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1

مقدمة

 1.1المشروع
تعتزم أﻛوا ﺑاور إنشاء محطﺔ جديدة ﻟتوﻟيد (صافي)  485ميجا واط من اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ ﺑاﻟغاز ضمن األرض اﻟمملوﻛﺔ حاﻟيا ً
ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ ( )HTPSواﻟتي تقع في اﻟزرقاء ﺑاألردن .ﺳيتم تطوير "مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ
اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" ﺑاعتﺑاره مشروعا ً جديدا ً في منشأة قائمﺔ أﺳاﺳاً .وﺳيقام اﻟمشروع في منطقﺔ يغلب عليها
اﻟطاﺑع اﻟتجاري واﻟصناعي إﻟى حد ﻛﺑير ،تقع إﻟى اﻟشمال من مدينﺔ اﻟزرقاء على مقرﺑﺔ من إحدى مصافي اﻟﺑتروﻛيماويات ،ومصانع
اﻟصلب ،واألنشطﺔ اﻟتجاريﺔ األخرى.
وﺳيتم تشغيل اﻟمشروع اﻟمقترح وصيانته من قﺑل شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ( )CEGCOعلى أن يتم توريد اﻟطاقﺔ اﻟناتجﺔ إﻟى
شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ األردنيﺔ ( )NEPCOﺑموجب اتفاقيﺔ ﻟشراء اﻟطاقﺔ مدتها  25عاماً.
أُﺳﺳت محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ على  4مراحل ما ﺑين عامي  1973و 1984حيث ﻛانت تتﻛون من  7تورﺑينات
غازيﺔ تعمل على زيت اﻟوقود اﻟثقيل ﺑﻛفاءة تصل إﻟى  .%28وقد توقفت اﻟمحطﺔ عن اﻟعمل في ديﺳمﺑر من عام  2015إذ من
اﻟمزمع إخراجها من اﻟخدمﺔ ﺑموجب عقد منفصل في اﻟمﺳتقﺑل .ﻟذا ﺳيتم إنشاء اﻟمشروع اﻟمقترح على مﺳاحﺔ أرض متوفرة تعود
ملﻛيتها إﻟى محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﺑموجب عقد إيجار أرض من شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ .وﻟيس ثمﺔ حاجﺔ ﻟتملك
أي مﺳاحﺔ أرض إضافيﺔ ﻟلمرافق األﺳاﺳيﺔ.
شهرا ﺑدءا ً من معاينﺔ شرﻛﺔ اﻟهندﺳﺔ واﻟتأمين واﻹنشاء اﻟمقاوﻟﺔ (1
يُتوقع ﻟعمليات إنشاء هذا اﻟمشروع اﻟ ُمقترح أن تﺳتمر مدة 20
ً
أﻛتوﺑر  )2016ووصوالً إﻟى عمليﺔ اﻟتشغيل اﻟتجاري ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في  1يونيو  .2018وﺳتدخل محطﺔ
دار ﺑاﻟتزامن مع إتمام عمليات إنشاء نظام
اﻟطاقﺔ حيز اﻟتشغيل اﻟتجاري تحت نظام اﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ ﺑقراﺑﺔ من 1يﺳمﺑر  ،2017إذ ﺳت ُ ُ
اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ.
ُﻛلفت شرﻛﺔ "خمس عواصم اﻟﺑيئﺔ واالﺳتشارات اﻹداريﺔ" من قﺑل شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﺑإجراء عمليﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ اﻟضروريﺔ
ﻟلحصول على موافقﺔ وزارة اﻟﺑيئﺔ األردنيﺔ ﺑموجب " قانون تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ رقم ( )37ﻟعام  ."2005وعﻼوة على هذا ،ثمﺔ
حاجﺔ إﻟى عمليﺔ مماثلﺔ ﻟتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلحصول على موافقﺔ اﻟمقرضين اﻟدوﻟيين اﻟمحتملين ﺑغرض تمويل
اﻟمشروع.
وتجدر اﻹشارة هنا إﻟى أن متطلﺑات وزارة اﻟﺑيئﺔ ومقرضي اﻟمشروع اﻟمحتملين قد تمت تغطيتها في حزمﺔ "تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ
ت تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑوزارة
واالجتماعيﺔ" هذه .تُغطي متطلﺑات تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمقرضين متطلﺑا ِ
اﻟﺑيئﺔ ،ﻟذا تمت اﻹشارة إﻟى هذا اﻟتقييم خﻼل هذه اﻟدراﺳﺔ ﺑاﺳم تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ .يضم تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي
اﻟمحدث هذا تقيي ًما إضافيًا من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟوزارة اﻟﺑيئﺔ يتعلق ﺑاﻟجانﺑين االجتماعي واالقتصادي من اﻟمشروع.
دخلت شرﻛﺔ "خمس عواصم اﻟﺑيئﺔ واالﺳتشارات اﻹداريﺔ" في شراﻛﺔ مع مﻛتب االﺳتشارات اﻟﺑيئيﺔ إيﻛو ﻛونﺳلت اﻟذي يعد مﻛتﺑا ً
اﺳتشاريا ً ﺑيئيا ً مﺳجﻼً في األردن من أجل ضمان االمتثال وتلﺑيﺔ اﻟمتطلﺑات اﻟمحليﺔ ﻟوزارة اﻟﺑيئﺔ في األردن .قدم مﻛتب إيﻛو
ﻛونﺳلت دعما ً قيما ً على اﻟصعيد اﻟمحلي في األردن ،حيث تضمن ذﻟك االضطﻼع ﺑمهمﺔ إجراء جلﺳﺔ اﻟمعاينﺔ ﻟلمشروع ،فضﻼُ عن
اﻟمﺳاعدة في ﺑعض اﻟدراﺳات األﺳاﺳيﺔ.
يرجى مﻼحظﺔ أنه قﺑل إصدار تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث هذا ،حظى اﻟمشروع ﺑموافقﺔ وزارة اﻟﺑيئﺔ األردنيﺔ ﻟتقييم األثر
ُعرض إشعار اﻟموافقﺔ في اﻟمرفق  .Nوقد قُدم إشعار اﻟموافقﺔ اﻟحاﻟي على تقييم اآلثار
اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمقدم في أﺑريل  .2016ي
ُ
اﻟﺑيئيﺔ ﺑاﻟلغﺔ اﻟعرﺑيﺔ معنونا ً ﺑاالﺳم اﻟﺳاﺑق ﻟلمشروع (مشروع محطﺔ اﻟحﺳين اﻟﻛهرﺑائيﺔ اﻟحراريﺔ) إذ أن اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن
اﻟمشروع في صدد اﻟحصول على موافقﺔ جديدة تتماشى مع االﺳم اﻟجديد ﻟلمشروع "مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات
اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" .وﻟن تختلف موافقﺔ وزارة اﻟﺑيئﺔ على تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ من حيث اﻟمضمون ،وﺳيعﻛس ذﻟك مجرد
تغيير في اﺳم اﻟمشروع.
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 1.2معلومات عن المشروع وفريق تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية
الجدول  1-1معلومات المشروع الرئيسية
عنوان المشروع
مطور المشروع
نقطة االتصال
شركة المشروع
مقاول التصميم والشراء
والتشييد
شركة التشغيل والصيانة
المستشار البيئي

المستشار البيئي
نقطة االتصال

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
أﻛوا ﺑاور
أدريان ريزا (مدير  -تطوير األعمال)
arizza@acwapower.com
)Al Zarqa Power Plant for Energy Generation (P.S.C
شرﻛﺔ محطﺔ اﻟزرقاء ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ (م .خ .م)
شرﻛﺔ اﻟﺳمرا  IIIﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ()SEPCO III
شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ()CEGCO
فايف ﻛاﺑﯿﺘاﻟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺸارات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻹداريﺔ (فايف ﻛاﺑيتاﻟز)
دﺑي  -اﻹمارات اﻟعرﺑيﺔ اﻟمتحدة
إيﻛو ﻛونﺳلت
ع ّمان  -األردن
ﻛين ويد  -مدير اﻟتخطيط اﻟﺑيئي
اﻟﺑريد اﻹﻟﻛترونيKen.wade@5capitals-group.com :
ماﻛس ﺑرو  -مﺳتشار أول
اﻟﺑريد اﻹﻟﻛترونيmax.burrow@5capitals-group.com :
إﺑراهيم مصري  -مﺳتشار أول

 1.3أهداف التقييم
ترمي وثيقﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث هذه إﻟى اﻟعديد من األهداف فيما يتعلق ﺑإعداد واﺳتخدام وتطﺑيق اﻟمشروع اﻟ ُمقترح .وتشمل
هذه األهداف وال تقتصر على ما يلي:






تقييم اﻟظروف األﺳاﺳيﺔ قﺑل عمليﺔ اﻟتطوير؛
تقييم اآلثار اﻟمحتملﺔ ﻟلمشروع خﻼل عمليﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل؛
ضمان تﻼفي اآلثار اﻟمحتملﺔ أو اﻟتقليل منها إﻟى مﺳتوى مقﺑول عﺑر اﻟتوصيﺔ ﺑتداﺑير اﻟتخفيف من اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واﻹدارة؛
مشارﻛﺔ وإطﻼع واﻟتشاور مع اﻟجمهور واﻟهيئات اﻟعامﺔ واﻟﺳﻛان اﻟمحليين ﺑشأن اﻟمشروع؛
تقييم اﻟمخاطر/اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلمشروع وتداﺑير تخفيفها وإدارتها في ضوء معايير أداء  IFCومتطلﺑات أداء
.EBRD

اﺳتﻛشاف اﻟﺑدائل اﻟتي من اﻟممﻛن اﻟلجوء إﻟيها ﺑحيث يفضي اﻟمشروع إﻟى مزيد من من اﻟمﻛاﺳب االجتماعيﺔ واﻟﺑيئيﺔ.
وقد عاين تحليل اﻟﺑيئﺔ اﻟماديﺔ واﻟطﺑيعيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟموقع ﺑشﻛل ميداني ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى تحديد منطقﺔ عازﻟﺔ واضحﺔ محيطﺔ ﺑاﻟمشروع تحﺳﺑا ً
ﻟتأثيرات اﻟمشروع اﻟمحتملﺔ.
وتجدر اﻹشارة هنا إﻟى أنه ﻟم تتم ﺳوى مناقشﺔ اﻟخطوط اﻟعريضﺔ ﻟمرحلﺔ إيقاف تشغيل اﻟمشروع اﻟ ُمقترح نظرا ً التخاذ اﻟمشروع صيغﺔ عقد
مؤﻟف من أرﺑعﺔ مراحل (اﻹنشاء ،واﻟتملك ،واﻟتشغيل ،ونقل اﻟملﻛيﺔ) .ﻟذا ﺳتُنقل ملﻛيﺔ اﻟمشروع إﻟى شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ في نهايﺔ اﻟفترة
اﻟمحددة ﺑمدة  25عاماً ،وﺑاﻟتاﻟي ﺳتلقى مﺳؤوﻟيات إيقاف تشغيل اﻟمحطﺔ على عاتق شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ.
ﻟم يتم تقييم اآلثار اﻟمترتﺑﺔ على إيقاف تشغيل محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ نظرا ً ﻟعدم ﻛونها جزءا ً من اﻟمشروع .ﻟﻛن اﻟدراﺳﺔ اشتملت
على تقييم ﺑخصوص اآلثار اﻟتراﻛميﺔ ﻟعمليﺔ إيقاف اﻟتشغيل ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى تشغيل اﻟمشروع اﻟ ُمقترح في فصول معدة ﻟذﻟك.

 1.4بُنية التقرير
ﺑغيﺔ االمتثال ﻟمتطلﺑات تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ واﻟممارﺳات اﻟعاﻟميﺔ ،يُعرض هذا اﻟتقرير على اﻟنحو األمثل اﻟتاﻟي:
المجلد  :1ملخص غير فني
المجلد  :2اﻟنص األﺳاﺳي ،اﻟجداول ،األشﻛال واﻟلوحات
المجلد  :3خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ واﻟمراقﺑﺔ في إطارها اﻟعام
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المجلد  :4اﻟمﻼحق
اﻟمجلد  1يقدم ﻟمحﺔ موجزة عن تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ متضمنﺔً اﻟنتائج واالﺳتنتاجات واﻟتوصيات اﻟرئيﺳيﺔ.
اﻟمجلد  2يتضمن اﻟنص األﺳاﺳي ﻟلتقرير ،حيث يتم فيه تحديد اﻟنواحي اﻟتي قد يؤثر عليها اﻟمشروع ،وتتخذ جميعها ﺑنيﺔ عامﺔ متشاﺑهﺔ:
مقدمﺔ؛
اﻟﺳياﺳات واﻹطار اﻟقانوني واﻹداري؛
وصف اﻟمشروع؛
منهجيﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ؛
جودة اﻟهواء؛ (تتﻛرر اﻟفصول اﻟفرعيﺔ اﻟتاﻟيﺔ في جميع اﻟنواحي اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ)
o

مقدمﺔ

o

اﻟمنهجيﺔ

o

اﻟقوانين واﻟمعايير اﻟمعمول ﺑها

o

خط األﺳاس

o

اآلثار اﻟمحتملﺔ (اﻹنشاء وعمليﺔ اﻟتشغيل واآلثار اﻟتراﻛميﺔ)

o

تداﺑير تخفيف اآلثار واﻹدارة

o

اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ

اﻟضوضاء واالهتزاز
اﻟترﺑﺔ واﻟجيوﻟوجيا واﻟمياه اﻟجوفيﺔ؛
إدارة اﻟمياه واﻟمياه اﻟعادمﺔ؛
اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ واﻟخطرة
اﻟحفاظ على اﻟتنوع اﻟحيوي
اﻟجوانب االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ
حرﻛﺔ اﻟمرور واﻟنقل
اﻟتراث اﻟثقافي واآلثار
اﻟمعاﻟم اﻟطﺑيعيﺔ واﻟﺑصريﺔ
صحﺔ وﺳﻼمﺔ وأمن اﻟمجتمع
ظروف اﻟعمل واﻟعاملين
مراجع

اﻟمجلد  :3يقدم اﻹطار اﻟعام ﻟتطور خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟعمليﺔ اﻹنشاء اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ اﻟهندﺳﺔ واﻟتأمين واﻹنشاء اﻟمقاوﻟﺔ؛ وخطﺔ
اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ واﻟتشغيليﺔ اﻟتي يتعين تطويرها من قﺑل شرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ.
اﻟمجلد  4يشتمل على ﻛافﺔ اﻟملحقات (مثل االجتماع اﻟتشاوري ،وتقارير اﻟمﺳح اﻟرئيﺳيﺔ ،واﻟنتائج اﻟمخﺑريﺔ ،ودراﺳات اﻟنمذجﺔ اﻟتنﺑؤيﺔ،
واﻟدراﺳات اﻟفنيﺔ األخرى).

 1.5المشاركون في المشروع
تشارك اﻟعديد من اﻟﻛيانات في عمليﺔ تخطيط وتنفيذ اﻟمشروع .ترد في اﻟنص أدناه مﺳؤوﻟيات جميع اﻟﻛيانات اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ،إضافﺔ إﻟى وصف عام ألدوارها.
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جدول 2-1المشاركون في المشروع
الكيان
أﻛوا ﺑاور
Al Zarqa Power Plant for Energy Generation
)(P.S.C
شرﻛﺔ محطﺔ اﻟزرقاء ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ (م .خ .م)
شرﻛﺔ اﻟﺳمرا  IIIﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ()SEPCO III
شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ()CEGCO
شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
ﺳلطﺔ اﻟمياه في األردن

الدور

مطور اﻟمشروع
شرﻛﺔ اﻟمشروع (اﻟشرﻛﺔ اﻟماﻟﻛﺔ ﻟلمشروع)
تعد ﺳيﺑﻛو  3شرﻛﺔ اﻟهندﺳﺔ واﻟتأمين واﻹنشاء اﻟمقاول اﻟمﺳؤول عن
اﻹنشاء اﻟعام ﻟلمشروع.
شرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ
ﺳتقوم شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ﺑاﺳتقﺑال اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ وتحويلها إﻟى
شﺑﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء األردنيﺔ .ﻛما ﺳتوفر شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ إمدادات
اﻟغاز اﻟطﺑيعي واﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑأناﺑيب اﻟغاز ﻟلمشروع.
ﺳتوفر ﺳلطﺔ اﻟمياه في األردن اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب ﻟلمشروع ﺑموجب
اتفاقيﺔ ﻟتوريد اﻟمياه .وﺳيتم توصيل اﻟمياه عﺑر خط مياه جديد ﺳتقوم
ﺑإنشائه  .WAJوﺳيتم اﺳتخدام اﻟمياه اﻟتي توفرها  WAJألغراض
اﻟشرب في األﺳاس وﻟﻛنها ﺳتﻛون مرنﺔ ﺑحيث يمﻛن اﺳتخدامها في
عمليات اﻟمحطﺔ إذا اقتضى األمر وإذا ﻛان ذﻟك ضمن اتفاقيﺔ توفير
اﻟمياه.
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2

