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 المقدمة  1

 المشروع نبذة عن خلفیة 

إلعادة  البنك األوروبي ، یقوم  )WAJالمیاه في األردن (  سلطة) وMWIوزارة المیاه والري (بناًء على طلب  
 میاه صھاریج النضح في   لمعالجة  جدیدة  محطةوتمویل بناء  دراسة  دعم إعداد  ب)  EBRD(  االعمار والتنمیة

حوالي  الغباوي  منطقة   بعد  عمان  20على  بدیال  كم شرق  وعن    لتكون  الصھاریج  استقبال  المعالجة محطة 
في سیكون    ستقبال الصھاریجة الالجدید محطة  لالمقترح ل  موقعال ).AGTP(في عین غزال    ةالموجود   األولیة

 عمان والمنطقة المحیطة بھا.   المحطة خدمتالغباوي وس 

علیھ، األوروبي    بناًء  البنك  والتنمیةاستعان  االعمار  للھندسة    االستشاریینبخدمات    إلعادة  المستشار 
)ENGICON  (وشركةANKURA   لتقییم    البریطانیة استخدامھا  للبنك  یمكن  جدوى  دراسة  إلعداد 

المشروع واتخاذ قرار بشأن التمویل المرتقب بما في ذلك إعداد دراسة شاملة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي  
 . مشروعلل

للمشروع    اي تم إجراؤھت) ال ESIAة تقییم األثر البیئي واالجتماعي (لدراس  فنيیمثل ھذا التقریر ملخًصا غیر  
( اتم واالجتماعیة  البیئیة  السیاسة  مع  األوروبي  ESPشیاً  للبنك  والتنمیة)  االعمار  األداء   إلعادة  ومتطلبات 
)PRs2005لسنة   37تقییم األثر البیئي رقم نظام بما في ذلك  یةاألردناألنظمة  ) وكذلك . 

 

 المشروع ف ووص مبررات  2

 األساس المنطقي للمشروع 

وزیادة   الضوضائيوالتلوث  مشاكل انبعاث الروائح  في    الستقبال صھاریج النضح  تتسبب منشأة عین غزال
كون  یوالمشاكل    لھذهلمجتمعات المحیطة. استلزم ذلك الحاجة إلى إیجاد حل مناسب  لمشاكل المرور خاصة  
الطلب   تلبیة  على  على    المتزاید،قادر  المناخ  تغیر  وتأثیر  األردن  إلى  السوریین  الالجئین  تدفق  مع  السیما 

التي   النادرة  المیاه  عنھاموارد  ً   ینتج  التحتیة  ضغطا البنیة  على  إلى  لألردن  إضافیًا  باإلضافة  یؤثر   ذلك،. 
محطة  یة لتصمیمالقدرة  العلى    منقول بالصھاریجال  التحمیل البیولوجي العالي القادم من میاه الصرف الصحي

قامت حكومة األردن   لذلك،خلق مشاكل لمشغلھا. وفقًا  ویؤدي الى    السمرا معالجة میاه الصرف الصحي في  
  2017في عام  األلمانیة    Fichtnerوشركة    2009في عام    )ENgiconشركة المستشار األردنیة (  بتوظیف

البدائل   ھذه  المقترحةلدراسة  دراستي    لحل  كلتا  أوصت  مرفق   Fichtnerو  Engiconالمشكالت.  بنقل 
النضح   المشروعاستقبال صھاریج  ھذا  یتضمن  تفریغ    في عین غزال.  وتفكیك مرفق  استقبال  إغالق  منشأة 
لتلقي    الصھاریج في عین غزال منشأة جدیدة  النضحوتطویر  في    صھاریج  الصحي  الصرف  میاه  ومعالجة 
 نطقة المحیطة بھا. الغباوي لخدمة عمان والم
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 المشروع وصف

على قطعة   المنقولة بالصھاریج میاه الصرف الصحيومعالجة  یتضمن ھذا المشروع إنشاء منشأة جدیدة لتلقي
قع  تدونم و  300المشروع    أرض   في منطقة الغباوي / المدھون. تبلغ مساحة  1حوض رقم    ،63األرض رقم  

عمان في منطقة الغباوي بجانب مكب الغباوي للنفایات الصلبة. موقع  من  شرق  الى  كم    20على بعد حوالي  
تدفق ناقالت الصھاریج من معظم  یسھل  المشروع بین محافظتي عمان والزرقاء والقرب من معظم المناطق  

أي  . ال توجد للصھاریجالوصول سھلة  المحطة المقترحةتعتبر الطرق المؤدیة إلى  ذلك،المناطق. عالوة على 
قطرھا   دائرة  داخل  بمنحدرات   5مناطق سكنیة  الموقع  تضاریس  تتمیز  المقترح.  الموقع  من  األقل  كم على 

طبیعي   وادي  مع  معتدلة  إلى  لطیفة  الجنوبي  لأرضیة  الركن  إلى  الغربي  الشمال  من  یمتد  العواصف  میاه 
المقترح  الشرقي من الموقع. تشمل المرافق المحیطة على مق للنفایات مكب  ربة من موقع المشروع  الغباوي 

البترولیةو  الصلبة، للمنتجات  االستراتیجي  لالحتیاطي  عمان  آسیا  محطة  و  بقار،لألومزرعة    ،محطة  عمان 
 . 1الشكل كما ھو موضح في للطاقة الكھربائیة. 

 
 . موقع المشروع في الغباوي والمرافق المحیطة بھ 1الشكل 

 

 میاه الصرف الصحي المراد معالجتھا 

بالصھاریج من المناطق الغیر  ستكون میاه الصرف الصحي الداخلة الى المحطة میاه صرف صحي منقولة  
مخدومة في محافظات عمان والزرقاء، باإلضافة إلى الحمأة المنقولة من محطات السلط والفحیص والبقعة.  

  22،500حوالي   2045لمعالجة الصرف الصحي. وسیتم تصمیم المحطة لمعالجة تدفق مستقبلي یبلغ في عام  
 متر مكعب في الیوم. 
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 لصحيعملیة معالجة میاه الصرف ا

المنشطة   الحمأة  عملیة  ھي  الغباوي  في  المحطة  أجل  من  المقترحة  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  عملیة 
. التكثیف والتخمیر الھوائي) تلیھا معالجة الحمأة باستخدام  Conventional Activated Sludgeالتقلیدیة (

 التوالي.  المحطة، على خطط مالعملیة و  انوضحی  3الشكل و  2الشكل وعملیة المعالجة ھذه  1الجدول لخص ی

 ملخص عملیة معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة في الغباوي . 1الجدول 

 الوصف ھدف المعالجة مستوى المعالجة
  المحطة  المعدات فيلحمایة  − المعالجة األولیة 

وتحسین قابلیة معالجة میاه 
 الصرف الصحي 

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

 مصافي.  −
لمنع التراكمات في وحدات   الدھون والزیوت والشحومالتھویة بالخلط وإزالة  −

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

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

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

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

التي سترفع مستوى   coarse bubble diffusersبشكل مستمر عبر
 األكسجین المذاب. 

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

 الطاقة في المعالجة الثانویة. 
نظام عالج بیولوجي یعمل   − المعالجة الثانویة

على أكسدة كل من المواد  
العضویة العالقة وغیر القابلة  

للذوبان مما یوفر أفضل تحسن  
 .المعالجةفي جودة المیاه 

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

 النتروجین، وخزان ترسیب ثانوي لفصل المیاه المعالجة عن الحمأة المنشطة. 

المعالجة   مرحلة 
 الثالثة 

الثانوي وذلك من بعد العالج  −
أجل توفیر میاه معالجة ذات  

 جودة عالیة. 
بالنسبة للكلور، التركیزات  −

العالیة من األمونیا والمواد  
الصلبة العالقة من الممكن أن  

تعیق تأثیر الكلور على 
 البكتیریا. 

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

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

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

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

 خزان لتخزین المیاه المعالجة بسعة تخزین لمدة یوم واحد.  −
ویتم  − معالجة الحمأة مستقرة  الحمأة  لتصبح 

وتقلیل   الرائحة  انبعاث  ممنع 
وتقل األمراض  یل  مسببات 

 الحجم 

) لتوفیر Gravity thickened aerobic digester(الحمأة    ھاضم ومكثف −
 .الھضم لكل من الحمأة الناتجة من مراحل المعالجة األولیة والثانویة

الحمأة   − حجم  لتقلیل  المركزي  الطرد  أجھزة  باستخدام  الحمأة  من  المیاه  نزع 
 .٪ من محتوى المادة الجافة 22وزیادة جفافھا إلى نسبة 

نسبة   − حتى  حمأة  لتجفیف  الدفیئة  األسرة  استخدام  كمواد 50سیتم  محتوى   ٪
للتجفیف من   .جافة  المطلوبة  المساحة  الدفیئة  استخدام األسرة  تكنولوجیا  تقلل 

خالل زیادة استخدام الطاقة الشمسیة إلى أقصى حد باإلضافة إلى توفیر غطاء  
 یحمي من ھطول األمطار. 

سیتم   − حیث  الموقع  في  منطقة  التخزین  في  وتخزینھا  المجففة  الحمأة  جمع 
 .التخزین
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 . شكل توضیحي لمخطط مراحل المعالجة في محطة الغباوي لمعالجة الصرف الصحي 2الشكل 
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 . مخطط توضیحي لتصمیم وحدات معالجة میاه الصرف الصحي 3الشكل 
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 نظام التحكم في الرائحة 

سیكون لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي نظاًما للتحكم في الرائحة لتحقیق شفط الھواء ومعالجتھ من مبنى  
معالجة الحمأة وخزانات الحمأة وأي ھیاكل إضافیة قد األشغال الرئیسة ومبنى نزع المیاه من الحمأة ومرافق  

سیتم ضبط نظام التحكم في الرائحة ھذا لتحقیق الحد األدنى من   كما  تنبعث منھا الروائح والغازات الضارة.
 .وسیكون نظاًما بیولوجیًا الساعة،تغییرات في الھواء في   6تغیر الھواء الذي یبلغ 

 

 وإعادة االستخدام المحتملة  الصحي المعالجةجودة میاه الصرف 

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

JS 893/2006  ) توجیھ االتحاد األوروبي المعالجة ومع  العادمة  المیاه    ) EEC/    271/ 91إلعادة استخدام 
وھو أحد متطلبات البنك األوروبي إلعادة البناء   -بشأن معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة  

یة بشأن استخدام میاه الصرف یتماشى المشروع مع المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمكما س.  والتنمیة
 الصحي في الزراعة.

المشروع،   تطویر  من  المرحلة  ھذه  خیار  یتمسفي  من    اعتماد  الصحيالتخلص  الصرف  في    میاه  المعالجة 
الوادي القریب. یعتبر مجرى تصریف الوادي جزًءا من حوض نھر الزرقاء الذي یتدفق إلى سد الملك طالل.  

و الري  السد ألغراض  ھذا  من  المیاه  من محطات   السد   تلقىی تستخدم  المعالجة  الصحي  الصرف  میاه  أیًضا 
تم االتفاق على خیار إعادة االستخدام  معالجة میاه الصرف الصحي األخرى، بما في ذلك محطة السمرا. سی
مثل خط أنابیب ومحطة ضخ    التحتیة،المحلي للري في مرحلة الحقة. قد تتطلب ھذه الخیارات بعض البنیة  

 لتوجیھ المیاه العادمة المعالجة إلى مناطق الري. 

 
 المعالجة  میاه الصرف الصحيوادي لتصریف . ال4الشكل 

 

 لص من الحمأة المعالجة التخ

 ة  / یوم من الحمأة المجففة بمحتوى رطوب   3م   285من المتوقع أن تولد محطة معالجة میاه الصرف الصحي  
كان التخزین في الموقع ھو    المختلفة،طنًا في الیوم. بناًء على تحلیل بدائل اإلدارة    62٪ والمادة الجافة  50>  
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الحل المؤقت (قصیر المدى) الموصى بھ حتى یتم إنشاء استراتیجیة وطنیة إلدارة الحمأة. سیشتمل التخزین  
٪ من محتوى المادة الجافة.  22في الموقع على نزح میكانیكي لتقلیل حجم الحمأة وزیادة جفافھا إلى حوالي  

٪ من محتوى المادة  50فة بنسبة تصل إلى  الدفیئة لزیادة تجفیف الحمأة المجفاألسرة  وسیتبع ذلك تقنیة تجفیف  
ھذا سیسمح  المیاه  الجافة.  بسعة    لسلطة  الموقع  في  المرونة   7-5بالتخزین  على  أیًضا  الحفاظ  مع  سنوات 

 لالنتقال إلى حل طویل األجل بمجرد وضع استراتیجیة وطنیة. 

االعتبا بسبب  حالیًا  یمارس  ال  للتربة  كمحسن  المعالجة  الحمأة  استخدام  االجتماعیة.  إعادة  یعتبر    لذلك،رات 
المالیة   الفنیة والجدوى  التحقیق من حیث الجدوى  خیار إعادة االستخدام ھذا خیار األجل ویتطلب مزیدًا من 

 والقبول االجتماعي. 

 

 العاملة والقوىتنفیذ المشروع 

حوالي   المشروع  بناء  مرحلة  تستمر  أن  المتوقع  على  شھًرا  24من  عالوة  إضافة    ذلك،.  دعم  ستتم  فترة 
 ) والصیانة  مناسب  O&Mللتشغیل  قدرات  بناء  ضمان  أجل  من  المقاول  عمل  نطاق  إلى  واحد  عام  لمدة   (

وتشغیل وصیانة مناسبة لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي. ستبلغ القوة العاملة خالل مرحلة البناء ذروة 
الذروة    300 (مدة  حوالي    4شخص  استخدام  وستتضمن  الب  25أشھر)  معدات  الثقیلة  من  مركبة    25وناء 

 خفیفة.

ساعة    24ستعمل محطة معالجة میاه الصرف الصحي لمدة    التشغیل،عاًما وأثناء مرحلة    50عمر المشروع  
میاه    12مع   معالجة  محطة  تشغیل  مرحلة  خالل  المطلوبة  المتوقعة  العاملة  القوى  الناقالت.  لتفریغ  ساعة 

 موظفًا.  30حوالي ھي الصرف الصحي 

 

 البدائل 

)  2(  المختارة،) تقنیة معالجة میاه الصرف الصحي  1م تحلیل بعض البدائل لتطویر المشروع فیما یتعلق بـ: ( ت
 ,I,) "ال مشروع"  4و (   وإدارتھا،) التخلص من الحمأة  3(   المعالجة،خیارات إعادة استخدام النفایات السائلة  

 البدیل الذي یفترض أن تطویر المشروع ال یتم. 

