات 
و  خدمات  فیھا  توجد  ال  التي  شبكات  المناطق 

والزرقاء.  صرف   صحي داخل محافظتي عمان 
یتم خدمة ھذه المناطق في الوقت الحالي من قبل  

  محطة استقبال صھاریج النضح في عین غزال

ستتحمل المجتمعات المحلیة التي یخدمھا المشروع المقترح أن تدفع 
مقابل نقل الصھاریج إلى محطة التنقیة في الغباوي. بناًء على تحلیل  

التكالیف الذي أجري كجزء من دراسة الجدوى  على تحمل    القدرة
للصھاریج  النقل  لرسوم  الزیادة  نسبة  أن  إلى  التوصل  تم  األولیة، 

  .ستكون معقولة في محافظتي عمان والزرقاء 

  منخفض

غیر  المنظمات 
 (NGO) الحكومیة

المجتمع  / منظمات 
 (CSOs) المدني

تم والتي  الرئیسیة  المدني  المجتمع   منظمات 
تحدیدھا في منطقة المشروع والمناطق المحیطة  

 :بھا ھي
 جمعیة شرق عمان لحمایة البیئة -
 جمعیة ربوع المناخر  -
 .جمعیة البیداء الخیریة -
 جمعیة مغایر مھنا  -
 جمعیة خشافیة الدبایبة  -

ال تعتبر ھذه الجھات متأثرة بشكل مباشر من المشروع الجدید. ومع 
خالل   من  رئیسي  دور  لھا  اذلك،  الجلسات    لمشاركةعملیة  في 

المجتمعات  عن  نیابة  المحتملة  مخاوفھم  عن  والتعبیر  التشاوریة 
 المحلیة 

متوسط الى  
 منخفض

لحمایة   عمان  شرق  جمعیة 
غیر  منظمة  ھي  البیئة 
منطقة   في  نشطة  حكومیة 
على   تعمل  عمان  شرق 
في  البیئة  حمایة  عن  الدفاع 

 المنطقة 
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مدى تأثرھم  مستوى مشاركتھم بالمشروع  أصحاب العالقة الذي تم تحدیدھم  المجموعة 
 بالمشروع 

 مالحظات /

والمشاریع  المنشآت 
 رة القائمة المجاو

 :نشآت المحیطة بالمشروعالم أقرب
 مكب الغباوي  -
 ركة تولید الكھرباء شرق عمانش- -
للمنتجات  - االستراتیجي  التخزین  محطة 

 البترولیة
 مزرعة االبقار  -
مثل مشروع    - اإلنشاء  قید  األخرى  المنشآت 

 .بینونة للطاقة الشمسیة

بجوار سیكون مكب الغباوي أكثر المنشآت المجاورة تأثرا حیث یقع  
 .مشروعمنطقة ال

والمشاریع   المنشآت  مع  تنسیق  على  المشروع  یحافظ  أن  یجب 
 المجاورة 

  منخفض

التمویل   وكاالت 
الجھات    / الدولیة 
والمنظمات   المانحة 
غیر   الدولیة 

 الحكومیة 
 

  عالي الجھة الممولة للمشروع  البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة
المانحة   غیر  الجھات  المنظمات  أو  الدولیة 

قطاع  في  العاملة  في    الحكومیة  التحتیة  البنیة 
 .األردن

لھم   یكون  قد  ولكن  مباشر  بشكل  بالمشروع  الجھات  ھذه  تتأثر  ال 
اھتمام باألغراض البحثیة أو بتمویل مكون مختلف من ھذا المشروع 
  .أو أنشطة إضافیة في نفس المجال في المستقبل

  منخفض

 الداخلیین الجھات ذات العالقة 

المیاه   وزارة المیاه والري / سلطة المیاه  لمشروع مالك ا وستكون  سلطة  المشروع  مالك  التخاذ  الجھة  ھي  الرئیسیة 
 قرارات بشأن جمیع جوانب تنفیذ المشروع 

  عالي

الذكور   الموظفون والعمال  من  والعاملین  الموظفین  جمیع  یشمل 
المشروع. وكذلك العمال المؤقتین واإلناث في ھذا  

 ام جزئيوالعاملین بدو
 

جمیع   خالل  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  بالمشروع  یتأثرون 
 .المراحل

الموظفین  یتم   قبل تعیین  من  المیاه المباشرین  الجھة   سلطة  وھي 
وستكون  على األداء العام خالل جمیع المراحل    شرافواإل   المسؤولة
م للمتطلبات  ةً سؤول السلطة  واالمتثال  للمشروع  العام  األداء  عن   
 .والتنمیةاالعمار  إلعادةوكذلك متطلبات البنك األوروبي التنظیمیة 

منخفض الى 
 متوسط 

 

المقول   عمال 
والمقاولین  الرئیسي 

 الفرعین 

عمال   ذلك  ویشمل  العمال  المقاول  جمیع 
المؤقتین  العمال  وكذلك  الفرعین  والمقاولین 

 ..والعاملین بدوام جزئي

أو غیر   مباشر  بشكل  بالمشروع  المجموعة  أثناء تتأثر ھذه  مباشر 
 مرحلة االنشاء. 

عمال المقاول مسؤولون عن االمتثال لجمیع أنشطة االنشاء وفقا لعقد 
  سلطة المیاه المقاول مع

منخفض الى 
 متوسط 

األعلى مشاركة خالل  
 مرحلة االنشاء 

التشغیل   فریق 
والصیانة  

وحدة   واستشاري 
 تنفیذ المشروع

وصیانة   تشغیل  عن  المسؤولون  الموظفون 
 أثناء مرحلة تشغیل المشروعالمحطة 

ھذه المجموعة متضررة بشكل مباشر أو غیر مباشر من المشروع  
 .أثناء مرحلة التشغیل والصیانة

  متوسط 
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مدى تأثرھم  مستوى مشاركتھم بالمشروع  أصحاب العالقة الذي تم تحدیدھم  المجموعة 
 بالمشروع 

 مالحظات /

  / مشغلي سائقي 
 الصھاریج

سیكون سائقي ومشغلي الصھاریج مسؤولین عن  
جمع ونقل میاه الصرف الصحي من المناطق غیر 
في   الصحي  الصرف  بشبكات  المخدومة 

نقل  محا إلى  باإلضافة  والزرقاء،  عمان  فظات 
الحمأة من محطات المعالجة في السلط والفحیص  

المعال محطة  إلى  نقلھم  وسیتم  في  والبقعة  جة 
 الغباوي

التشغیل.   مرحلة  خالل  بالمشروع  مباشرة  المجموعة  ھذه  تتأثر 
 سیكون سائقو ومشغلي الصھاریج مسؤولین عن االمتثال لنظام تتبع

MOENV  اریج النضح لوزارة البیئة.  یجب  ترنت لصھعبر اإلن
على إدارة المحطة للمشروع المقترح تنفیذ إجراءات سالمة خاصة  

 المحطة لتنظیم دخول وخروج الصھاریج من 

  متوسط 
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V. نشاطات مشاركة الجھات ذات العالقة السابقة 

 الجلسة التشاوریة 
 

وریة خالل مرحلة تحدید  ، تم عقد جلسة تشا2005م لعا  37األثر البیئي رقم تماشیًا مع متطلبات نظام تقییم 
كجزء من عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع   2019تشرین الثاني   5النطاق في عمان في بتاریخ  
 3ل مشارًكا من جھات مختلفة والتي تمت دعوتھم من قبل وزارة البیئة الشك 39المقترح. حضر ھذه الجلسة  

 . 1مة الحضور في الملحق لجلسة وكما تم ادراج قائیظھر بعض الصور من ا
 

  

  

  

  

سة التشاوریة والمنعقدة بتاریخ  :3 الشكل   2019تشرین الثاني  5صور من الجل
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قدم    ذلك،بدأت الجلسة التشاوریة بكلمة من مدیر المشروع وممثل عن وزارة البیئة ووزارة المیاه والري. بعد  
 :) 10فریق الدراسة عرًضا تقدیمیًا تناول ما یلي (انظر الملحق 

 وصف المشروع  -
 منھجیة دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي  -
 اآلن أصحاب المصلحة الذین تم تحدیدھم حتى  -
 نظرة عامة على ظروف الوضع البیئي واالجتماعي القائم حالیا في منطقة المشروع  -
 المشروع واالجتماعیة المتوقعة من  تقییم أولي لألثار البیئیة -

 
بعد العرض التقدیمي، كان الباب مفتوًحا لمناقشة التأثیرات المحتملة والقضایا ذات االھتمام على النحو الوارد 

 . 1في الملحق 
 

 االجتماعات مع المجتمع المحلي
 

  مبكر خالل المشروع إلشراكھم في وقت    مع ممثلي المجتمع المحلي في منطقة المشروعتم عقد اجتماعات  
جمیع التعلیقات والمخاوف    بأخذ . قام فریق المشروع  وبحضور ممثلین من وزارة المیاه والري   وفھم مخاوفھم

الواقعیة والممكنة    المقترحات عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي، وقد تم النظر في    ءأثنا  في عین االعتبار
 . 2الملحق في  والردود والقضایا ذات االھتمام ات االجتماع شات ھذه. یمكن االطالع على مناقوالقابلة للتطبیق

 
 :وانب التالیةالمشروع بالج  فیما یتعلق بالمشروعالمجتمعات المحلیة   ومخاوفاھتمامات تتلخص 

 
مرافق   - وجود  بسبب  المرور  وحركة  العامة  والصحة  البیئة  على  المحتملة  التراكمیة  السلبیة  اآلثار 

 .اخل منطقة شرق عمانالمشروع المختلفة د 
وإمكانیة    الرائحة،مصدر إزعاج محتمل ناتج عن عملیات محطة معالجة میاه الصرف الصحي مثل   -

 التصریف غیر القانوني للمیاه العادمة بواسطة الصھاریج 
 .إعادة استخدام محتملة لمیاه الصرف الناتجة عن محطة معالجة میاه الصرف الصحي  -
 .فرص العمل تتمثل في توفیروالتشغیل    نشاءالا الفوائد المحتملة من مراحل  -
التي سیتم    والمراقبة  لجنة من المجتمع المحلي لإلشراف على تدابیر الرصد لتشكیل  الحاجة المحتملة   -

 .والروائح) الواردة للمحطةالمیاه  نوعیة(بشكل رئیسي  المحطةاتخاذھا خالل مرحلة تشغیل 
تمعات المحلیة وخاصة ي منطقة شرق عمان لصالح المجسؤولیة االجتماعیة للشركات فدعم تنفیذ الم -

 .الشباب 
 

 جماعیة مركزة  ولقاءاتالدراسة االجتماعیة 
 

وذلك من أجل   خالل لقاءات المجتمع المحلي  إجراء الدراسة االجتماعیة للمناطق المحیطة بالمشروعتم طلب  
جمع معلومات حول الظروف باإلضافة الى    ،ھماإلیجابیة منھا والسلبیة من منظور  المشروع،تقییم تأثیرات ھذا  

من دائرة   الحصول علیھاالمجتمعات المحلیة الستكمال المعلومات التي تم    في  االجتماعیة واالقتصادیة القائمة
االجتماعیة  ناقشت .  ات اإلحصاء المحل  الدراسة  المجتمع  یحملھا  التي  واالھتمامات  القضایا التوقعات  بشأن  ي 

 .لتي قد تتأثر نتیجة للمشروع الجتماعیة والمتعلقة بالبنیة التحتیة ااالقتصادیة والبیئیة وا 
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كیلومتًرا من موقع    13  -  7.5التي تقع على بعد    أسرة في المجتمعات   153عینة من  الدراسة االجتماعیة    ت شمل
ما بین  الفترة  المشروع تلیھا ثالث مناقشات جماعیة مركزة مع السكان المحلیین. تم جمع جمیع المعلومات في  

 . 2020لعام   وأیلول آب 
 

التوقعات   الدراسة  ت كشف إن  المشروع.  بتأثیر  تتعلق  محدودة  إیجابیة  وتوقعات  القلق  من  عاٍل  مستوى  عن 
التجربة السابقة للمشروعات  ر اإلیجابي للمشروع والتوقعات العالیة للمخاطر البیئیة تستند إلى المنخفضة للتأثی

 عام في تنفیذ عملیات المراقبة والتخفیف. دام الثقة بشكلي المنطقة وانعاألخرى القائمة ف
 

أن متوسط التوقعات   عینة الدراسة الىالتوقعات المحددة للتأثیرات اإلیجابیة والسلبیة للمشروع من قبل    بینت 
. یشیر ھذا إلى أن اآلثار اإلیجابیة كانت )على كل عنصر  10من    2حوالي  (منخفض  معدل  ذو  للتأثیر اإلیجابي  