السياسات واإلطار القانوني واإلداري

 2.1متطلبات التقييم البيئي واالجتماعي

2.1.1

المتطلبات الوطنية

يتوقف منح اﻟموافقﺔ اﻟﺑيئيﺔ ﻟلمشروع على تلﺑيﺔ متطلﺑات وزارة اﻟﺑيئﺔ اﻟتي ينظمها "قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام  "2006و "نظام تقييم األثر
اﻟﺑيئي رقم ( )37ﻟعام ."2005
يورد "نظام تقييم األثر اﻟﺑيئي رقم ( )37ﻟعام  "2005اﻟمشاريع اﻟتي تتطلب تقييما ً ﻛامﻼً ﻟألثر اﻟﺑيئي أو تلك اﻟتي تتطلب تقييما ً مﺑدئيا ً ﻟألثر
اﻟﺑيئي .يُصنف أي مشروع قد ينطوي على آثار ﻛﺑيرة على اﻟﺑيئﺔ ضمن اﻟفئﺔ  ،1واﻟتي تشير إﻟى اﻟمشاريع اﻟمدرجﺔ ضمن اﻟملحق  2ﻟهذا اﻟقانون.
تتطلب اﻟمشاريع اﻟمدرجﺔ ضمن اﻟفئﺔ  1إعداد تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﺑشﻛل شامل قﺑل اﻟحصول على إذن ﻟﺑدء نشاطاتها (أو ترخيص ﻟﺑدء
اﻹنشاء) .ينص اﻟملحق  2من هذا اﻟقانون على أنه يتعين على أي مشروع ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ /اﻟﻛهرﺑاء تقديم دراﺳﺔ شاملﺔ ﻟتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ.
ووفقا ً ﻟلمذﻛور آنفاً ،فقد طلﺑت وزارة اﻟﺑيئﺔ رﺳميا ً من اﻟمشروع إجراء دراﺳﺔ شاملﺔ ﻟتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ من أجل اﻟحصول على
تصريح ﺑيئي ﻟلمشروع  -مرجع اﻟرﺳاﻟﺔ  4/7/462ﺑتاريخ  ( 19/1/2016اﻟمدرجﺔ في اﻟمرفق .)A
وﺑاختصار ،تشتمل عمليﺔ اﻟقيام ﺑدراﺳﺔ شاملﺔ ﻟتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ في األردن على مرحلتين )i( :مرحلﺔ اﻟمعاينﺔ اﻟتي تشمل اﻟقيام
ﺑجلﺳﺔ معاينﺔ وتقديم تقرير اﻟمعاينﺔ /ميثاق اﻟمشروع اﻟذي تقره وزارة اﻟﺑيئﺔ ﻟتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ و( )iiمرحلﺔ اﻟتقييم اﻟتي تشمل إجراء
دراﺳات أوﻟيﺔ ،وعمليﺔ اﻟتقييم ،وتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ،ووضع خطﺔ تطوير إدارة ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ.
تﺑدأ مرحلﺔ اﻟمعاينﺔ ﺑإجراء جلﺳﺔ اﻟمعاينﺔ ﻛما تم ﺑحث ذﻟك ﺳاﺑقاً .وﺑمجرد إجراء جلﺳﺔ اﻟمعاينﺔ ،يُرفع تقرير اﻟمعاينﺔ /ميثاق اﻟمشروع إﻟى وزارة
اﻟﺑيئﺔ ،حيث يتضمن في اﻟمقام األول تقرير مفصل ﻟميثاق اﻟمشروع اﻟذي يقدم اﻟمنهجيﺔ اﻟمزمع اعتمادها في دراﺳﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ .ويجب أن يحظى هذا اﻟتقرير ﺑموافقﺔ وزارة اﻟﺑيئﺔ قﺑل اﻟشروع ﺑإجراء دراﺳﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.
عقدت جلﺳﺔ اﻟمعاينﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع في  24فﺑراير  ،2016وقد أقر تقرير اﻟمعاينﺔ من قﺑل وزارة اﻟﺑيئﺔ في  24مارس  .2016تُعرض
اﻟموافقﺔ على تقرير اﻟمعاينﺔ في اﻟمرفق .B
تشتمل مرحلﺔ اﻟتقييم ،ﺑاﻟتوازي مع ميثاق اﻟمشروع اﻟذي تمت اﻟموافقﺔ عليه من قﺑل وزارة اﻟﺑيئﺔ على إجراء اﻟدراﺳات األﺳاﺳيﺔ ،وتقييم اآلثار
اﻟﺑيئيﺔ ،ووضع خطط ﻹدارة مختلف اﻟعناصر اﻟتي من اﻟمتوقع أن تتأثر ﺑاﻟمشروع وأنشطته .تعد وثيقﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ نتيجﺔ
ﻟعمليﺔ اﻟتقييم معدة وفقا ً ﻟمتطلﺑات ميثاق اﻟمشروع.
وﻟدى تقديم وثيقﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ،يتعين على "اﻟلجنﺔ اﻟفنيﺔ اﻟمختصﺔ ﺑتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ" اﺳتعراض اﻟتقرير ﻟتقوم ﺑعد ذﻟك ﺑإقرار
اﻟدراﺳﺔ ومنح اﻟموافقﺔ اﻟﺑيئيﺔ ﻟلمشروع أو رفض اﻟمشروع إذا ما أشارت اﻟدراﺳﺔ إﻟى أن تنفيذ اﻟمشروع من شأنه اﻟتﺳﺑب ﺑتأثيرات ﻛﺑيرة على
اﻟﺑيئﺔ أو في حال فشل تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ في وضع خطط ﻟلتخفيف من اﻟتأثيرات اﻟﺳلﺑيﺔ.

2.1.2

المتطلبات الدولية

من اﻟمعلوم أن شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور تﺳعى ﻟلحصول على تمويل ﻟمشروعها من مجموعﺔ من اﻟمقرضين ﺑما في ذﻟك اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء
واﻟتنميﺔ ،ومؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ،فضﻼً عن اﻟﺑنوك اﻟتجاريﺔ اﻟتي يحتمل أن تﻛون موقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء.
البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية
اعتمد اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ﺳياﺳات ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ ( )2014ومجموعﺔ محددة من متطلﺑات األداء اﻟتي تغطي اﻟمجاالت
اﻟرئيﺳيﺔ فيما يتعلق ﺑاآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ .وتعﻛس هذه اﻟمتطلﺑات اﻟتزام اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ﺑتعزيز اﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ ﻟﻼتحاد
األوروﺑي ،فضﻼً عن االﻟتزام ﺑاﻟمﺑادئ األوروﺑيﺔ ﻟلﺑيئﺔ في اﺳتثماراته .وفيما يلي ﺳرد ﻟمتطلﺑات األداء اﻟخاصﺔ ﺑاﻟﺑنك:
متطلب األداء  :1تقييم وإدارة اآلثار واﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ؛
متطلب األداء  :2اﻟعماﻟﺔ وظروف اﻟعمل؛
متطلب األداء  :3ﻛفاءة اﻟموارد واﻟوقايﺔ من اﻟتلوث ومﻛافحته
متطلب األداء  :4اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ؛
متطلب األداء  :5نزعﺔ ملﻛيﺔ األراضي وإعادة اﻟتوطين اﻹجﺑاري واﻟتهجير االقتصادي
متطلب األداء  :6حفظ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي واﻹدارة اﻟمﺳتدامﺔ ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ اﻟحيﺔ؛
متطلب األداء  :7اﻟﺳﻛان األصليين؛
متطلب األداء  :8اﻟتراث اﻟثقافي؛
متطلب األداء  :9اﻟوﺳطاء اﻟماﻟيون؛
متطلب األداء  :10اﻹفصاح عن اﻟمعلومات ومشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ.
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يجب على اﻟمشاريع اﻟتي يموﻟها اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ أن تجري اﻟتقييم اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟﻼزم وﺑما يلﺑي متطلب األداء .1
وﺑاﻟتاﻟي يتمثل اﻟهدف من اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑيئيﺔ االﺳتﻛشافيﺔ هذه في تحديد نطاق األعمال اﻟمطلوﺑﺔ في مرحلﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.
تُصنف اﻟﺳياﺳﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ(  )2014اﻟمشاريع إﻟى فئات مختلفﺔ تحدد طﺑيعﺔ ومﺳتوى اﻟتحقيقات
اﻟﺑيئيﺔ والجتماعيﺔ ،واﻹفصاح عن اﻟمعلومات ،واﻟمشارﻛﺔ اﻟمطلوﺑﺔ ألصحاب اﻟمصلحﺔ .ينطﺑق على "مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ
ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" اﻟوصف اﻟتاﻟي :محطات توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ وﺳواها من منشآت االحتراق اﻟمنتجﺔ ﻟحرارة قدرها 300
ميغاوات أو أﻛثر .ﻟذا وقﺑل اﻟﺑت في هذه اﻟمﺳأﻟﺔ مع اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ،من اﻟمفترض أن يندرج اﻟمشروع ضمن اﻟفئﺔ (،)A
اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع ذات اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟﻛﺑيرة اﻟمحتملﺔ على اﻟمجتمع واﻟﺑيئﺔ ،واﻟتي تتطلب عمليﺔ رﺳميﺔ وتشارﻛيﺔ ﻟتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ.
ومن أجل ذﻟك أُعدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑيئيﺔ االﺳتﻛشافيﺔ على أﺳاس إجراء تقييم ﺑيئي واجتماعي شامل يتناﺳب مع متطلﺑات اﻟفئﺔ (.)A
غازات اﻟدفيئﺔ
ووفقا ً ﻟلﺳياﺳات اﻟﺑيئﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ،فإن "مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" ﺳيﺳهم ﺑانﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ ﻛونه محطﺔ طاقﺔ تعمل ﺑاﻟوقود األحفوري .ويتعين إخضاع اﻟمشروع ﻟتقييم مفصل وفقا ً ﻟما
تمليه متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع اﻟمتﺳﺑﺑﺔ ﺑانﺑعاثات ﻛﺑيرة ﻟلغازات اﻟدفيئﺔ.
معايير االتحاد األوروﺑي وأفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ
تماشيًا مع اﻟﺳياﺳﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ومتطلﺑات األداء ﻟدى  ،EBRDفإن اﻟمشاريع اﻟتي تحصل على تمويل من  EBRDينﺑغي أن تضمن
اﻟتداﺑير اﻟراميﺔ إﻟى تحقيق مﺳتوى عال من حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ ﻛﻛل؛ عن طريق أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ ( .)BATومن أجل تعريف أفضل اﻟتقنيات
اﻟمتاحﺔ ﻟمختلف اﻟقطاعات اﻟصناعيﺔ ،ﺑما فيها قطاع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاءُ ،حررت مﺳتندات أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ اﻟمرجعيﺔ (مﺳتندات .)BREF
وتم إعداد تحليل أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ ألغراض مشروع محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء اﻟعاملﺔ ﺑاﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في مﺳتند
منفصل ﺑتقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي .تم إعداد تحليل  BATرجوعًا إﻟى مﺳتند  BREFاﻟمرجعي اﻟتاﺑع ﻟلمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ﺑشأن أفضل
اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ ﻟمحطات االحتراق اﻟﻛﺑيرة (يوﻟيو  ،)2006ورجوعًا إﻟى اﻟمﺳتند اﻟمرجعي ﺑشأن اﺳتخدام أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ في أنظمﺔ
اﻟتﺑريد اﻟصناعيﺔ (ديﺳمﺑر .)2001

اﻟﻛفاءة
ﺑوجه عام ،يضمن هذا اﻟمشروع ﺑاعتﺑاره محطﺔ حديثﺔ مرﻛﺑﺔ اﻟدورة االﺳتخدام اﻟفعال ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ من خﻼل اﺳترداد اﻟحرارة وغيرها من
اﻟتقنيات .ومع ذﻟك ،ثمﺔ مﻼحظﺔ ﺑارزة من مراجعﺔ  BATﺑأن صافي اﻟﻛفاءة اﻟﻛهرﺑائيﺔ ﻟلمشروع في مرحلﺔ اﻟتصميم  -اﻟﺑاﻟغﺔ  - ٪49.60تقع
دون اﻟحد اﻟتوجيهي اﻟﺑاﻟغ  .٪54-58ويعد مﺑدأ  BATاﻟتوجيهي انعﻛاﺳا ﻟتﻛنوﻟوجيا اﻟتورﺑينات (تورﺑينات اﻟغاز اﻟفئﺔ )F-اﻟتي ﻛانت ﺳائدة في
اﻟﺳنوات  10-15اﻟماضيﺔ في شﺑﻛات اﻟﻛهرﺑاء اﻟﻛﺑيرة واﻟرئيﺳيﺔ.
وﺳيﺳتخدم هذا اﻟمشروع تورﺑينات اﻟغاز من اﻟفئﺔ  ،Eاﻟتي تعد أﻛثر مﻼءمﺔ من تورﺑينات اﻟفئﺔ  Fﺑﺳﺑب اﻟطلب على اﻟطاقﺔ أو اﻟقيود اﻟفروضﺔ
على اﻟشﺑﻛات في األردن .ويرجع ذﻟك في اﻟمقام األول إﻟى اﻟمرونﺔ وزمن اﻟﺑدء ومعدالت اﻟتحميل اﻟمحﺳنﺔ اﻟتي تتمتع ﺑها تورﺑينات اﻟفئﺔ  Eواﻟتي
تمتلك األفضليﺔ مقارنﺔ ﺑتورﺑينات اﻟفئﺔ  Fفي ﺳياق اﻟقدرة اﻟمرﻛﺑﺔ في األردن ( 4,000ميغاواط) ،وذروة اﻟطلب ( 3,000ميغاواط) ومصادر
اﻟطاقﺔ اﻟمتجددة (تقترب من  ٪10من اﻟقدرة اﻟمرﻛﺑﺔ).
وعﻼوة على ذﻟك ،تجدر اﻹشارة إﻟى أن اﻟمشروع يﺳتخدم تقنيﺔ اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء ( ،)ACCواﻟذي يقدر أن يﻛون ﻟها تأثير ﺳلﺑي إجماﻟي
على اﻟﻛفاءة ﺑنحو .٪1.5
وﺑاختصار ،ففي حين أن اﻟﻛفاءة اﻟﻛهرﺑائيﺔ ﻟلمحطﺔ أقل من يمﻛن توقع ،يمﻛن اﻟقول ﺑأن اﻟمشروع يفي ﺑمتطلﺑات  BREFاﻟحاﻟيﺔ عمو ًما فيما
يتعلق ﺑاﻟقيود اﻟمحليﺔ و.BAT

االنﺑعاثات اﻟهوائيﺔ واﻟضوضاء
إﻟى جانب اﻟﻛفاءة ،ﺳيؤدي اﺳتخدام مواقد منخفضﺔ أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين اﻟحديثﺔ إﻟى اﻟحد من انﺑعاثات أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين وأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون ،في
حين أن تنفيذ مختلف تداﺑير اﻟحد من اﻟضوضاء يقلل من مﺳتويات ضوضاء ﺑنﺳب تتخطى اﻟتصاميم اﻟتقليديﺔ األخرى (أي عن طريق اﺳتخدام
عوازل اﻟتورﺑينات اﻟﺑخاريﺔ ،واﻟمراوح منخفضﺔ اﻟضوضاء اﻟتي تعمل ﺑاﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء ،وﻛواتم صوت اﻟمداخن وغيرها).

اﻟطلب على اﻟماء واﺳتخدام اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء
يتم اﻟتقليل من اﻟطلب على اﻟمياه من خﻼل إعادة اﺳتخدام اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ اﻟمعاﻟجﺔ واﺳتخدام اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء ﻟلتﺑريد .تعمل اﻟمﻛثفات
اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء ﻟلتﺑريد ،تقنيﺔ تﺑريد جاف ،على خفض اﺳتهﻼك اﻟمياه ﺑاﻟمقارنﺔ مع تقنيات "اﻟتﺑريد اﻟرطب" ،اﻟتي تﺑخر اﻟمياه ﻟتوفير اﻟتﺑريد ،أو
تنقل اﻟحرارة إﻟى اﻟمياه؛ ﻛما هو اﻟحال في أﺑراج اﻟتﺑريد واألنظمﺔ آنيﺔ اﻟتﺑريد .وﺑما أن توافر اﻟمياه من االعتﺑارات اﻟهامﺔ في اﻟزرقاء ،فإن
اﺳتخدام اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء تعد مناﺳﺑﺔ ﻟمشروع أﻛوا اﻟزرقاء .تعمل اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء ﺑواﺳطﺔ نظام مغلق اﻟحلقﺔ وال تتطلب اﻟماء
ﻟلتعويض مقارنﺔ ﺑأنظمﺔ اﻟتﺑريد اﻟرطب ،واﻟتي قد تتطلب  3,000m3في اﻟﺳاعﺔ ﻟﺳعﺔ اﻟتﺑريد.
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تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ  -إشراك أصحاب اﻟمصلحﺔ واالﺳتشارات
تُعتﺑر اﻟمشارﻛﺔ اﻟفعاﻟﺔ ألصحاب اﻟمصلحﺔ ،واﻟتشاور عنصرين أﺳاﺳيين في اﻟﺳياﺳات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ
ومتطلﺑات األداء اﻟخاصﺔ ﺑه .تُعد اﻟمشارﻛﺔ اﻟمناﺳﺑﺔ واﻟتشاور متطلﺑين أﺳاﺳيين في جميع مراحل عمليﺔ تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ من أجل
مواءمﺔ شروط اﻹقراض اﻟخاصﺔ ﺑاﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ.
ووفقا ً ﻟمتطلب األداء  10ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ (اﻹفصاح عن اﻟمعلومات ومشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ) ،يتطلب األمر إعداد وتنفيذ
خطﺔ ﻟمشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ﺑشأن اﻟمشاريع اﻟتي من اﻟمحتمل أن يﻛون ﻟها آثار وتداعيات ﺑيئيﺔ أو اجتماعيﺔ ﺳلﺑيﺔ.
اﻹفصاح عن تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ
ﻛما ورد آنفاً ،من اﻟمرجح إدراج اﻟمشروع اﻟ ُمقترح ﻛمشروع من اﻟفئﺔ ( )Aنظرا ً ﻟﻛونه عﺑارة عن محطﺔ طاقﺔ حراريﺔ يزيد إنتاجها عن 300
ميغاوات .يُحدد متطلب األداء ( 10اﻹفصاح عن اﻟمعلومات ومشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ) متطلﺑات اﻹفصاح واﻟتشاور فيما يتعلق ﺑمشاريع اﻟفئﺔ
( .)Aومن اﻟمعلوم أن اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ﺳيطاﻟب ﺑإفصاح عن تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ مدته  60يوماً ،واﻟذي ﺳيتم
خﻼﻟه اﻟمطاﻟﺑﺔ ﺑمزيد من اﻟمشاورات مع أصحاب اﻟمصلحﺔ (وفقا ً ﻟخطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ).