 

 تكنولوجیا معالجة المیاه المستعملة ) بدائل 1(

 / یوم:  3م  22500/ یوم و   3م  16000بین   معالجة میاه الصرف الصحي بكمیةتم تقییم ثالثة بدائل ل

  عملیة الحمأة المنشطة التقلیدیة (1البدیل :CAS؛( 
  و   یئة؛البط: نظام البحیرات الھوائیة یلیھ األراضي الرطبة المنشأة أو المرشحات الرملیة 2البدیل 
   المختلط3البدیل السریر  ذي  الحیوي  المفاعل  عملیة   :  )Mixed Bed Bio-reactor Process - 

MBBR( . 
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المتاحة   المساحة  من  أكبر  أرض  مساحة  تتطلب  ألنھا  المتقدمة  المتكاملة  الھوائیة  البحیرات  اختیار  یتم  لم 
البطیئة لمعالجة المرحلة الثالثة    كالھما یستخدمان مرشح الرمال  ،MBBRو  CAS  أما بالنسبة لـ  للمشروع.

التجفیف الطارئة لمعالجة الحمأة. كانت  المیكانیكي مع أسرة  المیاه  الـ  ونزح  أقل مثالیة من    MBBR  عملیة 
CAS    أن للخلط    MBBRتتطلب  كما    خاصة،وتتطلب وسائطھا رعایة    مكلفة،  MBBRحیث  أكثر  طاقة 

مع مرشحات الرمل البطيء للمعالجة الثالثیة    CAS. كان الحل األمثل الموصى بھ ھو  CASوالتھویة من  
 : لألسباب التالیةونزح المیاه المیكانیكي مع أسرة التجفیف الطارئة لمعالجة الحمأة. تم التوصیة بھذا الخیار 

  تشغیل؛ الورأس المال  من ناحیة أقللدیھا تكلفة 
  ؛ التشغیل یةعمللدیھا أعلى موثوقیة ومرونة في 
 و  المطلوبة؛شمل عملیات الوحدة التي تلبي معاییر العالج ت 
 تضمن معدات تقنیة منخفضة یمكن تشغیلھا وصیانتھا بسھولة. ت 

 

 المعالجة  میاه الصرف الصحي) خیارات إعادة استخدام 2(

الغباوي    تستوفيسوف   محطة  من  المعالجة  الصحي  الصرف  المواصفة  میاه   متطلبات 
JS 893/2006    األوروبي االتحاد  مجلس  وتوجیھ  أ  الفئة  من  مایو   21المؤرخ    EEC/    271/ 91للري 

على    1991 وبناًء  الحضریة.  المناطق  في  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  الصرف  ستكون    ذلك،بشأن  میاه 
ستفي بمعیار    ھاالمعالجة مناسبة لتصریفھا في األودیة وإعادة استخدامھا في الري. على الرغم من أنالصحي  

من   أالري  استخدام  ،الفئة  إعادة  أن  المعالجة  إال  الصحي  الصرف  األعالف    میاه  محاصیل  على  سیقتصر 
) المیثان  میثیل  ثالثي  تكوین  إمكانیة  الصحي  TriHaloMethanes - THMsبسبب  الصرف  میاه  في   (

تم تحدید الخیارات   ذلك،ناًء على  المعالجة في ظروف معینة نتیجة الكلورة المستخدمة في التطھیر النھائي. وب 
 الثالثة التالیة إلعادة استخدام النفایات السائلة المعالجة: 

 القریب    الى  تصریف المیاه   الذيالوادي  موارد  إلى  التسرب  أو  الزرقاء  نھر  إلى  النھایة  في  یؤدي 
 الجوفیة؛ 

 و المقیدة؛راض الري توفیر میاه الصرف الصحي المعالجة لمستخدمي المیاه من المجتمع المحلي ألغ 
   المعالجة  توفیر الصحي  الصرف  ومناطق  میاه  األخضر  الحزام  مناطق  لري  الكبرى  عمان  ألمانة 

الستخدامات  الرئیسي  المخطط  في  المحددة  الزراعي  في  االستثمار  لھذا   األراضي  عمان.  شرق 
تركیب خط    یمكن تركیب خط أنابیب على طول ممر الطریق إلى المنطقة الزراعیة ویمكن  الغرض،

 أنابیب آخر مجاور لجدار مكب الغباوي. 
 

 یظھر التقییم البیئي واالجتماعي لھذه الخیارات ما یلي: 

   اجتماعیة أو  بیئیة  آثار  أي  تحدید  یتم  الصحيلم  الصرف  میاه  الودیان    الىالمعالجة    لتصریف 
 المجاورة. 

   إلى المحلي  للمجتمع  المعالجة  الصحي  الصرف  میاه  توفیر  الظروف سیؤدي  على  إیجابیة  آثار 
تم إجراؤھ  الدراسة األسریةبناًء على    االجتماعیة واالقتصادیة وقیمة األرض. كجزء من ھذا   االذي 
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  لھم، ٪ من المستجیبین إلى أنھم سیستخدمون میاه الصرف المعالجة إذا تم توفیرھا  48أشار    المشروع،
یجب استخدام میاه الصرف الصحي   ذلك،ع  وم  ٪ متأكدین.7ولم یكن    ذلك،٪ إنھم لن یفعلوا  46وقال  

بـ   المرتبطة  المقیّد (بشكل أساسي محاصیل األعالف) من أجل تجنب اآلثار الصحیة  للري  المعالجة 
THMs    وھنا    المعالجة بسبب التطھیر بالكلور.  المیاهظروف معینة في    تحت التي قد تكون موجودة

أنھ   الى  اإلشارة  اآلمن  تجدر  االستخدام  بشأن  الوعي  مستوى  رفع  المھم  الصحيمن  الصرف   لمیاه 
 مرفق بتوفیرھا للمجتمع المحلي. الالمعالجة في حالة قیام 

   المعالجة ألمانة عمان لري مناطق الحزام األخضر ومناطق االستثمار  میاه الصرف الصحي  إن توفیر
األر  قیمة  سیعزز  بسبب الزراعي  العامة  الجمالیات  سیعزز  كما  الزراعي.  االستثمار  منطقة  في  ض 

میاه الصرف  یجب تخصیص    الزراعي،توافر میاه الري لزراعة تلك المناطق. في منطقة االستثمار  
 فقط. المعالجة للري المقید الصحي 

 

تصریف میاه الصرف یار  خ   اعتماد   یتمس  أعاله،واستناداً إلى المناقشة    المشروع،تطویر  في ھذه المرحلة من  
القریب الى  المعالجة    الصحي من الوادي  بمزید  المعالجة  العادمة  المیاه  استخدام  إعادة  خیارات  بحث  سیتم   .

 ة.عالقالمناقشة مع مختلف أصحاب الوب من تطویر المشروع التفصیل في مرحلة الحقة

 

 ) خیارات التخلص من الحمأة وإعادة استخدامھا3(

 لحمأة المعالجة ما یلي: من التخلص تاحة لالمتشمل خیارات 

 في الموقع أو خارج الموقع التخزین 
  إنشاء مكب نفایات جدید 
 حرق في الموقع أو خارج الموقع ال 

 

فإن    المیزانیة،وتخصیص األراضي باإلضافة إلى    الكبرى،مانة عمان  مكبات النفایات ألنظًرا للقیود المتعلقة ب
یتم إنشاء استراتیجیة وطنیة إلدارة الحمأة. سیشمل ذلك  التخزین في الموقع ھو حل مؤقت   موصى بھ حتى 

٪ من محتوى المادة الجافة. وسیتبع ذلك  22نزح المیاه میكانیكیًا لتقلیل حجم الحمأة وزیادة جفافھا إلى حوالي  
سیسمح ھذا   ٪ من محتوى المادة الجافة.50تقنیة تجفیف الدفیئة لزیادة تجفیف الحمأة المجففة بنسبة تصل إلى  

المیاه الموقع    لسلطة  في  إلى حل طویل    7-5  لمدةبالتخزین  لالنتقال  المرونة  أیًضا على  الحفاظ  مع  سنوات 
 األجل بمجرد وضع استراتیجیة وطنیة. 

 تتضمن الخیارات: المعالجة،فیما یتعلق بإعادة استخدام الحمأة 

  إعادة استخدام الحمأة المعالجة كسماد زراعي 
  الحمأة كوقود للحرق / الكلنكرإعادة استخدام 
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من حیث   2نظًرا ألن الحمأة المجففة من محطة معالجة میاه الصرف الصحي من المتوقع أن تلبي الفئة رقم  
المجففة    )،٪ 40(>    ةالرطوب  ىمحتو  الحمأة  استخدام  إعادة  الحمأة    نظریًا،یمكن  استخدام  إعادة  ویمكن 

م داخل  المراعي  في  للتربة  كمحسن  األردنیةالمعالجة  المواصفة  مراعاة شروط وحدود  مع  المشروع   نطقة 
 JS 1145/2016    األراضي، فإن إعادة استخدام الحمأة المعالجة في استخدام    ذلك،وتوافر األراضي. ومع 

یعتبر خیار إعادة    لذلك،ال یمارس حالیًا بسبب االعتبارات االجتماعیة.    للتربة،بما في ذلك استخدامھا كمحسن  
ویتطلب مزیدًا من التحقق من حیث الجدوى الفنیة والجدوى المالیة والقبول    ،مد األھذا خیار طویل    االستخدام

 االجتماعي. 

 

 "مشروع" مقابل "ال مشروع" )4(

"ال مشروع"    الـ  "ال مشروع". تم تقییم بدیل  بدیل الـ  "مشروع" مقابل بدیل الـ  نظر تحلیل البدائل في خیارین:  
 عین غزال. صھاریج النضح في استقبالومرفق في الغباوي  لموقعین: موقع المشروع المقترح

مرفق   الـ    غزال،عین    في  ستالماالفي  استمرار  بدیل  وبالتالي  المرفق  تشغیل  استمرار  یعني  مشروع"  "ال 
. في  في عین غزال  یطةوزیادة مشاكل المرور خاصة للمجتمعات المحئي  والتلوث الضوضا   مشاكل الروائح

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

الصحي   ألغالصرف  استخدامھا  إعادة  یمكن  ومناطق  التي  األخضر  الحزام  مناطق  داخل  الري  راض 
 االستثمار الزراعي المشار إلیھا في المخطط الرئیسي الستخدام األراضي في شرق عمان.

"المشروع ببدیل  یتعلق  الھواء    "،فیما  جودة  في  اضطرابات  المقترح  للمشروع  البناء  مرحلة  ستشمل 
فإن ھذه التأثیرات یمكن    ذلك، ومستویات الضوضاء والصحة والسالمة داخل موقع المشروع المقترح. ومع  

یعتبر القلق االجتماعي المرتبط    التشغیل،التحكم فیھا ومؤقتة ومحدودة لمرحلة البناء للمشروع. أثناء مرحلة  
كم من موقع    7.5خاصة أن أقرب مجتمع على بعد حوالي   أیًضا،عیة الھواء وإزعاج الروائح قابالً لإلدارة  بنو

  العمل،ھناك بعض الفوائد االجتماعیة االقتصادیة من حیث إمكانات فرص    ذلك،المشروع. على العكس من  
المعالجة   رف الصحي سیكون لدیھ  وأن مشغل محطة معالجة میاه الص  للري،وتوافر میاه الصرف الصحي 

استراتیجیة   أساس  على  المحلي  المجتمع  مع  االجتماعیة  المسؤولیة  على  بالحفاظ  متعلقة  لمبادرات  تنفیذ 
والمشغل. باإلضافة    سلطة المیاهسیتم تحدید ذلك فیما بعد بین  و.  یةمیاه األردنالالمسؤولیة االجتماعیة لسلطة  

على الروائح المزعجة واالجتماعیة والمروریة في موقع عین سیعمل تشغیل المشروع على القضاء    ذلك،إلى  
 غزال.

 

 المشروع  خلفیة 3

 ملكیة المشروع

مسؤولة عن اإلدارة التشغیلیة للموارد المائیة    والري،التي تعمل تحت وزارة المیاه    ،في األردنسلطة المیاه  
الصرف میاه  ومعالجة  المیاه  إمدادات  التشغیلیة  الصحي  وتنظیم  األنشطة  تكون  سوف  المادیة  و.  المنشآت 

الصحيلـ الصرف  لمعالجة  الغباوي  األردنلمملوكة    محطة  من   یةلحكومة  والري.  المیاه  وزارة  خالل  من 
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إما مباشرة أو من خالل اتفاقیة مع    ،)WAJسلطة المیاه (لمشروع من قبل  المتوقع أن یتم تشغیل مكونات ا
 مناسبًا. سلطة المیاهأو أي شكل آخر تراه  الخاص،بما في ذلك مقاولو القطاع  ثالث،طرف 

 

 الجوانب القانونیة

محطة معالجة میاه الصرف الصحي الذي ینطبق على مشروع  السجل التشریعي الوطني    2الجدول  یرد في  
 خالل مرحلتي البناء والتشغیل. في الغباوي 

 السجل التشریعي المتعلق بالمشروع . 2الجدول 

 ة المسؤولةالسلط التشریع
 التشریعات الشاملة للقطاعات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سلطة المیاه

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

1. 
 البلدیات

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

 وزارة الصحة 
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 ة المسؤولةالسلط التشریع
 التشریعات المتعلقة بجودة الھواء والضوضاء وحمایة التربة وحركة المرور

 وزارة البیئة 2005لسنة   25نظام حمایة التربة رقم 
 البیئةوزارة  2017لعام  6قانون البیئة رقم 

 إدارة األمن العام  2008لسنة  49قانون المرور رقم 
 وزارة البیئة 2005لعام  28نظام حمایة الھواء رقم 

 المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس األردنیة )1140/2006معاییر جودة الھواء المحیط (شبیبة 
من   المنبعثة  الھواء  لملوثات  بھا  المسموح  القصوى   القرطاسیة الحدود 

 (JS 1189/2006) 
 المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس األردنیة

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

 (JS 1145/2006) 
 المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس األردنیة

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

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

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

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

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

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

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

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

1998 
 وزارة العمل

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

 األردنیین 
 وزارة العمل

 االجتماعي / وزارة العملمؤسسة الضمان  2014لسنة   1قانون الضمان االجتماعي رقم 
 مؤسسة الضمان االجتماعي / وزارة العمل تعلیمات إصابات العمل -قانون  مؤسسة الضمان االجتماعي

 دیوان الخدمة المدنیة 2013لعام   82نظام الخدمة المدنیة رقم 
 أمانة عمان الكبرى  2012لعام   71قانون الموارد البشریة الخاص بأمانة عمان الكبرى رقم 

http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8%d8%a9%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8%d8%a9%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a9%20%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a9%20%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a9%20%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202019.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/policy_ar/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9%20%d8%b1%d9%82%d9%85%2037%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202018.pdf
http://moenv.gov.jo/AR/Documents/policy_ar/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9%20%d8%b1%d9%82%d9%85%2037%20%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9%202018.pdf


 
 

 13 معالجة میاه صھاریج النضح في الغباوي محطة دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة والبیئیة لمشروع انشاء  

 ة المسؤولةالسلط التشریع
رقم   للعاملین   1998لعام    42النظام  والعالج  الوقائیة  الطبیة  الرعایة  بشأن 

 في المؤسسات
 وزارة العمل

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

 وزارة العمل

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

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

 

علیھا   صدق  التي  الدولیة  واالتفاقیات  الوطنیة  التشریعات  إلى  البیئیة   األردن،باإلضافة  السیاسة  تعتبر 
 ) األوروبي  ESPواالجتماعیة  للبنك  والتنمیة)  االعمار  (  إلعادة  األداء  االتحاد  PRsومتطلبات  وتوجیھات   (

قابلة للتطبیق على ھذا   السیاسة البیئیة واالجتماعیة للبنك األوروبياألوروبي ذات الصلة والتي یشار إلیھا في  
 تشمل توجیھات االتحاد األوروبي التالي:  المشروع.