ن السكان. كانت التوقعات بأن یؤثر المشروع سلبًا على  وقعة على نطاق محدود فقط بین شریحة محدودة ممت
مصادر الخل  في حین یتم التعبیر عن اآلثار السلبیة المعتدلة    ؛ذي معدل عاليالبنیة التحتیة والبیئة والصحة  

 . سطبمعدل متو  وسبل العیش
 

  تأثیرات المشروع.للنقاش المعمق المتعلق ب لقاءات جماعیة مركزةالث تم استھداف ث الدراسة،بناًء على نتائج 
 :وھي 
 .عاًما  30الشباب بھدف الحصول على تمثیل متساٍو للشباب الذین تقل أعمارھم عن    األولى:  جموعةالم -
 .النساءالمجموعة الثانیة:  -
 . ةالمزارعین ومالكي الثروة الحیوانی الثالثة:جموعة الم -

 
المنطقة سلبیة ومن المحتمل أن تؤدي  المشاریع في  ، أعرب المشاركون عن أن  یة المركزةلقاءات جماع خالل  

إلى التلوث وتشكل خطراً على صحة السكان ورفاھیتھم. تم اعتبار أن مكب النفایات ھو األكثر سلبیة حیث  
في  الذباب وانتشار ات المتطایرة من الشاحن باإلضافة الى بقایا النفایات وصلت الرائحة إلى العدید من المناطق  

مكب النفایات یقود السكان إلى االعتقاد بأن المشروع  إقامة المشروع بمحاذاة  فإن    ذلك،. عالوة على  المنطقة
أثرت سلبًا على المنطقة شركة تولید الكھرباء  المشاریع والتي  سیؤثر على المنطقة بطریقة مماثلة. تضمنت  

آخر غیر مرغوب    الص أن مشروع محطة التنقیة ھو مشروعتخاس ومرافق تخزین الغاز وسوق المواشي. تم  
نحو   الغالب  المشروع موجھة في  تأثیر  المناقشة حول  تلوث إضافي. كانت  للتسبب في  فیھ مع احتمال كبیر 

 بالفعل.القائم مخاوف إضافة إلى الوضع السیئ والضعیف 
 

بیة عدة تدابیر إلدارة اآلثار السل  لمركزةواللقاءات الجماعیة ا  الدراسةاقترح المشاركون في    ذلك،في غضون  
للمشروع وتعزیز الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلیة. وقد تم النظر إلى العدید من ھذه اإلجراءات على  

إلظھار مسؤولیتھا تجاه المجتمع المحلي من خالل ضمان أن عملھا في المنطقة لیس   لوزارة المیاهأنھا طرق  
 من قبل المجتمع المحلي ما یلي:  قترحةالم. تضمنت اإلجراءات المجتمع والبیئةلھ آثار سلبیة على 

 
خاصة أثناء    المشروع،كل جھد ممكن للتأكد من عدم ظھور آثار بیئیة سلبیة من    وزارة المیاهن تبذل  أ -

تسبب  عدم  لضمان  الصحیح  مكانھا  في  والمساءلة  المراقبة  تدابیر  تكون  أن  یجب  التشغیل.  مرحلة 
ك المراقبة النشطة للروائح وجودة الھواء أثناء تشغیل  ع في التأثیر البیئي السلبي. ویشمل ذلالمشرو

حدوث    الصھاریجومراقبة    المحطة، عدم  من  تصریفللتأكد  لمیاه    أي  قانوني  في   الصھاریجغیر 
 .المنطقة
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التكنولوجیا   - المشروع  یستخدم  أن  ا  الحدیثةیجب  اآلثار  لمنع  التدابیر  جمیع  یتخذ  الضارة  وأن  لبیئیة 
 .النبعاثات الغازیة األخرى في المنطقةوتجنب انتشار الروائح وا

ت - ان  التدابیر  یجب  التأثیرات شمل  لتخفیف  سالمة    إجراءات  بشأن  والمخاوف  الطرق  السكان  على 
تق ھو تخصیص مسارات محددة  تفضیالً  إلى موقع  المحلیین. كان االقتراح األكثر  المرور  ید حركة 

ال في  االمشروع  إن  السكنیة.  المناطق  عن  بعیدًا  الصرف غباوي  صھاریج  لحركة  المناسبة  لمراقبة 
 .الصحي أمر بالغ األھمیة لضمان االمتثال

 .إستراتیجیة توظیف لملء الوظائف من المنطقة المحلیة إلى أقصى حد ممكنتطبیق  -
الجدیدة    طةفي المح  للعاملینبالطبیعة عالیة المخاطر   (HR) یجب أن تقر سیاسات الموارد البشریة  -

للمشروع وأن تبذل قصارى جھدھا لحمایة صحة وسالمة جمیع العمال ومنع أي مخاطر صحیة ضارة  
 .على المدى القصیر والطویل

ت ذات قنوات وعملیا  شكاوىآلیة  باإلضافة الى إیجاد  فعالة  وان تكون  مجتمعیة  الالقات  للعھیئة  تأسیس   -
وفعالیة معالجتھا والشفافیة وعدم التحیز.    الشكاوىن تقبل  یسھل الوصول إلیھا ومفتوحة والتي تضم

تساءل المشاركون عن فعالیة وعدم تحیز ضابط اتصال مجتمعي واحد واقترحوا تشكیل لجنة اتصال  
 .مجتمعیة

اجراءات  - الخسائر    وضع  أو  المفقودة  العیش  سبل  لتعویض  المشروع  من  المتضررین  تحدید  تسھل 
 .وعاألخرى كنتیجة مباشرة للمشر

أخضر حول المشروع إلى تقلیل الروائح واالنبعاثات ومنعھا من الوصول   حزام نباتيقد یؤدي وجود    -
 .إلى المناطق المجاورة

جتماعیة للمنطقة وتخفیض أسعار األراضي من یجب التخفیف من التأثیر المحتمل على الصورة اال  -
ھم في تحسین نوعیة الحیاة. وشملت یسا  مما  التحتیة، خالل االستثمار في األصول المجتمعیة والبنیة  

 .وصیانة الطرق ومد شبكة الصرف الصحي الحدائق،وإنشاء  المنطقة،اإلجراءات المقترحة تخضیر 
 .التخلص غیر القانونيتدابیر لرصد والسیطرة على میاه الصرف المعالجة لمنع وضع   -
سلبیة للمشروع على الصحة. یجب مخاوف من أن العدید من السكان المحلیین قد ال یدركون اآلثار ال -

تنقل   المیاهأن  للمقیمین المخاطر وااللتزامات بوضوح. یمكن أن یساعد رفع مستوى الوعي   وزارة 
 .المحتملة أثناء ممارسة مراقبة وتقییم األثر البیئي في التخفیف من اآلثار الصحیة السلبیةبالمخاطر 

المشروع قریب جدًا من   - إیجاد    نت كا وبالتالي    السكان،موقع  إلى  ھناك مطالب في  أبعد  بدیلة  مواقع 
األكثر   السیناریو  ھو  ھذا  كان  السكنیة.  المناطق  آمنة من  للحفاظ على مسافة  في جمیع    طلباالشرق 

 .اللقاءات الجماعیة المركزة
 

VI.  خطة عمل اشراك الجھات ذات العالقة 

مشاركة ھي عملیة  إن عملیة ال  .2 الجدول  كما ھو موضح فيالعالقة  الجھات ذات  خطة عمل مشاركة    إعداد تم  
التي قد یكون لھا تأثیر على المجتمع و  ،المشروع لضمان أخذ القضایا  تطبیقھا خالل جمیع مراحلمستمرة یتم  

 .المشروعمرحلة إزالة التصمیم حتى مرحلة في االعتبار من  ،المحلي
 

حیث ستعین الوزارة   المشروع،  مرحلة انشاء  مع بدء  العالقة  لري بإشراك الجھات ذات ستقوم وزارة المیاه وا
المحلي    اثنین  الرئیسي المقاول  من خالل   المجتمع  أنشطة  (CLOs)  المجتمعي  ارتباطضباط  ك من  تتضمن   .

باإلضافة   .الجھات ذات العالقةتمرة إلشراك االتصال المجتمعي المتعلقة بھذا المشروع إدارة خطة العمل المس
سیقوم ضباط االرتباط بمتابعة    ذلك،تتم بشأن المشروع. عالوة على    فعالیات وتشاورات إلى تسجیل وتوثیق أي  

 .ھذا المشروع مراحل العمل بھا خاللسیتم والتي   الشكاوىبناًء على آلیة  الشكاوىوتوثیق   معالجةو
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 والمسؤولیات األدوار 

 
ة وأنشطة االفصاح عن المعلومات  عن القیام بإشراك الجھات ذات العالق  تتحمل سلطة المیاه المسؤولیة الشاملة

من قبل المقاول الرئیسي  اشراك الجھات ذات العاقة  سیتم تنفیذ بعض أنشطة    ذلك،خالل مرحلة االنشاء. ومع  
  قة والجھات ذات العالبتوزیع الوثائق ذات الصلة على المقاول  سلطة المیاه  . سوف تقوم  االنشاءخالل مرحلة  

أیًضا أن یقوم المقاول بتعیین اثنین  سلطة المیاه  المشاركین في دورھم التنظیمي لھذا المشروع. سوف تضمن  
خالل    خطة اشراك الجھات ذات العالقةمن ضباط االتصال المجتمعیین الذین سیكونون مسؤولین عن تنفیذ  

مشروع  الیجب على مدیر    أیًضا،.  لمشروعالشكاوى الخاصة باباإلضافة إلى إدارة تنفیذ آلیة    نشاء،االمرحلة  
ة  باإلضافة إلى نسخ  لسلطة المیاه  والربعیةفي التقاریر الشھریة  عن الشكاوى    ملخص   ادراجمقاول  من طرف ال

 . عن سجل الشكاوى
 

. سیتم تعیین بإجراءاتھا قبل مرحلة البدء باإلنشاءات   البدءالمجتمع المحلي وسیتم    ضباط االرتباط منیتم تعیین  
وتحت إدارتھا. یلتزم المقاول    من قبل سلطة المیاه  مباشر  اتصالللمشروع من خالل المقاول مع  االرتباط    اطضب

 . خالل مرحلة االنشاءشكاوى  الأیًضا بتوجیھ وتدریب أفراده وغیرھم من الموظفین المعنیین على إدارة 
 

  المحطة إلى مشغل    القةات ذات العاشراك الجھتفویض أنشطة    سلطة المیاهیتعین على    التشغیل،خالل مرحلة  
ضابط ارتباط فمن المتوقع أن ھناك حاجة إلى    ذلك،. ومع  الشكاوىوإدارة    تھملمواصلة التنسیق بشأن مشارك

تنفیذ خطة اشراك الجھات   ىعل  اإلشرافمراقبة أنشطة  سلطة المیاه  خالل مرحلة التشغیل. یجب على    واحد 
 شغیل. خالل مرحلتي اإلنشاء والت ذات العالقة

 
 تشغیل المشروع وبعد ذلكالبدء ببانتظام بمجرد    خطة اشراك الجھات ذات العالقةیوصى بشدة أن یتم تحدیث  

 . جراء تحدیث مرة كل سنتین عند الحاجةان یتم ا
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 الجھات ذات العالقة  مشاركةخطة عمل : 2 الجدول

نشاط مشاركة الجھات ذات  
 العالقة 

مجموعات الجھات ذات العالقة التي سیتم   تقنیة المشاركة  ت المفصح عنھا / طریقة المشاركة معلوما نوع ال
 اشراكھا استشارتھا / 

 خالل مرحلة دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي 
لتحدید   التشاوریة  الجلسة 

 النطاق 
  قة بالمشروعجھات ذات العاللا  عنتم دعوة ممثلین  

ادیمیة الحكومیة والھیئات االكمن الوزارات والھیئات  
 ..ومنظمات المجتمع المحلي من قبل وزارة البیئة

التقییم  ال عرضت   ومنھجیة  المشروع  مكونات  جلسة 
مناقشات مع تضمنت الجلسة  كما    .البیئي واالجتماعي

الجدیرة  حدید  لت   المشاركین والقضایا  المخاوف 
 عفیما یتعلق بالمشروباالھتمام 

 

فيالتشاوجلسة  الُعقدت   بریستول   ریة  فندق 
الثاني  5في    عمان،في     2019  تشرین 

المشروع  عروض  وتضمنت   مكونات  عن 
 ومناقشات جماعیة. 

 الوزارات   −
 البلدیات −
  ممثلین عن المجتمع المحلي −
 التعاونیات وأصحاب األعمالالجمعیات و −
 المنظمات غیر الحكومیة  −
الجھات المانحة    الوكاالت الدولیة (بما في ذلك  −

الت  تمولاألخرى  نفس  أخرى  مشاریع    ي  في 
 ) المنطقة

 وسائل اإلعالم  −
 المؤسسات األكادیمیة −

مع  والتشاور  االجتماعات 
 الجھات ذات العالقة 

ذات   الجھات  من  مختلفة  مجموعات  مع  التشاور 
  العالقة لفھم وجھات نظرھم ومخاوفھم المحتملة.