مؤسسة التمويل الدولية
معايير مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاالﺳتدامﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ
وضعت معايير األداء اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ التﺑاعها في اﻟمشاريع اﻟتي ﻛانت تحصل على اﺳتثمارات مﺑاشرة من قﺑل مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل
اﻟدوﻟيﺔ .ومنذ ذﻟك اﻟحين ،قًﺑلت معايير األداء على نطاق واﺳع من قﺑل اﻟقطاع اﻟماﻟي ﻛمعيار ﻟتحديد مخاطر اﻟمشاريع اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟيتم
اعتمادها على هذا اﻟنحو من قﺑل اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء ،فضﻼً عن اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟتي تتﺑع اﻟنُهج
اﻟذي يتماشى مع منظمﺔ اﻟتعاون االقتصادي واﻟتنميﺔ.
وﺑاعتﺑارها مقرضا ُ محتمﻼً ﻟلمشروع ،فإن مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ تتطلب عمليﺔ تقييم ﺑيئي واجتماعي ﻹثﺑات االمتثال ﻟمعايير األداء اﻟخاصﺔ
ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ،وإرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمعمول ﺑها ﻟدى مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ.
وفيما يلي تفصيل ﻟمعايير األداء اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺑاالﺳتناد إﻟى آخر تحديث ﻟتلك اﻟمﺑادئ عام :2012
معيار األداء  :1تقييم وإدارة اآلثار واﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ؛
معيار األداء  :2اﻟعماﻟﺔ وظروف اﻟعمل؛
معيار األداء  :3ﻛفاءة اﻟموارد ومنع اﻟتلوث؛
معيار األداء  :4صحﺔ وﺳﻼمﺔ وأمن اﻟمجتمع؛
معيار األداء  :5اﺳتمﻼك األراضي وإعادة اﻟتوطين اﻟقﺳريﺔ؛
معيار األداء  :6حفظ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي واﻹدارة اﻟمﺳتدامﺔ ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ اﻟحيﺔ؛
معيار األداء  :7اﻟﺳﻛان األصليين؛
معيار األداء  :8اﻟتراث اﻟثقافي؛
توجيهات  IFCاﻟعامﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ وتوجيهات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمحطات توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟحراريﺔ
تحل إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟتاﺑعﺔ ﻟمجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي ،واﻟصادرة في أﺑريل من عام
 2007محل دﻟيل اﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟصادر عام .1998
تعتﺑر إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ "وثائق مرجعيﺔ تقنيﺔ تتضمن أمثلﺔ عامﺔ وصناعيﺔ محددة ﺑشأن
اﻟممارﺳﺔ اﻟصناعيﺔ اﻟجيدة" .وعﻼوة على هذا ،تُحدد إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟقيم اﻟحديﺔ ﻟلمعايير اﻟﺑيئيﺔ ومصادر اﻟتلوث اﻟتي يمﻛن
ﺑاالﺳتناد عليها تقييم اآلثار اﻟﻛميﺔ ﻟلمشروع.
تُعد إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمحدثﺔ مصدراً مرجعيا ً تقنيا ً داعما ً ﻟتطﺑيق معايير األداء اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ،وال ﺳيما في
تلك اﻟنواحي اﻟمرتﺑطﺔ ﺑمعيار األداء  :3منع اﻟتلوث واﻟحد من اآلثار اﻟﺑيئيﺔ ،فضﻼً عن ﺑعض جوانب اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ واﻟمجتمعيﺔ.
تنطﺑقُ اﻹرشادات اﻟعامﺔ ﻟلﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ فضﻼً عن اﻹرشادات اﻟمحددة ﻟقطاع محطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ
على اﻟمشروع اﻟ ُمقترح .وفي حال اختﻼف اﻟقوانين اﻟمحليﺔ عن تلك اﻟمدرجﺔ ضمن إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ فإن اﻟممارﺳﺔ األمثل تملي
على اﻟمشروع وجوب تحقيق ما هو أﻛثر صرامﺔ.
تصنيف اﻟمشروع واﻹفصاح عن تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ
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تحدد مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ فئﺔ مشروع خاصﺔ ﺑﻛل اﺳتثمار ﺑما يتناﺳب مع األخطار اﻟﺑيئيﺔ ﻟذﻟك اﻟمشروع .ال يتم فرز اﻟفئات ﺑاﻟضرورة وفقا ً
ألنواع اﻟمشاريع ،إال أنها تﺳتند على اﻟتفاعﻼت اﻟمتوقعﺔ ﻟلمشروع ضمن ﺑيئته اﻟمحيطﺔ وعلى أخطار ذﻟك اﻟمشروع اﻟناجمﺔ عن آثاره اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ على اﻟمﺳتقﺑﻼت.
ﻟن يتم اﻟﺑت في مﺳأﻟﺔ تصنيف مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﻟلمشروع حتى مرحلﺔ الحقﺔ من اﻟمشروع ،حيث يعتمد ذﻟك على مشارﻛﺔ مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل
اﻟدوﻟيﺔ ،ﻟﻛن وﺑغيﺔ وضع اﻟخطوط اﻟعريضﺔ ﻟنطاق مناﺳب ألعمال تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ،فمن اﻟمفترض أن اﻟمشروع ﺳيندرج ضمن
فئﺔ اﻟمشاريع ( )Aﺑﺳﺑب" ...آثاره اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟﻛﺑيرة اﻟمحتملﺔ على اﻟمجتمع واﻟﺑيئﺔ ،واﻟتي تعد متنوعﺔ ،وغير قاﺑلﺔ ﻟإلصﻼح ،وغير مﺳﺑوقﺔ".
وتنعﻛس اآلثار اﻟناتجﺔ عن تصنيف اﻟمشروع على فترة اﻹفصاح اﻟمطلوﺑﺔ ﺑشأن تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ .ففي حال اعتﺑر اﻟمشروع من
اﻟفئﺔ ( ،)Aفإن مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺳتطاﻟب ﺑفترة إفصاح عن تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ال تقل عن ﺳتين يوماً.

مبادئ خط االستواء
في اﻟراﺑع من يونيو ،2003وقعت  10مصارف من ﺳﺑع دول على مﺑادئ خط االﺳتواء ،واﻟتي تعد مجموعﺔ اختياريﺔ من اﻹرشادات ﻟتقييم
وإدارة اﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ في تمويل اﻟمشاريع .وفي اﻟوقت اﻟراهن ،فقد تﺑنى زهاء  75مؤﺳﺳﺔ ماﻟيﺔ ﻛﺑرى حول اﻟعاﻟم مﺑادئ خط
االﺳتواء .وتنشط هذه اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ في أﻛثر من  100دوﻟﺔ في أنحاء اﻟعاﻟم .وﻛنتيجﺔ ﻟذﻟك ،ﺑاتت مﺑادئ خط االﺳتواء اﻟمعيار اﻟمعتمد في
قطاع تمويل اﻟمشاريع ﻟمعاﻟجﺔ اﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ في تمويل اﻟمشاريع على مﺳتوى اﻟعاﻟمُ .حدثت مﺑادئ خط االﺳتواء عام 2006
(مﺑادئ خط االﺳتواء اﻟنﺳخﺔ اﻟثانيﺔ) ﻟتشمل مشاريع ﺑتﻛلفﺔ رأﺳمال قدره  10مﻼيين دوالر أمريﻛي أو أﻛثر عﺑر جميع قطاعات اﻟصناعﺔ ،وفيما
يلي ﺳرد ﻟلشروط اﻟﺳائدة اﻟمعمول ﺑها في هذا اﻟمشروع.
اﺳتعرضت اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء مﺑادئ خط االﺳتواء عام  ،2011ﻛما وأقرت اﻟنﺳخﺔ األخيرة (مﺑادئ خط
االﺳتواء اﻟنﺳخﺔ اﻟثاﻟثﺔ) في  26أﺑريل  .2013وقد دخلت هذه اﻟمﺑادئ حيز اﻟتنفيذ اﺑتدا ًء من  4يونيو  ،2013حيث من اﻟمزمع تطﺑيقها ﺑصورة
ﻛاملﺔ ﺑحلول  31ديﺳمﺑر .2013
ومن اﻟممﻛن ﻹحدى اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء أن تﺳهم في تمويل ﺑعض نشاطات شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور أو اﻟمجموعﺔ
اﻟمموﻟﺔ.
تتﻛون مﺑادئ خط االﺳتواء اﻟحاﻟيﺔ من اﻟمﺑادئ اﻟعشرة اﻟتاﻟيﺔ:
جدول  1-2مبادئ خط االستواء النسخة الثالثة ()2013
مبدأ
االستواء
المبدأ 1

المبدأ 2

خط

التفاصيل
اﻟمراجعﺔ واﻟتصنيف
يتعين على اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء تصنيف أحد اﻟمشاريع اﻟ ُمقترحﺔ على أﺳاس حجم اآلثار
واﻟمخاطر اﻟمحتملﺔ وفقا ً ﻟمعايير اﻟفرز اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ .وفئات اﻟتصنيف هي:
الفئة ( - )Aوتضم اﻟمشاريع ذات اﻟمخاطر و/أو اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟﻛﺑيرة اﻟمحتملﺔ على اﻟمجتمع واﻟﺑيئﺔ واﻟتي تعد آثار متنوعﺔ،
وغير قاﺑلﺔ ﻟإلصﻼح ،وغير مﺳﺑوقﺔ؛
الفئة ( - )Bوتضم اﻟمشاريع ذات اﻟمخاطر و/أو اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟمحدودة اﻟمحتملﺔ على اﻟمجتمع واﻟﺑيئﺔ واﻟتي تعد قليلﺔ من
حيث عددها وغاﻟﺑا ً ما تقتصر على موقع اﻟمشروع ،فضﻼً عن اﻹمﻛانيﺔ اﻟﻛﺑيرة ﻟتﻼفي تأثيراتها ومعاﻟجتها ﺑﺳهوﻟﺔ عﺑر تداﺑير
اﻟتخفيف من اآلثار اﻟﺑيئيﺔ؛ و
اﻟفئﺔ ( - )Cوتضم المشاريع التي ال تؤثر على البيئة أو ذات األثر البيئي واالجتماعي المحدود.
اﻟتقييم االجتماعي واﻟﺑيئي
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟجميع مشاريع اﻟفئﺔ ( )Aواﻟفئﺔ ( ،)Bيتعين على إحدى اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء مطاﻟﺑﺔ
اﻟعميل ﺑإجراء عمليﺔ تقييم يتناول فيها  -ﺑشﻛل يحوز على رضا تلك اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء
 اﻟمخاطر واآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ذات اﻟصلﺔ ﺑاﻟمشروع اﻟ ُمقترح (واﻟتي قد تشتمل على اﻟقائمﺔ اﻟتوضيحيﺔ ﻟلقضايااﻟمدرجﺔ في اﻟمﺳتند اﻟ ُمقدم رقم  .)2يتعين على وثيقﺔ اﻟتقييم أن تقدم تداﺑير ﻟلحد واﻟتخفيف واﻟتعويض عن اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ
ﺑطريقﺔ مﻼئمﺔ ومتناﺳقﺔ مع طﺑيعﺔ ونطاق اﻟمشروع اﻟ ُمقترح.
ﺳتﻛون وثيقﺔ اﻟتقييم ﺑمثاﺑﺔ تقييم وعرض واف ودقيق وموضوعي ﻟلمخاطر واآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ،ﺳواء أﻛانت معدة من
قﺑل اﻟعميل ،أو االﺳتشاريين ،أو خﺑراء مﺳتقلين .تتضمن وثيقﺔ اﻟتقييم اﻟخاصﺔ ﺑمشاريع اﻟفئﺔ ( )Aومشاريع اﻟفئﺔ (- )B
حﺳب اقتضاء اﻟحاجﺔ  -على تقييم ﻟآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ .وقد يتطلب األمر إجراء دراﺳﺔ تخصصيﺔ أو أﻛثر .وعﻼوة
على هذا ،قد يﻛون من اﻟمناﺳب ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلعميل إﻛمال وثيقﺔ اﻟتقييم اﻟخاصﺔ ﺑمشروعه عﺑر اﻹﺳهاب في إيﻼء اﻟعنايﺔ اﻟﻼزمﺔ
ﻟحقوق اﻹنﺳان اﻟمحددة في حال محدوديﺔ األخطار اﻟجديﺔ .أما ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمشاريع األخرى ،فيمﻛن إجراء تقييم ﺑيئي واجتماعي
محدود أو مرﻛز (مثل اﻟتدقيق اﻟﺑيئي) أو اﻟتطﺑيق اﻟمﺑاشر ﻟعمليﺔ اﻟتحديد اﻟﺑيئيﺔ ،وتطﺑيق معايير اﻟتلوث ومعايير اﻟتصميم
واﻹنشاء.
وفيما يتعلق ﺑجميع اﻟمشاريع في شتى اﻟمواقع األخرى ،وعندما يُتوقع تجاوز االنﺑعاثات اﻟمﺑاشرة وغير اﻟمﺑاشرة من غاز
ثنائي أوﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون عتﺑﺔ  100.000طن ﺳنوياً ،فﺳيتعين حينها إجراء تحليل ﻟلﺑدائل ﻟتقييم ﺑدائل ذات ترﻛيز غازات دفيئﺔ
أقل .ويمﻛن اﻟرجوع إﻟى اﻟملحق  Aالﺳتعراض متطلﺑات تحليل اﻟﺑدائل.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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المبدأ 3

المبدأ 4

المبدأ 5

المبدأ 6

المبدأ 7

اﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمعمول ﺑها
يجب على عمليﺔ اﻟتقييم اﻟتطرق في اﻟمقام األول إﻟى االمتثال ﻟقوانين اﻟﺑلد اﻟمضيف ،واﻟلوائح اﻟتشريعيﺔ ،واﻟتصريحات
اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.
تنشط اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء في أﺳواق مختلفﺔ :حيث يتمتع ﺑعضها ﺑإدارة ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ قويﺔ،
وأنظمﺔ تشريعيﺔ ،وقدرة مؤﺳﺳاتيﺔ مصممﺔ ﻟحمايﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟطﺑيعيﺔ؛ في حين يتمتع اﻟﺑعض اآلخر ﺑقدراته
اﻟتقنيﺔ واﻟمؤﺳﺳاتيﺔ اﻟمتطورة ﻹدارة اﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.
وﺳتتطلب اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء إجراء اﻟتقييم مع تلﺑيﺔ اﻟمعايير اﻟمعمول ﺑها على اﻟنحو اﻟتاﻟي:
 .1فيما يتعلق ﺑاﻟمشاريع اﻟقائمﺔ في اﻟدول اﻟتي تفتقر إﻟى تشريعاتها اﻟﺑيئﺔ اﻟخاصﺔ ،يتعين على إجراءات اﻟتقييم أن
تقيم االمتثال ﻟمعايير األداء اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟمعمول ﺑها حينها (معايير األداء) وإرشادات اﻟﺑيئﺔ
واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي (إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ) (اﻟمﺳتند .)3
 .2أما ﺑخصوص اﻟمشاريع اﻟقائمﺔ في اﻟدول اﻟتي تتمتع ﺑتشريعاتها اﻟﺑيئﺔ اﻟخاصﺔ ،فيتعين على إجراءات اﻟتقييم أن
تقيم االمتثال ﻟقوانين اﻟﺑلد اﻟمضيف ،وﻟوائحه اﻟتشريعيﺔ ،واﻟتصاريح اﻟﻼزمﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.
يتعين على قوانين اﻟﺑلد اﻟمضيف تلﺑيﺔ متطلﺑات اﻟتقييم اﻟﺑيئي و/أو االجتماعي (اﻟمﺑدأ  ،)2خطط وأنظمﺔ اﻹدارة
(اﻟمﺑدأ  ،)4مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ (اﻟمﺑدأ  )5و ،آﻟيات اﻟتظلم (اﻟمﺑدأ .)6
ﺳتحدد إجراءات اﻟتقييم مدى االمتثال اﻟعام أو اﻟخروج اﻟمﺑرر عن اﻟمعايير اﻟمعمول ﺑها ﺑشﻛل يحوز على رضى اﻟمؤﺳﺳات
اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء .وتمثل اﻟمعايير اﻟمعمول ﺑها (اﻟموضحﺔ أعﻼه) اﻟحد األدنى من اﻟمعايير
اﻟمعتمدة من قﺑل اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء .يجوز ﻟلمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ
خط االﺳتواء اﻟمطاﻟﺑﺔ ﺑمتطلﺑات إضافيﺔ ﺑاالﺳتناد إﻟى تقديرها اﻟخاص.
نظام اﻹدارة اﻟﺑيئي واالجتماعي وخطﺔ عمل مﺑادئ خط االﺳتواء
يتعين على اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء مطاﻟﺑﺔ اﻟعميل ﺑتطوير أو اﻟحفاظ على نظام اﻹدارة
اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ فيما يخص جميع مشاريع اﻟفئﺔ ( )Aومشاريع اﻟفئﺔ (.)B
وعﻼوة على هذا ،ﺳيتم إعداد خطﺔ نظام اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ من قﺑل اﻟعميل ﻟمعاﻟجﺔ اﻟقضايا اﻟتي أُثيرت خﻼل عمليﺔ
اﻟتقييم ،فضﻼً عن اﻟقيام ﺑاﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟﻼمتثال ﻟلمعايير اﻟمعمول ﺑها .وفي حال ﻟم يتم االﻟتزام ﺑاﻟمعايير اﻟمعمول ﺑها
على نحو يحوز على رضا اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء ،فﺳيتعين على اﻟعميل وتلك اﻟمؤﺳﺳﺔ
اﻟماﻟيﺔ اﻟتوافق على خطﺔ عمل ﺑشأن مﺑادئ خط االﺳتواء .وتهدف خطﺔ عمل مﺑادئ خط االﺳتواء إﻟى تحديد اﻟثغرات
واالﻟتزامات ﺑغيﺔ تلﺑيﺔ متطلﺑات اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء وفقا ً ﻟلمعايير اﻟمعمول ﺑها.
مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟجميع مشاريع اﻟفئﺔ ( )Aومشاريع اﻟفئﺔ ( ،)Bيتعين على اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء
مطاﻟﺑﺔُ اﻟعميل ﺑإظهار قدر ﻛاف من مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ﺑاعتﺑارها عمليﺔً مﺳتمرة ذات نهج منظم متﻼئم ثقافيا ً مع
اﻟمجتمعات اﻟمتأثرة واﻟجهات اﻟمعنيﺔ األخرى إذا ما دعت اﻟحاجﺔ .يجب على اﻟعميل إجراء عمليﺔ تشاور ومشارﻛﺔ منظمﺔ
فيما يتعلق ﺑاﻟمشاريع ذات اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟﻛﺑيرة اﻟمحتملﺔ على اﻟمجتمعات اﻟمتضررة .ويتعين على اﻟعميل إعداد عمليﺔ
اﻟمشاورة اﻟخاصﺔ ﺑه ﻟتﻼئم  :مخاطر وآثار اﻟمشروع؛ و مرحلﺔ تطور اﻟمشروع؛ واﻟتفضيﻼت اﻟلغويﺔ ﻟدى اﻟمجتمعات
اﻟمتضررة؛ وعمليات اتخاذ قرارهم؛ واحتياجات اﻟفئات اﻟمتأثرة واﻟمتضررة .ينﺑغي أن تخلو هذه اﻟعمليﺔ من اﻟتﻼعب
اﻟخارجي واﻟتدخل واﻹﻛراه واﻟترهيب.
وﺑغرض تﺳهيل مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ،ينﺑغي على اﻟعميل ،وﺑما يتماشى مع آثار ومخاطر اﻟمشروع ،جعل وثائق اﻟتقييم
اﻟمناﺳﺑﺔ في متناول اﻟمجتمعات اﻟمتضررة وﺳواها من اﻟجهات اﻟمعنيﺔ األخرى ،إذا ما دعت اﻟحاجﺔ إﻟى ذﻟك ،في اﻟلغﺔ
اﻟمحليﺔ وﺑطريقﺔ مﻼئمﺔ ثقافياً.
يتعين على اﻟعميل توثيق ،واألخذ ﺑعين االعتﺑار نتائج عمليﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ﺑما في ذﻟك أي إجراءات متفق عليها
ناجمﺔ عن هذه اﻟعمليﺔ .وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمشاريع ذات اﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ واآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ ،فينﺑغي حصول اﻹفصاح في
وقت مﺑﻛر من عمليﺔ اﻟتقييم وقطعيا ً قﺑل ﺑدأ أعمال اﻹنشاء وعلى أﺳاس مﺳتمر.
ويجب على اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء أن تدرك ﺑأن اﻟﺳﻛان األصليين يمثلون اﻟشريحﺔ األﻛثر
تضررا ً من ﺑين اﻟمجتمعات اﻟمتأثرة من اﻟمشروع .يتعين إخضاع اﻟمشاريع اﻟمؤثرة على اﻟﺳﻛان األصليين إﻟى عمليﺔ مشارﻛﺔ
وتشاور مﺳتندة على أﺳاس معرفي ،فضﻼً عن وجوب توافقها مع حقوق ومﺑادئ حمايﺔ اﻟﺳﻛان األصليين اﻟمنصوص عليها
في اﻟقانون اﻟوطني ذي اﻟصلﺔ ،ﺑما في ذﻟك تلك اﻟقوانين اﻟناظمﺔ الﻟتزامات اﻟﺑلد اﻟمضيف ﺑموجب اﻟقانون اﻟدوﻟي .وﺑاﻟتماشي
مع اﻟظروف اﻟخاصﺔ اﻟمنصوص عليها في
معيار األداء  7اﻟخاص ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ (ﻟدى صلتها وفقا ً ﻟما ينص عليه اﻟمﺑدأ  ،)3فإنه يتعين على اﻟمشاريع ذات
اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ على اﻟﺳﻛان األصليين اﻟحصول على موافقتهم اﻟحرة اﻟمﺳﺑقﺔ اﻟمﺳتنيرة.
آﻟيﺔ اﻟتظلم
فيما يتعلق ﺑجميع مشاريع اﻟفئﺔ ( )Aومشاريع اﻟفئﺔ ( ،)Bوحﺳب اقتضاء اﻟحاجﺔ ،فينﺑغي على اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ
اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء أن تطاﻟب اﻟعميل  -وﻛجزء من نظام اﻹدارة اﻟﺑيئي واالجتماعي  -ﺑإنشاء آﻟيﺔ ﻟلتظلم
مصممﺔ الﺳتقﺑال وتﺳهيل حل قضايا اﻟتظلم اﻟمتعلقﺔ ﺑاألداء اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟلمشروع.
ويجب أن يتم تقدير نطاق آﻟيﺔ اﻟتظلم مع أخطار وآثار اﻟمشروع ،فضﻼً عن تأثيرها على اﻟمجتمعات ﺑاعتﺑارها اﻟمﺳتخدم
األﺳاﺳي ﻟلمشروع .وينﺑغي على تلك اآلﻟيﺔ اﻟﺳعي وراء حل اﻟقضايا على اﻟفور ،عﺑر اﻟلجوء إﻟى عمليﺔ تشاوريﺔ مفهومﺔ
وشفافﺔ ومﻼئمﺔ ثقافياً ،يمﻛن اﻟوصول إﻟيها ﺑﺳهوﻟﺔ دوت أي تﻛلفﺔ ،ومن دون أن يترتب عليها عقاب ﻟلجهﺔ اﻟتي أثارت تلك
اﻟقضيﺔ أو اﻟمﺳأﻟﺔ .ﻛما ال يجوز ﻟتلك اآلﻟيﺔ أن تعيق اﻟوصول إﻟى ﺳﺑل اﻹنصاف اﻟقضائيﺔ أو اﻹداريﺔ .ويجب على اﻟعميل
إﺑﻼغ اﻟمجتمعات اﻟمتضررة حول تلك اآلﻟيﺔ في ﺳياق عمليﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ.
مراجعﺔ مﺳتقلﺔ
تمويل اﻟمشروع
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟجميع مشاريع اﻟفئﺔ ( )Aومشاريع اﻟفئﺔ ( ،)Bوحﺳب اقتضاء اﻟحاجﺔ ،يتعين على جهﺔ اﺳتشاريﺔ ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ
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ﻟيس ﻟها صﻼت مﺑاشرة مع اﻟعميل إجرا ُء مراجعﺔ مﺳتقلﺔ ﻟوثيقﺔ اﻟتقييم ،ﺑما في ذﻟك خطط اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ،ونظام
اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ،ووثيقﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ﺑغيﺔ مﺳاعدة اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط
االﺳتواء على اﻟقيام ﺑعمليﺔ االﺳتقصاء اﻟﻼزمﺔ وتقييم االمتثال ﻟمﺑادئ خط االﺳتواء.
ﻛما يتعين على اﻟجهﺔ االﺳتشاريﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمﺳتقلﺔ اقتراح أو طرح وجهﺔ نظرها ﺑخصوص خطﺔ عمل مناﺳﺑﺔ
ﻟمﺑادئ خط االﺳتواء أو اﻹشارة في حال عدم إمﻛانيﺔ االمتثال.
قروض اﻟشرﻛات اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع
ينﺑغي إجراء مراجعﺔ مﺳتقلﺔ من قﺑل جهﺔ اﺳتشاريﺔ ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمشاريع ذات اآلثار اﻟﻛﺑيرة اﻟمحتملﺔ ،حيث
تتضمن تلك اآلثار وال تقتصر على ما يلي:





المبدأ 8

المبدأ 9

المبدأ 10

اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ على اﻟﺳﻛان األصليين
اآلثار اﻟخطيرة على اﻟموئل
اآلثار اﻟﻛﺑيرة على اﻟتراث اﻟثقافي
إعادة اﻟتوطين واﺳعﺔ اﻟنطاق

وفيما يتعلق ﺑقروض اﻟشرﻛات اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع اﻟمندرجﺔ ضمن ﺑاقي اﻟمشاريع من اﻟفئﺔ ( )Aواﻟفئﺔ ( ،)Bوحﺳب اقتضاء
اﻟحاجﺔ ،يجوز ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء اﻟﺑت فيما إذا ﻛان ثمﺔ حاجﺔ ﻹجراء عمليﺔ
مراجعﺔ مﺳتقلﺔ ،أو فيما إذا ﻛان اﻟتقرير اﻟداخلي اﻟمعد من قﺑل اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء يفي
ﺑاﻟغرض .وقد يأخذ ذﻟك في اﻟحﺳﺑان اﻟعمليﺔ االﺳتقصائيﺔ اﻟتي أجرتها مؤﺳﺳﺔ ماﻟيﺔ متعددة أو ثنائيﺔ األطراف أو إحدى
وﻛاالت ائتمان اﻟصادرات اﻟتاﺑعﺔ ﻟمنظمﺔ اﻟتعاون االقتصادي واﻟتنميﺔ إذا دعت اﻟحاجﺔ.
اﻟمواثيق
يُعتﺑر إدماج اﻟمواثيق اﻟمقترنﺔ ﺑاالمتثال أحد عوامل قوة مﺑادئ خط االﺳتواء.
حيث يتعين على اﻟعميل اﻟتعهد في وثائق اﻟتمويل اﻟخاصﺔ ﺑﻛل اﻟمشاريع ﺑاالمتثا ِل ﻟجميع قوانين وأنظمﺔ وتصاريح اﻟﺑلد اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ في جميع اﻟنواحي اﻟجوهريﺔ.
وعﻼوة على هذا ،ينﺑغي على اﻟعميل فيما يتعلق ﺑجميع مشاريع اﻟفئﺔ ( )Aواﻟفئﺔ ( ،)Bأن يتعهد في اﻟوثيقﺔ اﻟماﻟيﺔ ﺑما يلي:
أ .االمتثال ﻟنظام اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ وخطﺔ عمل مﺑادئ خط االﺳتواء (حيث يقتضي األمر) خﻼل عمليﺔ
إنشاء وتشغيل اﻟمشروع في جميع اﻟنواحي اﻟجوهريﺔ؛ و
ب .تقديم تقارير دوريﺔ في صيغﺔ متفق عليها مع اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء (حيث
ينﺑغي أن يتناﺳب تواتر هذه اﻟقوانين مع شدة اآلثار ،أو وفقا ً ﻟما يمليه اﻟقانون ،شريطﺔ أال يقل عن تقرير واحد
ﺳنوياً) ،واﻟمعدة من قﺑل موظفين داخليين أو خﺑراء مﺳتقلين إذ يتعين على تلك اﻟتقارير( )1توثيق االمتثال ﻟنظام
اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ وخطﺔ عمل مﺑادئ خط االﺳتواء (حيث يقتضي األمر)؛ و ( )2توفير عرض يتطرق
ﻟﻼمتثال ﻟلقوانين ،واألنظمﺔ واﻟتصاريح اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمحليﺔ واﻟحﻛوميﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟﺑلد اﻟمضيف؛
ج .فضﻼً عن إيقاف نشاط اﻟمنشآت ،وحﺳب اقتضاء اﻟحاجﺔ ،ﺑما يتماشى مع خطﺔ إيقاف اﻟعمل اﻟمتفق عليها.
وفي حال ﻟم يمتثل اﻟعميل ﺑاﻟمواثيق اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ ،فيتعين حينها على تلك اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ
اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء اﻟعمل مع اﻟعميل على إجراءات تصحيحيﺔ ﻟجعل اﻟمشروع يمتثل مرة أخرى إﻟى أقصى
درجﺔ ممﻛنﺔ .وإذا ما فشل اﻟعميل في االمتثال مرة أخرى ضمن فترة اﻟمهلﺔ اﻟممنوحﺔ ﻟه ،تحتفظ اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ
اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء ﺑحق اﻟلجوء إﻟى ﺳﺑل االنتصاف اﻟقضائيﺔ حﺳب مقتضى اﻟحال.
اﺳتقﻼﻟيﺔ اﻟمراقﺑﺔ وإصدار تقارير
تمويل اﻟمشروع
ﺑغيﺔ تقييم امتثال اﻟمشروع ﻟمﺑادئ خط االﺳتواء وضمان اﺳتمرار عمليﺔ اﻟمراقﺑﺔ وإصدار اﻟتقرير ﺑعد اﻹغﻼق اﻟماﻟي وعلى
مدى فترة اﻟعقد اﻟمنصوص عليها ،يجب على اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء ،فيما يتعلق ﺑمشاريع
اﻟفئﺔ ( )Aومشاريع اﻟفئﺔ ( ،)Bوحﺳب اقتضاء اﻟحاجﺔ ،أن تطاﻟب ﺑتعيين جهﺔ اﺳتشاريﺔ ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ مﺳتقلﺔ أو أن تطلب
من اﻟعميل االحتفاظ ﺑخﺑراء مﺳتقلين مؤهلين وذوي خﺑرة ﻟلتحقق من معلومات اﻟمراقﺑﺔ اﻟخاصﺔ ﺑه واﻟتي ينﺑغي مشارﻛتها مع
اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء.
قروض اﻟشرﻛات اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع
وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمشاريع اﻟتي تتطلب مراجعﺔ مﺳتقلﺔ ﺑموجب اﻟمﺑدأ  ،7يجب على اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط
االﺳتواء اﻟمطاﻟﺑﺔ ﺑتعيين جهﺔ اﺳتشاريﺔ ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ مﺳتقلﺔ ﺑعد اﻹغﻼق اﻟماﻟي ،أو مطاﻟﺑﺔ اﻟعميل ﺑاالحتفاظ ﺑخﺑراء
مﺳتقلين مؤهلين وذوي خﺑرة ﻟلتحقق من معلومات اﻟمراقﺑﺔ اﻟتي ﺳيتم مشارﻛتها مع اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على
مﺑادئ خط االﺳتواء.
إعداد تقارير اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء
متطلﺑات إعداد اﻟتقارير اﻟخاصﺔ ﺑاﻟعميل
وفيما يلي ﺳرد ﻟمتطلﺑات إعداد اﻟتقارير اﻟخاصﺔ ﺑاﻟعميل ،اﻟملحقﺔ ﺑمتطلﺑات اﻹفصاح اﻟمنصوص عليها في اﻟمﺑدأ .5
وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟجميع مشاريع اﻟفئﺔ ( )Aواﻟفئﺔ ( )Bوحﺳب اقتضاء اﻟحاجﺔ:



يضمنُ اﻟعميل اﻟحد األدنى من إمﻛانيﺔ اﻟوصول وتوفر ملخص ﻟتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ على شﺑﻛﺔ
اﻹنترنت.4
ً
يفصح اﻟعميل علنيا عن مﺳتويات انﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ (متضمنﺔ االنﺑعاثات اﻟمﺑاشرة وغير اﻟمﺑاشرة) خﻼل
اﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟلمشاريع اﻟمتﺳﺑﺑﺔ ﺑانﺑعاثات تعادل أﻛثر من  100,000طن من غاز ثنائي أوﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون
ﺳنوياً .ويمﻛن اﻟرجوع إﻟى اﻟملحق ( )Aﻟﻼطﻼع على متطلﺑات إعداد تقرير حول انﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ.
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متطلﺑات إعداد تقارير اﻟمؤﺳﺳات اﻟماﻟيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء
يجب على اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء إعداد تقارير علنيﺔ ،مرة ﺳنويا ً على األقل ،وذﻟك ﺑشأن
اﻟصفقات اﻟتي وصلت إﻟى اﻹغﻼق اﻟماﻟي ،وﺑشأن عملياتها وخﺑرتها في تطﺑيق مﺑادئ خط االﺳتواء مع مراعاة اعتﺑارات
اﻟﺳريﺔ اﻟمناﺳﺑﺔ .حيث ﺳيتوجب على اﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمعنيﺔ اﻟموقعﺔ على مﺑادئ خط االﺳتواء إعداد تقاريرها وفقا ً ﻟلحد
األدنى من متطلﺑات إعداد اﻟتقارير اﻟمفصلﺔ في اﻟملحق .B

تورد اﻟمﺑادئ اﻟمحدثﺔ تفاصيل اﻟمشاريع اﻟمصنفﺔ ضمن اﻟفئﺔ ( )Aأو اﻟفئﺔ ( )Bواﻟتي يتعين عليها إتمام واﻟﻛشف عن تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ .وتحدد هذه اﻟعمليﺔ اآلثار واﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (ﺑما في ذﻟك معايير اﻟعمل واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ) ﻟلمشروع اﻟ ُمقترح ضمن
منطقﺔ تأثيره .ﻛما ينﺑغي ﻟذﻟك اﻟتقييم تقديم تداﺑير ﻟإلدارة واﻟحد من اآلثار اﻟﺑيئيﺔ ذات اﻟصلﺔ واﻟمتناﺳﺑﺔ مع طﺑيعﺔ وحجم اﻟمشروع اﻟ ُمقترح.
ومن اﻟمرجح تصنيف "مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" وفقا ً ﻟفئات اﻟمشاريع اﻟخاصﺔ ﺑمﺑادئ خط
االﺳتواء (وﺑاﻟتماشي مع عمليﺔ اﻟتصنيف اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ) ضمن فئﺔ اﻟمشاريع ( )Aنظرا ً الحتمال وجود مخاطر و/أو آثار ﺳلﺑيﺔ
ﻛﺑيرة محتملﺔ على اﻟمجتمع واﻟﺑيئﺔ واﻟتي تعد متنوعﺔ ،وغير قاﺑلﺔ ﻟإلصﻼح ،وغير مﺳﺑوقﺔ .وقد تم تجهيز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑيئيﺔ االﺳتﻛشافيﺔ وتقييم
اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ وﺳيتم إعدادهما ﻟضمان إجراء عمليﺔ تقييم شاملﺔ ﺑما يتماشى مع متطلﺑات "مشاريع اﻟفئﺔ (.")A

 2.2اإلرشادات والمبادئ المعمول بها
على المستوى الوطني
ينص هذا اﻟقﺳم على اﻟتشريعات ذات اﻟصلﺔ اﻟمﺑاشرة ﺑاالمتثال اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟواجب االﻟتزام ﺑه من قﺑل جميع األطراف اﻟمشارﻛﺔ في
اﻟمشروع طوال مرحلﺔ اﻟتخطيط واﻹنشاء واﻟتشغيل .وتتضمن هذه اﻟتشريعات )1( :تلك اﻟتشريعات اﻟصادرة عن وزارة اﻟﺑيئﺔ ( اﻟقوانين
واألنظمﺔ اﻟتشريعيﺔ واﻟتعليمات) ،و ( )2اﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ ذات اﻟصلﺔ اﻟصادرة عن اﻟوزارات األخرى اﻟمعنيﺔ (اﻟقوانين واألنظمﺔ اﻟتشريعيﺔ
واﻟتعليمات واﻟمعايير).
يورد اﻟجدول أدناه اﻟتشريعات األﺳاﺳيﺔ واﻟجهﺔ اﻟمشرعﺔ /اﻟﻛيان فيما يتعلق ﺑجميع اﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟتي تتم دراﺳتها وتقيمها ضمن
تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ .وﺳتتم اﻹشارة خﻼل اﻟفصول اﻟتاﻟيﺔ إﻟى اﻟشروط اﻟمنصوص عليها في اﻟتشريعات تحت ﻛل اﻟمعايير ذات اﻟصلﺔ.
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الجدول  2-2الالئحة والمعايير البيئية األردنية
الجهة أو الكيان المسؤول والتشريعات ذات الصلة

المعايير



جودة اﻟهواء



-



اﻟضوضاء واالهتزاز

-

اﻟترﺑﺔ
اﻟجوفيﺔ

واﻟجيوﻟوجيا

واﻟمياه

إدارة اﻟمياه ومياه اﻟصرف



-

وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006
نظام حمايﺔ اﻟهواء رقم  28ﻟعام 2005
مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات واﻟمقاييس األردنيﺔ
اﻟمواصفات اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ رقم  1140-2006جودة اﻟهواء اﻟمحيط
اﻟمواصفات اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ  1189-2006اﻟﺤﺪود اﻟقﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑها ﻟﻤلﻮثات اﻟهﻮاء اﻟﻤﻨﺒعﺜﺔ
مﻦ اﻟﻤﺼادر اﻟﺜاﺑﺘﺔ
وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006
تعليمات اﻟحد واﻟوقايﺔ من اﻟضجيج ﻟعام 2003
وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006
نظام حماية التربة رقم ( )25لعام 2005
وزارة اﻟمياه واﻟري
قاﻨون ﺴﻟطﺔ اﻟﻤﯿاه رقم  18ﻟعام  1988وتعديﻼته
ﻨظام ﻤراقﺒﺔ اﻟﻤﯿاه اﻟﺠوفﯿﺔ رقم  85ﻟعام  2002وتعديﻼته
ﺘعلﯿﻤات ﺒﺸأن ﺤﻤاﯿﺔ اﻟﻤﺼادر اﻟﻤاﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟغاﯿات اﻟﺸرب ﻟعام 2006