  337/ 85التوجیھ   /EEC  المتعلق بتقییم األثر البیئي 
 التوجیھات المتعلقة بالعمل وظروف العمل 

 تكافؤ الفرص   - EC/   2006/54التوجیھ  -
 إعالم الموظفین واستشارتھم   - EC/   2002/14التوجیھ  -
 المساواة في المعاملة  - EC/   2000/78التوجیھ  -
 الصحة والسالمة المھنیة  –  EEC/   391/ 89التوجیھ  -
 استخدام معدات العمل  -  EC/   2009/104التوجیھ  -
 عالمات السالمة و / أو الصحة - EEC/   58/ 92التوجیھ  -
 استخدام معدات الحمایة الشخصیة   - EEC/   656/ 89التوجیھ  -
 متطلبات مكان العمل  - EEC/   654/ 89التوجیھ  -
 قیم حدود التعرض المھني  -  EU/   2009/161التوجیھ  -
 مخاطر الحوادث الكبرى   - EU/   2012/18التوجیھ  -
 لألحمال المعالجة الیدویة  - EC/   269/ 90التوجیھ  -
   62/ 96التوجیھ    /EC  -  الذي یصف المبادئ األساسیة لتقییم وإدارة جودة الھواء في  ، وجودة الھواء

 الدول األعضاء. 
   49/ 2002التوجیھ    /EC  -  البیئیة الضوضاء  وإدارة  وتقییم  الضوضاء  ،  وإدارة  بتقییم  یتعلق  الذي 

 البیئیة. 
   98/ 2008التوجیھ    /EC  -   للنفایات التوجیھي  واإلطار  إدارة ،  لمتطلبات  العام  اإلطار  یحدد  الذي 

 النفایات وتعریفات إدارة النفایات األساسیة لالتحاد األوروبي. 
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   91/271توجیھ مجلس االتحاد األوروبي    /EEC  -    توجیھ بشأن معالجة میاه الصرف الصحي في
الحضریة والمناطق  إل،  الحضریة  المناطق  في  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  یتطلب  أدنى الذي  ى 

 . مستویاتھا قبل تصریفھا في المیاه السطحیة
 2003/04التوجیھ  والتي تشمل    التوجیھات المتعلقة بالمشاركة العامة    /EC  ) الوصول إلى المعلومات

 )توفیر المشاركة العامة(  EC/  35/ 2003التوجیھ  ) والبیئیة
   278/ 86التوجیھ رقم    /EEC    بشأن حمایة البیئة، وخاصة التربة، عند    1986  حزیران  12المؤرخ

 . استخدام حمأة میاه الصرف الصحي في الزراعة
  2009/147التوجیھ   /EC   بشأن حمایة الطیور البریة 2009  تشرین الثاني 30المؤرخ . 
   43/ 92التوجیھ    /EEC    والحیوانات    1992  أیار  21المؤرخ الطبیعیة  الموائل  على  الحفاظ  بشأن 

 . لبریةوالنباتات ا
 

األوروبي   للبنك  واالجتماعیة  البیئیة  السیاسة  إلى  والتنمیة استنادًا  االعمار  محطة    )،ESP(  إلعادة  ستخدم 
المحددة    150،000معالجة میاه الصرف الصحي المقترحة في الغباوي عددًا كبیًرا من السكان یتجاوز عتبة  

لعام   األوروبي  للبنك  واالجتماعیة  البیئیة  السیاسة  األوروبي    2014في  لالتحاد  البیئي  األثر  تقییم  وتوجیھ 
وبالتالي تطلب إجراء تقییم   "،"أ  فئة  تم تصنیف المشروع على أنھ  لذلك،. وفقًا  1الملحق    \"أ"    لمشاریع الفئة

 . شامل أثر بیئي واجتماعي

البیئیة   بالمتطلبات  یتعلق  البیئي األردني رقم    نظاموتحدیداً    الوطنیة،فیما  وطلب    2005لعام    37تقییم األثر 
التي و  شامللیتطلب دراسة تقییم أثر بیئي  على أنھ  تم تصنیف المشروع    ،وزارة البیئةلدى  بیئي  التصریح  ال

 . عادة االعمار والتنمیةلبنك األوروبي لإل"أ" ل  فئةالتتوافق مع 

 

 الظروف البیئیة واالجتماعیة القائمة 

) ھي المنطقة المتأثرة بتنفیذ المشروع والتي  ESIAالدراسة الخاصة بتقییم األثر البیئي واالجتماعي ( منطقة  
(الموضحة   الدراسة  لتحدید منطقة  التالیة  الحدود  تم استخدام  المشروع.  ) لغرض  5الشكل  في  تتجاوز نطاق 

 تقییم اآلثار المحتملة للمشروع: 

   كیلومتر حول موقع المشروع باعتبارھا المنطقة التي یتم فیھا تقییم التأثیر    1.5تم اعتماد منطقة تبلغ
(انظر والتراث األثري والثقافي  والبیولوجیة  المادیة  البیئات  المنطقة  5الشكل    على مستقبالت  ). ھذه 

البیئات   معاییر  على  المشروع  وتشغیل  بناء  عن  الناجمة  المحتملة  التأثیرات  مدى  تغطي  أنھا  تعتبر 
 األثریة. /المادیة والبیولوجیة وكذلك على الموارد الثقافیة 

   تم    7.5نظًرا أن أقرب مجتمع لموقع المشروع موجود على بعد حوالي كم من موقع المشروع، فقد 
قطرھا   نصف  یبلغ  منطقة  المستقبالت   10اعتماد  لدراسة  كمجال  المشروع  موقع  حدود  حول  كم 

األراضي واستخدام  االقتصادیة،  واألنشطة  المحلي،  المجتمع  (أي  واالقتصادیة  إلى  االجتماعیة  وما   ،
(انظر محطة  5الشكل    ذلك)  وتشغیل  إنشاء  من  المباشر  التأثیر  یؤثر  أن  المتوقع  غیر  من  عادةً،   .(

كم أو مسافة أخرى.   10معالجة میاه الصرف الصحي على المجتمعات المحلیة المتاحة في غضون  
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ومع ذلك، قامت الدراسة بتوسیع نطاق وصف شروط خط األساس وتأثیراتھ على المجتمعات المتاحة  
كم من حدود موقع المشروع نظًرا لعدم توفر مجتمعات محلیة على بعد أقل من   12إلى    7.5في حدود  

 كم من الموقع.  7.5
   بالنسبة للنقل وإعادة استخدام المیاه المعالجة، لم یتم تحدید نطاق لمنطقة الدراسة. بالنسبة للنقل، ستأتي

لل بالنسبة  المشروع.  إلى موقع  داخل محافظتي عمان والزرقاء  تمتد الصھاریج من  قد  المعالجة،  میاه 
لتكون   المحددة  المحلیة  المجتمعات  من  أفراد  یزرعھا  التي  المناطق  لتشمل  االستخدام  إعادة  عملیة 

عن   تزید  مسافات  على  المیاه    12متاحة  تصریف  على  ینطبق  نفسھ  األمر  المشروع.  حدود  من  كم 
 المعالجة إلى الوادي.

 

 
 لمشروع البئي واالجتماعي ل  تأثیر ال وضیحي لمنطقةشكل ت . 5الشكل 

 

 الظروف البیئیة القائمة

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

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

الممتدة من كانون األول إلى    80ملم، وتحدث معظم األمطار (أكثر من    84حوالي   الفترة  ٪) خالل 
 اذار. اتجاه الریاح السائد داخل منطقة المشروع ھو غربي.

   :الھواء لـ  جودة  الھواء  جودة  قیاسات  إجراء  موقع    2.5PMو    VOCsو    3NHو    S2Hتم  داخل 
مدى   على  من    7المشروع  تمتد  األول  8إلى    1أیام  أن و  .2019  كانون  الھواء  بیانات جودة  تظھر 

) تتجاوز الحدود المسموح بھا وفقًا لمعاییر جودة الھواء المحیط  H2Sمعدالت كبریتید الھیدروجین ( 
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 ) المJS 1140/2006األردنیة  المستوى  ھذا  یعزى  نفایات    S2Hرتفع من  ).  العملیات في مكب  إلى 
 الغباوي المجاور. 

  في إلیھا  المشار  الحدود  من  أقل  المشروع  موقع  في  الضوضاء  مستویات  الضوضاء:  مستویات 
 للمناطق السكنیة.  2003للحد من الضوضاء ومنعھا لعام  التعلیمات 

 موقع المشروع شبھ مسطح بمنحدر لطیف نحو الشمال التضاریس والجیولوجیا والجیومورفولوجیا :
متر فوق مستوى سطح البحر. السطح عبارة عن   795إلى    775الشرقي مع ارتفاعات تتراوح ما بین  

مارل طباشیري ناعم وسمیك وحجر جیري طباشیري، یعمل كحاجز غیر نافذ أمام تدفق المیاه. یقع  
تدعى المارلي  الطباشیر  من  وحدة  في  الناعم    الموقع  الطباشیري  المارل  من  وتتكون  الموقر  تشكیل 

 السمیك والحجر الجیري الطباشیري مع عقیدات من الحجر الجیري البلوري والصخر الصواني. 
   ناحیة جریان للمیاه السطحیة. من  المیاه السطحیة: ال یحتوي الموقع وھو غیر قریب من أي مصدر 

الم منطقة مستجمعات  تقتصر  السطحیة،  باتجاه موقع المیاه  العواصف  میاه  تسھم في جریان  التي  یاه 
ھذه  كمیات  أن  وتبین  نفسھ  المشروع  موقع  على  الغباوي  في  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  محطة 

 المیاه صغیرة نسبیًا ویمكن تصریفھا دون إغراق مجاري المیاه المجاورة. 
 ا للمیاه  الزرقاء  داخل حوض  المشروع  موقع  یعتبر  الجوفیة:  میاه  المیاه  توجد  ال  ذلك،  ومع  لجوفیة. 

للغایة. الجوفیة منخفضة  المیاه  تلوث  المشروع مما یجعل فرص  ھذا ما    جوفیة ضحلة ضمن منطقة 
لحمایة  المعدلة  لإلرشادات  وفقًا  الصادرة  الجوفیة  بالمیاه  التأثر  قابلیة  لمدى  األردن  خریطة  تؤكده 

لعام   المائیة  الرسمیة رقم    2019الموارد  تقع  5224(الجریدة  المشروع  إلى أن منطقة  تشیر  والتي   (
 .ذات قابلیة ضعیفة للتلوث ضمن منطقة 

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

 نب الجنوبي من الموقع. یمكن العثور على أكیاس القمامة المنتشرة داخل الموقع ومعظمھا إلى الجا
   الصرف میاه  لمعالجة  المحطة  مشروع  على  المتوقعة  المناخ  لتغیر  المحتملة  اآلثار  المناخي:  التغیر 

مراحل  في  الالھوائیة  األحواض  على  الحرارة  درجة  ارتفاع  تأثیرات  تشمل  الغباوي  في  الصحي 
طلب على المیاه للفرد خالل موجات  المعالجة األولیة والثانویة وعملیة معالجة الحمأة. وكذلك تشمل ال

الصحي.  الصرف  میاه  معالجة  لمحطة  االستیعابیة  القدرة  على  الموسمیة  الزیادة  ھذه  وآثار  الحرارة 
الدولیة  الطاقة  أسواق  في  المستقبل  في  الطاقة  أسعار  تكثیف صدمات  احتمال  فإن  ذلك،  على  عالوة 

 سیكون لھ آثار على تكلفة تشغیل المحطة.
 یولوجي: التنوع الب 
   اإلیرانیة الحیویة  الجغرافیة  المنطقة  في  المقترح  المشروع  موقع  شجیرات الطورانیة  -یقع  تعتبر   .

القزم من سمات ھذه المنطقة. یمثل النظام البیئي لمنطقة المشروع المقترحة النظام البیئي للمرتفعات. 
 . جةیتكون ھذا النظام البیئي من الجرف والجبال والتالل والھضاب المتمو

 النباتي    إ الغطاء  انخفاض لتتمیز  مع  فقیرة  المنطقة  في  التربة  السھوب.  نبات  بنوع  المشروع  منطقة 
نباتات  الغالب من  النباتات في  تتكون  النباتي.  الغطاء  إلى ضعف  یؤدي  السنوي مما  ھطول األمطار 

صر الغطاء النباتي  لجفاف التي یمكن أن تقاوم ظروف المناخ الحار والجاف. یقت المتحملة لو  العصاریة
كافیة   توجد رطوبة  الوادي حیث  نظام  من  القریبة  األماكن  متدھور  في  على  المشروع  موقع  التربة. 
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الطبیعیة  للغایة، النباتات  من  فقط  نوعان  والخبیزةویوجد  العجرم   ،  )Anabasis syriaca and 
Malva spp(،  للحمایة أھمیةوغیر ذي في موقع ھذا المشروع ویعتبران نباتات شائعة . 

   عدم تفسیر  یمكن  الموقع.  داخل  المھمة  الطیور  أو  الثدییات  أو  الزواحف  من  نوع  أي  تسجیل  یتم  لم 
وجود أنواع الزواحف الى تدھور الغطاء النباتي والطقس البارد خالل شھر تشرین الثاني والذي یحد 

موقع المشروع لیس موطنًا مناسبًا بالرغم من توقیت الزیارات المیدانیة، اال أن  من نشاط الزواحف.  
 بسبب الموائل المتدھورة والمستوى العالي من االضطرابات. للثدیات 

   الطیور ومناطق  المحمیة  المناطق  (أي  الحساسة  الموائل  أي من  بالقرب من  أو  داخل  الموقع  یقع  ال 
 الھامة ومحمیات المراعي). 