تشاوریة   − اجتماعات  مع ُعقدت 
المجتمع   المجتمع ومنظمات  المحلي 

الثاني  27و  17مدني یومي  ال  تشرین 
في مدیریة منطقة أحد / أمانة    2019

 .عمان الكبرى
أصحاب   −  / لمشغلي  بالنسبة  أما 

الصھاریج فقد أجریت مقابالت وجھا 
 .محطة عین غزال لوجھ في

أجرى ھذه االستشارات استشاري دراسة   −
 تقیم األثر البیئي واالجتماعي

 منظمات المجتمع المحلي  −
 جتمع المحليممثلین عن الم −
الصرف   − میاه  نقل  صھاریج  ومشغلو  سائقو 

 الصحي 
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نشاط مشاركة الجھات ذات  
 العالقة 

مجموعات الجھات ذات العالقة التي سیتم   تقنیة المشاركة  ت المفصح عنھا / طریقة المشاركة معلوما نوع ال
 اشراكھا استشارتھا / 

واالجتماعي  جلسة اإلفصاح  البیئي  األثر  تقییم  نتائج  عن  الكشف 
ة من  عالقوالوثائق والتقاریر ذات الصلة ألصحاب ال

المعلومات تضمن  ت خالل عرض تقدیمي ومنشورات.  
 التالیة:
وطبیعتھ − المشروع  أنشطة  من  ا الغرض 

 وحجمھا ومدتھا. 
التخفیف   − وتدابیر  المحتملة  التأثیرات 

 المقترحة. 
ة المتوخاة أثناء عالق ملیة إشراك أصحاب الع −

 تنفیذ المشروع.
 أثناء تنفیذ المشروع.ة الشكاوى آلی  −
وثائق − إلى  الوصول  البیئي    رابط  التقییم 

 . لمشروعواالجتماعي ل
ا − تفاصیل  إلى    االفصاح   جتماعالوصول 

 االفتراضي للمشروع. 
ا − لتلقي  االتصال  لمالحظات  تفاصیل 

عل البیئي  والتعلیقات  األثر  تقییم  وثائق  ى 
 واالجتماعي خالل فترة اإلفصاح. 

الفني  − غیر  الملخص  عن  اإلفصاح 
وتقییم األثر البیئي واالجتماعي بما في 
ذلك خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  
باإلضافة إلى خطة مشاركة أصحاب  

البیئیة    ةعالقال العمل  وخطة 
عبر    لـ  اإلنترنتمواقع  واالجتماعیة 

EBRD و WAJ  یوًما 120لمدة . 
الوثائق    وضع − من  ورقیة  نسخ 

سلطة میاه األردن   لدىلمذكورة أعاله  ا
أمانة    / أحد  بلدیة منطقة  وفي مدیریة 

 .عمان الكبرى
نشر االجتماع عقد اجتماع افتراضي و −

سلطة  صفحة الفایسبوك لالمسجل على  
فیسبوك  على  و  میاهال   لرئیس صفحة 

أمانة    /   دأح  لمنطقة  المحلیة  اللجنة
 .عمان الكبرى

على  و − ملصقات  لوحات  ضع 
منطقة أحد بلدیة    مدیریةاإلعالنات في  

المدني  المجتمع  منظمات  ومباني 
 . المحلیة

المجتمعات   − على  المنشورات  توزیع 
المحلیة بالتنسیق مع منظمات المجتمع 

 .المدني المحلیة

جلسة  استھداف  یتم  س − في  المشاركین  نفس 
النطاق. مجموعات    تحدید  أي  إلى  باإلضافة 

ال تحدیدھا على   ةعالق أخرى من أصحاب  تم 
تقییم   عملیة  أثناء  بالمشروع  صلة  ذات  أنھا 

 . ةاألسری الدراسة األثر البیئي واالجتماعي و

  قبل البدء بمرحلة االنشاء
لسلطة   اجتماعات مع الموظفین المباشرة  األسئلة  لطرح  مفتوح  لقاء  إنشاء 

 .المیاه
یمكنھم  وكیف  للموظفین  الشكاوى  آلیة  عن  اإلبالغ 

 الوصول إلیھا

یاه لقاء مفتوح، اجتماعات في وزارة الم  −
البرید  رسمیة،  كتب  والري، 

 كتروني االل
− . 

(الدائمین  − والعاملین  بالمشروع  الموظفین 
 والمؤقتین) 

 المقاول الرئیسي والمقاولین الفرعین −
 

المقاول   مع  اجتماعات 
والعمال   الفرعین  والمقاولین 

 المؤقتین

على   االتفاق  المیاه  سلطة  على  الیة  یجب  إجراءات 
 ثناء مرحلة االنشاء شكاوى المجتمع مع المقاول أ

مع  السلوك  قواعد  مدونة  بمشاركة  المقاول  سیقوم 
العمال   ذلك  في  بما  العمال  وإجراء    المؤقتین،جمیع 

 اجتماعات في مكاتب المقاول  −
االتصال   − مثل: رسائل قنوات  األخرى 

عروض التقدیمیة البرید اإللكتروني وال
 والتقاریر والمنشورات 

الرئیسيعمال   − الفرعین    المقاول  والمقاولین 
 (دائمین او مؤقتین)
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نشاط مشاركة الجھات ذات  
 العالقة 

مجموعات الجھات ذات العالقة التي سیتم   تقنیة المشاركة  ت المفصح عنھا / طریقة المشاركة معلوما نوع ال
 اشراكھا استشارتھا / 

أو  التعریف  جلسات  مثل  بذلك  المتعلقة  التدریبات 
 التوعیة إذا لزم األمر 

−   / المشروع  موظفي  جمیع  إبالغ 
 العاملین باآللیة وقت التوظیف 

الشكاوى   الیة  عن  اإلفصاح 
 للعامة

خالل   المجتمع المحلي  منسیتم تعیین ضابطي ارتباط  
وتحت إدارة سلطة  اول  مرحلة االنشاء من خالل المق

 المیاه.
 

من اختیار  یجب االرتباط  المحلي.   ضباط  المجتمع 
الجھات  التواصل مع  لھم    الرئیسیةوتكون المسؤولیة  

. یجب تدریب الثقة معھمبناء  ذات العالقة بالمشروع و
المیاه  (إما من قبل المقاول أو سلطة    ضباط االرتباط 

ثالث)  أو طرف  ضباط عبر  یكون  ان  یجب  كما   .  
تا درایة  على  للمشروع  االرتباط  الشكاوى  بألیة  مة 

 والتي تتبنھا سلطة المیاه حالیا.
 

أن   ذات  یجب  الجھات  من  االرتباط  ضباط  یتأكد 
بالمشروع   بآلیة  العالقة  جید  علم  الشكاوى  على 

 للمشروع. 

  مراسالت   اجتماعات،  مفتوح،حوار   −
 .اجتماعات رسمیة،

 ممثلین المجتمع المحلي −
المجتمع − والمنظم  منظمات  غیر  المدي  ات 

 .الربحیة
 مالكو وسائقو الصھاریج  −

الحكومیة   الجھات  مع  التشاور 
 ذات العالقة 

 ،المیاهسلطة  تحت إشراف المقاول،یجب أن یحتفظ 
/ حوار مفتوحة طوال مرحلة   اتصال    االنشاء بقناة 

  / الوزارات  الحكومیةمع  العالقة  ذات    والھیئات 
مراقبة  والتي   في  اصدار  أو    ،المشروعستشارك 

 . أو اإلشراف علیھ خیصاالتر

رسائل   − خالل  من  المستمر  التواصل 
اإللكتروني     والمراسالت البرید 

وورش   الھاتفیة  والمكالمات  الرسمیة 
 .العمل واالجتماعات

حیاة  − طوال  ومفتوح  مستمر  حوار 
 .المشروع

ذلك − في  بما  المشروع  وثائق   توفیر 
 تقییم األثر البیئي واالجتماعي  دراسة 

الغیر    ضافة باإل الملخص   ،فنيالى 
خطة العمل   اإلدارة البیئیة واالجتماعیة

الخاصة   واالجتماعیة  البیئیة 
 . مشروعبال

العالقة  ذات    الحكومیة  والھیئاتالوزارات   −
و  في  بالمشروع  تنظیمي  دور  لھا  التي 

تصاریح   وتؤثرالمشروع   عملیة  على 
 .المشروع

 خالل مرحلة االنشاء 
التشاوریة   عند االجتماعات 

وبالتعاون   وزارة  الحاجة  مع 
  الجھات ذات العالقةیجب على المقاول إخطار  -

  الجداول،بأنشطة البناء وأي تغییرات في 
 وتنفیذ خطة العمل البیئیة واالجتماعیة

 )،(حسب الحاجة  ةعام اجتماعات -
واالجتماعات (الرسمیة وغیر  

وإعداد  الھاتفیة،والمكالمات  )،الرسمیة

لخارجیین مثل المجتمع الجھات ذات العالقة  -
المحلي / وأصحاب األعمال ومشغلي 
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نشاط مشاركة الجھات ذات  
 العالقة 

مجموعات الجھات ذات العالقة التي سیتم   تقنیة المشاركة  ت المفصح عنھا / طریقة المشاركة معلوما نوع ال
 اشراكھا استشارتھا / 

مستوى   (وتعتمدالمیاه   على 
 الشكاوى المقدمة) 

(ESAP)،  وتحدید اآلثار الجدیدة (إن
  وتنفیذ خطة الوثائق،ومراجعة  )،وجدت 

، والمعالجة  اشراك الجھات ذات العالقة
المجتمع (إن وجدت).   لشكاوىواالستجابة 

  رإخطاسیصبح ھذا ساري المفعول عند 
 المقاول ببدء أنشطة االنشاء. 

یة إلى الشھریة والفصل الشكاوى تقاریر
 .المیاهسلطة 

والمنظمات غیر الحكومیة   الصھاریج
 المدني.ومنظمات المجتمع 

المجتمع  أفراد  مع  التواصل 
المجاورةالمحلي   /    والمشاریع 

 المرافق القریبة
. 

جب على المقاول الحفاظ على قناة  ی  -
مع  االنشاء مفتوحة طوال مرحلة  اتصال

المجتمعات المحلیة والشركات و / أو 
/ المرافق القریبة   المشاریع المجاورة

 .للمشروع
  الشكاوىیتحمل المقاول مسؤولیة معالجة  -

الذین ضباط االرتباط  وحلھا من خالل 
لواردة وفقًا  اسیتابعون وینسقون الشكاوى 

 .ذلكل

االرتباط  − خالل ضباط  من  الموقع    في 
 مع المجتمع المحلي

 افراد المجتمع المحلي  −
 فریق إدارة المشاریع المجاورة للمشروع  −

أداء وزارة المیاه خالل مرحلة  
 االنشاء

تحدیث خطة العمل البیئیة واالجتماعیة واعداد   -
 التقاریر السنویة عن تنفیذھا 

الرسمیة   − الكتب  واالجتماعات  التقاریر 
العالقة   ذات  الجھات  مع  الدوریة 

في الداخ والنظر  األداء  لمراجعة  لیین 
 ونھا القضایا التي یثیر

الداخلیین  − العالقة  ذات  الجھات  مجموعة 
المحلیة،    الكوادر   الموردین،(الموظفین،  

 ) ، الكوادر العاملةالموردین

 مرحلة التشغیل 
الذین  الموظفین وخاصة أولئك 

أن  في  التشغیل  یشاركون  شطة 
  .والصیانة

ا  ألسئلة المباشرة إلدارةإنشاء منتدى مفتوح لطرح 
 .المشروع من طرف سلطة المیاه

الشكاوى الیة  وجود  عن  للموظفین    اإلبالغ  المتاحة 
 .وكیف یمكنھم الوصول إلیھا

 

المشغل   − مكاتب   / المیاه  سلطة  مكاتب 
االلكتروني،  البرید  طریق  عن 

 المراسالت الرسمیة االجتماعات، 

بالمشروع   − المعنیین  المیاه  سلطة  موظفي 
 ن)قتی ن والمؤی مئ (الدا

 كوادر المشغل  −
 

واإلبالغ   تسجیل  على  الحفاظ 
 عن الشكاوى  

یحافظ أن  االرتباط یجب  قبل  ضابط  من  المعین 
المشغل على تسجیل الشكاوى وحلھا وإعداد التقاریر 

