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

 االختصارات
AGTP المعالجة األولیة الموجودة في عین غزال  محطة 
BOD5  ً  األوكسجین المستھلك حیویا

CAS ) عملیة معالجة بالحمأة المنشطة التقلیدیةConventional Activated Sludge ( 
CESMP بناءمرحلة الإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة با خطة 

CLOs  ضباط االتصال المجتمعي 
COD  ً  األوكسجین المستھلك كیماویا

DO األوكسجین الذائب 
E&S البیئیة واالجتماعیة 

E. Coli  االیشیریشیا كوالي 
EBRD  البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة 

ESA  التقییم البیئي واالجتماعي 
ESAP  خطة العمل البیئیة واالجتماعیة 

ESD  االعمار والتنمیة  ةاألوروبي إلعادقسم البیئة واالستدامة في البنك 
ESHS االجتماعیة والصحة والسالمة الحالة البیئة و 
ESMS نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 

ESP للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة السیاسة البیئیة واالجتماعیة 
EU  اإلتحاد األوروبي 

GAM  امانة عمان الكبرى 
ILO  العمل الدولیةمنظمة 
LEP خطة العمل والتوظیف 

MoEnv  وزارة البیئة 
MWI وزارة المیاه والري 
NO3 النترات 
NTS  الملخص غیر الفني 
OHS الصحة والسالمة المھنیة 

pH  األس الھیدروجیني 
PPE الشخصیة  الوقایة معدات 
PR  مطلب األداء للبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة 

SEP  خطة مشاركة الجھات ذات العالقة بالمشروع 
TN النیتروجین الكلي 

TSS  المواد العالقة الكلیة 
VESCs العناصر البیئیة واالجتماعیة القیّمة 
VOCs  المركبات العضویة الكربونیة المتطایرة 
WAJ  سلطة المیاه في األردن 

 



 

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

 خطة العمل البیئیة واالجتماعیة  .1 الجدول

رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

 تقییم وإدارة اآلثار والقضایا البیئیة واالجتماعیة  ) 1رقم (
وزارة  إذا   − 1.1 قبل  من  األمر  لزم 

) وإلبراز  MoEnvالبیئة   ،(
تقریر  تقدیم  النھائي،  التصمیم 
البیئي  األثر  تقییم  لدراسة  محدث 

) للمشروع  ESIAواالجتماعي (
متطلبات    MoEnvإلى   لتلبیة 

التشریع الوطني والحصول على  
 تصریح بیئي للمشروع.

التأكد من وجود جمیع التصاریح  −
 شروع. والموافقات الالزمة للم

الكافي   − التقییم 
البیئیة  للتأثیرات 

واالجتماعیة  
تدابیر  واعتماد 
واإلدارة   التخفیف 

 .الالزمة
المشروع مسموح   −

 .بھ بالكامل

األردني  − التشریع 
األثر    نظامو تقییم 

رقم     37البیئي 
 2005لسنة 

رقم    داءاألمطلب   −
1  )PR1  (لبنك ل

إلعادة  األوروبي  
 االعمار والتنمیة

سلطة المیاه في   −
عن األ ردن 

مستشار   طریق 
تقییم  gمعتمد  

 األثر البیئي 

صدور   −
تصریح ال
قبل ال بیئي 
 بدءال
 البناء. ب 

واالجتماعي  − البیئي  األثر  تقییم  تحدیث  تم 
 إذا لزم األمر.   ، MoEnvوإعادة تقدیمھ إلى  

من   − بیئي  تصریح   /   MoEnvموافقة 
 للمشروع. 

الالزمة   − والموافقات  التصاریح  جمیع 
 موجودة. للمشروع 

تم تحدیث تقییم األثر البیئي واالجتماعي بما   −
 یرضي البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر.

تقریر   − ألصحاب    ESIAإتاحة  المحدث 
 المصلحة. 

 

البیئیة  − 1.2 المخاطر  احتمالیة  تقییم 
سلسلة   ضمن  واالجتماعیة 
أثناء  للمشروع  األساسیة  التورید 

ذلك    والتشغیل،البناء   في  بما 
 ري. قساستخدام األطفال والعمل ال

د  ی حدیجب ت   المخاطر،عند تحدید   −
ھذه   وتقلیل  لتجنب  التدابیر 

استخدام    المخاطر، ذلك  في  بما 
 التزامات العطاء والعقود. 