 یتم لـ  لم  وفقًا  الحرجة،  الموائل  أو  ذات األولویة  البیولوجي  التنوع    7مطلب األداء رقم  تحدید میزات 
 ) والتنمیة  االعمار  إلعادة  األوروبي  المحیطة  )EBRD PR6للبنك  المنطقة  في  أو  الموقع  في   ،

 مباشرة. 
 

 األوضاع االجتماعیة القائمة 

بالظروف   یتعلق  مناطق سكنی   االجتماعیة،فیما  توجد  مباشرة  ال  المجاورة  المنطقة  في  أو مجتمعات محلیة  ة 
یقع أقرب مجتمع محلي   5لموقع المشروع وال ضمن دائرة نصف قطرھا   كیلومترات من موقع المشروع. 

توجد  المشروع،كم من موقع  13إلى  11قریة قفور. على بعد وھو  كم من حدود المشروع 8على بعد حوالي  
مغ  الماضونة،قرى   ماالمناخر،  الخشالھنا،  یر  الجنوبیة،  التجمعات اخشافیة  ھذه  تقع  البیضاء.  الشمالیة،  فیة 

یر مھنا التي تقع تحت اباستثناء قریة مغ  سحاب،السكانیة السبعة في الغالب داخل منطقة أحد التابعة لمدیریة  
  30,662المجتمعات  ، یسكن ھذه  2018) لعام  DoSدائرة اإلحصاءات العامة (لتقدیرات  منطقة الموقر. وفقًا  

 فردًا. 

٪). ومع  11وھي أعلى من نسبة األمیة على المستوى الوطني (  ٪،16المجتمعات    ھذه  وتبلغ نسبة األمیة في
٪).  16فإنھا تتماشى مع معدل األمیة في المناطق الریفیة (   )،ج   2015(دائرة اإلحصاءات العامة  لوفقًا    ذلك،

قعفو في  استثنائي  بشكل  األمیة  نسبة  ( ترتفع  ( اضو والم  ،٪) 42ر  (اوالخش  ،٪)42نة  الجنوبیة  ٪). 33فیة 
٪ تعلیما بعد المرحلة االبتدائیة. من  58یر مھنا حیث تلقى  ا المجتمع األكثر تعلیما بعد التعلیم االبتدائي ھو مغ

٪ فقط من المتعلمین بعد المرحلة 9فإن المجتمع الذي یتمتع بأدنى مستوى تعلیمي ھو قعفور مع    أخرى،ناحیة  
 البتدائیة. ا

أسر باالعتماد على مصدر   10من كل    9أفادت    المشروع،لھذا    االذي تم إجراؤھ  الدراسة األسریةاستنادًا إلى  
للدخل كل    ،واحد  من  واحدة  أسرة  (  10وأبلغت  ھناك  9أسر  مختلفین.  من مصدرین  المتولد  الدخل  عن   (٪

تم اإلبالغ  كما  ٪ من العائالت على التوالي).  27و ٪  39اعتماد كبیر على رواتب العمل أو معاشات التقاعد ( 
٪ التي أبلغت عنھا دائرة اإلحصاءات 16.8  الـ  ٪، بما یتوافق بشكل وثیق مع18عن بطالة بین الرجال بنسبة  

٪ أعلى من  67وھو ما یقرب من   ٪،39.1. تم اإلبالغ عن معدل البطالة بین النساء عند  2019العامة في عام 
 ٪. 24.2ى المستوى الوطني والذي یبلغ  معدل بطالة النساء عل

ذلك في  (بما  العام  القطاع  على  كبیر  بشكل  المحلي  المجتمع  المسلحة)    مجاالت   یعتمد  والقوات  القانون  إنفاذ 
شمل37للتوظیف.   الذین  األفراد  من  مماثلة    الدراسةھم  ت٪  وھي  المسلحة،  والقوات  العام  القطاع  في  یعملون 

 ي.٪ على المستوى الوطن 40لنسبة  
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األسري   المسح  عینة  حسب  لألسرة  الشھري  الدخل  متوسط  معیاري    أردنیاً،دیناراً    415.12بلغ  بانحراف 
 . ٪ من المستجیبین أن دخل األسرة عادة أو دائًما غیر كاف لتلبیة احتیاجات األسرة69دیناراً. قال  233قدره 

مھنة ثانویة  تمارس كوھي    المحلیة،الثقافة  عتبر تربیة الماشیة من قبل المجتمع المحلي جزء من نمط الحیاة وت
األسرة.   أفراد  أحد  قبل  للزراعةمن  المحاصیل    ،بالنسبة  زراعة  عن  اإلبالغ  عام  تم  القوت  بشكل  أجل  من 

 ٪ فقط من العینة. 3والدخل من قبل أفراد األسرة خارج حدیقة المنزل بنسبة  

األسریةبناًء على   إجراؤھتال  الدراسة  تم  المجتمعات    اي  التي 31و ٪  38أفاد    المستھدفة،في  العائالت  ٪ من 
وحساسیة   بوجود صداع  الدراسة  األسرة.    التوالي،على    متكررة،شملتھا  من  األقل  على  واحد  تم كما  لفرد 

قبل   من  التنفسي  الجھاز  أمراض  عن  بنسبة  20اإلبالغ  الھضمي  الجھاز  وأمراض  األسر  من  من  ٪14   ٪
التم    ذلك،األسر. عالوة على   المشاكل  نسبة من األسر  ذكر  قبل  البیئیة من  دخان الضوضاء وتضمنت ذكر 

 ٪.86ومستویات عالیة من الغبار بنسبة   ٪،75والروائح الكریھة بنسبة   األسر،٪ من 45بنسبة 

تعتبر منطقة المشروع أرض جرداء غیر صالحة للزراعة. تصنف أمانة عمان الكبرى موقع المشروع حسب 
اإلستراتیجیة"مخطط   "الخدمات  منطقة  ضمن  عمان  لشرق  في    األراضي  موضح  ھو  ھذه  .  6الشكل  كما 

الم عن  نسبیاً  بعیدة  ألنھا  التحتیة  والبنیة  الصناعیة  للمرافق  مناسبة  السكنیة.المنطقة  موقع كما    ناطق  یقع 
المشروع مباشرة إلى الشرق من موقع مكب الغباوي للنفایات الصلبة الذي تدیره أمانة عمان الكبرى. تشمل  

 المرافق المحیطة الموجودة بالقرب من موقع المشروع المقترح ما یلي: 

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

 

األسریةوفقًا  و بتللدراسة  درایة  على  المحلیة  المجتمعات  نصف  أن  یبدو  خدمات    صنیف ،  كمنطقة  الغباوي 
 في المنطقة.مشاریع الخدمات  حدوث المزید من تطور ونویتوقع استراتیجیة،

 

لمشروع على التغطیة من  تتوفر خطوط نقل الطاقة على الطریق الرئیسي. باإلضافة إلى ذلك، یحتوي موقع ا
 قبل شبكة االتصاالت / المحمول.

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

  عمان كم من طریق    12یمكن الوصول إلى موقع المشروع عبر طرق الوصول الحالیة من الزرقاء وعمان (
). یمكن الوصول إلى الطریق المؤدي مباشرة إلى موقع المشروع عبر الطریق الرئیسي الذي یؤدي  التنموي

سیتم إجراء التحسینات الالزمة على البنیة التحتیة للطرق خالل    ذلك،إلى مكب الغباوي المجاور. ومع    أیًضا
ال تتوفر أي بیانات باستثناء    ،مرحلة البناء الستیعاب أنشطة المشروع واحتیاجاتھ. فیما یتعلق بحركة المرور
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حمولة صادرة یومیًا من    200تلك الموجودة في موقع مكب الغباوي، والتي توضح أن المكب یستقبل حوالي  
 أحجام مختلفة.  ذات مقطورة نقل  80

العثور على أي مواقع أثریة محتملة على مقربة أو ضمن منطقة   یتم  یتعلق باآلثار والتراث الثقافي، لم  فیما 
 كم من موقع المشروع.  1.5ثیر المشروع ذات قطر تأ

 
 الستخدام األراضي في شرق عمان  الرئیسة) الخطة ا(

 

 

 ومناطق الحزام االخضر  الزراعياالستثمار  ب) مناطق(

 منطقة الحزام األخضر 

 منطقة االستثمار الزراعي  

 
 لمنطقة شرق عمان األراضي   ستخداماتأمانة عمان الكبرى ال تصنیف. 6الشكل 

 

 أصحاب العالقة للمشروع

 تم تحدید مجموعات أصحاب العالقة للمشروع لتشمل ما یلي: 

 أصحاب العالقة الداخلیة

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

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

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

 الصرف الصحي خالل مرحلة تشغیل المشروع. 
  الصرف ونقل  جمع  عن  مسؤولین  الصھاریج  مشغلو  سیكون  النضح:  صھاریج  مالكي   / مشغلي 
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ضافة إلى  الصحي من المناطق الغیر مخدومة بشبكة صرف صحي في محافظتي عمان والزرقاء، باإل
محطة   إلى  نقلھا  سیتم  التي  الصحي.  الصرف  لمعالجة  والبقعة  والفحیص  السلط  محطات  من  الحمأة 

 معالجو الصرف الصحي في الغباوي. 
 

 أصحاب العالقة الخارجیین

 ) البیئة  وزارة  ذلك  في  بما  المحلیة:  (MoEnvالسلطات  العمل  وزارة   ،(MoL النقل وزارة   ،(
)MoT) الصحة  وزارة   ،(MoH،(  ) المعدنیة  والثروة  الطاقة  السیاحة MEMRوزارة  وزارة   .(

) والبلدیات ذات الصلة وھیئة الدفاع المدني وشركة  GAM) وأمانة عمان الكبرى ( MoTAواآلثار (
 میاھنا. 

 .أفراد المجتمع المحلي والقرى التي تعیش داخل محیط منطقة تأثیر المشروع 
 لشباب والالجئین السوریین.المجموعات المستضعفة بما في ذلك النساء وا 
   المجتمعات المحلیة داخل المناطق المراد خدمتھا والتي ھي عبارة عن المنازل الغیر مخدومة بشبكة

استقبال  منشأة  لدى  المنازل  ھذه  خدمة  یتم  حالیاً  والزرقاء.  عمان  محافظتي  داخل  صحي  صرف 
سیتم   ومستقبالً  غزال،  عین  في  بالصھاریج  المنقول  الصحي  المشروع  الصرف  قبل  من  خدمتھم 

 المقترح. 
   والمناطق المشروع  منطقة  داخل  الموجودین  المدني  المجتمع  منظمات   / الحكومیة  غیر  المنظمات 

بھا.   الالمحیطة  الرئیسة  المدني  المجتمع  ضمن  منظمات  تحدیدھا  تم  والمناطق  تي  المشروع  منطقة 
 المحیطة بھا ھي: 

 البیئة  لحمایة عمانشرق   جمعیة -
 المناخر  ربوع جمعیة -
 ) الخیریة( البیضاء الجمعیة -
 مھنا  مغایر جمعیة -
 الدبایبة  خشافیة جمعیة -
   الكھرباء تولید  وشركة  الغباوي،  مكب  ھي  بالمشروع  المحیطة  المنشآت  أقرب  المجاورة:  المنشآت 

وغیرھا   األبقار،  ومزرعة  البترولیة،  المنتجات  االستراتیجیة الحتیاطي  عمان  ومحطة  عمان،  شرق 
 المنشآت قید اإلنشاء.من 

  التمویل الدولیة / الجھات المانحة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في قطاع البنیة    منظمات
 التحتیة في األردن. 

 

 جلسات التشاور مع العامة وأصحاب العالقة

) واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم  دراسة  من  كجزء  عامة  مشاورات  جلسة  عقد  الجھات ESIAتم  ودعیت   (
العالقة  المعنیة   أثارھا  وأصحاب  التي  القضایا  مراعاة  ھو  للجلسة  العام  الھدف  كان  البیئة.  وزارة  قِبل  من 

ال المختلفة  ل  عالقةأصحاب  دراسة    للمشروع،لمراحل  في  االعتبار  في  تعلیقاتھم  البیئي  وأخذ  األثر  تقییم 
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االعمار والتنمیة    إلعادةوالبنك األوروبي  ،  (WAJ)بعد مواصلة مناقشتھا مع صاحب المشروع    واالجتماعي
البیئة العرض  ووزارة  وبعد  للمشاركین  المشروع  النطاق  تحدید  جلسة  قدمت  مفتوًحا    التقدیمي،.  الباب  كان 

المشاركین حول ما یرون    عالقةللحصول على تعلیقات أصحاب الاستبیان  لمناقشة اآلثار المحتملة وتم توزیع  
القضایا البیئیة واالجتماعیة األقل أھمیة خالل مراحل  جانب  إلى  البیئیة واالجتماعیة االكثر أھمیة    القضایاأنھ  

 : التي تم تحدیدھا األمور التالیة بناء وتشغیل المشروع. تضمنت القضایا البیئیة واالجتماعیة 

  خالل مرحلة االنشاء: القضایا البیئیة واالجتماعیة االكثر أھمیة 
  .اھتمامات الصحة والسالمة المھنیة 
  .نوعیة الھواء بسبب الغبار واالنبعاثات من المركبات والمعدات 
  .تأثیر مستویات الضوضاء العالیة واالھتزازات على الصحة المھنیة 
  .تلوث التربة بسبب التسرب العرضي للنفط والوقود 
 .حوادث المرور 
  للمناطق المحیطة. التأثیر على قیمة األرض 
 .ظروف العمل للقوى العاملة من حیث عدد ساعات العمل واألجور 
 .األثر اإلیجابي لخلق فرص العمل للشباب من المجتمعات المحیطة 
 :القضایا البیئیة واالجتماعیة األقل أھمیة خالل مرحلة االنشاء 
 الجمالیات لیست جانبا ھاما خالل مرحلة انشاء المشروع. -
 ائحة والضوضاء.مستویات الر -
 فرص اكتشاف قطع أثریة.  -
  :القضایا البیئیة واالجتماعیة االكثر أھمیة خالل مرحلة التشغیل 
  .انتشار الروائح 
 قضایا تتعلق بالصحة والسالمة المھنیة. 
  .التأثیر على المیاه الجوفیة 
  للمجتمعات المحیطةالتأثیر على نوعیة الھواء المحیط ومدى تأثیرھا على الصحة العامة. 
  سنوات  7كیفیة التعامل مع الحمأة بعد فترة التخزین لمدى. 
   المركبات من عمان المرور بسبب حركة  المحتملة على حركة  المروریة والتأثیرات  الحوادث  زیادة 

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

 التربة والمیاه. الھواء و بنوعیةو
 لمعالجة المادة المرتشحة القادمة من مكب الغباوي.  إمكانیة استخدام محطة المعالجة في الغباوي 
 الل مرحلة التشغیل: القضایا البیئیة واالجتماعیة األقل أھمیة خ 
ال یوجد أي تأثیر محتمل على األراضي الزراعیة ألن قطع األراضي المحیطة بالمشروع غیر قابلة   -

 لالستخدام الزراعي. 
 .الغبار ومستوى الضجیج -

 

مبكر   وقت  في  إلشراكھم  المحلي  المجتمع  من  العالقة  أصحاب  مع  للتشاور  إضافیة  اجتماعات  عقد  تم  كما 
كما تم عقد اجتماعات مجموعات التركیز كجزء من خالل المشروع وفھم مخاوفھم إلى جانب إدارة توقعاتھم.  