 للمشروع.  الشكاوىوفقًا آللیة 

الحاجة،  − دعت  كلما  عامة  اجتماعات 
الرسمیة،  وغیر  الرسمیة  االجتماعات 

الشریة المكالم التقاریر  الھاتفیة،  ات 
 والربعیة عن الشكاوى لسلطة المیاه 

الداخلی  − العالقة  ذات  الجھات  ین مجموعة 
أصحاب   المحلیة،  (المجتمعات  والخارجیین 
الصھاریج،  سائقي  المجاورین،  االعمال 

المدني   المجتمع  الغیر  منظمات  الجمعیات 
 ) ربحیة
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نشاط مشاركة الجھات ذات  
 العالقة 

مجموعات الجھات ذات العالقة التي سیتم   تقنیة المشاركة  ت المفصح عنھا / طریقة المشاركة معلوما نوع ال
 اشراكھا استشارتھا / 

المجتمع  أفراد  مع  التواصل 
والمشاریع /    المحلي  المجاورة 

 .المرافق القریبة

مناقشة إمكانیة تطبیق مبادرات المسؤولیة االجتماعیة 
استراتیجیةلدعم   مع  یتماشى  بما  المحلي   المجتمع 

للمسؤولیة االجتماعیة. (سیتم تحدید ذلك  سلطة المیاه
 .الحقًا من قبل المشغل)

الحاجة،   اقتضت  كلما  عامة  اجتماعات 
 سمیة المراسالت الرسمیة وغیر الر 

(ممثلین   الخارجیین  العالقة  ذات  الجھات  مجموعة 
منطقة شرق  عن المجتمعات المحلیة القریبة وخاصة  

 عمان)

أداء وزارة المیاه خالل مرحلة  
 التشغیل

واعداد   واالجتماعیة  البیئیة  العمل  خطة  تحدیث 
 .التقاریر السنویة عن تنفیذھا

التقاریر الكتب الرسمیة واالجتماعات الدوریة  
لمراجعة  مع   الداخلیین  العالقة  ذات  الجھات 

 لنظر في القضایا التي یثیرونھا األداء وا

مجموعة الجھات ذات العالقة الداخلیین والخارجیین  
 المحلیة، الموردین، سائقي الصھاریج) (المجتمعات
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 وثائق المشروع اإلفصاح عن 
 

متطلب األداء المتعلق باإلفصاح عن    جب واالستشارات المطلوبة بمو  الجھات ذات العالقةكجزء من مشاركة  
سیتم االفصاح عن   والتنمیة،للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  )  PR10(  الجھات ذات العالقةالمعلومات وإشراك  

یوًما تقویمیًا بما یتماشى مع سیاسة المعلومات   120وثائق تقییم األثر البیئي واالجتماعي الكاملة للجمھور لمدة  
األ  للبنك  التي  العامة  واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم  وثائق  ستتضمن  والتنمیة.  اإلعمار  إلعادة  سیتم  وروبي 

 االفصاح عنھا ما یلي: 

  األثر البیئي واالجتماعي؛ دراسة تقییم 
 الملخص غیر الفني للدراسة؛ 
 خطة إشراك أصحاب العالقة؛ و 
  .خطة العمل البیئیة واالجتماعیة للمشروع 

 

 التالیة:  موقعالزیة والعربیة وسیتم نشرھا على احة باللغتین اإلنجلیستكون ھذه الوثائق مت

  على اإلنترنت: ( وزارة المیاه والري  موقعwww.mwi.gov.jo ( 
  ) :موقع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة على اإلنترنتebrd.comwww.( 
   الدراسة (دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي؛ الملخص غیر الفني  نسخ ورقیة من وثائق  سیتم وضع

مع اإلشارة إلى    اسة؛ خطة إشراك أصحاب العالقة؛ وخطة العمل البیئیة واالجتماعیة للمشروع)للدر
 : نوان التالي لدى سلطة المیاه لدى الع Covid-19إجراءات الوصول إلیھا نظًرا لقیود 

 عمان  -شارع جابر بن حیان، الشمیساني  ،6 بنایة رقم األردنیة،سلطة میاه 
 5652261-6-962+ھاتف: 

 
 دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي؛    تم وضع نسخة ورقیة من وثائق تقییم األثر البیئي واالجتماعيسی)

  العمل البیئیة واالجتماعیة للمشروع)   الملخص غیر الفني للدراسة؛ خطة إشراك أصحاب العالقة؛ وخطة
في مدیریة بلدیة    Covid-19التي تم الكشف عنھا مع اإلشارة إلى إجراءات الوصول إلیھا نظًرا لقیود  

 : لدى العنوان التالي  منطقة أحد / أمانة عمان الكبرى
 فیة الصحي افیة / مقابل مركز الخشاقضاء شمال الخش

  4020410-6-962+ ھاتف:
 

 في مباني منظمات المجتمع المدني المحلیة مع   الملخص غیر الفني للدراسةنسخ ورقیة من  سیتم وضع
سیتم اإلبالغ عن تفاصیل مواقع    كما  .Covid-19اإلشارة إلى إجراءات الوصول إلیھا بالنظر إلى قیود  

 منظمات المجتمع المدني المحلیة حیث ستتوفر الوثائق خالل اجتماع اإلفصاح. 
 

http://www.mwi.gov.jo/
http://www.ebrd.com/
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األقرب إلى المجتمعات    في مواقع ھي  لمجتمعات ائق لعن نشر الوث  مكان  لإلعالن عند اجتماعات  یتم عق  عادة،
المعنیة، كما ھو مطلوب من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة. تعقد ھذه االجتماعات لعرض نتائج  

 ذلك،. ومع  عالقةنھا ألصحاب التقییم األثر البیئي واالجتماعي واإلعالن عن توافر الوثائق التي تم الكشف ع 
الن جائحةنظًرا  باالجتماعات    COVID-19  كورونا  تشار  المتعلقة  الحكومیة  اجتماعا  العامة،والقیود    فإن 

قبل عقد االجتماع  وة. عالقتخذ شكل اجتماع افتراضي؛ حیث سیتم إرسال دعوة إلى أصحاب الی سوف إلعالن ا
وسیتم نشر رابط    التابعة لسلطة المیاه  Facebook  الـفحة  عرض على صالاالفتراضي لإلفصاح، سیتم نشر  

سیتم نشر العرض على صفحة الفیسبوك  كما  .  لوزارة المیاه والري  ي اإللكترون  موقعالاالجتماع االفتراضي على  
  توفر إعالم األشخاص بمكان  ب عرض اإلفصاح    قوم. سیأمانة عمان\أحد لرئیس اللجنة المحلیة لمنطقة  التابعة  

والرابط  مستندات   المستشار   ذلك،. عالوة على  لالجتماعالكشف  قبل  االفتراضي من  االجتماع  تسھیل  سیتم 
وسیتم إجراؤه بطریقة تضمن توفیر فرص متساویة لجمیع المشاركین لطرح األسئلة أو التعبیر عن وجھات  

المشروع ونتائج    ) عرًضا تقدیمیًا یغطي أنشطةZoom  منصة  النظر. سیتضمن االجتماع االفتراضي (باستخدام
) ومعلومات حول الوصول إلى وثائق تقییم  الشكاوى األثر البیئي واالجتماعي (بما في ذلك التأثیرات وآلیة  تقییم  

األثر البیئي واالجتماعي. سیتیح االجتماع أیًضا وقتًا للتعلیقات واألسئلة واألجوبة في نھایة الجلسة. سیتم تسجیل 
واألس  لالجتماع  التقدیمي  وتوثیقھماالعرض  واألجوبة  إلعادة    ئلة  األوروبي  البنك  إلى  یقدم  موجز  تقریر  في 

 یة األردن  المیاه  سلطةالتابعة لفیسبوك  الاإلعمار والتنمیة، كما سیتم نشر رابط االجتماع المسجل على صفحات  
 . أمانة عمان\أحد لرئیس اللجنة المحلیة لمنطقة 

نسیق مع منظمات المجتمع المدني  لمجتمعات المحلیة بالت لمنشور  سیشمل نھج اإلفصاح أیًضا إعداد وتوزیع  
 المعلومات التالیة:  المنشورالمحلیة. سیتضمن 

  .أنشطة المشروع وطبیعتھا وحجمھا ومدتھا 
  .المخاطر واآلثار المحتملة على أصحاب العالقة وتدابیر التخفیف المقترحة 
  یمك التي  والطرق  والفرص  العالقة،  ذات  الجھات  إشراك  من  عملیة  المشاركة  المحلیة  للمجتمعات  ن 

 بما في ذلك تفاصیل االجتماع االفتراضي الذي سیعقد. خاللھا أثناء تنفیذ المشروع 
  العامة أثناء تنفیذ المشروع.  الشكاوىألیة 
  واالجتماعي للمشروع. رابط الوصول إلى وثائق دراسة تقییم األثر البیئي 
 لتلقي المالحظات والتعلیقا البیئي واالجتماعي خالل فترة  تفاصیل االتصال  ت على وثائق تقییم األثر 

 اإلفصاح. 
 

مدیریة بلدیة منطقة أحد    مبنى   ستشمل أنشطة اإلفصاح اإلضافیة وضع ملصقات على لوحات اإلعالنات في
 . جدة في المنطقةالمتوا  ومباني منظمات المجتمع المدني المحلیة

م ومخاوفھم خالل مدة اإلفصاح عن طریق إبالغھا إلى سلطة  طرح تعلیقاتھ من  ة  عالقمكن أصحاب السیت  أخیًرا،
 المیاه األردنیة على عنوان االتصال التالي  

 سلطة المیاه األردنیة 
 م. أحمد العواملة مدیر المشروع:  

 الشمیساني  ،شارع جابر بن حیان ،6عمارة رقم  
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 11181عمان   5012 ب ص.
 Ext (1050)-5652261-6-962+ھاتف: 
 5687760-6-962+فاكس: 

 ahmad_al-awamleh@mwi.gov.joعنوان البرید اإللكتروني: 
 

  الجھات ذات العالقة الواردة من    والمالحظات   بمراجعة ومناقشة والرد على التعلیقات الدراسة    استشاريسیقوم  
مطلوبة  سیتم إضافة أي تعدیالت  ومن خالل االجتماعات االفتراضیة أو المكالمات الھاتفیة أو البرید اإللكتروني.  

 . ة إلى وثائق تقییم األثر البیئي واالجتماعيعالقبناًء على تعلیقات / مالحظات أصحاب ال

 
VII.  ألیة الشكاوى 

 المحلي المجتمع شكاوىجراءات إ
 

الجھات  للمشروع لرصد وحل النزاعات المحتملة مع    للشكاوىاعتماد آلیة رسمیة  یتوجب على سلطة المیاه  
لضمان النظر في جمیع الشكاوى ومعالجتھا في  كذلك  ، وبسبب المشروعصالحھم  الذین قد تتأثر مذات العالقة و

 .الوقت المناسب 
 

یجب أن تُرسل   االتصال الموحد في سلطة المیاه ظاممن الجدیر بالذكر أن جمیع الشكاوى المسجلة من خالل ن 
اط مع المجتمع المحلي. االرتب ضباط خاللمن    اسیتم التعامل معھ  والذيمن قبل مركز االتصال الى المشروع  

 .  والصیانة  خالل مرحلة التشغیل االنشاء ومن قبل الُمشغلسیتم معالجة الشكاوى من قبل المقاول خالل مرحلة 
 

المشروع خالل    لھذا 2عدد  (CLOs)مع المجتمع المحلي  ، سیتم تعیین ضابط ارتباط  سلطة المیاه باالتفاق مع
تدریبھ    كما ویجب تلقي أي شكاوى   ضباط االرتباط غیل. یتضمن دورمرحلة التش  خالل  1عدد  و   االنشاء،مرحلة  

 .المجتمع المحليمن  ضباط االرتباط وحلھا. سیتم اختیار  الشكاوىبشكل مناسب للتعامل مع 
 

واتخاذ اإلجراءات المناسبة  الشكاوى  المستلمة في سجل    الشكاوىعن تسجیل   ونمسؤولاالرتباط  یكون ضباط  
أثناء حل  ھالح مع    ى،الشكو.  المنتظم  التواصل  وتفاصیل    المشتكي،یلزم  لتواریخ  بسجالت  االحتفاظ  ویجب 

 وتوثیقھا. اإلجراءات 
 

یجب تحدید مسؤولیات واضحة إلدارة آلیة الشكاوى ویشمل ذلك إدارة الشكاوى وحلھا واعداد التقاریر الخاصة  
آلیةإجرا  3الجدول  یعرض  بھا.   االنشاء   ءات  (مرحلة  المشروع  تنفیذ  أثناء  تطبیقھا  یجب  والتي  الشكاوى 

والتشغیل) وكیف یمكن تنفیذھا بالتنسیق مع سلطة المیاه. یكون المقاول / المشغل في الموقع مسؤوالً عن ضمان  
 تقریر إلىلتقدیم    ،المیاهوالذین سیقومون بالتنسیق مع سلطة    .ضباط االرتباط االمتثال آللیة الشكاوى من خالل