وإدارة   تقییم  −
سلسلة   مخاطر 

 .التورید

− PR1    وPR2    و
PR4 

المعاییر األساسیة   −
العمل   لمنظمة 

 الدولیة 
العمل   − قانون 

 األردني

سلطة المیاه في   −
األردن بدعم من 

الجھة  
  ةستشاری اال

 تنفیذ المشروعل

اختیار   − قبل 
الموردین 
 للمشروع. 

 . تقییم مخاطر سلسلة التورید −
جمیع  − في  المدرجة  المخاطر  ضوابط 

 مناقصات وعقود المشروع. 
المراقبة   − و إجراءات  وتنفیذ  موجودة  قائمة 

 اإلجراءات التصحیحیة. 

 

(أنظمة)   − 1.3 نظام  وتنفیذ  تطویر 
خاصة   واجتماعیة  بیئیة  إدارة 
وتشغیل   بناء  لمراحل  بالمشروع 

 المشروع. 
نظام − البیئیة    تطویر  اإلدارة 

بما  )  ESMS(  واالجتماعیة
نك  متطلبات األداء للب   یتماشى مع 

االعمار   إلعادة  األوروبي 

اإلدارة  − نظام  نھج 
في إدارة المخاطر  
البیئیة  واآلثار 

 . واالجتماعیة

رقم  داء  األمطلب   −
1  )PR1  (لبنك ل

إلعادة  األوروبي  
 االعمار والتنمیة

 القوانین األردنیة −
الدولیة   − الممارسة 

 الجیدة

سلطة  البناء:   −
من  المیاه   بدعم 
الجھة  

  ةستشاری اال
المشروع ل تنفیذ 

ومقاول  
 المشروع 

 ھاوضعتم   −
البدء   قبل 

 اء.في البن 
 ھاوضعتم   −

بدء  القبل  
 عملیاتب 

 التشغیل.

البیئة والصحة  ووج − نظام مناسب إلدارة  د 
والتشغیل  البناء  لمراحل  والسالمة 

 للمشروع. 
واالجتماعیة  نظام  وثائق − البیئیة   اإلدارة 

)ESMS ( . 
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رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

)  )EBRD PRsوالتنمیة 
والممارسات الدولیة الجیدة (على  

المثال   الـ  سبیل  )  ISOنظام 
مخاطر   مع  متناسبًا  ویكون 

 المشروع وآثاره. 
اإلدارة  − نظام  یعتمد  أن  یجب 

) واالجتماعیة  )  ESMSالبیئیة 
البیئي  دراسة  على   األثر  تقییم 

) للمشروع  ESIAواالجتماعي (
یشمل جمیع التدابیر الالزمة وأن  

البیئة   للتخفیف من مخاطر وآثار 
المرتبطة   والسالمة  والصحة 
بمرحلة البناء والتشغیل للمشروع  
واإلبالغ  ومراقبتھا  وإدارتھا 

 عنھا. 

سلطة  التشغیل:   −
من    المیاه بدعم 

الجھة  
  ةستشاری اال

المشروع ل تنفیذ 
ومشغل  

 المشروع 

تطویر وتنفیذ خطة اإلدارة البیئیة  − 1.4
الخاصة   بمرحلة  واالجتماعیة 

 ). CESMP( لمشروعل البناء
تعتمد   − أن  اإلدارة    طةخیجب 

الخاصة   واالجتماعیة  البیئیة 
البناء على    لمشروع ل  بمرحلة 

البیئیة واالجتماعیة   اإلدارة  خطة 
)ESMP  تطویرھا تم  التي   (

من   األثر  دراسة  كجزء  تقییم 
واالجتم (البیئي  ) ESIAاعي 

الالزمة  التدابیر  جمیع  وتشمل 
تأثیرات  المخاطر والللتخفیف من  

وای البیئ  )  E&S(الجتماعیة  ة 
المرتبطة بمرحلة البناء للمشروع  
واإلبالغ   ورصدھا  وإدارتھا 

 عنھا. 