نتائج االجتماعات كجزء من تقریر خطة  وقد  .  الدراسة األسریة إشراك أصحاب العالقة للمشروع تم توثیق 
)Stakeholder Engagement Plan - SEP .( 

 

 یة تدابیر اإلدارالاآلثار البیئیة واالجتماعیة و  4

 ما ھي اآلثار المتوقعة للمشروع على البیئة الطبیعیة؟
 جودة الھواء والضوضاء 

ضوضاء الناتجة عن أعمال البناء لزیادة مستویات الغبار وغازات العادم وال  كونمن المتوقع أن ی   البناء،أثناء  
أھمیة تأثیر سلبي   ذو  التأثیر  ھذا  یعتبر  الغباوي.  المجاورین في مكب  العمال  وكذلك على  البناء  على عمال 

 ثانویة ألنھ خاص بالموقع ویمكن التحكم فیھ ویقتصر على مرحلة البناء. 

صرف الصحي لھ أھمیة ثانویة حیث أن  فإن إزعاج الروائح الذي تسببھ محطة معالجة میاه ال  التشغیل،أثناء  
من المحتمل أن یكون ھناك    ذلك،كم من موقع المشروع. ومع    7.5أقرب مجتمع محلي یقع على بعد حوالي  

مما یستدعي    الغباوي،لرائحة بالنسبة لموظفي محطات معالجة میاه الصرف الصحي ومحطة  بسبب اإزعاج  
 ائحة. الحاجة إلى اعتماد تدابیر تخفیف ومراقبة الر

 

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري

) أثناء تشغیل المشروع استنادًا إلى Greenhouse Gas -GHGغازات الدفیئة (التم إجراء تقدیر النبعاثات  
ل الكربون  قبل  ع  یرامشلمنھجیات بصمة  ( المشورة من  أن  2018بنك االستثمار األوروبي  النتائج  ). وقدرت 
حوالي   ستكون  عام    99،889االنبعاثات   / الكربون  أكسید  ثاني  من  االنبعاثات  .  2020طن  غالبیة  وتعزى 
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. الوطنیة   ٪). یعزى إلى استھالك الطاقة من الشبكة14٪) إلى عملیة المعالجة ونسبة أقل (حوالي  84(حوالي  
وبین محطة الغباوي معالجة میاه الصرف الصحي المنقول بالصھاریج في  مقارنة انبعاثات غازات الدفیئة من  

في في    محطة  استقبالھا  الحقا  ومعالجتھا  غزال  زیادة  السمرامحطة  عین  الدفیئة    تظھر  الغاز  بنحو  انبعاث 
أن    مكافئ  طن من  42,567 الزیادة  ھذه  تعني  السنة.  في  الكربون  أكسید  الغباوي  الثاني  في محطة  معالجة 

بنسبة  الدفیئة  انبعاثات غازات  من  الحا  % 74  ستزید  بالممارسة  في محطة  مقارنة   عین غزال لیة الستقبالھا 
ألف طن من ثاني    25نظًرا ألن التقدیر یتجاوز حد    ذلك،. عالوة على  السمراومعالجتھا الالحقة في محطة  

في إلیھ  المشار  السنة   / الكربون  األداء  أكسید  إلعادة    PR3  مطلب  األوروبي  البنك   والتنمیة،   االعمارمن 
لمنھجیة   وفقًا  االنبعاثات  لھذه  تقدیر سنوي  إجراء  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  سیتعین على مشغل محطة 

 البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمیة لتقییم انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 

 

 مخاطر تغیر المناخ 

تملة التي یفرضھا تغیر المناخ على  المشروع للتكیف مع تغیر المناخ. اآلثار المحاحتیاجات  تم إجراء تحلیل  
اعتبار   تم  أھمیة ضئیلة.  ذات  أو  إیجابیة  إما  لھا  المخطط  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  القضایا  محطة  فقط 

 أھمیة ثانویة إلى كبیرة: التالیة على أنھا ذات 

 یدروجین في  تحٍد ضئیل األھمیة للزیادة المحتملة في الرائحة الناتجة عن التولید المحسن لكبریتید الھ
 بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وذلك األشغال الرئیسة وكبریتید الھیدروجین عند نزح الحمأة  

   تحٍدّ ضئیل األھمیة یتمثل في زیادة تكلفة تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي بسبب صدمات
 أسعار الطاقة.في 

   اأھمیة  ذا  تحدي بسبب  في  كبیرة  المحتملة  القانوني    التفریغلزیادة  الصھاریج  غیر  قبل  لحمولة  من 
 النقل الخاصة بھم.  الیفتوفیر تكالنضح بھدف  صھاریجسائقي 

 

. یتطلب  لحمولة الصھاریجغیر القانوني    التفریغالمحتملة في  تم تحدید تدابیر التكیف للزیادة    ذلك،وبناء على  
التكیف   صھاریج  تدبیر  حركة  الصحي  نقلمراقبة  الصرف  ومع  میاه  میاه    ذلك،.  نقل  مراقبة  بالفعل  یتم 

اإلنترنت  عبر  الصحي  الصرف  میاه  ناقالت  التتبع  نظام  من  كجزء  الصھاریج  بواسطة  الصحي  الصرف 
صھاریج  من قبل  میاه الصرف الصحي  للوزارة البیئة. ستقوم وزارة البیئة بالكشف عن أي إلقاء غیر قانوني  

 . التحدي تحت السیطرة ھذا  ، وبالتالي، یعتبرالنقل

 

 التربة

قد ینشأ تلوث التربة أثناء البناء بسبب المعالجة غیر السلیمة للنفایات الصلبة والسائلة المتولدة والوقود والمواد 
الكیمیائیة خاصة في حالة االنسكاب العرضي للمواد الكیمیائیة / الزیوت / الوقود. نظًرا ألن موقع المشروع  

موارد  وأن  سطحیة  مائیة  موارد  على  یحتوي  الجوفیة    ال  على  المیاه  عمیقة  موجودة  یُعتبر    جدًا،مستویات 
ومع   بسیطة.  أھمیة  ذو  ب  ذلك،التأثیر  والسائلة    اتباعیوصى  الصلبة  النفایات  مع  للتعامل  التخفیف  تدابیر 
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ل البیئة واالجتماعیة  إدارة  البناء كجزء من خطة  أثناء مرحلة  والوقود  الكیمیائیة  المواد  إلى  مرحلة باإلضافة 
 ). CESMP( اءالبن

 

 البیئة البیولوجیة

 آثار على البیئة البیولوجیة بسبب ما یلي:  أي ال یتوقع حدوث  البناء، مرحلة أثناء

  إن الغطاء النباتي داخل الموقع وحولھ قد تدھور بالفعل وتم العثور على اضطراب كبیر بسبب القرب
 من مكب الغباوي. 

  موجودة ن ھناك أنواع حیوانیة حساسةستكون أنشطة البناء في منطقة محدودة ولن تكو. 
   أو األولویة  ذات  البیولوجي  التنوع  میزات  تحدید  یتم  ولم  حساسة  موائل  أي  من  قریبًا  لیس  الموقع 

لـ  الحرجة،الموائل   رقم  وفقًا  األداء  (  6مطلب  والتنمیة  االعمار  إلعادة  األوروبي   EBRDللبنك 
PR6( مباشرة، في الموقع أو في المنطقة المحیطة. 

 

أثناء مرحلة التشغیل، فإن القلق من تعرض الطیور والثدییات لمسببات األمراض والملوثات الضارة لھ أھمیة 
بسیطة حیث أن المنطقة لدیھا انتشار منخفض ألنواع الطیور والثدییات. عالوة على ذلك، یمكن التخفیف من  

ناسبة لمنع الطیور المائیة من الھبوط على خزانات  ھذا التأثیر من خالل تسییج الموقع واستخدام الوسائل الم
 میاه الصرف الصحي المفتوحة.

ھ و األردن  أن  المھاج  وبما  الطیور  أنواع  للعدید من  المقیمة  باإلضافةرة،  ممر  الطیور  أن الى  الممكن  ، من 
الھجرة فترة  المشروع خصوصا خالل  العاملین على  قبل  الصید من  لخطر  الطیور  ھذه  لذلك  تتعرض  من . 

 . خالل جمیع مراحل عمل المشروع منع العاملین بالمشروع من الصید المھم 

 

 موارد المیاه

) 1ھناك تأثیران یجب مراعاتھما فیما یتعلق بموارد المیاه:    الصحي،أثناء تشغیل محطة معالجة میاه الصرف  
الصحي ي لمیاه الصرف  التأثیر السلبي المحتمل للتلوث على موارد المیاه الجوفیة في حالة التسرب العرض 

 ) التأثیر اإلیجابي إلعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة.2و  غیر المعالجة،

ضحلة   جوفیة  میاه  توجد  ال  حیث  منخفًضا  المشروع  منطقة  في  الجوفیة  المیاه  موارد  على  الخطر  یعتبر 
موجودة وتوجد موارد المیاه الجوفیة داخل منطقة المشروع داخل طبقات المیاه الجوفیة على مستویات عمیقة 

ذلك،  جدًا.   الرغم من  التشغیل  وعلى  لنوعیة  خالل مرحلة  تطبیق مراقبة  بئر موجود یطلب  أقرب  المیاه من 
 من حمایة مصادر المیاه الجوفیة.  التأكد لموقع المشروع بھدف 

ناحیة   منطقة    أخرى،من  داخل  الري  میاه  إمدادات  لتعزیز  إیجابي  تأثیر  المعالج  الصحي  للصرف  سیكون 
الدراسة للمشروع. الخیار االفتراضي لھذه المرحلة من المشروع ھو التفریغ في الوادي القریب. لم یكن ھذا  

الم السائلة  النفایات  ألن  المحتملة  االجتماعیة  أو  البیئیة  بالتأثیرات  مرتبًطا  بالمعاییر  التصریف  ستفي  عالجة 
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فیھا) ومن   التأثیر  التي سیتم معالجة  أ  الفئة  الري من  (أقل صرامة من میاه  الودیان  للتصریف في  المطلوبة 
إلى موارد المیاه   رب المتوقع أن تتبخر معظم المیاه قبل الوصول في نھایة المطاف إلى نھر الزرقاء أو التس

 الجوفیة. 

 

 معالجة الحمأة

سنوات. ھذا الحمأة المستقرة ال    7سیتم تخزین الحمأة المجففة والمثبتة في الموقع على مدى    التشغیل،أثناء  
تسبب الروائح أو تكاثر الحشرات أو تعمل كمصدر لمسببات األمراض. ولكن بما أن النھج الحالي للتخزین  

الموقع   ا  مؤقت،في  ھذا  یتطلب  قد  المدى.  طویلة  وطنیة  استراتیجیة  یتطلب  األمر  مرافق  فإن  في  الستثمار 
الناتجة  مكبات  أو    جدیدة،حرق   الحمأة  استخدام  یمكن  بحیث  التشریعات  في  تغییرات  أو حتى  جدیدة  نفایات 

 كأسمدة.

 

 بناء وتشغیل المشروع؟مراحل ما ھي اإلجراءات اإلداریة للبیئة الطبیعیة أثناء 

القضا أجل  من  المشروع  لتنفیذ  الالزمة  اإلداریة  التدابیر  عرض  في یتم  تقلیلھا  أو  البیئیة  المخاطر  على    ء 
و 3ل  الجدو المقاول  مسؤولیة  ھي  التدابیر  ھذه  تنفیذ  المیاه.  .  تفتیش  سلطة  عملیات  إلى  حاجة  ھناك  ستكون 

 .المطلوبةمنتظمة ومتكررة للموقع لضمان االمتثال للتدابیر 

 المشروع  مراحل تنفیذ  اإلجراءات اإلداریة أثناء . 3ل الجدو 

 تدابیر المراق�ة  تدابیر التخف�ف  المخاطر 
 التفك�ك وقف التشغیل و مرحلة البناء / 

الھواء − جودة الهواء  جودة  قیاسات  مدى    إجراء  لـ    ساعة-24على 
2.5PM  وS2H  3وNH  .مرة واحدة كل شھر 
عند   − والمعدات  المركبات  إیقاف  من  عدم  التأكد 

تكون  كما    استخدامھا. أن  والمركبات  ا یجب  لمعدات 
 المستخدمة في الظروف تقنیة مناسبة. 

قمع نثر الغبار الذي یحدث أثناء الحفر عن طریق رش   −
 الماء حسب الحاجة. 

القابلة   − (المواد  للمخزونات  المناسبة  اإلدارة  من  التأكد 
 للتفتت) لتقلیل انتشار الغبار.

أحمال   − بتغطیة  انتشار القیام  لتجنب  بالقماش  الشاحنات 
 الغبار.

 مالحظة وجود للغبار والرائحة في الموقع.  −
الھواء   − جودة  قیاسات  نتائج  لـ  مراجعة 

2.5PM    وS2H    3وNH  عن    واإلبالغ
الحدود   تجاوز  ً حاالت   لـ   وفقا

 JS 1140/2006    االتحاد وتوجیھ 
جودة    إلطار   EC/    96/62األوروبي  

 الھواء. 
الشكا − سجالت  عدد  مراجعة  لمعرفة  وى 

 . الشكاوى المسجلة

بإجراء قیاسات الضوضاء الموضعیة للتأكد من أن    القیام − الضوضاء واالهتزازات 
البالغ   النھار  حد  تتجاوز  ال  الضوضاء   70مستویات 

منطقة  وذلك لدیسیبل    65دیسیبل والحد اللیلي الذي یبلغ  
 صناعیة.