 .وفقًا لذلك السلطة
 

 الرسم التوضیحي آللیة الشكاوى5 الشكلا فیما یوضح ھمع والتعاملخطوات تقدیم الشكوى  3الجدول یعرض 
 ومعالجتھا.
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 إجراءات آلیة الشكاوى  :3الجدول 

 ألیة الشكاوى العامة  الخطوات 

 :والجھات ذات العالقة من خاللیمكن تسجیل شكوى مباشرة من قبل المواطنین  استقبال الشكوى .1

 :سلطة المیاه .1

 صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات في وزارة المیاه والري  •

 (117116 :رقم الخط الوحد) مركز استقبال الشكاوى  •

 (أدناه 4رقم الشكل ) ة نموذج الشكوى على موقع الوزارة على األنترنتتعبئ  •

الوزارة   إلى مدیریة المتابعة / إدارة االتصاالت في سلطة المیاه تُحال الشكاوى التي یتم تلقیھا من خالل
 .ومن، ثم یتم إرسالھا إلى ضباط االرتباط المجتمعي للمشروع

  :موقع المشروع .2

  توفر نسخ في موقع المشروع)  (یجبلمشروع  نموذج الشكوى الخاص با •

  (على رقم ضابط االرتباط المجتمعي)  تطبیق الواتساب •

 وني الخاص باستقبال شكاوى المشروع البرید االلكتر •

تم معالجة الشكاوى التي یتم تلقیھا من خالل موقع المشروع مباشرة وتوثیقھا في سجل الشكاوى (الجدول  ی 
سیتم اإلفصاح عن    االنشاء،في موقع المشروع. قبل البدء بمرحلة   لمجتمعيضباط االرتباط ا ) من قبل4

 ذلك، باإلضافة إلى  .ضباط االرتباط المجتمعات المحلیة من خاللو الجھات ذات العالقةآلیة الشكاوى إلى 
 . لوحة المشروع في موقع المشروعادراج معلومات االتصال التالیة لتسجیل الشكاوى على سیتم 

 رید اإللكتروني المخصص لتلقي الشكاوى عنوان الب  •

 خصص للواتساب لتلقي الشكاوى رقم الھاتف الم •

 في موقع المشروع  الشكاوىنماذج  مطبوعة مننسخ  •

 یحق لألفراد / والجھات طلب الحفاظ على سریة أسمائھ عند تسجل الشكوى  *

 یقوم ضابط االرتباط المجتمعي بالتحقق من صحة الشكوى  الشكوى التحقق من   .2

یكن لھا أي أساس أو لم یكن ھناك أي إجراء مطلوب،  تم رفض الشكوى ألسباب مثل عدم صحتھا، أو لم   إذا
أیام مع شرح سبب الرفض مع األدلة    10الردً لصاحب الشكوى في غضون   ضابط االرتباط فیجب على

 حیثما ینطبق ذلك

 .إغالق الشكوى قرار من أجلالاالتصال ب  مدیریةبإبالغ  ضابط االرتباط یجب أن تقوم

 بمجرد التحقیق من الشكوى، یقرر المقاول / مشغل المحطة الحلول والخیارات ویجھز الرد.   حل الشكوى  .3

 یجب التحقق من الشكاوى في غضون یومي عمل.

یجب بعدھا اقتراح قرار / إجراء لحل الشكوى والتعامل معھا، ثم الرد على صاحب الشكوى في غضون 
 أیام عمل كحد أقصى.  5

التوصل التفاق لحل   .4
   الشكوى

اتفاق مع صاحب الشكوى. یجب تسجیل ذلك في سجل الشكاوى/   التوصل إلى  یتم إغالق الشكاوى عند 
 وأي وثائق أو صور داعمة أخرى یتم تخزینھا للرجوع إلیھا في المستقبل  اإلغالق،قاعدة البیانات مع تاریخ  
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 ألیة الشكاوى العامة  الخطوات 

تصعید وعدم حل  ال  .5
 الشكوى 

ى من قبل فریق المشروع وضابط االرتباط، یحق  غیر راٍض عن قرار حل الشكو   إذا كان صاحب الشكوى
لصاحب الشكوى تصعید الشكوى الى الجھة العلیا في وزارة المیاه لیتم مراجعتھا من قبلھم واتخاذ القرار 

 المناسب لحل الشكوى.  

المحكمة إلى  الرجوع  للمشتكي  فیمكن  الوزارة  قرار  الرضا عن  عدم  حالة  لحل موضوع    تصة المخ  في 
 الشكوى. 

 

 

 1نموذج الشكاوى على موقع وزارة المیاه :  4الشكل 
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 الشكاوى نموذج سجل : 4الجدول 

 المحلیة  المنظماتسجل الشكاوى (استخدم ھذا السجل لتوثیق الشكاوى المقدمة من المجتمعات / األفراد / 
 

ستالم  تاریخ ا
 الشكوى 

اسم الشخص  
الجھة الذي   /

 قدم الشكوى 

اسم متلقي  
 الشكوى 

ملخص   رقم المرجع 
 الشكوى 

تاریخ  
التحقق من  

 الشكوى 

اسم 
الشخص  

للتحقق من  
 الشكوى 

نتیجة التأكد من  
 الشكوى 

تاریخ قرار  
معالجة  
 الشكوى 

قرار معالجة  
 الشكوى 

تاریخ إبالغ قرار  
الشكوى إلى  

 المشتكي 
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 آلیة الشكاوى إلجراءات   : الرسم التوضیحي5 الشكل 
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 إجراءات شكاوى الموظفین والعاملین 
 

 المقاولطاقم 
 

عن إدارتھا ومن المسؤول    وكیفیة تنفیذھا،  الشكاوىآلیة    عنجمیع العاملین في الموقع    ابالغ  یجب التأكد من
لموظفین بمعالجة النزاعات أو المخاوف في مكان العمل بطریقة  الشكاوى الخاصة باعند بدء العمل. ستسمح آلیة  

الخاصة بالمقاول    ةالبشریمع سیاسة الموارد  ین  لموظف ل  الشكاوىآلیة    یجب ان تتوافقوشفافة.    وسھلةعادلة  
(HR)، ینی الفرعافة إلى عمال المقاولین نطبق على عمال المقاول المباشرین باإلضوھي ت . 

 
 :الموقع  فيالعاملین  شكاوىمبادئ 

المیاه تلتزم ب سلطة  الرئیسي  المقاول  عملیة  مع  للعمال  الشكاوى  تسجیل  تجعل  عن  وذلك  شفافة  أن  للتعبیر 
 .دون اإلفصاح عن ھویة المشتكيالشكاوى مع ضمان إمكانیة تقدیم  المخاوف،

 
یقومون بتسجیل شكاوى  انتقام أو تمییز ضد أولئك الذین    حدوث ايعدم    الرئیسي  لمع المقاو  سلطة المیاه تضمن

 :على النحو التاليوذلك التعامل معھا بسریة  ھ سیتم ، وأن اثناء عملھم
على  الواردة من الموظفین والعمال  الرئیسي الشكاوىإدارة المقاول   یجب ان تأخذ سلطة المیاه / -

 .ریة والمناسبةمحمل الجد وتتخذ اإلجراءات الفو
الشكاوى للموظفین  التأكد من أن آلیة الرئیسي جنبًا إلى جنب مع إدارة المقاول سلطة المیاه  ىیجب عل -

 .تتماشى مع سیاسة الموارد البشریة للمقاولوالعاملین 
إذا لم یكن راضیاً  في القرار المتخذ والطعن   الشكوىللعامل الحق في الحفاظ على سریة عملیة تقدیم  -

 .لنتائج األولیةعن ا
 .للعامل الحق في التعبیر عن شكواه لمنظمات العمال لحمایة حقوقھمللموظف /  -
 التدقیقمن قبل المقاول من خالل  الشكاوىمسؤولة عن مراقبة تنفیذ مبادئ وآلیات سلطة المیاه  -

 .والتفتیش المنتظم لسجالت المقاول
في الموقع عما إذا كانت العمال وسؤالھم   الموظفین /التحقق بشكل عشوائي من  لسلطة المیاهیحق  -

 .الشكاوىلدیھم أیة شكاوى وإذا كان المقاول ینفذ آلیة 
 

 . الیة الشكاوى المقترحة لطاقم المقاول من العمال والموظفین 5 الجدولیعرض 
 

 وظفین والعمال : ألیة الشكاوى للم 5 الجدول

 األلیة  الخطوات 
:  1الخطوة 

مناقشة الغیر  
 رسمیة 

واإلدارة على استخدام األسالیب غیر الرسمیة لحل الخالفات أو النزاعات. إذا كان لدى الموظف/    الموظفینیتم تشجیع  
حیثما   علیھم،بغي  فین   العمل،العامل شكوى فیما یتعلق بمكان العمل أو ظروف العمل أو الطریقة التي یعاملون بھا في  

قد یكون من الممكن االتفاق على حل غیر رسمي بین العامل   البدء في مناقشتھا مع مشرفھم المباشر أو مدیرھم.  أمكن،
 .والمدیر

 .سیبذل كل من اإلدارة والعاملون كل جھد ممكن لحل الشكاوى والنزاعات بأقل فرصة للتوتر أو الصراع 
:  2الخطوة 

الشكوى الرسمیة  
 ى السریة والشكو

العامل تقدیم شكوى مكتوبة إلى مدیره المباشر في غضون  عندما تحدث مشكلة في العمل، یجب على موظف المشروع /  
 .أیام عمل إما في الموقع أو المكتب  5

اسم وسیتم التعامل معھ على أنھ    الشكوى بدون  ال یفضل ذكر اسمھ، فیمكن تقدیموإذا كان لدى الموظف / العامل قلق  
 .رسمي حیث سیتم تنفیذ خطوات معالجة الشكوى تقدیم
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 األلیة  الخطوات 
المشرف  أیام عمل. إذا لم یكن الموظف / العامل راضیًا عن رد    5الرد على الشكوى خالل  مباشر  المدیر ال  یجب على
 .الشكاوىفي سجل  الشكوىالذي سیقوم بتسجیل  (HR) الموارد البشریة قسمإلى  الشكوى التوجھ ب یمكنھ  المباشر،

ق البشریة الرد خالل مدة  یتوجب على  الموارد  إذا لم یكن   7سم  العاملأیام عمل.   / راضیًا عن االستجابة    الموظف 
الرد من  أیام عمل من تلقي    7إلى مستوى أعلى أو اإلدارة في غضون    لشكوىالتوجھ بایمكنھ    االستئناف،ویرغب في  

لتأمین قرار یخدم مصلح  قسم البشریة. یجب بذل كل جھد ممكن  بعد  الموارد  العامل والمقاول.  عطي  سی   االجتماع،ة 
 .المدیر الموظف قراًرا كتابیًا

راٍض عن   غیر  العامل   / الموظف  كان  إلیھا)   فیمكنھ  العلیا،اإلدارة    قرارإذا  ینتمي  (التي  العمال  بمنظمة  االتصال 
 .على مزید من المشورة والمساعدة والحصول

الموظف تعیین محاٍم وحل  یمكن    حل الشكوى داخلیا،النھائي إلجراءات    إذا لم یكن الموظف / العامل راضیًا عن القرار
 .المحكمة من خاللالمشكلة 

 
 

 طاقم وزارة المیاه والري / سلطة المیاه
 

المقاول حیث أنھا ستحتاج إلى  بطاقماختالفًا طفیفًا عن تلك الخاصة  المیاهلموظفي سلطة  الیة الشكاوىتختلف 
المواد (  وتعدیالتھ،  2013/ 82لمدنیة رقم  الخدمة ا  لنظاماالمتثال   ). یتم تطبیق آلیة  165) إلى (161وتحدیداً 
الذین لدیھم  و  السلطةوتنطبق على جمیع موظفي   سلطة المیاه حالیًا من قبل  النظامالواردة في ھذه    الشكاوى

 . خالل ھذه اآللیة منالحریة في تقدیم شكوى 
 

VIII.  التقاریر المراقبة واعداد 

.  ) والتشغیل  المشروع (االنشاءطوال مراحل  عملیة اشراك الجھات ذات العالقة  المشاورات وستمر  یجب ان ت
عالقات جیدة مع المجتمعات المحلیة  ترسیخ  ة ضمان  یالرئیسي مسؤول  المیاه والمقاولسلطة  تقع على  وكما  

 . االنشاءخالل مرحلة 
 

باإلضافة إلى نتائج    ات العالقة والشكاوىتنفیذ خطة اشراك الجھات ذ یجب على سلطة المیاه تقدیم تقاریر عن  
 . والتنمیة  االعمارالمراقبة االجتماعیة والبیئیة إلى البنك األوروبي إلعادة 