المخاطر   − إدارة 
البیئیة  واآلثار 

أثناء اعیة  واالجتم
 . لبناءمرحلة ا

رقم  داء  األمطلب   −
1  )PR1  (لبنك ل

إلعادة  األوروبي  
 االعمار والتنمیة

 القوانین األردنیة −
الدولیة   − الممارسة 

 الجیدة

إعداد  −   یتم 
قبل    الخطة من 

 مقاول المشروع 
اعتماد  −   یتم 

قبل    الخطة من 
المیاه  سلطة 

من   الجھة  بدعم 
ة  ستشاری اال

 المشروعتنفیذ ل
مراقبة یتم   −

قبل  الخطة   من 
المیاه  سلطة 

من   الجھة  بدعم 
ة  ستشاری اال

 المشروعتنفیذ ل

تم  −
تطویرھا 

واعتمادھا  
البدء   قبل 

 في البناء.
أثناء  − نفذت 

 البناء. 

وتنفیذ  − تطویر  المقاول  عقد    خطة   یتضمن 
بمرحلة  اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة  

) وفقًا للقوانین  CESMP(  لمشروعل  البناء
األداء والوطنیة   األوروبي  ل  متطلبات  لبنك 

 .إلعادة االعمار والتنمیة
م − المیاهوافق توفر  سلطة  الـ   على  ة    خطة 

CESMP  .وتنفیذھا 
واالجتماعیةداراإلمتطلبات   − البیئیة   ة 

 مدرجة في عقود المقاول. 
عن   − التبلیغ  إلى  یتم  التنفیذ  لبنك  لأداء 

(اإلجراء    إلعادة االعمار والتنمیةاألوروبي  
ESAP 1.6 .( 
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رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

متطلبات   − دمج  دارة اإلضمان 
واالجتماعیة   عقود  البیئیة  في 

 المقاول. 
بیئیة  − 1.5 تدریب  خطة  وتنفیذ  وضع 

واجتماعیة للعاملین لمراحل البناء  
 .والتشغیل

على  − التدریب 
المخاطر   إدارة 
البیئي  واألثر 

 .واالجتماعي

رقم  داء  األمطلب   −
1  )PR1  (لبنك ل

إلعادة  األوروبي  
 االعمار والتنمیة

تطویرھا  − تم 
أثناء   وتنفیذھا 
والتشغیل  البناء 
بواسطة   المبكر 

الجھة  
  ةستشاری اال

المشروع ل تنفیذ 
سلطة  من  بدعم 

 المیاه.
تم التحدیث كما  −

من  مطلوب  ھو 
مشغل   قبل 

 المشروع. 

وأثناء   − قبل 
البناء  

والتشغیل  
وحسب  
 الحاجة 

 الخطط التدریبیة المتاحة والمنفذة.  −
 ریب. إكمال التد رسائلسجل التدریب و −

 

تقدیم تقریر بیئي واجتماعي إلى   − 1.6
األوروبي   االعمار  البنك  إلعادة 

البیئي    والتنمیة األداء  عن 
ومقاولھ،    للمشروع،واالجتماعي  
األداء واالمتثال     للمتطلبات 

خطة  المدرجة في  تنفیذ  خطط الو
واالجتماعیة  البیئیة    العمل 

)ESAP(. 

البیئي    األداء −
 واالجتماعي

  للمشروع
 ةالبیئی المراقبة  و

 ة. واالجتماعی 

رقم  داء  األمطلب   −
1  )PR1  (لبنك ل

إلعادة  األوروبي  
 االعمار والتنمیة

والسنة   − للبناء 
من  األولى 

التشغیل:  
تنفیذ  لمستشار  ال

بدعم  المشروع 
المیاه  من  سلطة 

ومشغل  
 المشروع. 

سلطة  بعد ذلك:   −
من    المیاه بدعم 

مشغل  
 المشروع. 

للبناء   −
والسنة  

من  األولى 
التشغیل:  

أربعة   كل 
 أشھر. 

ذلك:  − بعد 
سنویًا خالل  

یوًما من   90
السنة  نھایة 

 المالیة.