 وزارة اﻟصحﺔ
 قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم  47ﻟعام 2008
اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ واﻟخطرة

اﻹيﻛوﻟوجيا واﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي


-

مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات واﻟمقاييس األردنيﺔ
اﻟمعيار األردني  202-2007اﻟمياه :اﻟﻤﯿاه اﻟعادﻤﺔ اﻟﺼﻨاعﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺼلﺤﺔ
اﻟمعيار األردني  202-2007اﻟمياه :مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمنزﻟيﺔ اﻟمﺳتصلحﺔ
وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006
نظام إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ رقم ( |)27ﻟعام 2005
نظام إدارة اﻟمواد اﻟضارة واﻟخطرة ونقلها وتداوﻟها رقم ( )24ﻟعام ،2005
تعليمات إدارة اﻟزيوت اﻟمﺳتهلﻛﺔ وتداوﻟها ﻟعام ،2003
تعليمات إدارة وتداول اﻟنفايات اﻟخطرة ﻟعام 2003

 مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات واﻟمقاييس األردنيﺔ
 المواصفة القياسية األردنية رقم  431/1985والخاصة باالحتياطات الوقائية لخزن المواد الخطرة وزارة اﻟﺑيئﺔ:
 قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006 وزارة اﻟزراعﺔ
 قانون اﻟزراعﺔ رقم  44ﻟعام 2002نظام تصنيف اﻟطيور واﻟحيوانات اﻟﺑريﺔ اﻟمحظور صيدها رقم  43ﻟعام 2008

اﻟجوانب
واالقتصاديﺔ

االجتماعيﺔ

حرﻛﺔ اﻟمرور واﻟنقل

اﻟتراث اﻟثقافي واآلثار

ال ينطﺑق




وزارة اﻟنقل
قانون اﻟﺳير رقم  49ﻟعام 2008
نظام تﺳجيل وترخيص اﻟمرﻛﺑات رقم  104ﻟعام 2008؛
نظام اﻟحد األقصى ألﺑعاد وأوزان وإجماﻟي قوة اﻟمحرك ﻟلمرﻛﺑات رقم  42ﻟعام 2002؛ و
تعليمات تحديد اﻟﺳرعﺔ على اﻟطرق ﻟعام .2002
دائرة اآلثار اﻟعامﺔ

قانﻮن االثار رقﻢ  21ﻟعام  1988وتعﺪيﻼته رقﻢ  23ﻟعام 2004
اﻟمعاﻟم اﻟطﺑيعيﺔ واﻟﺑصريﺔ
اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ

ال ينطﺑق
 وزارة اﻟعمل
 قانون اﻟعمل رقم  8ﻟعام  1996وتعديﻼته -نظام اﻟوقايﺔ واﻟﺳﻼمﺔ من اآلالت واﻟماﻛينات اﻟصناعيﺔ ومواقع اﻟعمل رقم  43ﻟعام  1998وتعديﻼته
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-

نظام تشﻛيل ﻟجان ومشرفي اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ رقم  7ﻟعام 1998
تعليمات حمايﺔ اﻟعاملين من مخاطر ﺑيئﺔ اﻟعمل
نظام اﻟعنايﺔ اﻟطﺑيﺔ اﻟوقائيﺔ واﻟعﻼجيﺔ ﻟلعمال في اﻟمؤﺳﺳات رقم  42ﻟعام  1998وتعديﻼته
نظام رﺳوم تصاريح عمل اﻟعمال غير األردنيين وتعديﻼته رقم  36ﻟعام 1997ووتعديﻼته
وزارة اﻟصحﺔ
قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم  47ﻟعام 2008

واﻟﺳﻼمﺔ

تعليمات (الحد من األضرار الصحية الناجمة عن الوحدات السكنية للتجمعات العمالية) رقم ( )1لعام
2013

 وزارة اﻟﺑيئﺔ
 قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006 وزارة اﻟصحﺔ

اﻟمجتمع
واألمن

واﻟصحﺔ

2.2.1

االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية واإلقليمية التي صادق عليها األردن

قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم  47ﻟعام 2008

يُعتﺑر األردن طرفا ً في اﻟعديد من االتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟمﺳائل اﻟﺑيئيﺔ ،ومدرج أدناه ﺑعض األمثلﺔ ذات اﻟصلﺔ:








اتفاقيﺔ األمم اﻟمتحدة اﻹطاريﺔ ﺑشأن تغير اﻟمناخ وﺑروتوﻛول ﻛيوتو ﻟعام ()1997؛
اتفاقيﺔ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي ()1992؛
اتفاقيﺔ مﻛافحﺔ اﻟتصحر في اﻟﺑلدان اﻟتي تعاني من اﻟجفاف اﻟشديد و /أو من اﻟتصحر ،وﺑخاصﺔ في أفريقيا ()1994؛
اتفاقيﺔ ﺑازل ﺑشأن اﻟتحﻛم في نقل اﻟنفايات اﻟخطرة عﺑر اﻟحدود واﻟتخلص منها ()1989؛
ﺑروتوﻛول مونتلاير ﺑشأن اﻟمواد اﻟتي تﺳتنفد طﺑقﺔ األوزون ()1987؛
اتفاقيﺔ ﺳتوﻛهوﻟم ﺑشأن اﻟملوثات اﻟعضويﺔ اﻟثاﺑتﺔ ()2001؛ و
اتفاقيﺔ روتردام ﺑشأن تطﺑيق إجراء اﻟموافقﺔ اﻟمﺳﺑقﺔ عن علم على مواد ﻛيميائيﺔ ومﺑيدات آفات معينﺔ خطرة متداوﻟﺔ في اﻟتجارة اﻟدوﻟيﺔ
(.)1998

وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ما ﺳﺑق ،فإن األردن يﺳاهم في اﻟمنظمات اﻹقليميﺔ واﻟدوﻟيﺔ األخرى اﻟتي تهتم ﺑحمايﺔ اﻟﺑيئﺔ واﻟمحافظﺔ على اﻟموارد اﻟطﺑيعيﺔ ،مثل
ﺑرنامج األمم اﻟمتحدة ﻟلﺑيئﺔ ،ومنظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟعاﻟميﺔ ،منظمﺔ األغذيﺔ واﻟزراعﺔ ﻟألمم اﻟمتحدة ،واﻟمنظمﺔ اﻟعاﻟميﺔ ﻟألرصاد اﻟجويﺔ ،واﻟيونيﺳﻛو.

2.2.2

إرشادات المقرضين

EBRD
يلتزم اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ في تعزيز "ممارﺳات ﺳليمﺔ ومﺳتدامﺔ ﺑيئياً" (اﻟمرجع :اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ،
اﻟﺳياﺳات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ .)2014 ،ومن اﻟ ُم َّ
ﺳلم ﺑه أن اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ال يحدد معاييره اﻟﺑيئيﺔ وإرشاداته ﻟلمشاريع .ومع
ذﻟك’ ،وﻟﻛون األردن دوﻟﺔ موقعﺔ على اﻟمﺑادئ األوروﺑيﺔ ﻟلﺑيئﺔ’ ،فإن اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ‘ ملتزم ﺑتعزيز اعتماد اﻟمﺑادئ اﻟﺑيئيﺔ

في االتحاد األوروﺑي ،واﻟممارﺳات واﻟمعايير األﺳاﺳيﺔ في تمويل مشاريع اﻟﺑنك ،وذﻟك حيث يمﻛن تطﺑيقها على اﻟمشروع ﺑغض اﻟنظر عن اﻟموقع
اﻟجغرافي .عند وجود اختﻼف أنظمﺔ اﻟﺑلد اﻟمضيف عن اﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ األﺳاﺳيﺔ في االتحاد األوروﺑي ،فمن اﻟمتوقع ﻟلمشاريع أن تلﺑي اﻟمعايير
األﻛثر صرامﺔ’ (اﻟمرجع :اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ،اﻟﺳياﺳات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.)2014 ،
معايير االتحاد األوروﺑي وأفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ

يتعهد اﻟعمﻼء ﺑهيﻛلﺔ اﻟمشاريع ﺑما يفي ﺑاﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ األﺳاﺳيﺔـ ذات اﻟصلﺔ في االتحاد األوروﺑي ،حيث ما أمﻛن تطﺑيقها على مﺳتوى اﻟمشروع.
يطلب من ﺑعض اﻟمشاريع اﻟتي تﻛون ﺑﺳﺑب طﺑيعتها وحجمها وتخضع إﻟى اﻹرشادات األورﺑيﺔ ﺑشأن اﻟتعليمات اﻟصناعيﺔ يطلب منها اﻟوفاء
ﺑمعايير االتحاد األوروﺑي وأفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاالنﺑعاثات واﻟتصريفات ذات اﻟصلﺔ ﺑصرف اﻟنظر عن موقعها (متطلب أداء اﻟﺑنك
األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ .)2014،3
في حاﻟﺔ عدم وجود معايير االتحاد األوروﺑي

في حاﻟﺔ عدم وجود معايير ﺑيئيﺔ أﺳاﺳيﺔ خاصﺔ ﺑاالتحاد األوروﺑي على مﺳتوى اﻟمشروع يتعين على اﻟعميل أن يقوم ﺑاالتفاق مع اﻟﺑنك األوروﺑي
ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ﺑتحديد معايير ﺑيئيﺔ أخرى مﻼئمﺔ ﺑما يتطاﺑق مع  .GIPﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يتم تصميم اﻟمشاريع ﺑما يتماشى مع اﻟقوانين
اﻟمحليﺔ اﻟمطﺑقﺔ ويتم اﻟمحافظﺔ عليها واﻟعمل ﺑها وفقاً ﻟمتطلﺑات اﻟقوانين واﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ .عند اختﻼف تنظيمات اﻟدوﻟﺔ اﻟمضيفﺔ فيما يتعلق
ﺑاﻟمﺳتويات واﻹجراءات اﻟموضحﺔ ﺑموجب اﻟمتطلﺑات اﻟﺑيئيﺔ في االتحاد األوروﺑي أو أي معايير ﺑيئيﺔ صحيحﺔ يتم تحديدها يُتوقع من اﻟمشاريع
ﺑاﻟوفاء ﺑتلك اﻟمعايير اﻟتي تﻛون أﻛثر صرامﺔ (متطلب أداء اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ .)2014 ،3
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متطلﺑات اﻟعماﻟﺔ واﻟعمل

يُطلب من اﻟمشاريع اﻟتي تنطوي على وجود مرافق وعمليات جديدة اﻟوفاء ﺑاﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ األﺳاﺳيﺔ ﻟﻼتحاد األوروﺑي أو أي معايير ﺑيئيﺔ أخرى
يتم االتفاق عليها ،وﻛذﻟك اﻟوفاء ﺑاﻟمتطلﺑات اﻟتنظيميﺔ اﻟوطنيﺔ منذ اﻟﺑدايﺔ (متطلب أداء اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ .) 2014،3
يُطلب من اﻟمشاريع أن تفي ﺑاﻟحد األدنى ﺑـ ( )1قوانين اﻟعمل اﻟمحليﺔ ،واﻟضمان االجتماعي ،وقوانين اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ( )2اﻟمﺑادئ
واﻟمعايير اﻟرئيﺳيﺔ اﻟموضحﺔ في معاهدات منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ (متطلب أداء اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ .) 2014،2
إرشادات البيئية والصحة والسالمة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية
فيما يخص اﻟتوجيهات اﻟمحددة اﻟمتعلقﺔ ﺑمﻛافحﺔ اﻟظروف اﻟخارجيﺔ اﻟﺑيئيﺔ (مثل ،انﺑعاثات اﻟهواء ،ونوعيﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ ..إﻟخ) ،فقد حددت
مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ هذه اﻟمعايير من منطلق اﻹرشادات اﻟعامﺔ واﻹرشادات اﻟخاصﺔ ﺑﻛل قطاع على حدا
وخﻼصﺔ اﻟقول ،تجدر اﻹشارة إﻟى أن إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟتاﻟيﺔ تعد إرشادات وثيقﺔ اﻟصلﺔ ﺑهذا اﻟمشروع
إرشادات عامﺔ ﻟلﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ،اﻟﺑيئﺔ:
o

انﺑعاثات اﻟهواء ،وجودة اﻟهواء اﻟمحيط؛

o

اﻟحفاظ على اﻟطاقﺔ؛

o

اﻟمياه اﻟعادمﺔ ،وجودة اﻟمياه اﻟمحيطﺔ؛

o

اﻟمحافظﺔ على اﻟمياه؛

o

إدارة اﻟمواد اﻟخطرة؛

o

إدارة اﻟمخلفات؛

o

اﻟضجيج؛ و

o

األرضي اﻟملوثﺔ.

توجيهات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ ،اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟوظيفيﺔ:
o

تصميم وعمل اﻟمنشأة ﺑوجه عام؛

o

االتصاالت واﻟتدريب؛

o

األخطار اﻟﺑدنيﺔ؛

o

األخطار اﻟﻛيميائيﺔ؛

o

األخطار اﻟﺑيوﻟوجيﺔ؛

o

األخطار اﻹشعاعيﺔ؛

o

معدات اﻟحمايﺔ اﻟشخصيﺔ ()PPE؛

o

ﺑيئﺔ األخطار اﻟخاصﺔ؛

o

اﻟمراقﺑﺔ

اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمجتمعيﺔ:
o

توعيﺔ اﻟمياه وتوافرها

o

اﻟﺳﻼمﺔ اﻟهيﻛليﺔ ﻟﺑنيﺔ اﻟمشروع اﻟتحتيﺔ؛

o

ﺳﻼمﺔ اﻟحياة واﻟحرائق ()L&FS

o

ﺳﻼمﺔ اﻟمرور

o

نقل اﻟمواد اﻟخطرة

o

منع األمراض

o

االﺳتعداد واالﺳتجاﺑﺔ في اﻟطوارئ

اﻹنشاء وإنهاء اﻟخدمﺔ
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o

اﻟﺑيئﺔ

o

اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصح اﻟوظيفيﺔ؛

o

اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمجتمعيﺔ.

إرشادات قطاع اﻟصناعﺔ:
o

3

محطات توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ

وصف المشروع

 3.1مسوغات المشروع
تُعزى متطلﺑات هذا اﻟمشروع إﻟى إغﻼق محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ واﻟنمو اﻟمتزايد على طلب اﻟﻛهرﺑاء في األردن .يتماشى هذا
اﻟمشروع مع اﺳتراتيجيﺔ األردن ﻟلطاقﺔ (اﻟتي أُقرت عام  ،)1967وترﻛز على ’إنشاء أنظمﺔ طاقﺔ حديثﺔ وموثوقﺔ ﺑناء على وجود محطات طاقﺔ

مرﻛزيﺔ ﻛﺑيرة ،وشﺑﻛات ﻛﺑيرة موثوقﺔ ﻟلجهد اﻟﻛهرﺑائي ،وتزويد اﻟﻛهرﺑاء في ﻛافﺔ اﻟمناطق اﻟريفيﺔ ورﺑطها مع اﻟدول اﻟمجاورة‘.
ﻟذا ،ﺳيقدم اﻟمشروع اﻟ ُمقترح مصدر طاقﺔ أﻛثر نظافﺔ من اﻟمحطات اﻟﺳاﺑقﺔ وﺑﻛفاءة تشغيليﺔ ُمحﺳَّنﺔ إﻟى درجﺔ أﻛﺑر (اﻟﻛفاءة اﻟتقديريﺔ ﺳتﻛون
ﺑواقع  ،49.6% (LHVصافي  -تشغيل ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي)) .تتمثل اﻟتغييرات األﺳاﺳيﺔ عن اﻟمحطﺔ اﻟرئيﺳيﺔ ﺑاﻟتقنيﺔ (أي ،تُورﺑينات اﻟغاز،
وموﻟدات ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ،واﻟتورﺑينات اﻟﺑُخاريﺔ مقاﺑل اﻟمراجل اﻟتقليديﺔ) واﻟوقود اﻟذي يُقدم عمليات تشغيل أﻛثر نظافﺔ ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي
ﺑاﻟمقارنﺔ مع زيت اﻟوقود اﻟثقيل.
قُدم ُمقترح اﻟمشروع ﺑاﻟﻛامل في شهر نوفمﺑر  ،2014وتضمن تصميم اﻟموقع اﻟحاﻟيُ .منحت موافقﺔ وزارة اﻟطاقﺔ واﻟثروة اﻟمعدنيﺔ ومجلس
اﻟوزراء على اﻟمشروع (ﺑما في ذﻟك األرض) ﺑتاريخ  7يوﻟيو  .2015أُعطيت هذه اﻟموافقﺔ ﺑعد دراﺳﺔ تصميم اﻟمشروع وقيام شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء
اﻟوطنيﺔ (اﻟتي عُهد إﻟيها تفريغ مخزون اﻟطاقﺔ) ﺑإجراء دراﺳات ﺑُنيت على موقع هذا اﻟمشروع حول تدفق اﻟزيادة في اﻟطلب.