 
المیاه    والصیانة، التشغیل    خالل مرحلة تحافظ سلطة  العالقة على  یجب ان  ذات  الجھات  تواصل مستمر مع 

 أداء المشروع بدعم من المشغل.تعلقة ب اعداد التقاریر الملة عن تكون مسؤوسو  والمجتمع المحلي
 

 ،الخاصة بھا  التقاریرالتي تتطلب المراقبة وإعداد  واألنشطة المختلفة    اشراك الجھات ذات العالقة تحدد خطة  
 : وھي كما یلي 

 
 الكشف عن معلومات المشروع.  نشاطات االفصاح -
 . العالقةواالجتماعات مع الجھات ذات مشاورات ال -
 . ریة والربع سنویةإعداد التقاریر الشھ -

 
ت ذات العالقة معلومات عنتضمن محاضر أي اجتماعات  یجب ان  ا لجھات  تاریخ ومكان   ولمشاورات مع 

 . االجتماع والغرض وقائمة المشاركین
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كدلیل  التعلیقات،بما في ذلك  األصلیة،المكتوبة من قبل الجھات ذات العالقة االحتفاظ بجمیع المراسالت  یجب 
االحتفاظ بمحاضر االجتماعات أو ملخصات المناقشات الفردیة أو غیر الرسمیة    یجب اور. كما  على عملیة التش

 .خاص  في ملف
 

كما یجب على ضابط االرتباط اعداد   .اشھری  الواردةالشكاوى    التقاریر عنیجب اعداد    االنشاء،أثناء مرحلة  
شھریة   الملخصات  المجتمعيشكاوى  عن  المقاول    والتواصل  مشروع  في  والرئیسي  لمدیر  سیدرجھا  الذي 

التقاریر إلى    تقدیم ھذهمسؤولة عن  في حین تكون سلطة المیاه    المیاه،سلطة  إلى    والربعیة  تقاریر الشھریةال
 كلما دعت الحاجة. یةإلعادة االعمار والتنم البنك األوروبي 

 
المجتمعي إلى مدیر  والتواصل  الشكاوى سیقدم مكتب المدیر التنفیذي تقریًرا عن مراقبة    مرحلة التشغیل،أثناء  

 في التقاریر السنویة للمشروع.   للشكاوى الواردةتحلیل  كما ویجب اجراء    .اأیض شھری  في سلطة المیاهمشروع  
 
ذات    عتبرت الجھات  اشراك  وثیقةوثیقة خطة  الضرورة    اتحدیثھویجب    حیة،  العالقة  ضابط    من خاللعند 

 سلطة المیاه.بالتشاور مع االرتباط و 
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 2019الخامس من تشرین الثاني لعام  في ةالعامة المنعقدتشاوریة ال جلسة: ملخص مداوالت ال1لملحق ا

 مقدمة 
الجھات ذات  تم دعوة  حیث    عمان في  في فندق بریستول    2019  تشرین الثاني  5بتاریخ    تشاوریة ُعقدت جلسة  

إعداد جمیع تم  مة الحضور أدناه.  فردًا كما ھو موضح في قائ  39حضر الجلسة  العالقة من قبل زارة البیئة.  
العام للجلسة ھو   باللغة العربیة. كان الھدف  التقدیمیة   ت التعرف على مخاوف واھتماماالنشرات والعروض 

حیث    في دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعيھا وادراجھا  مراحل وتقییمفي جمیع ال  المشروعالمعنیة بالجھات  
 . إلعادة االعمار والتنمیةالبنك األوروبي ة المیاه وكذلك ھذه القضایا مع سلطت مناقشة تم
 

 .جلسةفي ھذه ال والتي تم تدوینھا مداوالت ال أبرزیعرض الجدول ادناه 
 

 الردود  القضایا والمخاوف التي تم إثارتھا خالل الجلسة الجھة الممثلة 
أمانة عمان 

   –الكبرى 
م. سھى  
 الشیشاني

ب الضالة الموجودة  یجب االخذ بعین االعتبار بالكال −
 .في المنطقة

ھناك مخاوف بشأن جودة الھواء والضوضاء في   −
المنطقة بسبب زیادة حركة المركبات وناقالت  

الصحي، وبالتالي طلب مراعاة تأثیرات الصرف 
حركة المرور، خاصة أن المنطقة ستستمر في النمو 

 كمنطقة خدمات استراتیجیة 
ئي والتي تقییم األثر البی أشارت إلى أن دراسة −

لمكب الغباوي من قبل البنك  2018أجریت عام 
األوروبي إلعادة التعمیر والتنمیة الى وجود مشكلة  

ذلك، تحتاج محطة معالجة میاه في الروائح. وفقًا ل
الصرف الصحي إلى إثبات مساھمتھا في الروائح في  

المنطقة وتقدیم نظام التحكم في الروائح الذي سیتم 
 تبنیھ.

راسة أنھ سیتم اخذ ھذه المشكالت في  رد فریق الد −
االعتبار خالل الدراسة، عالوة على ذلك، سیتم إعداد 

دراسة تقییم تقییم لتأثیر حركة المرور كجزء من 
 األثر البیئي. 

بالنسبة للرائحة، سیكون لدى المحطة نظام متقدم   −
للتحكم في الرائحة خالل مرحلة التشغیل. أیضا، سیتم 

المحلیین لمراقبة وإدارة   تشكیل لجنة من السكان
ومتابع أي شكوى بھذا  .الروائح في المنطقة

 الخصوص. 

االدارة  
الملكیة 

 لحمایة البیئة

دارة الملكیة لحمایة البیئة على شدد مندوب اإل −
ضرورة حمایة موارد المیاه الجوفیة في المنطقة  

 بسبب شح الموارد المائیة في األردن

ایة المیاه الجوفیة  أوضح فریق الدراسة أن تدابیر حم −
وتدابیر حمایة الموقع من الفیضانات ستؤخذ في  

 .االعتبار خالل تصمي لمحطة
جمعیة شرق  
عمان لحمایة 

ممثلة  – البیئة
بالسید فرحان  

الدبوبي 
والسید حاكم  

 الدعجة 

تم التحدث عن العدید من القضایا المثیرة للقلق التي  −
ألخرى  تتعلق بھذا المشروع والعدید من المشاریع ا

في منطقة مثل مكب الغباوي. القضایا والتعلیقات 
 التي تم طرحھا كما یلي: 

منطقة عدم دقة المعلومات التي تم تقدیمھا عن  −
كم لدراسة تأثیر  5المشروع وان تحدید مسافة 

 المشروع غیر صحیح.
طلب السید فرحان الدبوبي إعادة توطین جمیع  −

رى  المجتمعات والقرى المجاورة الى مناطق أخ
بسبب مشاریع البنیة التحتیة الشاملة التي یتم تنفیذھا  

 في منطقة الغباوي. 
ال تھتم   شدد السید فرحان الدبوبي على ان الحكومة −

بصحة وسالمة المجتمعات المحلیة المجاورة وھي  
فقط تعمل على إنشاء المشاریع ذات المخاطر البیئیة 

 العالیة في منطقة شرق عمان.
دبوبي ان یتم إعداد خطة إشراك  طلب السید فرحان ال −

 الجھات المعنیة بالمشروع بمشاركة المجتمع المحلي.

أكد فریق الدراسة أنھ سیكون ھناك مزید من اللقاءات  −
  مع المجتمع المحلي خالل مرحلة اعداد دراسة تقییم
األثر البیئي للتعرف على مخاوفھم، كما أن وضع 

خطة إشراك الجھات ذات العالقة ھي جزء من  
 .المشروع وسیتم إعداده باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة

رة البیئة عن تفھمھا الھتمامات المجتمع  عبرت وزا  -  −
المحلي بسبب زیادة حركة المرور التي سترافق  

 .الدراسةمشاریع البنیة التحتیة في منطقة 
ذكرت الوزارة أن حركة صھاریج الصرف الصحي   −

 .یتم مراقبتھا من خالل نظام تتبع الكتروني
أكدت الوزارة على عقد جلسات تحدید النطاق ودعوة   −

ت العالقة لحضور جلسات تحدید النطاق  الجھات ذا 
 .ھذه من أجل تكرار اھتماماتھم التي یجب مراعاتھا

یع المشاریع األخرى  كما أكدت الوزارة على تنفیذ جم −
 في منطقة الغباوي مع مراعاة اللوائح األردنیة
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 الردود  القضایا والمخاوف التي تم إثارتھا خالل الجلسة الجھة الممثلة 
ل التقییم األثر التأكد من دراسة الغازات الدفینة خال −

 ;البیئي واالجتماعي
ذكر السید فرحان الدبوبي أن قطعة أرض المشروع   −

تاریخیا ھي مملوكة لعشائر المنطقة وتم استخدامھا 
یجب إعادتھا إلى أصحابھا   من قبل الجیش واآلن
 ولیس لسلطة المیاه.

سیكون ھناك أثر سلبي ناتج من زیادة الحركة   −
ة بالمشروع والتي المروریة في المناطق المحیط 

ستتزامن مع الحركة المروریة المتوقعة من المیناء 
 البري في الماضونة.  

لم یتم ذكر قریتي البیضا ووادي العش ضمن   −
 قة المشروع المناطق القریبة من منط

ذكر السید حاكم الدعجة منطقة المشروع یتم زراعتھا  −
 واستخدامھا للرعي 

العمل  ذكر السید حاكم الدعجة ان توفیر فرص  −
والتدریب ألھالي المناطق المجاورة ھو واجب ولیس  

 منة. 
طلب السید فرحان الدبوبي ان یكون ھناك خطة   −

مراقبة ورصد لنوعیة میاه الصھاریج الواردة الى  
 لمحطة المقترحة. ا

وزارة  
 الصحة 

أوضح مندوب وزارة الصحة أن میاه الصرف   −
وصات دوریة  المعالجة من المحطات یتم إجراء فح 

 للتأكد من جودتھا ومطابقتھا للمواصفات
ال توجد حاجة لنظام تطھیر للفضالت السائلة    −

المعالجة حیث أن استخدام المیاه في الري ھو فقط  
 لألشجار والنباتات العلفیة مثل البرسیم

تحسین نظام معالجة الحمأة بحیث یمكن استخدامھا  −
تخدامھا  لتحسین التربة الزراعیة في المنطقة واس

 كأسمدة.

مواصفة   أجاب الفریق االستشاري للھندسة أن −
المیاه المعالجة یجب أن تمتثل للمواصفة  

 . 893/2006االردنیة األردنیة رقم  

د. نواف  
  –الخوالدة 
جمعیة  

المحتفظة  
 على المیاه

طلب لدكتور نواف النظر في أي آثار محتملة على   −
 لمشروع. المیاه الجوفیة للمیاه الجوفیة في منطقة ا

ه استفسر الدكتور نواف عن كیفیة استخدام میا −
 الصرف الصحي المعالجة لفائدة المجتمع المحلي

استفسر الدكتور نواف عن احتمالیة وجود طرق لبیع  −
الحمأة للمزارعین واستفسر عن أي خطة مقترحة  

 .سنوات 7للتعامل مع الحمأة بعد مرور فترة 
ات في  استفسر عن أعمال الحمایة من الفیضان  −

 حة. المحطة المقترحة وكذلك نظام التحكم في الرائ 
أكد أھمیة وجود آبار مراقبة للمیاه الجوفیة في   −

 المنطقة 

أكد الفریق الھندسي على أن معاییر تصمیم محطة   −
معالجة میاه الصرف الصحي یجب أن تتوافق مع 

المعاییر األردنیة التي تتطلب أن تكون میاه الصرف  
ي مناسبة لري الخضروات  الصحي المعالجة للر 

 .أیًضا
الھندسي أیًضا أن حمایة المیاه الجوفیة  أوضح الفریق  −

باإلضافة إلى تدابیر الحمایة من الفیضانات ستؤخذ  
 .في االعتبار خالل مرحلة التصمیم

الجامعة  
د.   –األردنیة 

غادة كساب  
كلیة  –

 الھندسة 

المعالجة المقترح   علقت الدكتورة غادة على أن نظام −
لف ویحتاج للطاقة وأن محطة معالجة میاه  مك

رف الصحي لن تكون مجدیة اقتصادیًا، فلماذا ال  الص
 تخطط للحصول على نفایات سائلة منخفضة الجودة؟ 

استفسرت لماذا اختار االستشاري عملیة الھضم   −
 الھوائي؟

 ھل تم تقییم المعالجة المیكانیكیة كخیار؟  −

ائل التكنولوجیا أجاب الفریق الھندسي أن العدید من بد −
البنك األوروبي إلعادة  قد تم بحثھا ومناقشتھا مع 

االعمار والتنمیة، وتوصلت أخیًرا إلى تبني عملیة 
الھضم الھوائي. عالوة على ذلك، فإن وجود نفایات  
سائلة ذات جودة أفضل سیقلل من أي مشاكل بیئیة 

 أ.خطیرة في حال ضخ المیاه المعالجة إلى الودیان
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 الردود  القضایا والمخاوف التي تم إثارتھا خالل الجلسة الجھة الممثلة 
لدراسة على دراسة تقییم األثر البیئي  جاب فریق ا −

ل درس إجراء البحث عن فرصة وإدراجھ  ستشتم
  .وفقًا لذلك

وزارة  
السیاحة  
 واالثار

في حال العثور على أي قطع أثریة أثناء أعمال الحفر   −
لمرحلة االنشاء، یجب التواصل مع دائرة االثار العامة  

 وتبلیغھا. 