 موافق علیھ من قبلتقریر بیئي واجتماعي  −
 .إلعادة االعمار والتنمیةلبنك األوروبي ا
مرضي   − البیئیة  لتنفیذ  العمل  خطة 

 ھذه.  )ESAP( واالجتماعیة
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رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

 ظروف العمل والعاملین  ) 2رقم (
مقاولي   − 2.1 عقود  متطلبات  تضمین 

البناء في مسائل الموارد البشریة  
بما في    ،PR2لضمان االمتثال لـ  

والعمل   األطفال  استخدام  ذلك 
 ري. قسال
وإجراءات   − سیاسة  مراجعة 

البشریة لمقاول البناء عند الموارد  
متطلبات التعیین لضمان االمتثال ل

 . مراقبة األداء. األداء
وجود  − سیاسات    ضمان 

البشریة   الموارد  وإجراءات 
و المشروع  لمشغل  التي  المناسبة 

 .PR2لمتطلبات تمتثل 

مخاطر   − تجنب 
وضمان   العمل 
العمل   ظروف 

 .والعمل المناسبة

مطلب األداء رقم   −
2  )PR2 للبنك  (

إلعادة   األوروبي 
 االعمار والتنمیة

البناء:  −
تنفی  ذ استشاري 

المشروع  
 والمقاول 

:  التشغیل −
بدعم ال مشغل 

الجھة  من  
ة  ستشاری اال

على  المشرفة 
المشروع  تنفیذ 

 . المیاه وسلطة

 قبل البناء −
قبل   −

 تشغیلال

البشریة  − الموارد  وإجراءات  سیاسة 
المعمول بھا للمقاول والمشغل التي تتوافق  

 .PR2مع 

 

وضمان  − 2.2 العمل  مخاطر  تجنب 
تطویر    - العمالة المناسبة والعمل  

آلیة   بما   للعمال،  الشكاوىوتنفیذ 
في ذلك المقاولین والمقاولین من  

مراحل    الباطن، خالل  للتنفیذ 
 البناء والتشغیل للمشروع. 

واالحتفاظ  − للعاملین  اآللیة  إبالغ 
واإلجراءات   للتظلمات  بسجل 

 إلخ.  واالستجابات،

سلطة  البناء:   − PR2 − . الشكاوىإدارة  −
الجھة   المیاه

ة  ستشاری اال
على  المشرفة 

المشروع  تنفیذ 
 . والمقاول

التشغیل: مشغل   −
المشروع  

من واإلشراف  
سلطة   قبل 

 .المیاه

 قبل البناء −
قبل   −

 تشغیلال

آلیة   − البناء   الشكاوى إبالغ  عمال  إلى 
 والموظفین. 

 . الشكاوىتم االحتفاظ بسجل  −
ات على أساس  الشكاوى لمراقبة    سلطة المیاه −

 شھري. 

 

والعمالة   − 2.3 العمل  خطة  وضع 
)LEP  .البناء مرحلة  في   (
الفرص المحتملة    الخطةصف  ت س

المطلوبة   والمؤھالت  والمھارات 
 وسیاسة التوظیف في المشروع. 

من    ھا یتم إعدادل − PR2 − .فرص العمل  −
 بل المقاول. ق
مراجعتھا   − لیتم 

علیھا  والموافقة 
من  ومراقبتھا 

 سلطة المیاه  قبل

قبل وطوال   −
مرحلة  

 البناء 

تحضیر − (   تم  والعمالة  العمل    ) LEPخطة 
 وتنفیذھا. 

 االحتفاظ بسجالت للتوظیف المحلي.تم  −

 



 

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

رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

سیتم إبالغ خطة العمل والعمالة   −
لتحقیق   المحلیة  المجتمعات  إلى 
 أقصى قدر من التوظیف المحلي. 

التشغیل، − مرحلة  سیسعى    في 
من   عمال  لتوظیف  المشغل 

 المجتمعات المحلیة. 

من   الجھة  بدعم 
ة  ستشاری اال

على  المشرفة 
 تنفیذ المشروع.