 3.2موقع المشروع
يقع اﻟمشروع في محافظﺔ اﻟزرقاء شماﻟي األردن ،وتﺑعد مﺳافﺔ  31ﻛم شمال شرق اﻟعاصمﺔ عمان .ﺳيتم تخصيص اﻟمشروع اﻟمقترح ﺑأﻛمله
ضمن قطعﺔ األرض اﻟتي تعود ملﻛيتها إﻟى شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ في محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ،وتﺑلغ مﺳاحتها اﻹجماﻟيﺔ
 282.000متر مرﺑع ( 28.2هﻛتار) .يشمل اﻟمشروع تطوير محطﺔ تورﺑين غازي ﺑدورة مرﻛﺑﺔ على أرض مهجورة وغير مﺳتخدمﺔ.
يقع اﻟمشروع على مﺳافﺔ  4ﻛم شمال شرق مرﻛز مدينﺔ اﻟزرقاء (اﻟمدينﺔ اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمحافظﺔ اﻟزرقاء) ،وعلى مﺳاحﺔ تضم عدة منشآت صناعيﺔ
وتجاريﺔ ﺑما في ذﻟك مصفاة تﻛرير ﺑتروﻛيماويﺔ ،ومنشآت ﻟصناعﺔ اﻟفوالذ .تقع منطقﺔ اﻟهاشميﺔ (اﻟﺳﻛنيﺔ واﻟتجاريﺔ) شمال اﻟموقع اﻟمقترح.
ترتﺑط اﻟزرقاء على نحو جيد ﺑعمان ،واﻟموقع محاذ ﺑصورة مﺑاشرة ﻟطريق أﺳاﺳي يمتد من وﺳط اﻟزرقاء ﺑاتجاه شمال األردن .يمﻛن اﻟوصول
إﻟى اﻟمشروع عﺑر طريق اﻟشاحنات اﻟممتد شماالً من اﻟطريق اﻟﺳريع.
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الشكل  1-3منطقة المشروع :محليًا

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
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الشكل  2-3منطقة المشروع :إقليميًا

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
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شكل  3-3مشروع اإلحداثيات

جدول 1 -3مشروع اإلحداثيات
المعرف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الدرجات ،الدقائق ،الثواني
خط الطول
خط العرض
 "32° 7'27.26شمال
 "32° 7'22.27شمال
 "32° 7'15.87شمال
 "32° 7'15.50شمال
 "32° 7'20.45شمال
 "32° 7'18.91شمال
 "32° 7'11.75شمال
 "32° 7'9.44شمال
 "32° 7'6.94شمال
 "32° 7'5.34شمال
 "32° 7'6.99شمال
 "32° 7'1.70شمال
 "32° 7'2.25شمال
 "32° 7'7.88شمال
 "32° 7'19.28شمال

 "36° 7'12.88شرق
 "36° 7'21.63شرق
 "36° 7'26.34شرق
 "36° 7'28.71شرق
 "36° 7'33.12شرق
 "36° 7'35.15شرق
 "36° 7'38.13شرق
 "36° 7'46.13شرق
 "36° 7'47.51شرق
 "36° 7'47.01شرق
 "36° 7'39.44شرق
 "36° 7'37.76شرق
 "36° 7'35.35شرق
 "36° 7'35.73شرق
 "36° 7'15.65شرق
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شكل 3ـ 4تصميم المشروع ـ عام (المشروع باللون األزرق ،المناطق اإلنشائية باللون األخضر)
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 3.3حالة الموقع واستخدام األرض في المنطقة التاريخية
ﺳيتم ﺑناء اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ على أرض صناعيﺔ مﺳتأجرة من شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ .وﺳيتم فصل اﻟمشروع ماديًا ووظيفيًا عن HTPS
ﺑحيث يﻛون قائ ًما ﺑذاته تما ًما .على ﺳﺑيل اﻟمثال ،ﺳيﻛون ﻟه مدخله اﻟخاص ومصدر وقود وإمدادات مياه منفصل وأمن منفصل .ﺳوف يتم تأجير
األرض ﻟلمشروع من شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ إﻟى اﻟشرﻛﺔ اﻟقائمﺔ ﺑأعمال اﻟمشروع .تﺑلغ مﺳاحﺔ اﻟمشروع اﻹجماﻟيﺔ  149.992متر مرﺑع
(راجع اﻟمرفق  Oﻟلوقوف على تفاصيل مﺳاحﺔ األرض ،وحجمها)
يحد اﻟموقع جدار خرﺳاني تاﺑع ﻟمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ على طول حدوده اﻟشماﻟيﺔ واﻟشرقيﺔ واﻟغرﺑيﺔ .يدل ﺳياج األﺳﻼك على
اﻟحدود مع مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ على طول اﻟحدود اﻟجنوﺑيﺔ .توجد عدة نقاط مراقﺑﺔ أمنيﺔ في اﻟمواقع االﺳتراتيجيﺔ على طول
خط اﻟحدود اﻟثاﺑت ،ووﻛان ﺑها أيضا ً اﻟعديد من آﺑار اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ومضخات خطوط أناﺑيب اﻟمياه في اﻟموقع ،وﻟﻛنها أعلقت منذ ذﻟك
اﻟحين .ﻛانت اآلﺑار اﻟجوفيﺔ واﻟمرافق اﻟتاﺑعﺔ ﻟها تﺳتخدم ﺳاﺑقا ً ﻟتزويد اﻟمياه إﻟى عمق يﺑلغ  80مترا ً ﻟعمليات محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ .تدخل خطوط أناﺑيب اﻟمياه اﻟتي تزود ﺑمياه اﻟشرب اﻟصاﻟحﺔ إﻟى اﻟمنشأة اﻟحاﻟيﺔ واﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ ﻟلموقع اﻟمقترح من أقصى اﻟنقطﺔ
اﻟشرقيﺔ ﻟألرض اﻟمملوﻛﺔ .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك هناﻟك ثﻼث خطوط علويﺔ ألعمدة اﻟﻛهرﺑاء اﻟتي توجد قواعدها ضمن حدود اﻟمشروع (ﺳتظل هذه
قيد االﺳتخدام ألغراض مشروع .)CCGT
تم إجراء مزيد من اﻟمناقشات األخرى ﺑشأن اﻟﺳمات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ األﺳاﺳيﺔ ﻟمنطقﺔ اﻟمشروع ومدى عﻼقﺔ ذﻟك ﺑتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ وتقديمها في اﻟفصول األخيرة من تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (اﻟمجلد .)2
لوحة  1-3خطوط أنابيب المياه القادمة على طول الحدود الجنوبية للموقع
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لوحة  2-3اثنان من ثالث أعمدة الكهرباء يقعان ضمن حدود المشروع

يمﻛن تقﺳيم اﻟمشروع ﺑصورة عمليﺔ إﻟى أرﺑعﺔ أقﺳام رئيﺳيﺔ ﺑناء على االﺳتخدامات اﻟتشغيليﺔ اﻟمقترحﺔ ﻟتلك اﻟمناطق .وهي مدرجﺔ وفقا ً ﻟصور
األقمار اﻟصناعيﺔ اﻟموضحﺔ أدناه.
الشكل  2أقسام موقع المشروع الخمسة ( :)5مشروع محطة الزرقاء باللون األرجواني

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
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أقﺳام اﻟموقع (وفقا ً ﻟصور األقمار اﻟصناعيﺔ أعﻼه):

.1

تورﺑين اﻟغاز ،موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ،تورﺑين اﻟﺑخار ومنطقﺔ محطﺔ اﺳتﻼم اﻟغاز

.2

منطقﺔ مﻛثف اﻟهواء اﻟ ُمﺑرد

.3

صهاريج تخزين وقود اﻟزيت واﻟماء االحتياطي

.4

حوض اﻟتﺑخر

ملحوظﺔ :تم إجراء تقﺳيم اﻟموقع إﻟى مقاطع وفقاً ﻟألرقام اﻟمﺑينﺔ أعﻼه فقط ﻟمﺳاعدة في تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ على تقديم اﻟشروحات
اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟمناطق اﻟتي تشﻛل مجتمع ًﺔ موقع اﻟمشروع .تقﺳيم اﻟموقع إﻟى أجزاء ﺑهذه اﻟطريقﺔ ال يتماشى مع رﺳومات اﻟتصميم األخرى أو مع
اﻟوثائق اﻟفنيﺔ أو اﻟهندﺳيﺔ .أي إشارة إﻟى أقﺳام اﻟموقع يجب أن تتم ﺑصورة مشترﻛﺔ مع تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.
ترتﺑط اﻟتوصيفات اﻟموضحﺔ أدناه واﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع ﺑاألقﺳام اﻟمذﻛورة أعﻼه ،وفقا ً ﻟألرقام وصور األقمار اﻟصناعيﺔ ذات اﻟصلﺔ.
ﻟوحظ أن ممرات اﻟوصل ﺑين أقﺳام اﻟموقع  1و ،3و 3و ،4هي ﺑاﻟفترة اﻟحاﻟيﺔ أﺳطح ﻟطرق صلﺑﺔ دون وجود أي خصائص محددة تثير
اﻟمخاوف.
مقطع الموقع 1
اﻟنصف اﻟشرقي من مقطع اﻟموقع  1قد اﺳتخدم ﺳاﺑقا ً ﻛمنطقﺔ تخزين خردة مؤقتﺔ ﻟمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .غاﻟﺑيﺔ اﻟمخلفات اﻟتي تم
تخزينها في هذه اﻟمنطقﺔ هي معادن ،إال أنه ﻟوحظ في عام  2012أن تلك اﻟمنطقﺔ ﻟم تحتوي على أي نفايات خطرة (مثل ﺑراميل وقود فارغﺔ ،أو
قطع ميﻛانيﻛيﺔ).
خﻼل زيارة إﻟى اﻟموقع في أغﺳطس  ،2012ﻟوحظ أن اﻟمﻛان قد أُخلي و ُمهد إﻟى حد ﻛﺑير ،إال أن قﺳم ﻛﺑير من اﻟمخلفات اﻟتي ﻛانت موجودة في
اﻟموقع دُفعت إﻟى أطرافه .تصادفت اﻟزيارة مع إجراء مﺳح جيوتقني ،ومﺳح ﻟتحديد جودة اﻟترﺑﺔ في تلك اﻟفترة ﺑﺳﺑب وجود ﺑعض اﻟمخلفات
اﻟخطرة اﻟتي تم تحديدها واﻟ ُمخزنﺔ على األرض اﻟمفتوحﺔ.
في أعقاب عام  ،2012تم اﻟعمل على إعادة تأﺳيس مناطق االﺳتخدام اﻟمخصصﺔ ﻟتخزين اﻟخردة غير اﻟخطرة .إال أنه في  5مارس  2016تمت
إزاﻟﺔ جميع اﻟخردة .ﺑعد إزاﻟﺔ اﻟخردة ،تراجعت اﻟطﺑقﺔ اﻟعلويﺔ من أﺳطح اﻟترﺑﺔ وتراﻛمت في نفس اﻟمنطقﺔ .ﺳيتم إزاﻟﺔ نواتج اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ من
اﻟموقع ،مع اﻟطﺑقﺔ اﻟعليا من اﻟترﺑﺔ وﺳيتم اﻟتخلص منها في مﻛب اﻟﺳواقﺔ أو اﻟغﺑاوي ﻟطمر اﻟنفايات اﻟخطرة .ويتم تشغيل اﻟمﻛﺑين من قﺑل اﻟﺑلديات
اﻟمعنيﺔ ﺑﻛل منهما تحت إشراف وزارة اﻟﺑيئﺔ .ﻛﻼ اﻟمﻛﺑين اﻟمخصصين ﻟطمر اﻟنفايات اﻟخطرة مﺑطن ﻟتوفير اﻟحمايﺔ األﺳاﺳيﺔ ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه
اﻟجوفيﺔ من اﻟنفايات ومياه اﻟرشح.
اﻟنصف اﻟشرقي من مقطع اﻟموقع  1ﺑقي خاﻟيا ً ﻟعدة ﺳنوات ،وأُدرج في مﺳح جودة اﻟترﺑﺔ عام  .2012ﻟوحظ أن مﺳح جودة اﻟترﺑﺔ اﻟذي أُجري
عام  2012ﻟم يحدد تجاوزات ﺑاﻟمقارنﺔ مع إرشادات اﻟعمل اﻟهوﻟنديﺔ اﻟخاصﺔ ﺑجودة اﻟترﺑﺔ رغم وجود مﺳتويات ملحوظﺔ من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ اﻟتي
تم تحديدها في تلك اﻟتُرب .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك شُوهدت عدة ﺑقع صغيرة من اﻟنفط تنتشر من اﻟهيدروﻛرﺑون وقد تمت معاﻟجتها في تلك اﻟفترة.
يحتوي مقطع اﻟموقع  1على خطوط علويﺔ ﻟنقل اﻟﻛهرﺑاء عند جهﺔ اﻟحدود اﻟشماﻟيﺔ اﻟشرقيﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى وجود خطوط أناﺑيب تمتد على طول
خط ﺳياج اﻟحدود اﻟجنوﺑي .ﻛانت توجد نقطﺔ مراقﺑﺔ أمنيﺔ ﺑمحاذاة جدار اﻟحدود اﻟشماﻟيﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ﺑئر ﻟلمياه اﻟجوفيﺔ ومقر اﻟمضخات
اﻟخاصﺔ ﺑه (ﺑما في ذﻟك خطوط أناﺑيب اﻟمياه) في تلك اﻟمنطقﺔ ،قﺑل إغﻼقها وإزاﻟﺔ خطوط األناﺑيب.
تُظهر اﻟصورة اﻟتاﻟيﺔ حاﻟﺔ اﻟموقع في اﻟﺳنوات  ،2010و ،2012و.2016
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لوحة  3-3صورة للموقع المقترح تم التقاطها عام ( 2010المقطع )1

لوحة  4-3صورة للموقع المقترح تم التقاطها عام ( 2010الحدود الجنوبية للمقطع )1

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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لوحة  5–3مقطع الموقع  1مع مشهد للناحية الغربية يظهر محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية الحالية ( )2012والتي أنهيت خدمتها في
2015

لوحة  6–3نظرة عامة لمقطعي موقع المشروع  1و( 2ضمن خط السياج الداخلي)
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لوحة  7–3مشهد للقطة عام  2016للجزء الغربي من مقطع الموقع 1

لوحة  -منظر لمشهد التقط في شهر مارس  2016موقع المقطع  1ـ بعد إزالة الخردة
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مقطع الموقع 2
مقطع اﻟموقع  2هو عﺑارة عن قطعﺔ أرض تقع ﺑين منشأة محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ومحطﺔ اﻟقواطع اﻟﻛهرﺑائيﺔ اﻟتي تقع مﺑاشرة
غرﺑي مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ إﻟى اﻟناحيﺔ اﻟشرقيﺔ تماماً .ترتﺑط اﻟحدود اﻟشرقيﺔ من مقطع اﻟموقع  2ﺑصورة مﺑاشرة مع اﻟجنوب
اﻟغرﺑي مع مقطع اﻟموقع .1
قطعﺔ األرض هذه غير مﺳتخدمﺔ في اﻟفترة اﻟحاﻟيﺔ وﻟم تخضع إﻟى أي عمليات تطوير ملحوظﺔ ﺳاﺑقاً .يتشﻛل اﻟمقطع اﻟغرﺑي من قطعﺔ األرض
هذه من هضﺑﺔ من صنع اﻹنﺳان ،تم ﺑناءها منذ أﻛثر من  40ﺳنﺔ مضت ﻟتوفير قاعدة مﺳطحﺔ ﻟمنشأة محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
ومحطﺔ اﻟقواطع اﻟﻛهرﺑائيﺔ في قمتها .يحتاج جزء من هذه اﻟهضﺑﺔ اﻟتي هي من صنع اﻹنﺳان إﻟى قص في جزء من اﻟمشروع اﻟجديد ،وﺳوف يتم
اﺳتخدام اﻟمواد اﻟناتجﺔ ﻟلردم في أماﻛن أخرى في موقع اﻟمشروع.
ُو ِجد ﺑئر اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟحاﻟي عند اﻟحدود اﻟشماﻟيﺔ من مقطع اﻟموقع هذا .وقد تم إغﻼق هذا اﻟﺑئر وإزاﻟﺔ شﺑﻛﺔ مضخاته وخوط أناﺑيب اﻟمياه
اﻟخاصﺔ ﺑه.
لوحة  8-3نظرة عامة على مقطع الموقع  2من موقع المشروع (الحدود الجنوبية) 2016 -
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لوحة  9-3نظرة عامة لمقطع الموقع ( 2الحدود الشمالية  -الجزء األمامي) 2016 -

لوحة  10-3هضبة من صنع اإلنسان عند الحدود الغربية لمقطع الموقع )2 (2016

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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مقطع الموقع 3
اﺳتُخدم هذا اﻟمقطع من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح ﺳاﺑقا ً ﻛمنطقﺔ ﻟتخزين اﻟخردة واﻟمخلفات إﻟى أن تم إخﻼءه عام  .2012ﺑاﻹضافﺔ إﻟى تخزين
معادن اﻟخردة ،أظهر اﻟتفتيش اﻟذي أُجري عام  2012وجود عدة أﻛياس من اﻟرماد على هذه األرض ،واﻟتي يفترض أنها ناجمﺔ عن وحدات
اﻟمراجل اﻟخاصﺔ ﺑمنشأة محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟتي ﻛانت قيد اﻟعمل خﻼل تلك اﻟفترة.
ﻛما تم إدراج مقطع اﻟموقع  3في مﺳح جودة اﻟترﺑﺔ عام  2012ﺑعد تنظيف اﻟمخلفات ﻟلتأﻛد من عدم ﺑقاء أي تلوث .ﻛانت اﻟنتائج مشاﺑهﺔ ﻟتلك
اﻟخاصﺔ ﺑمقطع اﻟموقع  ،1حيث ﻟم يتم تحديد أي تلوث وفقا ً ﻟمعايير اﻟعمل اﻟهوﻟنديﺔ ،إال أنه تم اﻛتشاف مﺳتويات مرتفعﺔ من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ في
اﻟترﺑﺔ اﻟخاصﺔ ﺑهذا اﻟموقع.
وتضمن مقطع اﻟموقع  3خطوط علويﺔ ﻟنقل اﻟﻛهرﺑاء عند اﻟحدود اﻟشماﻟيﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى نقطﺔ مراقﺑﺔ أمنيﺔ ومحطﺔ حاﻟيﺔ ﻟضخ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ (تم
إغﻼقها حاﻟيﺔ وإزاﻟﺔ ﺑنيﺔ اﻟﺑئر اﻟتحتيﺔ) .أُعيدت زراعﺔ وتثﺑيت عدد من اﻟشجيرات اﻟمنخفضﺔ واﻟنﺑاتات اﻟعشﺑيﺔ في هذه اﻟمنطقﺔ منذ إخﻼءها
وتنظيفها عام  .2012تقع معظم اﻟنﺑاتات عند اﻟمناطق اﻟحدوديﺔ اﻟقريﺑﺔ من اﻟجدار اﻟفاصل.
أدرجت صور ملتقطﺔ خﻼل األعوام  2012و 2016ألغراض اﻹشارة فقط.