عدم ال − عند  والمعدات  المركبات  تشغیل  إیقاف  من  تأكد 
 .استخدامھا

مستوى  ل واحد  الیوم  المراجعة نتائج قیاسات   −
 ء. الضوضا

الشكاوى − سجالت  ناحیة    مراجعة  عدد من 
 .الشكاوى المسجلة

والجیولوج�ا    صیانة اآلالت والمركبات.  −الطبوغراف�ا 
أيو − في  للتحكم  لالنسكاب  لالستجابة  خطة    حالة   ضع 

والمراقبة    القیام − التفتیش  عملیات  بإجراء 
من  الزیت  تسرب  من  التحقق  مثل  للموقع 
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 تدابیر المراق�ة  تدابیر التخف�ف  المخاطر 
 تسرب أو انسكاب.  والتر�ة 

 وقع.للمالمناسب  المنزلي الحفاظ التدبیر −
النفایات   − من  صحیح  بشكل  والتخلص  الصلبة  جمع 

 والسائلة بما یتماشى مع المتطلبات القانونیة.
م  ا استخد  الموقع،في حالة وجود خزانات وقود مؤقتة في   −

في للتحكم  الثانویة  االحتواء  تسرب  حالة    أي  خزانات 
 .عرضي

قوائم  ی آل ومراجعة  والمركبات،  البناء  ات 
المعتمدة  التخلص  مواقع  وتصریح  النفایات 

 .، إلخ

بزیارات میدانیة للتأكد من لیس ھناك   القیام − منع العاملین بالمشروع من الصید. − البیئة الحیو�ة 
صید   حوادث  العاملین  اي  قبل  من 

 بالمشروع. 
 مرحلة التشغیل 

ذلك   في  �ما  الهواء  جودة 
 الرائحة 

 ضمان توافر نظام للتحكم في الرائحة.  −
  24قیاسات جودة الھواء لمدة    اجراء  شھریًا،مرة واحدة   −

لـ   حاالت   واإلبالغ  3NHو  S2Hو    2.5PMساعة  عن 
وضعتھ التي  الحدود  األردنیة  تجاوز  المواصفة   JSا 

 EC / 96/62وتوجیھ االتحاد األوروبي  1140/2006
 . إلطار جودة الھواء -
 تقلیل ساعات العمل للعاملین في المناطق المكشوفة.  −
محطة   − داخل  الرائحة  من  للتحقق  الرائحة  لجنة  تطویر 

 معالجة میاه الصرف الصحي. 
أخضر  زرع   − تقلیل  حاجز  في  للمساعدة  المشروع  حول 

 الروائح واالنبعاثات.

الھواء  − جودة  مراقبة  قیاسات  نتائج  مراجعة 
الصرف   میاه  معالجة  محطة  موقع  داخل 

 الصحي. 
وتوثق  ال − تلتقي  الرائحة  لجنة  أن  من  تأكد 

میاه  انتشار   معالجة  محطة  في  الرائحة 
 الصرف الصحي. 

بشكاوى   − الخاصة  السجالت  مراجعة 
 .الروائح

المشروع   − ان�عاثات الغازات الدفیئة تصمیم  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  في  النظر 
سیتم   ولكن  بالفعل  بحثھ  (تم  الطاقة  على  الطلب  لتقلیل 

 تحسینھ). 

داد تقدیر سنوي النبعاثات غازات الدفیئة اع −
 من محطة معالجة میاه الصرف الصحي. 

البنیة   −  − موارد الم�اه  لتطویر  خطة  الالزمة  إعداد  التحتیة 
 لتوفیر میاه الصرف الصحي المعالجة. 

من  − االمن  التخلص  یثبت  بسجل  االحتفاظ 
والنفایات  المعتمدة  المكبات  في  النفایات 

 للنفایات الخطرة.  سواقة مكب الخطرة في 
 . میاه الجوفیةنوعیة البرنامج لمراقبة تطبیق  −

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

 إستراتیجیة طویلة األمد للتعامل مع الحمأة المعالجة. 

من   − األمد  التأكد  طویلة  معدة  خطة  وجود 
 .للتعامل مع الحمأة

الوسائل   − التنوع البیولوجي  واستخدام  الموقع  الطیور تسییج  لمنع  المناسبة 
میاه   خزانات  في  الھبوط  من  الثدییات  أو   / و  المائیة 

 .الصرف الصحي المفتوحة
 منع العاملین بالمشروع من الصید. −

 . تدابیر التحكمومراقبة توفر السیاج  −
القیام بزیارات میدانیة للتأكد من لیس ھناك  −

العاملین   قبل  من  صید  حوادث  اي 
 بالمشروع. 

ي  م�اه الصرف الصح 
المعالجة التي ال تفي  

 الجة المطلو�ة ع�معاییر الم 

الصرف    وجود  − میاه  معالجة  بعملیة  للتحكم  تصمیم 
 الصحي في المحطة. 

تتحقق معاییر  − التشغیل) ما لم  منع التصریف (إجراءات 
 الجودة. 

أن یكون ھناك برنامج لمراقبة میاه الصرف   −
مع  تتفق  أنھا  من  للتأكد  المعالجة  الصحي 

األردنیة   لمیاه  JS 893/2006المواصفة 
المستصلحة   المنزلي  الصحي  الصرف 
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 تدابیر المراق�ة  تدابیر التخف�ف  المخاطر 
میاه   بشأن  األوروبي  االتحاد  وتوجیھات 

 .الصرف الصحي من المناطق الحضریة
تجاوز في ظل ظروف  

التشغیل الطارئة في محطة  
لجة میاه الصرف  معا

 الصحي 

ھذا  اال − من  طوارئ  حاالت  أي  لحدوث  بسجل  حتفاظ 
 .القبیل

ھذه   − مثل  توثق  التي  السجالت  مراجعة 
خزانات   سعة  تجاوز  مدى  وتقییم  الحوادث 

 .المعادلة

 

 ما ھي اآلثار المتوقعة للمشروع على الظروف االجتماعیة؟
 تصورات المجتمع المحلي

ال العالقةطوال عملیة إشراك أصحاب  یقیمون    عالقة، أعرب أصحاب  الذین  أولئك  المحلیون (بشكل رئیسي 
 :في منطقة شرق عمان) عن بعض المخاوف من تشغیل ھذا المشروع. وشملت ھذه

  فیھ بما  المحلي  المجتمع  تدمج  لم  السابقة في منطقة شرق عمان  / المرافق  المشاریع  أن  مخاوف من 
 و  مشاریعھم؛الكفایة في 

 صعید المحتمل لقضایا الصحة العامة في المنطقة بسبب التلوث المحتمل من العدید من  مخاوف من الت
 .مرافق المشروع

 

تنفیذ تدابیر اإلدارة المناسبة للسماح للمجتمع   یجب   المشروع،تستدعي ھذه المخاوف أنھ خالل مرحلة تشغیل  
آلیة   خالل  من  مخاوفھم  عن  بالتعبیر  إلى  الرسمیة،  الشكاوى المحلي  التخفیف    باإلضافة  إجراءات  تطبیق 

في علیھا  واالجتماعي    دراسة  المنصوص  البیئي  األثر  المشروع  تقییم  تنفیذ  أثناء  االعتبار  في  األخذ  وكذلك 
اقترح المجتمع المحلي إجراءات تشمل تخضیر  وقد  .  یة میاه األردن الاالجتماعیة لسلطة  إستراتیجیة المسؤولیة  

 . ومد شبكة الصرف الصحي في المنطقة الطرق،وصیانة  الحدائق،وإنشاء  المنطقة،

 

 فرص التوظیف

المدى (حوالي    البناء،أثناء   العمل قصیرة  للمشروع من فرص  الفوائد اإلیجابیة  تنشأ  الل خوشھًرا).    24قد 
شخص. یمكن زیادة فوائد ھذا التأثیر إلى    300سیتم توظیف ما یقرب من    البناء،الذروة أثناء  أشھر    4فترة  

أقصى حد من خالل اختیار الموظفین من المجتمعات المحلیة المحیطة قدر اإلمكان أو الحصول على السلع 
 والخدمات من السكان المحلیین. 

قضایا   حیث  الجنسینمن  بین  بسبب   ،المساواة  الرجال  على  أساسي  بشكل  البناء  أثناء  العمل  فرص  تقتصر 
الجھود البدنیة المطلوبة واالعتبارات الثقافیة األخرى. یمكن توظیف النساء في األنشطة المتعلقة بالمكتب مثل  

رجال یمكن للوظائف المتاحة لل  ذلك،التصمیم الھندسي أو إدارة المشاریع أو المنسقین اإلداریین. عالوة على  
وبشكل غیر مباشر من    السلع،المحلیین أن تفید النساء مباشرة من خالل خدمات مثل استئجار المنازل وبیع  

 خالل الدخل من العمل المقدم للزوج أو رب األسرة. 
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فإن فرص العمل محدودة العدد (ما یصل    ذلك،یتم تقییم إمكانیة التوظیف كأثر إیجابي. ومع    التشغیل،أثناء  
إلدارة توقعات المجتمع المحلي وتعظیم    لذلك،ا) وتتطلب أشخاًصا ذوي مؤھالت فنیة معینة.  شخصً   30إلى  
یجب على المشغل التأكد من أن أي مؤھالت مطلوبة متوفرة داخل المجتمع المحلي سیتم توظیفھا    المیزة،ھذه  

 في المشروع. 

 

 اآلثار المحتملة على مجموعات المجتمع المحلي 

 لسلطة المیاهوقد تم بالفعل تخصیص قطعة األرض    اقتصادي،وع إلى تشرید مادي أو  لن یؤدي تنفیذ المشر
وإعادة التوطین    األراضي،ال توجد آثار مرتبطة بحیازة    لذلك،غیر مناسبة للزراعة.  و  جرداءوتعتبر أرض  

 غیر الطوعي و / أو النزوح االقتصادي. 

 

 الصحة والسالمة المجتمعیة

اآلثار  تكون  أن  المتوقع  نظًرا ألن    من  ثانویة  أھمیة  ذات  والسالمة  والصحة  المجتمع  على  المحتملة  السلبیة 
باإلضافة إلى عدم وجود مجتمعات سكنیة داخل منطقة عازلة ال    أنشطة،منطقة المشروع خالیة حالیًا من أي  

 یتم الوصول إلى مكب الغباوي المجاور من خالل مدخل منفصل ومخرج  ذلك،كم. عالوة على    5تقل عن  
ومع   لھم.  المسموح  لألفراد  فقط  امتثال    ذلك،مخصص  أو  تقدیم شكوى  على  قادًرا  المحلي  المجتمع  سیكون 

آلیة   في    الشكاوىعبر  علیھا  المنصوص  للمشروع  الرسمیة  (العامة  العالقة  أصحاب  اشراك    ) SEPخطة 
 بالمشروع.  ةالخاص

مرحلة   تسییج    التشغیل،خالل  األ  الموقع،سیتم  اإلجراءات  في    المناسبة،منیة  وتطبیق  التحكم  وسیتم 
وسیتم   الصحي،إلى محطة معالجة میاه الصرف  \من  لصھاریج خروج أي أفراد باإلضافة إلى سائقي ا\دخول

تفریغ أثناء  السالمة  مخاطر  لتجنب  الموقع  في  والسالمة  الصحة  إجراءات  الصحي   فرض  الصرف  میاه 
 في مرفق خزان الصرف الصحي. ھذا یجعل مخاوف الصحة والسالمة ذات أھمیة منخفضة.  المنقولة

 

 خدمات الصھاریجتكلفة  المجتمعات على تحملقدرة 

م تقییم القدرة على تحمل التكالیف داخل محافظات عمان والزرقاء كجزء  ت  التشغیل،لتقییم األثر خالل مرحلة  
على  المنزلیة  المرافق  نفقات  بقسمة  التكالیف  تحمل  على  القدرة  نسب  حساب  تم  المشروع.  ھذا  جدوى  من 

تعتبر فواتیر الخدمات "ال یمكن  و إجمالي نفقات األسرة (أو على إجمالي الدخل حیث البیانات غیر متوفرة).  
المحددة  تح العتبة  تتجاوز  عندما  المشروع    مسبقًا،ملھا"  ھذا  سیاق  في  تبلغ  ومیاه  5والتي  للمیاه  بالنسبة   ٪

وجد تحلیل القدرة على تحمل التكالیف أن فواتیر المیاه والصرف الصحي  في ھذا السیاق،  الصرف الصحي.  
كالھما  واإلنفاق السنوي لألسر.    على التوالي، من إجمالي  ٪،  4.4٪ و    4.7مجتمعة في عمان والزرقاء تمثل  

مما یشیر إلى أن فواتیر الخدمات بأسعار معقولة.   ٪،  5نسبة  البالغة  أقل من عتبة القدرة على تحمل التكالیف  
عمان   محافظتي  من  كل  في  معقولة  بأسعار  الخدمات  فواتیر  على  العثور  تم  ألنھ  ینشأ   والزرقاء،نظًرا  فلن 

 ما یعني عدم وجود تأثیر فیما یتعلق بالقدرة على تحمل التكالیف.القلق بشأن القدرة على الدفع م
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 العمل وظروف العمل

وما    الكیمیائیة،یمكن لألنشطة الشائعة مثل الحفریات والرفع وحركة اآلالت الثقیلة ومناولة المواد    البناء،أثناء  
أن تعرض العمال لمخاطر الصحة والسالمة. ترتبط المخاطر األخرى أیًضا بعمل األطفال ومخاطر   ذلك،إلى  

تتوافق مع   للبنك    ": العمل وظروف العمل2مطلب األداء  "العمل القسري. یجب تصمیم وتنفیذ أنظمة فعالة 
قع ومرافقھ إلدارة مثل والممارسات الجیدة للموقع من حیث خدمات المو  ،األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة

تنفیذ نظام فعال سیقلل من مخاطر العمالة وظروف العمل طوال فترة البناء مما  ھذه المخاطر المحتملة. إن 
 مخاطر ذات أھمیة ثانویة. ھذه الیجعل 

 

 الصحة والسالمة المھنیة

آثار محتملة على صحة العمال وسالمتھم بسبب التعرض للمخاطر من خالل أنشطة البناء ھناك    البناء،أثناء  
مثل   السالمة  مخاطر  المخاطر  ھذه  وتشمل  ووفیات.  إصابات  في  تتسبب  حوادث  إلى  تؤدي   التعثر؛ التي 

على   العمل  بسبب  األماكن    المرتفعات؛السقوط  في  إلى    الضیقة،العمل  واإلصابات    ذلك،وما  والمخاطر 
وما إلى ذلك. بالنظر إلى نظام الصحة والسالمة    والحمل،  والسحب،   والدفع،  والخفض،  الرفع،لصحیة مثل  ا

 .ةأھمیة تأثیر معتدل ذا فإن التأثیر یعتبر المقاول،واالحتیاطات التي من المتوقع أن یطبقھا 

ت التي قد  كون غیر آمنة  سیشمل تشغیل وصیانة محطة معالجة میاه الصرف الصحي مجموعة من األنشطة 
للعمال. یمكن تصنیف المخاطر المحددة المرتبطة بالعمل في محطة معالجة میاه الصرف الصحي إلى مخاطر 