ا − تقییم  دراسة  على  الدراسة  فریق  البیئي  أجاب  ألثر 
العثور على اثار حالل  على إجراءات خاصة في حالة  

 مرحلة االنشاء 
 

القضایا البیئیة  المشاركین حول    عالقةتم توزیع استبیان للحصول على تعقیبات أصحاب ال  ذلك،عالوة على  
التي أھمیةیعتبرونھ  واالجتماعیة  أقل  وذات  أھمیة  ذات  مراحل    ا  أشار  لمشروعلتشغیل  الو  االنشاءخالل   .

التي یعتبرونھا مھمة وغیر مھمة خالل مراحل تنفیذ   البیئیة واالجتماعیة  قضایا الالمجیبون إلى مجموعة من  
 قضایا ما یلي: ھذه التتضمن  إلجاباتھم،المشروع. وفقًا  

 
  االنشاء مرحلة خالل أھمیة االكثر واالجتماعیة البیئیة القضایا: 

 اھتمامات الصحة والسالمة المھنیة  -
الھواء بسبب الغبار واالنبعاثات من المركبات والمعدات. من المحبذ تحدید خط األساس لجودة    نوعیة -

 الھواء للسماح بإجراء مقارنة خالل مرحلة التشغیل. 
 تأثیر مستویات الضوضاء العالیة واالھتزازات على الصحة المھنیة.  -
 تلوث التربة بسبب التسرب العرضي للنفط والوقود.  -
ملیون دینار أردني إلعادة تأھیل طریق    30علنت أمانة عّمان الكبرى أنھا خصصت  رور. أحوادث الم -

 الغباوي السریع على مدى ثالث سنوات.
 التأثیر على قیمة األرض للمناطق المحیطة.  -
 ظروف العمل للقوى العاملة من حیث عدد ساعات العمل واألجور. -
 لمحیطة.المجتمعات ااألثر اإلیجابي لخلق فرص العمل للشباب من  -

 
 :القضایا البیئیة واالجتماعیة األقل أھمیة خالل مرحلة االنشاء 
 الجمالیات لیست جانبا ھاما خالل مرحلة انشاء المشروع. -
 مستویات الرائحة والضوضاء. -
 فرص اكتشاف قطع أثریة.  -

 
  :القضایا البیئیة واالجتماعیة االكثر أھمیة خالل مرحلة التشغیل 
 . ائحوانتشار الر -
تتع - وكذلك  قضایا  والمیكانیكیة  البیولوجیة  للمخاطر  التعرض  بسبب  المھنیة  والسالمة  بالصحة  لق 

 .المخاطر الفیزیائیة مثل الضجیج واألجواء الحارة او الباردة
 . على المیاه الجوفیة  التأثیر -
 .على نوعیة الھواء المحیط ومدى تأثیرھا على الصحة العامة للمجتمعات المحیطةالتأثیر   -
 .سنوات  5 ىل مع الحمأة بعد فترة التخزین لمد التعامكیفیة  -
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زیادة الحوادث المروریة والتأثیرات المحتملة على حركة المرور بسبب حركة المركبات من عمان  -
والزرقاء نحو منطقة الغباوي، خاصة أن حركة صھاریج النضح ستتزامن مع حركة كابسات النفایات  

 .من وإلى مكب الغباوي
الجدیدة بدالً   حي عبر الصھاریج إلى محطة الغباويص رسوم نقل میاه الصرف ال  ة المحتملة علىالزیاد  -

 .نظرا لبعد المسافة لمن محطة استقبال عین غزا 
 .مراقبة صھاریج النضح حتى ال یتم تفریغ الصرف الصحي بطریقة وأماكن غیر مشروعة -
 مخاوف من انتشار الروائح من الحمأة المخزنة.  -
نوعی - على  التراكمي  التحتیة  األثر  البنیة  خدمات  مشاریع  بسبب  المرور  وحركة  والروائح  الھواء  ة 

 والمسلخ.  ي األخرى داخل المنطقة وخاصة المیناء البري المستقبل
 .التأثیر المحتمل على أسعار األراضي على المنطقة المحیطة -
 .ظروف العمل والعاملین -
 .لغازات الدفیئةعلى انبعاثات ا الغباوي فيالصرف الصحي مساھمة محطة معالجة  -
 االثر التراكمي الناتج عن محطة معالجة میاه الغباوي فیما یتعلق بنوعیة التربة والمیاه. -
 المرتشحة القادمة من مكب الغباوي.  السوائللمعالجة  إمكانیة استخدام محطة المعالجة في الغباوي -

 
  أھمیة خالل مرحلة التشغیل: القضایا البیئیة واالجتماعیة األقل 
جد أي تأثیر محتمل على األراضي الزراعیة ألن قطع األراضي المحیطة بالمشروع غیر قابلة  ال یو -

 . لالستخدام الزراعي
 .الغبار ومستوى الضجیج -

 
وأخذھا بعین    المذكورة أعاله  القضایا تجدر اإلشارة الى ان دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي قد تناولت 

 . وفقًا لذلك اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ئیة واالجتماعیة واعداد خطةاالثار البی تقییم االعتبار خالل 
 

 .2019 تشرین الثاني 5والمنعقدة بتاریخ   حدید النطاقالتشاوریة الخاصة بت جلسةللقائمة الحضور فیما یلي 



 

 34 لجة میاه صھاریج النضح في الغباوي معامحطة دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة والبیئیة لمشروع انشاء  
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 : ملخص االجتماعات مع الجھات ذات العالقة وممثلین عن المجتمع المحلي 2 الملحق

 2018 تشرین الثني 13 الصھاریج بتاریخ لقاء مع سائقین
 

 مقدمة 
الحالیین الذین یعملون   الصھاریجاجتماًعا سرًعا مع سائقي  الدراسةأجرى فریق  المشروع،في وقت مبكر من 

ما یلي ملخص  لمقترح.  المشروع  من أجل جمع بعض المعلومات حول رأیھم حول    محطة عین غزالحالیًا في  
 .رھم العامة حول المشروعوجھة نظعن  

 
Day and Date Tuesday, 13 November, 2018 

 محطة عین غزال  المكان 
 الحالیین  الصھاریجسائقي  المشاركین 

  اآلراء حول المشروع المقترح الجھة الممثلة 
الصھاریج  سائقو  

میاه  والذین   ینقلون 
من   الصحي  الصرف 

إلى  محطة عین    المنازل 
 غزال 

من الموقع الحالي إلى مكان جدید   ھذه المحطةفي وسط عمان. یجب على الحكومة نقل   العین غز  ة تقع محط −
 .خاصة خالل ساعات الذروة إلیھ،بسبب االزدحام المروري والوقت الذي تستغرقھ للوصول 

ن وافق بعض السائقین الذین تمت مقابلتھم على الموقع المقترح في الغباوي معتبرین أنھ اختیار جید وبعیدًا ع −
عین غزال إلى   محطة ل من السائقین اآلخرین بفكرة نقل  رحب عدد قلی   أخرى،االزدحام المروري. من ناحیة  

المواطنین    مم  المتوقع  واالعتراضولكن لیس إلى منطقة الغباوي بسبب المسافة الطویلة من عمان    جدید،موقع  
 .بسبب زیادة الرسوم المتوقعة

على   الصھاریجرسوم    مما سیؤدي إلى زیادة  السائقین،تكلفة الوقود على  ستزید الرحلة إلى منطقة الغباوي من   −
 .المواطنین

دیناًرا في المتوسط   40إلى    30من شمال عمان أو غربھا ما بین    الصھاریجتبلغ الزیادة المتوقعة في رسوم  قد   −
 .وتعتمد على أسعار الوقود في السوق

ة رسوم لنقل الصرف الصحي اعتمادا على الموقع. سیتم زیادذكر أنھ سیكون ھناك تأثیرات مختلفة على رسوم ا −
الجدید. بینما قد تنخفض الرسوم من جنوب    المحطةمن غرب أو شمال عمان مع زیادة المسافة إلى    الصھاریج

 .الحالیة في عین غزال المحطةعمان أو الزرقاء ألن الموقع الجدید سیكون أقرب من 
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 2019تشرین الثاني لعام  17لمحلي بتاریخ لقاء مع ممثلین عن المجتمع ا

 مقدمة 
،  تقییم األثر البیئي واالجتماعي غرض إعداد دراسةلكجزء من عملیة التشاور العامة مع المجتمعات المحلیة  

فریق بعض  من  اجتماًعا مع مجموعة   الدراسة أجرى  یمثلون  المحلي  المجتمع  ومنظمات   العشائرأفراد من 
وتھدف    ،2019  تشرین الثاني  5قدت في  ا االجتماع عقب جلسة تحدید النطاق التي عالمجتمع المدني. جاء ھذ 

ومعرفة المزید عن اھتماماتھم تجاه المشروع المقترح. ساعدت المناقشات   اثیرت إلى فھم أفضل للقضایا التي  
ع وتدابیر التخفیف  تقییم الواقعي لتأثیرات المشروالدراسة الى ال  التي دارت خالل ھذا االجتماع في توجیھ فریق

تنفیذھا    الجھات ذات العالقةا ساعد في إنشاء قاعدة ألنشطة إشراك  الالزمة. كم  والمراقبة لیتم  في المستقبل 
 .المشروعمراحل خالل 

 
  تفاصیل االجتماع

 (12:15 – 10:00) 2019 الثاني  تشرین 17 ,االحد التاریخ 
 مبنى مدیریة أحد / امانة عمان الكبرى المكان

 الدبایبة، (رئیس اللجنة المحلیة لمنطقة أحد / أمانة عمان الكبرى) السید سعد فھد  − مشاركونال
 المھندس. فرحان الدبوبي (رئیس جمعیة شرق عمان لحمایة البیئة) −
 األستاذ یوسف الدعجة، رئیس جمعیة البیضا الخیریة  −
 السید عید الدبوبي، (رئیس جمعیة الخشافیة)  −
 المجتمع المحلي السید عاید الدبوبي، ممثل −
 أحمد العواملة، (وزارة المیاه والري) م.  −
 وزارة المیاه والري - م.  سلطان المشاقبة، وحدة إدارة المشاریع الخاصة   −
 أشرف المعاني، (أخصائي بیئي واجتماعي) −
 م. نزیھ بندك (خبیر في الشؤون البیئیة واالجتماعیة)  −

أثیرت خالل  ي نوقشت /  القضایا البیئیة واالجتماعیة الت الجھة الممثلة 
 االجتماع 

 ردود وزارة المیاه 

المجتمع   ممثلي 
 المحلي

مخاوف تتعلق بزیادة التلوث بسبب تطویر ھذا المشروع   −
 والعدید من المشاریع األخرى في نفس المنطقة. 