وأثناء   − قبل 
مرحلة  
 .التشغیل

 كفاءة الموارد ومنع والسیطرة على التلوث  ) 3رقم (
إدارة   − 3.1 إجراءات  وتنفیذ  تطویر 

 .نفایات البناء والتخلص منھا
المناسبة  − اإلدارة 

 .لنفایات المشروع
 اتالتشریع −

 ةاألردنی 
إدارة   − نظام 

الصلبة  النفایات 
لسنة    27رقم  
2005 

− PR3 

إعدادھا  ل − یتم 
وتنفیذھا من قبل 

 المقاول. 
مراجعتھا  لیتم   −

واعتمادھا  
من  ومراقبتھا 

 سلطة المیاه  قبل
الجھة  بدعم   من 

ة  ستشاری اال
على  المشرفة 
 تنفیذ المشروع.

 قبل البناء −
أثناء   −

مرحلة  
 البناء 

وواجب   − النفایات  إدارة  إجراءات  تنفیذ 
لكمیات وأنواع   الرعایة  االحتفاظ بسجالت 

 التخلص من النفایات.

 

شھر  − 3.2 كل  (مرة  البناء   )، أثناء 
المشروع   بناء  موقع  في  تجري 

الھواءل مراقبة   مدى    جودة  على 
الجزیئیة    للموادوذلك  ساعة    24
) 2.5PM(وS 2H 3 وNH 

 .الضوضاء ومستویات

آثار  − رصد 
 .المشروع

  واصفاتالم −
والتعلیمات 

 األردنیة
− PR3 

لتنفیذ  − مقاول 
جودة   قیاسات 
ومستوى   الھواء 

 . الضوضاء
المیاه  − سلطة 

تنفیذ ھذا  لرصد 
الشرط بدعم من 

الجھة  
ة  ستشاری اال

على  المشرفة 
 تنفیذ المشروع.

البناء   − أثناء 
 (شھریا) 

التي  − المحمولة  القیاسات  سجالت  توفر 
مقارنات   األردنیة تظھر  المواصفة  مع 

)  JS 1140: 2006جودة الھواء المحیط (ل
الضوضاء   من  للحد  األردنیة  والتعلیمات 

 .2003ومنعھا لعام 
تم اإلبالغ عن النتائج إلى البنك األوروبي  −

والتنمیة  ESAP(اإلجراء  إلعادة االعمار 
1.6 .( 

 



 

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

رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

لمراقبة  − 3.3 برنامج  وتنفیذ  تطویر 
 و 2.5PM ي الـجودة الھواء یغط

S 2H3 وNH   التشغیل لمرحلة 
لرصد   لجنة  وجود  جانب  إلى 
وتیرة   تحدید  سیتم  الرائحة. 

وزارة البیئة    المراقبة بالتشاور مع
 ووزارة المیاه. 

ومراقبة   − إدارة 
 اإلزعاج

المواصفات   −
)  JSاألردنیة 
1140/2006 ( 

العمل   − قوانین 
 األردنیة

− PR3  وPR4 

مشغل   −
أثناء  المشروع 
من  التشغیل 
مختبر  خالل 

 . معتمد

البدء   − قبل 
وطوال  
مرحلة  
 التشغیل

التي  − الھواء  جودة  قیاسات  سجالت  توفر 
االمتثال ل  تبین  األردنیة  جودة  للمواصفة 
 ). JS 1140: 2006(  الھواء المحیط

التقاریر التي تظھر أن لجنة مراقبة الرائحة   −
 تجتمع وتوثق نتائجھا. 

 ات شھریا. الشكاوى مراجعة  −

 

االستجابة   − 3.4 خطط  وتنفیذ  إعداد 
االنسكابات   تعالج  التي  للطوارئ 
  / التسریبات   / العرضیة 

المواد   من  الكیمیائیة اإلطالقات 
البناء   أثناء  السائلة  والنفایات 

 .والتشغیل
إجراءات   − الخطط  ستتضمن  كما 

واإلبالغ   الحوادث  في  التحقیق 
 عنھا. 

التربة  − تلوث  منع 
 .والمیاه الجوفیة

− PR3 −   یتم البناء: 
تحضیرھا 

وتنفیذھا من قبل 
المقاول  

ومراجعتھا 
واعتمادھا  

من  ومراقبتھا 
 سلطة المیاهقبل  

من   الجھة  بدعم 
ة  ستشاری اال

على  المشرفة 
 تنفیذ المشروع.

من تشغیلال −  :
مشغل   قبل 

 المشروع. 