بل قد  فیھا،فیزیائیة وكیمیائیة وبیولوجیة. غالبًا ما تكون نتیجة مواجھة ھذه المخاطر فوریة وشدیدة وال رجعة 
ي الموقع والتأثیرات الصحیة الضارة في جواره من المشغل تكون قاتلة. تتطلب الوقایة من الحوادث المھنیة ف

أن یتخذ تدابیر االمتثال والرصد بما یتماشى مع متطلبات قوانین الصحة والسالمة األردنیة والدولیة والمبادئ  
  لذلك،فقد تكون اآلثار شدیدة.    صحیح،التوجیھیة خالل مرحلة التشغیل. إذا لم یتم تطبیق تدابیر التحكم بشكل  

المنشأة و یشغلون  الذین  التشغیل والصیانة  التأكد من أن موظفي  ب من الضروري  الفحوصات یقومون  إجراء 
 الفنیة المنتظمة على علم بالتأثیرات الصحیة المحتملة التي یمكن أن تحدث في الموقع. بالنظر إلى أن مشغل 

فإن االلتزام بسیاسة الصحة    الحالیة،لدیھ سیاسة الصحة والسالمة المھنیة    لسلطة المیاه (وھو شركة میاھنا)
والسالمة المھنیة وإجراءات الصحة والسالمة في الموقع خالل أنشطة التشغیل والصیانة سیقلل إلى حد كبیر  

 معتدلة.من احتماالت تأثیر الصحة والسالمة المھنیة على العمال مما یجعل التأثیر ذو أھمیة 

 

 تحسین البنیة التحتیة 

 مل تشغیل المشروع المقترح على حل مشكلة البنیة التحتیة الحالیة التي كانت موجودة فيمن المتوقع أن یع
التشغیلي، وتحسین خدمات میاه الصرف الصحي. مرفق عین غزال تقلیل العبء الحالي والعبء  ، وبالتالي 

 .یعتبر أن لھ تأثیر إیجابي من حیث خدمات البنیة التحتیة وبالتالي،
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 المھاراتنقل 

لمساھمة في نقل المھارات في تقنیات معالجة میاه  من حیث ا  من المتوقع أن یكون لھذا المشروع تأثیر إیجابي
 .الصرف الصحي للموظفین العاملین وكذلك صاحب المشروع

 

 النظام المروري 

ن أن تتسبب حركة إلى درجة معینة. یمك  اللیات من المتوقع أن تزید حركة المرور بسبب حركة ا  البناء،أثناء  
 ذلك،مما یؤدي إلى وقوع حوادث محتملة. ومع    وداخلھ،ھذه في ازدحام شبكات الطرق حول الموقع    اللیات ا

وبالتالي یعتبر ذا أھمیة   المستقبلة، یعد ھذا تأثیًرا قصیر المدى وال یُتوقع أن یسبب أي تأثیر دائم على البیئة  
 ثانویة.

محتمل    التشغیل،أثناء   القانوني    للتفریغ ھناك خطر  الصحيغیر  الصرف  لمیاه  الناقلة  الصھاریج  قبل  .  من 
  صھاریج من المتوقع حدوث زیادة محتملة في األحمال المروریة خاصة من شاحنات النقل و  ذلك،عالوة على  

ي حتى عام  منشأة الغباو لصف تولید الرحالت وتوزیعھا  لو الصرف الصحي. تم إجراء تقییم األثر المروري  
رحلة    920من المتوقع أن تسیر المركبات الخفیفة للعمال باإلضافة إلى حوالي    المنشأة،. وأثناء تشغیل  2045

الموقع وكل من عمان والزرقاء. ومع    میاه الصرف الصحينقل    لصھاریج بین  أن   ذلك،یومیًا  المتوقع  من 
. وال یعتبر ھذا العدد  2045حلة یومیة في عام  ر  1250یزداد العدد المتوقع من الرحالت تدریجیًا لیصل إلى  

من الرحالت الیومیة الناتجة عن المشروع تأثیًرا كبیًرا وھو ضمن النطاق المقبول لمستوى الخدمة. ال حاجة 
على الرغم من أن    وبالتالي،لتدخالت من حیث زیادة سعة الطریق على طریق الغباوي أو طریق الوصول.  

إال أنھ سیكون ذا نتائج منخفضة ینتج    مؤكد،د أثناء مرحلة التشغیل للمشروع أمر  حمل حركة المرور المتزای
 بشكل عام.  ةعنھا أھمیة تأثیر معتدل

 

 آثار التراث األثري والثقافي

أعمال  یجب توخي الحذر أثناء    ذلك،ال یتوقع أي آثار محتملة على التراث األثري والثقافي. ومع    البناء،أثناء  
للحصول على الخبیر ذي الصلة المعین   العامة اآلثار دائرةوإذا لوحظت أي بقایا أو آثار، فیجب إخطار  الحفر

اآلثار ھذه  مع  التعامل  حول  اإلرشادات  من  مزید  على  األ   للحصول  وانتظار ثناء  وفي  الحفر  أعمال  توقف 
 .المقاول للتعلیمات 

 

 ما ھي اإلجراءات اإلداریة للظروف االجتماعیة أثناء بناء وتشغیل المشروع؟

.  4 الجدول  مقدمة فيالمخاطر االجتماعیة أو تقلیلھا    درء التدابیر اإلداریة المطلوبة لتنفیذ المشروع من أجل  
ستكون ھناك حاجة إلى عملیات تفتیش منتظمة ومتكررة    سلطة المیاه.تنفیذ ھذه التدابیر ھي مسؤولیة المقاول  

 . المطلوبةللموقع لضمان االمتثال للتدابیر 
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 المشروع  مراحل تنفیذ  اإلجراءات اإلداریة أثناء . 4 الجدول

التخفیف تدابیر المخاطر  المراقبة  تدابیر   

والتفكیك التشغیل وقف/  البناء مرحلة  

المجتمعي − الصحة والسالمة المجتمع�ة  االتصال  ضباط  من  اثنین   تعیین 
(CLOs)  ومتابعة إدارة  مسؤولیتھم  وتشمل 

للمشروع، وكذلك جمیع المسائل ذات المجتمع  
 إدارة آلیة الشكاوى. 

سجل   − من   الشكاوى مراقبة  والتأكد 
 معالجة جمیع الشكاوى. 

وتتم  − آمنة  المشروع  منطقة  أن  من  تأكد 
 .مراقبة الوصول إلیھا بشكل جید

والسالمة  ال − ظروف العمل والعاملین  والصحة  العمل  أن  من  تأكد 
القوانین   مع  متوافقة  كلھا  األردنیة والتوظیف 

 EBRD PR( 2مطلب األداء رقم  ومتطلبات
 . EBRD) التابع للـ 2
 متاحة لجمیع العمال والموظفین. الشكاوى آلیة  −
أعمارھم  − تقل  الذین  العمال  باستخدام  یُسمح  ال 

أو    18عن   القوة  استخدام  وال  العمل  في  عاًما 
 .العمل اإللزامي

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

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

 والصحة والسالمة. 
سجل   − أوراق    الشكاوى مراجعة 

 .ینللموظف

 (OHS) وضع خطة للصحة والسالمة المھنیة  − المھنیة   والسالمة الصحة
المتعلقة   واإلجراءات  السیاسات  مع  تتوافق 

تعتمد  باألمان   التي  المھنیة  والسالمة  والصحة 
بدء  تم إعدادھا قبل  التي  على خطط الطوارئ 

 .العمل

والتدقیق   − الموقع  على  الیومي  التفتیش 
الصحة   إلجراءات  االمتثال  من  للتحقق 

 والسالمة المھنیة. 
لسجالت   − شھریة   التفتیش،مراجعة 

المبلغ   الحوادث  أو  اإلصابات  وسجالت 
التدریبیة  عنھا،  أجریت،التي    والدورات 

 .وسجالت التدریبات المقلدة في الموقع
التي   − النقل والحر�ة المرور�ة والمركبات  الشاحنات  جمیع  تشغیل  یتم 

مرخصین   مشغلین  بواسطة  المنشأة  إلى  تصل 
 وتتوافق مع حدود السرعة واإلشارات. 

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

 .المشروع

موظفي  ال − مع  مفتوح  حوار  على  حافظ 
منطقة   بجوار  یقع  حیث  الغباوي  مكب 

 المشروع. 
مراقبة حركة المركبات من وإلى منطقة   −

 .المشروع

العرضي" ا − الثقافي   والتراث اآلثار  "العثور  اجراء  حالة    تباع  في 
العثور على أي تراث ثقافي أو قطع أثریة أثناء  

 أعمال الحفر. 

في   − وآثار  بقایا  وجود  على  مالحظات 
 موقع البناء.

 . العامة اآلثار دائرةسجالت التنسیق مع  −

 مرحلة التشغیل 

واحد إلدارة آلیة    بط اتصال مجتمعياضتعیین   − للمشروع المحلي  المجتمع تصور \تفهم 
 . الشكاوى

ولجنة    وجود − الرائحة  لمراقبة  مراقبة  لنظام 
 الرائحة. 

آلیة   − بـ  الشكاوىتطبیق  الخاصة  سلطة  الحالیة 
 .المیاه األردنیة

المسؤولیة   − على  بالحفاظ  متعلقة  مبادرات  تنفیذ 
االجتماعیة مع المجتمع المحلي بما یتماشى مع  

لس االجتماعیة"  المسؤولیة  لطة  "إستراتیجیة 
 األردن.

الكترونیا − المتتبعة  الصھاریج  قبل   استخدام  من 
 وزارة البیئة. 

أصحاب   − مشاركة  خطة  تنفیذ  ضمان 
المشروع  عالقال تشغیل  مرحلة  طوال  ة 

التشاور   بسجالت  االحتفاظ  ذلك  في  بما 
أصحاب   تسجیل    عالقةالمع  وسجالت 

 .المظالم واإلبالغ
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التخفیف تدابیر المخاطر  المراقبة  تدابیر   

نوع   − لضمان  صارم  مراقبة  نظام  میاه  اعتماد 
داخل   استالمھا  یتم  التي  الصحي  الصرف 

 . المحطة
  الموقع إلى  من و  الدخول والخروج في    التحكم − الصحة والسالمة المجتمع�ة 

 .كإجراء للسالمة
المشروع  أمن  ضمان − والتأكد من   منطقة 

الموقع   الى  الوصول  بشكل    بمراق أن 
 .جید

)  OHSوضع خطة للصحة والسالمة المھنیة ( − الصحة والسالمة المهن�ة 
الصلة   السیاسات واإلجراءات ذات  تتوافق مع 
مع  تتوافق  والتي  المھنیة  والسالمة  بالصحة 

األردنیة   متطلبات    المحلیة،المتطلبات  وكذلك 
 .عادة االعمار والتنمیةالبنك األوروبي لإل

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

المو مع  واستخدام    الخطرة، اد  المناسب 
مجموعات    التحذیر،عالمات   وتوافر 
 وما إلى ذلك.  األولیة،اإلسعافات 

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

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

 المھنیة للمقاول. 
 ط الطوارئ لمناطق العمل.إعداد خط  −
لفحوصات   − الخضوع  العمال  جمیع  على  یجب 

عن   للكشف  المھني  الطبیب  قبل  من  دوریة 
الحساسیة   أو  للتأثیرات  المبكرة  األعراض 

على ( المزمنة المحتملة وتوفیر تحصین العمال
 ). والكزاز B سبیل المثال اللتھاب الكبد

واختب  − میزات  ل  منتظمر  افحص  جمیع 
 السالمة وتدابیر التحكم في المخاطر.

إلجراءات   − لالمتثال  منتظمة  مراجعة 
 الصحة والسالمة المھنیة. 

خالل   − من  العمال  لصحة  مراقبة  إجراء 
الفسیولوجي   أو   / و  السریري  التقییم 

 الدوري للعمال األفراد. 
الحوادث    ةراجعم − أو  اإلصابات  سجالت 

التصحیحیة  واإلجراءات  عنھا  المبلغ 
سجالت التدریبات التي أجریت المتخذة و

بتدریبات  الخاصة  والسجالت  واألدلة 
 .نموذجیة وتمارین الطوارئ في الموقع

الكترونیا − النقل والحركة المروریة المتتبعة  الصھاریج  قبل   استخدام  من 
 وزارة البیئة. 

لسائقي  − التحذیر  عالمات  توافر  ضمان 
 الشاحنات وغیرھم ممن یستخدمون الطریق. 

 ات السرعة أو شرائط الدمدمة. استخدم مطب  −
والخروج عند محطة  ال − الدخول  نقاط  في  تحكم 

 معالجة میاه الصرف الصحي. 
 .رفع وعي السائق  −

إلضافة   − البیئة  وزارة  مع  التنسیق 
ألصحاب   والمسار  الموقع  معلومات 

في    صھاریجال المشاركین  والسائقین 
قاعدة  إلى  المشروع  تشغیل  مرحلة 

البیئةبیانات   تتبعھا    وزارة  لیتم 
انتھاكات   أي  عن  للمراجعة  وخضوعھا 

العادمة   المیاه  ناقالت  التي  ترتكبھا 
الصرف  ت  میاه  معالجة  محطة  ستخدم 

 الصحي. 
 طرق الوصول حول الموقع.  ةراقب م −
الحوادث   − تقاریر  سجالت  مراجعة 

 .الموثقة
مراقبة السجالت الخاصة بأي إبالغ عن  −

الصرف   صھاریج  من  انسكاب  أي 
 الصحي على الطرق. 
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 ما ھي تأثیرات المشروع بسبب األحداث غیر المخطط لھا وحاالت الطوارئ؟ 

تتعلق األحداث غیر المخطط لھا بشكل رئیسي بجوانب الصحة والسالمة بسبب    المشروع، خالل مرحلة بناء  
اآل وحركة  البناء  في  لیا أنشطة  العاملین  إصابة  من  ھذه  تختلف  قد  الثقیلة.  بسبب   الموقع،ت  التربة  وتلوث 

الكیمیائیة   المواد   / النفط  المركبات    العرضیة،انسكابات  حركة  أثناء  المرور  دث وحوا  ،واآللیات وحوادث 
ومع    الحریق، ذلك.  إلى  واالستعداد   ذلك،وما  للطوارئ  االستجابة  بخطط  المتعلقة  التدابیر  مع  التعامل  یتم 

 ). CESMPلبناء (مرحلة االبیئیة واالجتماعیة ل االدارة جزء من خطةكلمعالجة مثل ھذه الحوادث 

والمخاطر المرتبطة بھا    تتضمن األحداث وحاالت الطوارئ غیر المخطط لھا  المشروع،خالل مرحلة تشغیل  
 ما یلي: 

   المعالجة في الوادي    میاه الصرف الصحي عطل في العملیة حیث یتم تقلیل كفاءة المعالجة وتصریف
. على الرغم من أن حساسیة منطقة الدراسة االتحاد األوروبيمعاییر  األردنیة و  ال یمثل للمواصفات 

البیولوجي   التنوع  آثار  أو  المیاه  موارد  تلوث  حیث  أھمیة   منخفضة،من  ذات  المخاطر  ھذه  تعتبر 
 معتدلة.