لمشاریع   − سابقًا  أعدت  التي  البیئي  التأثیر  تقییم  دراسات 
رأي   تأخذ  ولم  نظریة  المنطقة  في  معات  المجت أخرى 

 .المحلیة
مخاوف من ان تقوم صھاریج النضح بتفریغ میاه الصرف    −

 .الصحي بشكل غیر قانوني في الودیان القریبة
زیادة حركة المرور المحتملة بسبب زیادة حركة المركبات   −

 من صھاریج الصرف الصحي. 
مخاوف من نوعیة میاه الصرف الصحي التي سیتم نقلھا  −

 .بواسطة صھاریج النضح
الحاجة إلى الحفاظ على مشاركة أصحاب العالقة    د علىشد −

 .في جمیع مراحل المشروع
صحي  − صرف  لجمع  شبكة  توفیر  طلب  المنطقة    .تم  في 

 كونھا غیر مخدومة 
تتحمل سلطة المیاه المسؤولیة االجتماعیة تجاه   أوصت بأن −

 .المنطقة
 . المخاوف من أن انخفاض أسعار األراضي في المنطقة −

راتیجیة للمشروع لقطاع المیاه  األھمیة اإلست تم شرح   −
 .العادمة في األردن

وفقا  − سیكون  المشروع  تصمیم  أن  على  التأكید  تم 
 .ألفضل المعاییر الدولیة

أثارتھا  − التي  المخاوف  جمیع  الوزارة  تتفھم 
 .المجتمعات المحلیة

سوف تلزم الوزارة المقاول بتأمین نسبة من العمالة   −
ي وتخصیص  المجتمع المحلخالل تنفیذ لمشروع من  

 میزانیة لھذا الغرض في العقد مع المقاول. 
ذكر أن الوزارة خالل تنفیذ المشروع ستنشئ لجنة  −

 .من المجتمع المحلي
 سیكون للمشروع مقاییس أداء ومراقبة صارمة  −
ستشجع الوزارة المجتمعات المحلیة على االستفادة  −

المحطة   من  المعالجة  الصحي  الصرف  میاه  من 
 . اض الزراعیةلألغر
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 2019تشرین الثاني لعام  27لقاء مع ممثلین عن المجتمع المحلي بتاریخ 

 
 مقدمة 

غرض إعداد دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي،  لكجزء من عملیة التشاور العامة مع المجتمعات المحلیة  
ومنظمات    نة المحلیةالعشائر واللجاجتماًعا ثانیًا مع ممثلین عن المجتمع المحلي یمثلون  الدراسة   أجرى فریق

،  الدبایبة مع السید سعد    األول والذي عقد   جاء ھذا االجتماع عقب االجتماع  المشروع.المجتمع المدني في منطقة  
المشاریع   ةحد مدیر وو  المحلیة،ت  وممثلین عن المجتمعا  الكبرى،/ أمانة عمان    لمنطقة أحد   اللجنة المحلیة  رئیس

المیاه والري الخاصة الثاني  17  بتاریخالمنعقدة   انعقد   والي  في وزارة  إلى   .2019  تشرین  یھدف االجتماع 
تجاه المشروع المقترح. تم إرسال الدعوات    مخاوفھممعرفة المزید عن  ومع المجتمعات المحلیة    أكثر  تفاعلال

مثل المحلیة  المجتمعات  في  مختلفة  لمجموعات  الكبرى  عمان  أمانة   / المحلیة  البلدیة  اللجنة  رئیس  قبل   من 
 . ومراكز الشباب  وذو االحتیاجات الخاصةالمنظمات غیر الحكومیة النسائیة 

 
 تفاصیل االجتماع 

 ) 12:30 –  10:00(  2019 الثاني تشرین 27 ,االربعاء التاریخ 
 مبنى مدیریة أحد / امانة عمان الكبرى المكان 

/ أمانة عمان الكبرى)    لمنطقة أحد  نة المحلیة (رئیس اللجالدبایبة  تم تنظیم ھذا االجتماع من خالل السید سعد   المشاركون 
الحضور    تم ارفاق قائمة وزارة المیاه والري).    -الخاصة    المشاریع، رئیس وحدة  سلطان المشاقبةوحضره م.  

 .ادناهفي الموقعة  
القضایا البیئیة واالجتماعیة التي نوقشت / أثیرت خالل   الجھة الممثلة 

 االجتماع 
 ردود وزارة المیاه 

الصرف   − ي المجتمع المحليممثل لمیاه  القانوني  غیر  التصریف  من  القلق 
 الصحي من قبل الصھاریج  

یجب إجراء دراسة أثر بیئي تراكمي لتقییم االثار البیئیة  −
 .على منطقة شرق عمان

بدالً  − الصھاریج  تستخدمھ  لكي  بدیل  تخصیص طریق 
 .من استخدام الطریق الحالي

قبة نوع المیاه یجب أن یكون ھناك نظام لفحص ومرا −
 .واردة عند مدخل محطة المعالجةال
یجب فحص المیاه المعالجة قبل تصریفھا إلى الودیان   −

 .أو استخدامھا ألي غرض آخر
 ھناك مخاوف من تخزین الحمأة في موقع المحطة.  −
المحلي   − المجتمع  من  لجنة  ھناك  یكون  أن  یجب 

لإلشراف على تدابیر المراقبة التي سیتم اتخاذھا خالل 
المحط تشغیل  المیاه  مرحلة  لمراقبة  رئیسي  (بشكل  ة 

 .العادمة والروائح)
التنمیة   − أھداف  مع  یتوافق  ال  المقترح  المشروع 

 .المستدامة في األردن
على   − التشغیل  بمرحلة  مرتبطة  السلبیة  آثار  ھناك 

 .الصحة العامة
اولى   − مرحلة  ھو  المقترح  المشروع  أن  من  مخاوف 

  اه الصرف الصحي في إلنشاء محطة أكبر لمعالجة می 
 .ھذا الموقع في المستقبل

للمشروع   − اإلستراتیجیة  األھمیة  شرح 
 .لقطاع میاه الصرف الصحي في األردن

ق − المشروع  موقع  أن  اختیاره أكد  تم   د 
الحضریة   المجتمعات  عن  بعیدا  لیكون 
المشروع   موقع  یكون  أن  یجب  الكثیفة. 
مناسبًا لتجنب زیادة كبیرة في رسوم النقل 

 .لمیاه الصرف الصحي على المواطنین
التصاریح  − الحصول على  بصدد  الوزارة 

 .المطلوبة من وزارة البیئة
أكد أن الوزارة لن تنفذ المشروع إذا كانت  −

من   ھناك ومعقولة  كبیرة  اعتراضات 
 .المجتمعات المحلیة

تحرص الوزارة على إدراج جمیع اآلثار  −
في   المتوقعة  السلبیة  واالجتماعیة  البیئیة 

 .تقریر تقییم األثر البیئي واالجتماعي
مراقبة   − نظام  المقترحة  للمحطة  سیكون 

الصرف   ونوع  جودة  لضمان  صارم 
لدى   سیكون  أیضا،  المستلمة.  الصحي 

 .نظام متقدم لمراقبة الرائحة ةالمحط 
االستشاري   − مع  كثب  عن  تعمل  الوزارة 

وفقًا   المحطة  تصمیم  یكون  أن  لضمان 
 ألفضل المعاییر الدولیة. 
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القضایا البیئیة واالجتماعیة التي نوقشت / أثیرت خالل   الجھة الممثلة 
 االجتماع 

 ردود وزارة المیاه 

یجب على وزارة المیاه والري بصفتھا مالك المشروع  −
خالل   الصھاریج  رسوم  من  معین  مبلغ  تخصیص 

اقتراح   (تم  التشغیل  صھریج)    10مرحلة  لكل  دینار 
 .لدعم برامج الشباب في المجتمعات المحلیة

مس − إعدادھا  تم  التي  البیئي  األثر  تقییم  بقًا دراسات 
في المنطقة لم تتشاور مع المجتمعات   لمشاریع أخرى

 .المحلیة
العمل   − بفرص  الحكومة  وعود  في  ثقة  عدم  ھناك 

 وتحسین سبل المعیشة ألھالي المنطقة. 
العالقة   − ذات  الجھات  إشراك  عملیة  تكون  أن  یجب 

 مستمرة خالل جمیع مراحل المشروع.
ست  المرافق الصحیة في المنطقة المجاورة للمشروع لی  −

 كافیة. 
البنك یجب    − لمتطلبات  والري  المیاه  وزارة  تمتثل  أن 

في  والتنمیة  والبنك األوروبي إلعادة االعمار  الدولي 
 .ھذا المشروع

الفئات   − االعتبار  في  العمل  فرص  تأخذ  أن  یجب 
المحلیة، وخاصة األشخاص   الضعیفة في المجتمعات 

 .ذوي اإلعاقة
ا − في  الجوفیة  المیاه  نوعیة  مراقبة  أثناء  یجب  لمنطقة 

 .حلة التشغیلمر
لتعویض   − المعیشة  سبل  الستعادة  خطة  إعداد  یجب 

القائمة   المشروعات  من  المتأثرة  المحلیة  المجتمعات 
 .والمشروع المقترح 

یجب أن تأخذ بعین االعتبار  تقییم األثر البیئي دراسة −
 .انبعاثات الغازات الدفیئة

روع  یجب توسیع دراسة منطقة التأثیر المقترحة للمش −
قرى على األقل    10ضافیة، وسوف تتأثر  لتشمل قرى إ 

 .بالمشروع
زیادة   − بسبب  المرور  حركة  زیادة  من  مخاوف  ھناك 

عند   الصحي  الصرف  ناقالت  من  المركبات  حركة 
من   إنشاؤھا  یتم  التي  المرور  حركة  إلى  إضافتھا 
الصناعات والشركات القائمة والمخططة األخرى في  

 .المنطقة
ب  − المشاركون  ب طلب  خدمتھم  یتم  الصرف  أن  شبكة 

الصحي في المنطقة حیث وعدتھم الحكومة في العدید  
 .من المناسبات في الماضي

في   − األراضي  أسعار  انخفاض  من  مخاوف  ھناك 
 .المنطقة بسبب المشروع

اجتماعي   − میداني  مسح  دراسة  إجراء  طلب  ھناك 
الظروف   عن  البیانات  لجمع  شامل  اقتصادي 

 ات المحلیة. قتصادیة للمجتمعاالجتماعیة والصحیة واال 
المجانیة   − األراضي  توفیر  الوزارة  على  یجب 

األعالف   محاصیل  لزراعة  المحلیین  للمزارعین 
 المرویة واالستفادة من المیاه المعالجة من المحطة. 

نسبة  − بتأمین  المقاول  تلزم الوزارة  سوف 
 .معینة من العمالة من المجتمع المحلي

المجتمع   − من  لجنة  الوزارة  ستشكل 
اإل بخطة  االلتزام  لمراقبة  ارة  دالمحلي 

 .(ESMP) البیئیة واالجتماعیة
من  − حكومیة  غیر  منظمة  إنشاء  اقترح 

المیاه  من  لالستفادة  المحلي  المجتمع 
لألغراض   المحطة  من  المعالجة 
غیر  المنظمة  الوزارة  ستدعم  الزراعیة. 
الحكومیة تقنیًا لضمان االستفادة القصوى  
الصحي   الصرف  میاه  استخدام  من 

 .المعالجة
المحط  − تخصیص  میاه   ةسیتم  الستقبال 

فقط.   الصھاریج  من  الصحي  الصرف 
المقترح ھو   بعد   25عمر المحطة  عاًما. 

ذلك، من المتوقع أن یتم إزالة المحطة ما  
ذلك   بحلول  أخرى  خطط  وضع  یتم  لم 

 .الوقت 
عن  − مسؤولة  الوزارة  تكون  أن  یمكن  ال 

اآلثار البیئیة الضارة الناتجة عن مشاریع 
محطا (مثل  المنطقة  في  تولید   تأخرى 

ذلك،  ومع  الغباوي).  ومكب  الكھرباء 
الجھات   مع  باالشتراك  الوزارة  ستعمل 
الحكومیة األخرى لحل / تقلیل ھذه اآلثار 

 .الضارة
المجتمع  − یطلب  أن  الوزارة  اقترحت 

قراھم  خدمة  الوزارة  من  رسمیاً  المحلي 
میاه  لجمع  شبكة  خالل  من  ومدنھم 
الصرف الصحي حتى تتمكن الوزارة من 

بالجھات  عمتاب  واالتصال  الطلب  ھذا  ة 
 المانحة الدولیة لتمویل ھذا المشروع 
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القضایا البیئیة واالجتماعیة التي نوقشت / أثیرت خالل   الجھة الممثلة 
 االجتماع 

 ردود وزارة المیاه 

یجب أن یكون ھناك تمثیل المجتمعات المحلیة في إدارة   −
 إدارة محطة المعالجة.  /
المعالجة  تشغیل محطة    أعربوا عن شكوكھم في أن یتم  −

محطات   عن  بأمثلة  واستشھدوا  بكفاءة  الصرف  میاه 
 معالجة أخرى في األردن. 

المسؤولیة   - −  ، یدفع"  "الملوث  مبدأ  على  التأكید 
اإلنسان   القویة ، وحمایة حقوق  للشركات  االجتماعیة 

 .للسكان المحلیین
 ام اقتراح البحث عن موقع بدیل للمحطة.  −
عند إعداد المخطط  عات المحلیة لم یتم استشارة المجتم −

 .العام لشرق عمان
المنطقة خاصة   − في  ترفیھیة مجتمعیة  توجد مرافق  ال 

 .للشباب
یجب تضمین الشروط التعاقدیة في االتفاق مع مقاول   −

 .البناء لتوظیف السكان المحلیین
أعرب ممثلو المجتمعات المحلیة عن تقدیرھم لوزارة  −

المرحلة  اكھم في ھذه  المیاه والري للتشاور معھم وإشر
جمیع   بین  من  أنھ  وذكروا  المشروع.  من  المبكرة 
في   إنشاؤھا  تم  التي  األخرى  والمرافق  المشاریع 
فیھا  یشاركون  التي  األولى  المرة  ھي  ھذه  مناطقھم، 

 . بھذه الطریقة

 

 

 

  

2019تشرین الثاني  27صور من االجتماع المنعقد بتاریخ    
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