البدء   − قبل 
 في البناء

بدء  القبل   −
 بالتشغیل

االستجابة   − إجراءات  وتنفیذ  وضع 
 للطوارئ. 

 

إعداد وتنفیذ خطة إعادة استخدام   − 3.5
 میاه الصرف الصحي المعالجة. 

مشاركة  الالخطة    اعداد  شملسی  −
الألالمناسبة   (أي  عالقصحاب  ة 

والمستخدمین    المجتمعات
 المحتملین).

 الضرورة، عند    الخطة،ستشمل   −
اعتمادًا   تخفیف  وتدابیر  ضوابط 

إعادة   − تشجیع 
النفایات   استخدام 

 . السائلة المعالجة

المواصفة   −
(األردنی   JSة 

893/2006 ( 
− PR3 

ھا من  إعدادبیتم   −
سلطة   قبل 

ستحدد المیاه  .
الجھة  الخطة  

 .المنفذة

فترة   − خالل 
بناء  

 المشروع 

ال − میاه  استخدام  إعادة  خطة  صرف  وضع 
 المعالجة.  الصحي

 عند اللزوم. ،تطویر البنیة التحتیة −

 



 

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

رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

لمیاه  المقصود  االستخدام  على 
 . المعالجة  الصرف الصحي

األ − 3.6 طویلة  خطة  وتنفیذ    مد إعداد 
 .للتعامل مع الحمأة

لیتم اعدادھا من   − PR3 − . إدارة الحمأة −
سلطة   قبل 
ستحدد  المیاه. 
كیان  الخطة 

 .التنفیذ

خالل   −
السنوات  

الثالث 
من  األولى 
تشغیل  فترة 

 المشروع 

  .تم تطویر خطة إدارة الحمأة −

النبعاثات  − 3.7 سنوي  تقدیر  إعداد 
تقریر ال وتقدیم  الدفیئة  غازات 

البنك األوروبي   إلعادة  بذلك إلى 
 .االعمار والتنمیة

غازات الانبعاثات   −
 . الدفیئة

− PR3 − إعدادھ من    ایتم 
مشغل   قبل 
أثناء  المشروع 

 .التشغیل

عام  −   كل 
 (سنویاً). 

  .غازات الدفیئة متاحالتقریر تقدیر  −

یحقق  ال − 3.8 المشروع  أن  من  تأكد 
السائلة   النفایات  جودة  حدود 

تقیي األثر  دراسة  ضمنالمحددة  
) واالجتماعي  ، )ESIAالبیئي 

االتحاد   متطلبات  ذلك  في  بما 
الصلة    )EU(  األوروبي ذات 

 . PR3 ب  حس

میاه  − معالجة 
الصحي   الصرف 

 .المناسبة

− PR3 
 ةاألردنی وانین الق −
االتحاد   − متطلبات 

 ) EU( األوروبي

تصمیم  − مقاول 
  المشروع،

المیاه  سلطة 
ومشغل  

 . المشروع

الحیاة   − مدى 
 للمشروع. 

المشروع حدود  − ل  حقق  میاه جودة  المعاییر 
المعالجة  الصحي  في   الصرف    المحددة 

واالجتماعي   البیئي  األثر  تقییم  دراسة 
)ESIA .للمشروع ( 

 

التصریف  − 3.9 لتجنب  تدابیر  تنفیذ 
القانوني   الصرف  غیر  لمیاه 

األودیة والمصارف    إلى   الصحي
 .وما إلى ذلك

التفریغ   − تجنب 
 . غیر القانوني

− PR3 
 ةن األردنی ی ان والق −

أثناء   − .سلطة المیاه −
 التشغیل

  .تنفیذ اإلجراءات المناسبة −

تنفیذ خطة مراقبة لمیاه الصرف   − 3.10
الى الصحي   اخالھا  یتم  التي 

 .المحطة من قبل الصھاریج

تجنب التدفق غیر  −
لمیاه  االمشروع  

الصرف  
الى   الصناعي
 المحطة. 