 ال میاه  الصحيتدفق  الوادي    صرف  إلى  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  محطة  من  المعالجة  غیر 
ومع  المجاور   الصحي.  الصرف  میاه  معالجة  محطة  في  حدوث عطل  حالة  میاه   ذلك،في  نقل  سیتم 

في    وبالتالي،.  صھاریجالصرف الصحي التي سیتم استالمھا في محطة الغباوي للصھاریج بواسطة ال
  ذلك، میاه الصرف الصحي من الصھاریج. باإلضافة إلى    فریغیمكن إیقاف ت   التشغیلیة،حالة الطوارئ  

سعة كبیرة لدیھا القدرة   ذات   خزانات معادلة  تضمنم محطة معالجة میاه الصرف الصحي یفإن تصمی 
الزائد   لذلك،على أخذ تدفق إضافي لمیاه الصرف الصحي.   التدفق  من غیر المحتمل أن یكون خطر 

 .ذي أھمیةلمیاه الصرف غیر المعالجة أمًرا 
 خطر یشكل  مما  الكلورة  وحدة  من  العرضي  الكلور  غاز  في إطالق  للعمال  المھنیة  الصحة  على  ا 

 المنشأة. تعتبر ھذه المخاطر ذات أھمیة معتدلة.
   تنقل أن  الصرف   صھاریج خطر  میاه  معالجة  محطة  إلى  الصناعي  الصرف  میاه  الصحي  الصرف 

الصرف نقل  صھاریج المرخصة لھذا غیر مرجح ألن الغباوي یجب أن یستقبل    ذلك،الصحي. ومع  
سوف یالحظ المشغلون ما    ذلك،. وبناًء على  معتمد   ذات لون برتقاليج  الصحي المنزلي وھي صھاری

كان   الذي  إذا  الصحيالصھریج  الصرف  میاه  معالجة  محطة  مرفق  إلى  ال  دخل  أن  مرخص  . ھو 
المستقبلة نحو خزان الموازنة حیث من المتوقع أن یؤدي   صھاریجیتم توجیھ جمیع ال  ذلك،عالوة على  

أي میاه عادمة صناعیة یتم تلقیھا    خفض نسب تراكیزالمستقبلة إلى    خلط جمیع میاه الصرف الصحي
فإن ذلك سیؤثر على    عالیة،إذا كانت تركیزات المیاه العادمة الصناعیة    ذلك،عن طریق الخطأ. ومع  

 طر.كبیرة لھذا الخكفاءة عملیة المعالجة مما یؤدي إلى أھمیة 
   میاه الصرف الصحي خاصة في حالة تراكم  مخاطر الحریق التي یمكن أن تحدث في محطة معالجة

الكلور واألمونیا والمیثان وكبریتید الھیدروجین في األماكن الضیقة. قد تشكل مخاطر الحرائق مخاطر 
 عالیة على األفراد المتاحین داخل موقع المشروع ویعتبر تأثیره ذا أھمیة معتدلة. 

 التی انقطاع  بسبب  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  عملیة  الكھربائي.  تعطل  میاه  ان  ار  معالجة  محطة 
تتلقى متطلبات الطاقة الخاصة بھا من شبكة الكھرباء الوطنیة وحاالت انقطاع التیار    الصرف الصحي

ال یتوقع حدوث   وبالتالي، الكھربائي بعیدة للغایة وعادة ما یتم إصالحھا خالل فترات زمنیة قصیرة.  
 بسبب انقطاع التیار الكھربائي. أي خلل في عملیة معالجة میاه الصرف الصحي 
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 ما ھي اإلجراءات اإلداریة الخاصة باألحداث والطوارئ غیر المخطط لھا أثناء بناء وتشغیل المشروع؟

 .تدابیر اإلدارة المطلوبة لحاالت الطوارئ غیر المخطط لھا 5الجدول یعرض 

 تدابیر إدارة األحداث الطارئة غیر المخطط لھا . 5الجدول 

التخفیف تدابیر المخاطر  المراقبة  تدابیر   

والتفكیك التشغیل وقف/  البناء مرحلة  

والسالمة   الصحة  حوادث 
وحر�ة   البناء  أنشطة  �سبب 

 اآلل�ات الثقیلة 

والتأھب  − للطوارئ  االستجابة  خطط  وضع 
خطة   من  كجزء  البیئیة اإلدارة  لھا 

 ). CESMP(لمرحلة البناء واالجتماعیة 

االمتثال   − من  للتحقق  والتدقیق  الیومي  الموقع  فحص 
 مھنیة.إلجراءات الصحة والسالمة ال

لسجالت   − شھریة  وسجالت    التفتیش،مراجعة 
المبلغ   الحوادث  أو  وإجراء    عنھا،اإلصابات 

 وسجالت التدریبات النموذجیة في الموقع. التدریبات،

 مرحلة التشغیل 

الصحي   الصرف  م�اه 
تفي   ال  التي  المعالجة 

 �معاییر المعالجة المطلو�ة 

میاه    وجود  − معالجة  بعملیة  للتحكم  تصمیم 
 الصرف الصحي في المحطة. 

لم  − ما  التشغیل)  (إجراءات  التصریف  منع 
 تتحقق معاییر الجودة. 

أن یكون ھناك برنامج لمراقبة میاه الصرف الصحي   −
األردنیة   المواصفة  مع  تتفق  أنھا  من  للتأكد  المعالجة 

JS 893/2006   المنزلي الصحي  الصرف  لمیاه 
میاه  المستصلحة   بشأن  األوروبي  االتحاد  وتوجیھات 

 .الصرف الصحي من المناطق الحضریة
ظروف   ظل  في  تجاوز 
محطة   في  الطارئة  التشغیل 
الصرف   میاه  معالجة 

 الصحي 

حتفاظ بسجل لحدوث أي حاالت طوارئ  اال −
 .من ھذا القبیل

مراجعة السجالت التي توثق مثل ھذه الحوادث وتقییم  −
 .خزانات المعادلة مدى تجاوز سعة  

تسرب غاز الكلور في  خطر  
 وحدة الكلورة 

تسرب   − عن  للكشف  استشعار  جھاز  وضع 
الكلور   غاز  تخزین  غرفة  في  الكلور  غاز 
الغاز  یعالج  نظام  مع  جنب  إلى  جنبا 

 المنبعث.
المواد  − سالمة  بیانات  الئحة  على  الحفاظ 

 لغاز الكلور. 
تطویر بروتوكوالت  وضع الفتة تحذیریة و −

 .، بما في ذلك تدریب الموظفینالسالمة

السالمة   − بروتوكوالت  توفر  من  التحقق 
 .عالمات التحذیر\واشارات

العادمة   الم�اه  استالم 
صهار�ج   بواسطة  الصناع�ة 
تنقل   التي  الصحي  الصرف 

 م�اه الصرف الصحي 

ال یتم استالم میاه اصرف الصحي اال تلك  −
المنقولة من قبل صھاریج الصرف الصحي  

 .المرخصة
منفصل  وجود − مفرغة ال  للصھاریج  خزان 

الصرف   میاه  تحمل  أنھا  في  المشتبھ 
 الصناعي.

برنامج   − الصرف  لتبني  میاه  جودة  مراقبة 
 .الصحي

الصحي   − الصرف  مراقبة سجالت محطة معالجة میاه 
لمراقبة الجودة المؤثرة وللتحقق من أن صھاریج میاه  

لنقل   كصھاریج  مرخصة  الصحي  الصرف  الصرف 
 .الصحي المنزلي

الحرائق   − مخاطر الحرائق  لمكافحة  ونظام  خطة  وجود 
الحرائق   التدریبات  ذلك  في  بما  للمرفق 

 المخطط لھا مع إجراءات اإلخالء. 
وصیانة   − تفتیش  عملیات  بإجراء  القیام 

 منتظمة لنظام مكافحة الحرائق. 

و − المتاحة  الحرائق  مكافحة  خطة  حضور  مراجعة 
المیاه  ممثل سلطة  مكافحة    األردنیة  عن  لتدریبات 

 .الحرائق مرة واحدة على األقل سنویا
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 ھل ھناك أي آثار تراكمیة؟ 

الغباوي   مثل مكب  االستراتیجیة  للخدمات  بشكل عام كمنطقة  المشروع  لمنطقة  التخطیط  الصلبة  لتم  لنفایات 
القریب.   البترول  احتیاطي  الحجم    حالیا،ومرفق  كبیرة  إلى  متوسطة  من  لھا  المخطط  المشاریع  بعض  ھناك 

فإن المشروع المقترح صغیر    ذلك،والتي من المرجح أن تساھم في التأثیرات التراكمیة داخل المنطقة. ومع  
الخدم مجال  في  لھا  المخطط  باألنشطة  مقارنة  نسبیًا  ھذا.  الحجم  االستراتیجیة  التأثیرات    لذلك،ات  تعتبر 

التراكمیة السلبیة المحتملة من محطة معالجة میاه الصرف الصحي المخطط لھا ضئیلة وتقتصر على إزعاج  
الروائح وزیادة حركة المرور والزیادة المحتملة في إدراك المجتمع المحلي للمخاطر إذا لم یتم الوفاء بتدابیر  

على الرغم من أن المشروع المقترح صغیر نسبیًا مقارنة باألنشطة المخطط لھا   االجتماعیة.اإلدارة البیئیة و
اإلستراتیجیة   الخدمات  منطقة  أن    ھذه،في  األسریةإال  المجتمعات   ت كشف  الدراسة  قبل  من  كبیر  قلق  عن 

ی التي  الحالیة  البیئیة  الحالة  بشأن  بشكل رئیسيالمحلیة  بھا  الخدمات   تسبب  منطقة  الحالي في  النفایات  مكب 
األثر التراكمي للمشروع القادم والتطورات  كما أنھ ھناك قلق من اإلستراتیجیة والمرافق األخرى في المنطقة. 

المنط لھا في  المخطط  المحلي لوجود تجربة سلبیة مع  األخرى  المجتمع  المخاوف من تصور  قة. نشأت ھذه 
مع اعتبار أن المكب لھ األثر األكثر سلبیة بسبب الرائحة    البیئیة،المرافق القائمة في المنطقة من حیث اآلثار  

التطورات   التي تتطایر من الشاحنات.  حتیاطي  بما في ذلك محطة عمان االستراتیجیة لال  األخرى،والقمامة 
 عمان، وسوق المواشي في شرق    آسیا،والطاقة الكھربائیة في عمان    األبقار،ومزرعة    البترولیة،للمنتجات  
الحالي یُنظر إلیھا على أنھا تطورات غیر مرغوب  محطة معالجة میاه صھاریج النضح في الغباويومشروع 

 . فیھا تضیف إلى الوضع البیئي الھش بالفعل

المشروع  ذلك،ومع   تعتبر    فإن  التي  المحتملة  السلبیة  التراكمیة  آثاره  مع  نسبیًا  المقترح ھو مشروع صغیر 
وربما زیادة إدراك المجتمع المحلي للمخاطر    المرور،وزیادة حركة    المزعجة،ضئیلة وتقتصر على الروائح  

ومع   واالجتماعیة.  البیئیة  بااللتزامات  الوفاء  یتم  لم  إذا  الوقت  مرور  ل  ذلك،مع  المھم  إشراك من  لمشروع 
حسب الحاجة واإلبالغ بوضوح عن التدابیر المقترحة الممكنة والقابلة للتطبیق والتي تتماشى    العالقةأصحاب  

الفنیین وأفراد المجتمع المحلي   أیًضا،مع نطاق المشروع   التطورات المستقبلیة إلى توظیف  یجب أن تھدف 
ھذ  لمثل  مؤھلین  یكونون  قد  الذین  بالجامعة  المھارات المتعلمین  منخفضة  أولیة  وظائف  وتوفیر  الوظائف  ه 

 للمجتمع المحلي. 

 

 ھل ھناك أي آثار متبقیة؟

بالنظر إلى أن غالبیة التأثیرات المحددة على البیئة المادیة لھا أھمیة بسیطة ویمكن التحكم فیھا من خالل تبني  
قع على ظروف العمل والعمل بسبب انتشار  فإن األثر الوحید المتبقي للقلق متو  البیئیة،تدابیر مناسبة لإلدارة  

یتطلب ھذا التأثیر اعتماد تدابیر    مناقشتھ،الصلبة. كما تمت    للنفایات   باويغال  مكب   مصدر إزعاج الرائحة من
 . الصحي تخفیف للحد من تأثیر اإلزعاج على موظفي محطة معالجة میاه الصرف

 



 
 

 36 معالجة میاه صھاریج النضح في الغباوي محطة دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة والبیئیة لمشروع انشاء  

 التواصل 5

 كیف سیتم إشراك أصحاب العالقة؟ 

)  SEP(  الخطة  اعداد   تم .  واالجتماعي  البیئي  التقییم  من  كجزء (SEP) العالقة  أصحاب   إشراك  خطة  إعداد   تم
  من )  الشكاوى   أو(  االجتماعي  الشكاوى  وحاالت   والتوقعات   العالقات   وإدارة  قةالعال   أصحاب   إشراك  بھدف
المیاه    تتحمل.  واإلفصاح  التشاور  خالل   وتقدیم   الجمھور  مع  التشاور  عن  العامة  المسؤولیة)  WAJ(سلطة 
 .المشروع حیاة دورة  طوال المجتمعي الدعم

 
 )؟الشكاوى ما ھي عملیة معالجة أي قضایا / شكاوى ناشئة (

 أي   أن  یعتقدون  كانوا  إذا  المشروع  إلى  شكوى  تقدیم  من  العاملة  القوى  أو  المجتمع  أفراد   من  فرد   أي  سیتمكن
.  حیاتھم  نوعیة  على  أو  البیئة  أو  العاملة  القوى  أو  المجتمع  على  ضار  تأثیر  لھ  بالمشروع  یتعلق  إجراء  أو  نشاط
 .أدناه الواردة االتصال تفاصیل باستخدام الشكاوى ھذه بتقدیم البدء یمكن

 
 معلومات االتصال

 سلطة المیاه األردنیة  :الشركة
 م. أحمد العواملة عنایة 

 عمان   - الشمیساني  ، شارع جابر بن حیان، 6عمارة رقم   : العنوان
 11181عمان ، 5012 . ب  ص.

 5652261-06-962+ : الھاتف
 )1050فرعي (

 5687760-06-962+ فاكس: 

 ahmad_al-awamleh@mwi.gov.jo الكتروني: برید 
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