− PR3 −  المیاه سلطة 
ومشغل  

 . المشروع

أثناء   −
 التشغیل

استقبال   − تنقل یتم  التي  المیاه    الصھاریج 
البلدیة فقط في محطة معالجة میاه  العادمة 

 .الصرف الصحي
مراقبة  وجود   − الصرف  سجالت  لمیاه 

 . الصحي الداخلة الى المحطة
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رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

برنامج  اعداد   − 3.11 مراقبة لوتنفیذ 
 المیاه الجوفیة. 

من − حمایة    التأكد 
المیاه   موارد 

 الجوفیة 

− PR3 −  المیاه سلطة 
ومشغل  

 . المشروع

أثناء   −
 التشغیل

والري   − المیاه  لوزارة  المراقبة  نتائج  إبالغ 
 ووزارة الصحة ووزارة البیئة. 

 

حول    زرع − 3.12 أخضر  حاجز 
 المشروع أثناء مرحلة التشغیل. 

في   − المساعدة 
الروائح  تقلیل 
أثناء  واالنبعاثات 

 التشغیل.

− PR3 −  المیاه سلطة 
ومشغل  

 . المشروع

أثناء   −
 التشغیل

  إبالغ نتائج المراقبة لوزارة المیاه والري.  −

 الصحة والسالمة  ) 4رقم (
والسالمة   − 4.1 الصحة  تدابیر  تنفیذ 

لتجنب مخاطر الصحة والسالمة  
أثناء   الناقالت  سائقي   تفریغعلى 

في   الصحي  الصرف  میاه 
 .المشروع

مخاطر   − إدارة 
 . الصحة والسالمة

− PR4 −   مشغل
أثناء  المشروع 

 التشغیل

وأثناء   − قبل 
 التشغیل

تطبیق إجراءات الصحة والسالمة وتنفیذھا   −
 ومراقبتھا.

 

تدابیر إدارة حركة  وضع   − 4.2 وتنفیذ 
التوعیة   وجلسات  والنقل  المرور 
بالسالمة على الطرق بین سائقي 
وسائقي  الموردین   / المقاولین 
على   السالمة  لتحسین  الناقالت 

 .الطرق

القدرات  − بناء 
السالمة   وإدارة 

 .على الطرق

المرور   − قوانین 
العامة   والسالمة 

 األردنیة
− PR4 

من قبل المقاول   −
 البناء أثناء 

قبل   −   مشغل من 
أثناء  المشروع 

 التشغیل

طوال   −
جمیع 

مراحل  
 المشروع 

المرور   − إدارة حركة  إجراءات  تضمین  تم 
خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  كجزء من

البناءالخاصة     لمشروع ل  بمرحلة 
)CESMP(   البیئیة اإلدارة  ونظام 

 ). ESMSواالجتماعیة (
الطرق   − على  السالمة  تدریب  سجالت 

 ن. للسائقی 

 

تنفیذ تدابیر اإلدارة لمنع أو تقلیل   − 4.3
تعرض العاملین في المشروع إلى 
الرائحة   الروائح وخاصة  إزعاج 
المنتشرة داخل الموقع بسبب قربھ  
للنفایات   الغباوي  مكب  من 

 .الصلبة

عمل  − بیئة  تعزیز 
وآمنة   مناسبة 
في  للعاملین 

 .المشروع

العمل   − قانون 
 األردني

− PR4 

من    سلطة المیاه −
المقاول   خالل 

 والمشغل 

بدء   − قبل 
 التشغیل

 <ضوابط الرائحة في المكان −
 سجالت شكاوى الموظفین. −
الھواء   − جودة  مراقبة  و   S2H  لـ بیانات 

3NH. 

 

 واالضرار المادیة  استمالك األراضي، التسویات الطوعیة ) 5رقم (
  .ال ینطبق على المشروع  
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رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

 الطبیعیة الحیة التنوع البیولوجي والموارد  ) 6رقم (
وتقلیل  − 6.1 لتجنب  تدابیر  تنفیذ 

البیولوجي   التنوع  التأثیرات على 
ذلك   في  / شباك  وضع  بما  سیاج 

الموقع لمنع الطیور المائیة  حول  
الھبوط على   الثدییات من  / أو  و 
الصحي   الصرف  میاه  خزانات 
 ذات النفوذ أثناء مرحلة التشغیل. 

التنوع  − حمایة 
 البیولوجي 

− PR6 −  بدء  ق − المشغل بل 
مرحلة  
 التشغیل

 التدابیر المنفذة.  −
 مراقبة األداء.  −

 

 التراث الثقافي  ) 8رقم (
العثور على االثار تطویر إجراء   − 8.1

 البناء.  مصادفة أثناء
والمقاولین  − العمال  تدریب 

تنفیذ  الباطن على  والمقاولین من 
تدریب جمیع العاملین بالمشروع 
على   العثور  إجراء  تنفیذ  على 

 . االثار مصادفة 

أي  ال − أن  من  تأكد 
أثریة   اكتشافات 
سیتم الحفاظ علیھا 

 .حمایتھا /

− PR8 
 القانون األردني −

إعدادھ − من    ایتم 
 قبل المقاول 

مراجعتھا   − یتم 
واعتمادھا  

من  ومراقبتھا 
 سلطة المیاهقبل  

من   الجھة  بدعم 
  ةستشاری اال

على  المشرفة 
 تنفیذ المشروع.

البدء   − قبل 
أعمال   في 

 البناء. 

 .إجراء العثور على االثار مصادفةوجود  −
 سجالت تدریب العمال.  −
 إن وجدت.  االكتشافات،سجالت  −

 

 االفصاح عن المعلومات ومشاركة الجھات المعنیة  ) 10رقم (
 ، حاجةالعند    ،بتحدیث  القیام − 10.1

أصحاب   مشاركة  خطة  وتنفیذ 
 ). SEPعالقة (ال

أصحاب   − مشاركة 
والكشف    العالقة

 .عن المعلومات

− PR10 − المیاه  سلطة 
من   الجھة  بدعم 

ة  ستشاری اال
على  المشرفة 

المشروع  تنفیذ 
أثناء  والمقاول، 

 البناء. 
مشغل   −

أثناء  المشروع 
 التشغیل.

طوال   −
جمیع 

مراحل  
 المشروع 

أصحاب   − مشاركة  خطة  وتنفیذ  وضع 
 . )SEPة (عالقال
 تم االحتفاظ بسجالت التنفیذ. −

 



 

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

رقم متطلب  
 األداء 

المخاطر البیئیة  االجراء 
واالجتماعیة  

 (المسؤولیة / الفوائد) 

المتطلب (التشریعات  
متطلب األداء  المحلیة، 

الممارسة   للبنك، 
 األفضل) 

الموارد، احتیاجات 
االستثمار،  
 المسؤولیة 

 الحالة الھدف ومعاییر التقییم للتنفیذ الناجح  الجدول الزمني 

آلیة   − 10.2 وتنفیذ   الشكاوى تبني 
المیاه  المجتمعیة   لسلطة  التابعة 

)WAJ(. 

/    الشكاوىآلیة   - − . اتالشكاوى إدارة  −
التابعة   الشكاوى 

 لمیاهلسلطة ا
− PR10 

− WAJ   بدعم
الجھة  من  

ة  ستشاری اال
على  المشرفة 

المشروع  تنفیذ 
والمقاول ، أثناء 

 البناء. 
مشغل   −

أثناء  المشروع 
 التشغیل.

طوال   −
جمیع 

مراحل  
 المشروع 

 وجود آلیة للتظلم وتنفیذھا.  −
 . الشكاوىلیة آلأصحاب المصلحة  إدراك −
إیداعھا   − ویتم  المظالم  عن  اإلبالغ  یتم 

 ومعالجتھا / حلھا. 

 

اثنین من ضباط االتصال  − 10.3 تعیین 
المؤھلین  (CLOs) المجتمعیین 

من المجتمع المحلي أثناء مرحلة  
واحد أثناء  بط اتصالاوض  البناء،

 .التشغیلمرحلة 

المشاركة   −
المجتمعیة 

المناسبة 
 . واالتصال

مع   − التعامل  دعم 
 . اتالشكاوى 

− PR10 −  أثناء المقاول 
 . بناء المشروع

أثناء المشغل   −
 . التشغیلمرحلة 

البدء    قبل −
  بمرحلة

 البناء 

تعیین − المجتمعیین    تم  االتصال  ضباط 
)CLOs  ( المحلي المجتمع  من 

 لموقع المشروع.  ینومخصص

 

 