لوحة  11-3صورة التقطت عام  2012لموقع التخزين المؤقت للخردة والمخلفات في مقطع الموقع 3
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لوحة  12-3نظرة عامة لمقطع الموقع  3عام 2016

مقطع الموقع 4
ﺳِمت األرض في مقطع اﻟموقع  4ﺳاﺑقا ً ﺑين مﺳاحﺔ ﻟلمزروعات اﻟتي ﻛانت منظمﺔ ،ومنطقﺔ تخزين صغيرة ،وأرض مفتوحﺔ ،وﺑئر ﻟلمياه
قُ ّ
اﻟجوفيﺔ (تم إغﻼق اﻟﺑئر حاﻟيًا وإزاﻟﺔ شﺑﻛﺔ اﻟمضخات خاصته) .يتأﻟف اﻟقﺳم األﻛﺑر من مقطع اﻟموقع هذا من األرض اﻟمفتوحﺔ ومن األشجار.
منطقﺔ اﻟتخزين اﻟواقعﺔ في هذه اﻟمنطقﺔ أرضيﺔ صلﺑﺔ ذات حواف ألرصفﺔ اﻟميناء /ومشفهﺔ اﻟشﻛل وذﻟك الحتواء أي تﺳرب أو انﺳﻛاب ﻟلمواد
اﻟمخزنﺔ ،واﻟمواد اﻟﻛيماويﺔ ،واﻟمخلفات .تم توفير وﺳائل احتواء آمنﺔ ومغطاة في اﻟﺑناء اﻟصغير على هذه اﻟمنطقﺔ اﻟمدرجﺔ (وفقا ً ﻟلصورة أدناه).
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يوجد خط علوي ﻟنقل اﻟﻛهرﺑاء ويقع إﻟى اﻟقﺳم اﻟشماﻟي من مقطع األرض هذه .هناك طريق رئيﺳي يحد اﻟحدود اﻟغرﺑيﺔ من
مقطع اﻟموقع هذا يصل إﻟى اﻟجزء اﻟخارجي من اﻟموقع .تقع مصفاة اﻟتﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويﺔ مﺑاشرة ﺑعد اﻟطريق ،ويمﻛن مشاهدتها من هذه اﻟمنطقﺔ.
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لوحة  13-3صورة فوتوغرافية للمزروعات في مقطع الموقع  4من المشروع ()2016

لوحة  14-3مقطع الموقع  4من المشروع مع منطقة تخزين المواد الكيماوية المشمولة (يناير )2016

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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لوحة  15-3مقطع الموقع  3من المشروع  -القسم الخاص بالمساحة (مارس )2016

 3.4المناطق المحلية المحيطة بالمشروع
يقع اﻟمشروع في اﻟقﺳم األﻛﺑر منه في منطقﺔ صناعيﺔ في اﻟزرقاء إﻟى شمال اﻟمدينﺔ .وتحوي اﻟمنطقﺔ أيضا ً صناعات أخرى مثل اﻟمصفاة اﻟوحيدة
ﻟتﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات في األردن ومعمل تصنيع اﻟصلب ومحطﺔ ﻛﺑيرة ﻟمعاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ.
عند تأﺳيس مصفاة تﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات ومنشأة محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ في ﺳﺑعينيات اﻟقرن اﻟماضي ،علمنا أن األرضي
اﻟمجاورة ﻟها ﻛانت ريفيﺔ ومﺳاحات مفتوحﺔ .عرفنا من اﻟمناقشات اﻟتي أجريناها مع اﻟموظفين اﻟقدامى في محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ،
أن نمو اﻟزرقاء واﻟﺑنى اﻟتحتيﺔ واﻟموارد اﻟمحليﺔ قد تطورت في جميع أنحاء اﻟقطاع اﻟصناعي منذ إنشاء اﻟمحطﺔ .وقد أدى ذﻟك إﻟى قرب مﻛان
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟموقع .ويوجد على وجه اﻟتحديد ،مﺳاﻛن ﺑاﻟقرب من اﻟجزء اﻟشماﻟي ﻟموقع اﻟمشروع اﻟمقترح وﺳﻛن موظفي
شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ اﻟذي هو على مقرﺑﺔ نﺳﺑيﺔ من اﻟحدود اﻟجنوﺑيﺔ اﻟواقعﺔ ضمن األراضي اﻟتاﺑعﺔ ﻟمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ.
ﺳاعدت مراجعﺔ صور األقمار اﻟصناعيﺔ واﻟمعلومات اﻟتي تم اﻟحصول عليها خﻼل اﻟزيارات اﻟﺳاﺑقﺔ ﻟلموقع على إجراء تحديد أوﻟي ﻟلمواقع
اﻟمحليﺔ واﻟمعاﻟم اﻟخاصﺔ ﺑها في تلك اﻟمنطقﺔ .تم إدراج تلك اﻟمعاﻟم اﻟتي ُحددت مﺑدئيا ً أدناه:
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جدول  2-3يُظهر المناطق المحلية المحيطة بالمشروع وقربها من مجمع الطاقة ال ُمقترح
االسم
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑﻼت ﺳﻛنيﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلموقع اﻟمقترح (اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ
أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات
مصانع اﻟصلب
مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي (اﻟﺳمراء)
مرﻛز اﻟزرقاء (ﺳﻛني)

النوع
تجاري
ﺳﻛني
ثقافي
ﺳﻛني
زراعيﺔ
صناعي
صناعي
تعليمي
ﺳﻛني
ترفيهي
ﺳﻛني
صناعي
ﺳﻛني

القرب من الموقع ال ُمقترح
 0.2ﻛم جنوﺑا ً
 0.25ﻛم شماالً
 0.5ﻛم جنوﺑاً ،إﻟى اﻟجنوب اﻟشرقي
 0.65ﻛم إﻟى اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 1ﻛم إﻟى اﻟجنوب اﻟشرقي
 1.5ﻛم غرﺑا ً
 1.7ﻛم إﻟى اﻟجنوب اﻟشرقي
 1.75ﻛم إﻟى اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 1.7ﻛم إﻟى اﻟشمال اﻟغرﺑي
 2.5ﻛم إﻟى اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 4.1ﻛم إﻟى اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 5ﻛم إﻟى اﻟشمال اﻟشرقي
 5.5ﻛم إﻟى اﻟجنوب اﻟغرﺑي

شكل  5-3المناطق المحلية المحيطة بالمشروع

تشﻛل اﻟمناطق اﻟمحيطﺔ ﺑاﻟموقع اﻟ ُمقترح نموذج متﺑاين الﺳتخدام األرض .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ واﻟتجاريﺔ ،يوجد في موقع اﻟمشروع
اﻟ ُمقترح عقارات ﺳﻛنيﺔ في اﻟقﺳم اﻟشماﻟي (اﻟهاشميﺔ) ،وأُخرى في اﻟقﺳم اﻟجنوﺑي (اﻟزرقاء) .توجد اﻟمناطق اﻟزراعيﺔ في أقصى اﻟقﺳم اﻟشماﻟي
واﻟجنوﺑي اﻟشرقي ،ويمﻛن رؤيتها من خﻼل صور األقمار اﻟصناعيﺔ اﻟمﺑينﺔ أعﻼه.
يمﻛن مشاهدة أقرب نقاط مﺳتقﺑﻼت ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ) شمال اﻟموقع من خﻼل اﻟصورة أدناه .تشﻛل هذه اﻟمﺳتقﺑﻼت جزءاً من اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمتﺑاينﺔ اﻟموضحﺔ في خريطﺔ اﺳتخدام األرض أعﻼه.
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لوحة 16-3

أقرب مستقبالت سكنية إلى موقع المشروع ال ُمقترح

 3.5تصميم المشروع
يشمل "مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" تصميم وإنشاء وتمويل ملﻛيﺔ وتشغيل وصيانﺔ منشأة توﻟيد طاقﺔ
ذات دورة مرﻛﺑﺔ ،ويتوقع أن يﻛون إنتاجها اﻟﻛهرﺑائي  485ميغاوات صافي (يُقدَّر أن يﺑلغ اﻟخرج اﻹجماﻟي  505ميغاوات) .ﺳيتم تصميم
اﻟمشروع ﻟعمليات اﻟحمل األﺳاﺳيﺔ ،وﺳيﻛون قادرا ً على أداء مهامه ﺑصورة دوريﺔ (ورديتان) .تﺳمح اﻟمدخنﺔ اﻟفرعيﺔ ومﻛﺑات اﻟغاز اﻟعادم
اﻟمرتﺑطﺔ ﺑها ﻟموﻟد (موﻟدات) اﻟتورﺑين ذات االحتراق ﻟلعودة ﻟطريقﺔ اﻟعمل ﺑاﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ ،في حاﻟﺔ حدوث انقطاع طويل غير متوقع في
موﻟدات ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة أو في موﻟد اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري.
ﺳيﻛون اﻟغاز اﻟطﺑيعي هو اﻟوقود اﻟمﺳتخدم ﻟتشغيل اﻟمشروع ،ﻛما ﺳيتوفر على ﺳﺑيل االحتياط وقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف.
ﺳيتم اﻟتزويد ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي ﺑواﺳطﺔ شرﻛﺔ  NEPCOعﺑر خط جديد ألناﺑيب اﻟغاز متصل ﺑخط أناﺑيب اﻟغاز اﻟرئيﺳي ﺑاألردن اﻟذي يقع على
ﺑعد  600م تقريﺑا ً إﻟى اﻟجنوب اﻟشرقي من حدود اﻟمشروع .تقوم شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ﺑإنشاء وتشغيل خط مواز من اﻟخط اﻟرئيﺳي يمتد إﻟى
اﻟحدود اﻟشرقيﺔ من منطقﺔ اﻟمشروع ،واﻟذي ﺳيمر عﺑر أراض خاصﺔ وعامﺔ .األرض اﻟعامﺔ عﺑارة عن وادي واﻟخاصﺔ عﺑارة عن أرض مفتوحﺔ
غير مﺳتغلﺔ وال يوجد أدنى توقع ﺑاﺳتغﻼﻟها .ﺳيﺑلغ قطر خط أناﺑيب اﻟغاز  12ﺑوصﺔ وﺳيﻛون تحت ﺳطح األرص (على عمق  1-2متر) .ﻟن
يتطلب خط األناﺑيب اﺳتمﻼك أراضي ،ﺑل ﺳيتعين على  NEPCOاﻟحصول على أذونات ﺑحقوق ارتفاق ﻹنشاء خط األناﺑيب وصيانته .يتضمن
اﻟمشروع منشأة الﺳتقﺑال اﻟغاز ضمن مﺳاحﺔ أرض اﻟمشروع.
يتم تﺳليم اﻟوقود االحتياطي عﺑر خطوط أناﺑيب قائمﺔ ﻟلوقود منشأها من مصفاة اﻟتﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويﺔ اﻟمحاذيﺔ .يﺑلغ طول خط األناﺑيب اﻹجماﻟي
حواﻟي  1,700متر ويﺑلغ قطره  6ﺑوصات .يﻛون خط األناﺑيب فوق األرض داخل مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات وضمن حدود اﻟموقع اﻟمقترحﺔ.
مترا تحت ﺳطح األرض في اﻟمناطق أﺳفل اﻟطريق إﻟى اﻟغرب من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح.
ويوجد قﺳم منه ﺑطول ً 50
يضم اﻟمشروع اﻟمقترح صهاريج تخزين في اﻟموقع ،ﻟضمان اﺳتمراريﺔ اﻟطاقﺔ ﻟمدة  14يوم في فترة ذروة اﻟحموﻟﺔ .اﺳتُخدمت خطوط األناﺑيب
اﻟقائمﺔ في محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟنقل اﻟوقود االحتياطي من نفس اﻟمنشأة اﻟﺑتروﻛيماويﺔ .ﺳيتم إنشاء مرفق ﻟتفريغ اﻟوقود وتﺳليمه عﺑر شاحنات
نقل ﺑريﺔ في حاالت اﻟطوارئ.
يُطلب من اﻟمعدات اﻟمﻛملﺔ ﻟلمشروع واﻟمرافق اﻟثانويﺔ اﻟتاﺑعﺔ ﻟها أن تدعم إجراءات اﻹنتاج في محطﺔ اﻟطاقﺔ اﻟتي تشمل ،محطﺔ معاﻟجﺔ مياه
خاﻟيﺔ من اﻟمعادن واألمﻼح ،ونظام اﻟمعايرة ونظام مياه اﻟتعويض ،ومرافق تخزين اﻟوقود ،ونظام اﻟصيانﺔ اﻟمحوﺳﺑﺔ ونظام اﻹدارة.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

50

وﺳيتم تصريف اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑيﺔ اﻟمتوﻟدة عن اﻟمرفق عن طريق اﻟمحطﺔ اﻟفرعيﺔ اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي قدرتها  132ﻛيلو فوﻟت واﻟتي تمتلﻛها وتقوم
ﺑتشغيلها شرﻛﺔ  NEPCOوتقع هذه اﻟمحطﺔ ضمن األرض اﻟمملوﻛﺔ حاﻟيا ً ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ .اﻟنقطﺔ (اﻟنقاط اﻟﺑينيﺔ) ﺑين
نطاق مشروع اﻟشرﻛﺔ ونطاق اﻟشرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ هو عند حدود جهد ﻛهرﺑائي  132ﻛيلوفوﻟت ﺑوصﻼت ﻛهرﺑائيﺔ مزدوجﺔ من محوالت
اﻟطاقﺔ اﻟرئيﺳيﺔ.

3.5.1

المرافق الرئيسية في المجمع

كتلة توليد الكهرباء
تتأﻟف محطﺔ اﻟﻛهرﺑاء من ﻛتلﺔ طاقﺔ ( )1واﻟتي تضم اﻟوحدات اﻟتاﻟيﺔ:
ثﻼثﺔ ( )3موﻟدات ﻟلتورﺑينات اﻟغازيﺔ (.)GTG

تورﺑينات غازيﺔ موصلﺔ ﺑطريقﺔ مﺑاشرة مع وقود االحتراق ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ عن طريق اﻟتورﺑين واﻟموﻟد اﻟمرﻛﺑين داخلياً.
o

واﻟمجهزين ﺑعدد من حراقات مخفضﺔ ألﻛاﺳيد اﻟنيتروجين؛

o

ﻛل تورﺑين غازي ﺳيﻛون ﻟه مدخنﺔ فرعيﺔ ﻟﻼنﺑعاثات أثناء أعمال اﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ (إن ﻟزم ذﻟك)؛

o

وﺳيﻛون مجهزا ً ﺑنظام مراقﺑﺔ االنﺑعاثات اﻟمﺳتمرة (.)CEMS

ثﻼثﺔ ( )3موﻟدات ﺑخاريﺔ الﺳترداد اﻟحرارة (.)HRSG

يﺳتخدم موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة غازات اﻟعوادم اﻟحارة من تورﺑينات اﻟغاز ﻟتﺳخين اﻟماء إﻟى درجﺔ اﻟﺑخار ﻟنقلها إﻟى اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري.
o

ﺳيﻛون ﻟﻛل موﻟد ﺑخار اﺳترداد حرارة مدخنﺔ رئيﺳيﺔ ﻟﻼنﺑعاثات أثناء أعمال اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ؛

o

ويجهز ﺑمدخنﺔ رئيﺳيﺔ وأنظمﺔ مراقﺑﺔ االنﺑعاثات اﻟمﺳتمرة ﻟمراقﺑﺔ انﺑعاثات اﻟهواء؛

موﻟد تورﺑينات ﺑخاريﺔ ( )STGواحد.

يﺳتخدم اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري اﻟﺑخار من موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ﺑدورة متﻛاملﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى تورﺑينات غازيﺔ ،وﺑاﻟتاﻟي
زيادة ﻛفاءة اﻟمحطﺔ.
نظام غاز العوادم وارتفاع المدخنة
ﺳيتم تجهيز اﻟمشروع ﺑـ  6مداخن ،واحدة ﻟﻛل موﻟد غاز تورﺑيني ( ،)3وواحدة ﻟﻛل موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة (.)3
ﺑموجب تشغيل اﻟدورة اﻟمتﻛاملﺔ فإن نظام غاز اﻟعادم ،ﺳيقوم ﺑتوجيه غازات اﻟعادم اﻟﺳاخنﺔ إﻟى موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة من أجل إنتاج اﻟﺑخار
إﻟى اﻟتورﺑينات اﻟﺑخاريﺔ .ﺑعد مرور غازات اﻟعادم عﺑر مرجل موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة يتم خروجها في اﻟمدخنﺔ .يتم تجهيز موﻟدات اﻟتورﺑين
اﻟغازيﺔ أيضا ً ﺑمداخن فرعيﺔ من أجل تمﻛين اﻟعمل ﺑاﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ عند اﻟحاجﺔ.
اﻟطول اﻟمقترح ﻟلمدخنﺔ في موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة هو  60متر ،في حين أن طول اﻟمدخنﺔ اﻟفرعيﺔ هو  45متر .وهذا طﺑقا ً ﻟتصميم اﻟهندﺳﺔ
واﻟتأمين واﻹنشاء دون إجراء أي تحﺳين ﻟهذا اﻟغرض ﺑﺳﺑب اﻟوفاء ﺑمعايير االنﺑعاثات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي ووقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف .يتم
تقييم ترﻛيزات مﺳتوى اﻟﺳطح من اﻟملوثات في اﻟفصل اﻟخاص ﺑنوعيﺔ اﻟهواء.
نظام التوربين البخاري
تتأﻟف محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟلﻛهرﺑاء من ( )1موﻟد اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري ﺑطاقﺔ إنتاج قصوى معايرة ﻟلﻛهرﺑاء قدرها  182ميغاوات .يعمل نظام
اﻟماء /اﻟﺑخار في موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ﺑتشغيل اﻟدائرة ذات اﻟحلقﺔ اﻟمغلقﺔ حيث يتم تﺳخين اﻟماء في مرجل موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة
ﺑواﺳطﺔ غازات االنعدام اﻟﺳاخنﺔ من موﻟد اﻟغاز اﻟتورﺑيني ﻟتشﻛيل اﻟﺑخار .ثم يتم دفع اﻟﺑخار اﻟمﺳخن إﻟى درجﺔ ﻛﺑيرة عﺑر أنظمﺔ أناﺑيب ذات
ضغط عاﻟي ومنخفض ﺑاتجاه موﻟد اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري.
ﺑعد تدفق اﻟﺑخار عﺑر موﻟد اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري ،يقوم نظام تﻛثيف اﻟهواء اﻟمﺑرد وأجهزة تﺑادل اﻟحرارة ﺑتﺳهيل تحويل اﻟﺑخار إﻟى ماء مﻛثف .تقوم
ﺑعدها مضخات اﺳتخﻼص اﻟتﻛثيف ﺑدفع اﻟماء إﻟى اﺳطوانﺔ ماء موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ومن ثم إﻟى موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة.
مكثف الهواء ال ُمبرد
تُﺳتخدم ُمﻛثفات اﻟهواء اﻟ ُمﺑرد اﻟجاف ﻟتﻛثيف اﻟﺑخار من موﻟد اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري ،وﺑاﻟتاﻟي تحد إﻟى درجﺔ ﻛﺑيرة من طلب محطات اﻟطاقﺔ إﻟى اﻟمياه
غير اﻟمعاﻟجﺔ .تﺳتخدم ُمﻛثفات اﻟهواء اﻟ ُمﺑرد أيضا ً ﻟتﻛثيف ﺑخار اﻟنفايات أثناء اﻟتشغيل اﻟفرعي .وتعمل مﻛثفات  ACCعلى أﺳاس اﻟتﺑريد اﻟمﺑاشر
ﺑاﻟهواء فقط وال ينتج عنها فقدان اﻟمياه ﺑﺳﺑب اﻟتﺑخر أو االنجراف.
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يعمل موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة /اﻟمرجل وﻛافﺔ اﻟوحدات اﻟثانويﺔ األخرى في اﻟمحطﺔ ﺑنظام دائرة تﺑريد اﻟمياه اﻟمغلقﺔ ،وﺑاﻟتاﻟي يتم فقط فقدان
اﻟمياه من األعلى جراء عمليﺔ اﻟتصريف اﻟﺳريع.
تتأﻟف ُمﻛثفات اﻟهواء اﻟ ُمﺑرد من عدة وحدات ذات إطارات فوالذيه على شﻛل اﻟحرف  Aاﻟتي ﺑدورها تدعم حزم األناﺑيب اﻟمجنحﺔ اﻟمتموضعﺔ
على نظام اﻟدعامﺔ اﻟفوالذيﺔ اﻟمرتفعﺔ ،من أجل اﻟﺳماح ﺑﺳحب اﻟهواء اﻟمندفع ﺑقوة على نحو صحيح.
يتدفق ﺑخار عوادم اﻟتورﺑينات اﻟﺑخاريﺔ عﺑر قاطع اﻟﺑخار اﻟرئيﺳي إﻟى فتحﺔ حزم األناﺑيب اﻟمجنحﺔ وتُﺑرد ﺑاﻟهواء اﻟذي يتحرك ﺑواﺳطﺔ اﻟمراوح
اﻟمرﻛزيﺔ اﻟمرﻛﺑﺔ على دعامات اﻟهياﻛل أﺳفل حزم األناﺑيب اﻟمجنحﺔ .تقع اﻟمراوح اﻟتي تعمل ﺑاﻟمحرﻛات ضمن حلقات اﻟمراوح ،وتحرك اﻟهواء
اﻟﺑارد عﺑر حزم األناﺑيب اﻟمجنحﺔ.
يمتص اﻟهواء اﻟﺑارد اﻟطاقﺔ من ﺑخار اﻟتﻛثيف رزم اﻟمروحﺔ اﻟمجنحﺔ ويترك اﻟمﻛان مخلفا ً من وراءه هوا ًء دافئا ً عند خروج حزم األناﺑيب
اﻟمجنحﺔ .يتم جمع اﻟتﻛثيف من حزم األناﺑيب اﻟمجنحﺔ ﺑرؤوس اﻟتﻛثيف اﻟعلويﺔ اﻟواقعﺔ في اﻟنهايﺔ اﻟﺳفلى ﻟحزم األناﺑيب اﻟمجنحﺔ ،وتتدفق ﺑاﻟجاذﺑيﺔ
إﻟى خزان اﻟتﻛثيف اﻟرئيﺳي (خزان اﺳتقﺑال اﻟتﻛثيف) اﻟذي يقع أﺳفل مﺳتوى اﻹطار ذي اﻟشﻛل  .Aتُعيد مضخات اﻟتﻛثيف األخير إﻟى حلقﺔ اﻟماء.
تتمثل مزايا مﻛثفات ﺑخار اﻟهواء اﻟ ُمﺑرد إذا ما قورنت مع األنظمﺔ اﻟرطﺑﺔ ﺑاﻟقدرة على اﻟتخلص من:





تزويد اﻟمياه اﻹضافيﺔ،
تصريف اﻟمياه اﻟمتﺳاقطﺔ من اﻟغﻼيﺔ،
تجمع ﺑخار اﻟماء ،و
مخاوف من تفريغ اﻟمياه اﻟعادمﺔ.

نظرا ً ﻟلطﺑيعﺔ اﻟجافﺔ ﻟلمعدات فإن مصاريف اﻟصيانﺔ اﻟمنخفضﺔ تحظى ﺑأهميﺔ أيضاً .ﺑصورة نموذجيﺔ ،يتم تنظيف اﻟنظام مرة واحدة ﺳنوياً،
ويﺳتهلك تقريﺑا ً من  20إﻟى  23متر مﻛعب من اﻟماء ﻟﻛل مروحﺔ .تتأﻟف ُمﻛثفات اﻟهواء اﻟ ُمﺑرد من  36مروحﺔ.

3.5.2

تقنيات مراقبة وتخفيض االنبعاثات

من أجل ضمان تشغيل اﻟمحطﺔ ﺑطريقﺔ تتماشي مع معاير وتوجيهات ﻛل من اﻟجهات األردنيﺔ ،واالتحاد األوروﺑي ،ومعايير وتوجيهات اﻟﺑيئﺔ
واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺑشأن محطات توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟحراريﺔ (اﻟقﺳم  ،2.1اﻟجدول (6ب) ﺑشأن تورﺑينات االحتراق) ،فإن
اﻟمحطﺔ ﺳوف تجهز ﺑحراقات مخفضﺔ ألﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ،وﺳتتم مراقﺑﺔ االنﺑعاثات عن طريق نظام مراقﺑﺔ االنﺑعاثات اﻟمﺳتمر في ﻛل مدخنﺔ.
الحراقات المخفضة ألكاسيد النيتروجين
ﺳيتم تجهيز ﻛل موﻟد غاز تورﺑيني في اﻟمشروع ﺑجهاز احتراق يعمل ﺑطريقﺔ اﻟتحﻛم ﺑانﺑعاثات أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ،ويتمتع ﺑاﻟقدرة على اﻟعمل
ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي أو ﺑاﻟوقود اﻟمﺳال .وﺳيﻛون مؤﻟفا ً من عدة أماﻛن ﻟحقن اﻟغاز اﻟتي تﺳتخدم ﺑصورة منفردة أو ﺑصورة مشترﻛﺔ ﻟتحﺳين األداء من
خﻼل جملﺔ واﺳعﺔ من معدالت اﻟوقود /اﻟهواء اﻟمطلوﺑﺔ ﻟتشغيل تورﺑينات اﻟغاز من االشتعال إﻟى اﻟحمل اﻟﻛامل.
تخفيض انبعاثات الهواء األُخرى
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى إدارج حراقات تعمل ﺑطريقﺔ اﻟتحﻛم ﺑانﺑعاثات أﻛاﺳيد اﻟنيتروجيني ال يشتمل اﻟتصميم على تخفيض أي انﺑعاثات أخرى ﺑناء على
معدالت اﻟوفاء ﺑاالنﺑعاثات اﻟمطﺑقﺔ وفقا ً ﻟمواصفات اﻟشرﻛﺔ اﻟمصنعﺔ ومواصفات وقود شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ.
نظام مراقبة االنبعاثات المستمرة
يشتمل ﻛل هيﻛل مدخنﺔ على منافذ ﻟجمع عينات غاز االحتراق ،وعلى أنظمﺔ مراقﺑﺔ االنﺑعاثات اﻟمﺳتمرة.
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟنظام مراقﺑﺔ االنﺑعاثات اﻟمﺳتمرة يتم ﺳحب عينات اﻟغاز وتحليلها على أﺳس جافﺔ (غير مخففﺔ) من ترﻛيز أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ،وأحادي
أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون ،وثاني أوﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت ،واألوﻛﺳجين واﻟجزيئيات.

3.5.3

الوقود

ﺳيﻛون اﻟوقود اﻟرئيﺳي اﻟمﺳتخدم في اﻟمشروع هو اﻟغاز اﻟطﺑيعي .في حاﻟﺔ عدم توفر اﻟغاز (أو في حاﻟﺔ اﻟطوارئ) ،يﺳتخدم وقود اﻟزيت اﻟمقطر
اﻟخفيف ﻛوقود ﺑديل ﻟمدة ال تزيد عن  40يوم في اﻟﺳنﺔ ( 960ﺳاعﺔ) ،وﻟفترة ال تزيد عن  7أيام متتاﻟيﺔ وفقا ً ﻟمعايير اتفاقيﺔ شراء اﻟطاقﺔ .ورغم
أن اﻟمواصفات اﻟواردة في اتفاقيﺔ شراء اﻟطاقﺔ تﺳمح ﺑاﺳتخدام وقود  LDOﻟمدة تصل إﻟى  40يوماً ،إال أن ﺳيناريو زيادة عدد ﺳاعات اﺳتخدام
زيت  LDOعن  500ﺳاعﺔ غير مرجح اﻟوقوع ﺑشﻛل ﻛﺑير.
ال يجوز تخزين اﻟغاز اﻟطﺑيعي في موقع اﻟمشروع .ﺳوف يﻛون ﻟخزانات وقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف اﻟموجودة في اﻟموقع اﻟقدرة على اﻟتشغيل
ﻟمدة  14يوم .ﺳيتم إنشاء مرافق تخزين وقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف ﺑاﻹضافﺔ إﻟى مرافق اﻟتجميع ومراقﺑﺔ اﻟتﺳرب ﻟضمان أنه ﺳوف يتم احتواء
ما تصل نﺳﺑته إﻟى  %110من أي تﺳرب ﺑاﻟﻛامل ،دون تعريض اﻟﺑيئﺔ اﻟمحيطﺔ ألي مخاطر.
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تشير اتفاقيﺔ شراء اﻟطاقﺔ إﻟى أنه يمﻛن اﻟتزود ﺑوقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف االحتياطي ﺑمحتوى من اﻟﻛﺑريت يصل إﻟى  %1.2في أﺳوء
االحتماالت .ومن اﻟمعروف أن وقود  LDOاﻟموفر ﻟمنتجي اﻟطاقﺔ اﻟمﺳتقلين في األردن يوجد ﺑه محتوى ﻛﺑريتي أقل من  .%1يتوقع من محتوى
اﻟﻛﺑريت اﻟموجود في وقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف أن يﻛون ﺑنﺳﺑﺔ تقل عن  ،%1وهذا يتماشى مع توجيهات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ
اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﻟمتطلﺑات ثنائي أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت ﻟلعمل مع اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ غير اﻟمتدهورة (ﻟتشغيل مثل هذا اﻟوقود ﻟمدة تزيد عن  500ﺳاعﺔ
ﺳنوياً).

3.5.4

المعدات المكملة للمشروع

ﺑشﻛل عام ،يرمي اﻟمشروع إﻟى إعادة اﺳتخدام اﻟمياه من اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟمعاﻟجﺔ اﻟناتجﺔ من جوانب مختلفﺔ في اﻟمحطﺔ .تُعاد جميع اﻟمياه
اﻟمتﺳاقطﺔ من اﻟمراجل ،وتلك اﻟمتﺳاقطﺔ من مﺑردات اﻟتﺑخير إﻟى صهريج اﻟمياه غير اﻟمعاﻟجﺔ ،حيث يمﻛن إعادة اﺳتخدامها في اﻟمحطﺔ .تُعد هذه
اﻟطريقﺔ هي األﻛثر ﻛفاءة ﻹعادة اﺳتخدام اﻟمياه واﻟحد من هدرها.
كفاءة استخدام المياه
ﺑناء على وثيقﺔ توازن اﻟمياه اﻟمقدمﺔ في اﻟمرفق  ،Cﺳيﻛون ﻟلمشروع خصائص ﻛفاءة اﻟمياه اﻟتاﻟيﺔ ،وذﻟك ﺑناء على إعادة االﺳتخدام اﻟمتوقعﺔ
ﻟلمياه اﻟعادمﺔ ﺑاﻟمقارنﺔ مع اﻟمياه اﻟواردة.
جدول 3-3كفاءة استخدام المياه
الوضع التشغيلي

الطلب على المياه

المياه العادمة التي سيتم إعادة
استخدامها

 %من المياه العادمة المعدة
إلعادة االستخدام

اﻟغاز اﻟطﺑيعي في اﻟصيف (اﻟمﺑرد
اﻟتﺑخيري في وضعيﺔ عمل)

 25.3متر مﻛعب /في اﻟﺳاعﺔ

 10.24متر مﻛعب /في اﻟﺳاعﺔ

%40.4

اﻟغاز اﻟطﺑيعي في اﻟصيف (اﻟمﺑرد
اﻟتﺑخيري في وضعيﺔ إيقاف)

 8.07متر مﻛعب /في اﻟﺳاعﺔ

 5.72متر مﻛعب /في اﻟﺳاعﺔ

%70.8

وقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف في
اﻟصيف (اﻟمﺑرد اﻟتﺑخيري في
وضعيﺔ عمل)

 67.63متر مﻛعب /في اﻟﺳاعﺔ

 9.83متر مﻛعب /في اﻟﺳاعﺔ

%14.5

وقود اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف في
اﻟصيف (اﻟمﺑرد اﻟتﺑخيري في
وضعيﺔ إيقاف)

 50.40متر مﻛعب  /في اﻟﺳاعﺔ

 5.31م/3ﺳاعﺔ

%10.5

زيت ناتج اﻟتقطير اﻟخفيف في
فصل اﻟشتاء (اﻟمﺑرد اﻟتﺑخيري قيد
إيقاف اﻟتشغيل)

 69.74م/3ﺳاعﺔ

 5.31م/3ﺳاعﺔ

%7.6

ﻟم تﻛن اﻟﺑيانات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﺳتخدام اﻟمياه في محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل متوفرة ﻟغرض إجراء اﻟتقييم .ومع ذﻟك،
فمن اﻟمتوقع ﺑنا ًء على اﻟجدول اﻟموضح أعﻼه أن محطﺔ اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ اﻟمقترحﺔ ذات اﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ وعملياتها اﻟحديثﺔ ذات اﻟمردود اﻟفعال
ﺳتﺳتخدم ﻛميات أقل من اﻟمياه عن تلك اﻟتي تﺳتخدمها محطﺔ زيت اﻟوقود اﻟثقيل اﻟحاﻟيﺔ ،وﻟﻛن ﺳتُعيد أيضًا اﺳتخدام ﻛميﺔ من اﻟماء (ﻛما هو مﺑين
ﺑاﻟتفصيل أعﻼه).

حفر اآلبار  -لمياه العملية
يتضمن تصميم اﻟمشروع حفر ثﻼثﺔ آﺑار جديدة في مواقع مجاورة آلﺑار ﺳاﺑقﺔ ﻛانت تﺳتخدم الﺳتخراج اﻟمياه من أجل  .HTPSوﺳيتم حفر اآلﺑار
اﻟثﻼثﺔ اﻟجديدة على أعماق 95مم و110مم و220مم إﻟى نفس اﻟمﺳتودع اﻟمائي اﻟذي تم اﺳتخدامه ﺑواﺳطﺔ  .HTPSوقد ُمنحت اآلﺑار اﻟجديدة
تراخيص من  ،WAJدون تحديد ﻟﻛميات اﻟمياه اﻟمﺳتخرجﺔ .اﻟتراخيص ﺳاريﺔ وترد في اﻟملحق ع.
الجدول 4-3مواقع اآلبار والتراخيص الممنوحة لها وحالتها
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الشكل  6-3مواقع اآلبار

ﺳيﺑلغ االﺳتهﻼك اﻟمقترح ﻟمشروع  CCGTمن اﻟمياه  160,000متر مﻛعب ﺳنويًا .وتعتمد هذه اﻟقيمﺔ اﻟمتوقعﺔ على اﻟتقلﺑات اﻟموﺳميﺔ
الﺳتهﻼك اﻟمياه ،فضﻼً عن اﺳتخدام وقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف ﻟمدة أقصاها  40يو ًما ﺳنويًا.
ﺳيقلل اﻟمشروع اﺳتهﻼك اﻟمياه عن ذﻟك اﻟخاص ﺑمحطﺔ  ،HTPSواﻟتي ﻛانت تعمل من نفس طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ وﻟﻛنها ﻛانت تﺳجل اﺳتهﻼ ًﻛا
من اﻟمياه يعادل 430,600مم 3ﺳنويًا.
ً
شاغﻼ فيما يتعلق ﺑعمليات اﻟمشروع اﻟمﺳتمرة أو توافر
ومع ذﻟك ﺳيقل اﺳتخراج اﻟمياه عن اﻟمعدالت اﻟﺳاﺑقﺔ ،وﻟيس من اﻟمتوقع أن يفرض
اﻹمدادات أو قيدًا على االﺳتخدام ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳتخدامات اﻟخارجيﺔ .
الجدول  5-3بيانات استهالك المياه من بئر  HTPSلعام 2012
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موارد المياه الصالحة للشرب
ﺳتتوﻟى ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ ( )WAJتوفير مياه اﻟشرب ﺑموجب اتفاقيﺔ توفير اﻟمياه .وﺳيتم توصيل اﻟمياه عﺑر خط مياه جديد ﺳتقوم ﺑإنشائه
 .WAJوﺳيتم اﺳتخدام اﻟمياه اﻟتي توفرها  WAJألغراض اﻟشرب في األﺳاس وﻟﻛنها ﺳتﻛون مرنﺔ ﺑحيث يمﻛن اﺳتخدامها في عمليات اﻟمحطﺔ
إذا اقتضى األمر وإذا ﻛان ذﻟك ضمن اتفاقيﺔ توفير اﻟمياه .وتتضمن اتفاقيﺔ توفير اﻟمياه اﻟتزويد ﺑاﻟمياه ﺑمعدل  2,450م/3األﺳﺑوع.
تشير اﻟتقديرات إﻟى أنه في ظل االﺳتخدام اﻟعادي ﻟلمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب ﺳيتم إمداد حواﻟي  1م /3ﺳاعﺔ من اﻟمياه وﺳيتم تخزين هذه اﻟﻛميﺔ
وتوزيعها على اﻟمﺳتهلﻛين من اﻟمحطﺔ.
نظام معالجة المياه الخام
ﺳيتم إمداد اﻟمحطﺔ ﺑاﻟمياه اﻟخام من آﺑار اﻟمياه اﻟجديدة اﻟثﻼث في اﻟمقام األول .وﺳتظل ﻛميﺔ صغيرة من هذه اﻟمياه اﻟتي يتم إمدادها متوافرة تﺑعًا
التفاقيﺔ إمداد اﻟمياه اﻟ ُمﺑرمﺔ مع ﺳلطﺔ اﻟمياه ﺑاألردن ،حيث يمﻛن اﺳتخدام اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب ألغراض عمليات اﻟمحطﺔ.
ﺳيتم ضخ اﻟمياه اﻟواردة من آﺑار اﻟمياه اﻟجديدة إﻟى خزانات مياه موجودة في اﻟموقع (راجع وثيقﺔ موازنﺔ اﻟمياه في اﻟملحق ج) .ﺳيتم تصميم نظام
معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟخام ﻟتحﺳين اﺳتهﻼك اﻟمياه اﻟخام اﻟتي ﺳيتم اﺳتخدامها من قﺑل اﻟتطﺑيقات اﻟتاﻟيﺔ:





اﻟمياه اﻟتي يتم إمدادها ﻟتعويض اﻟمياه اﻟمفقودة خﻼل دورة اﻟمياه/اﻟﺑخار
اﻟمياه اﻟتي يتم إمدادها ﻟتعويض اﻟمياه اﻟمفقودة خﻼل حلقﺔ اﻟتﺑريد اﻟمغلقﺔ
مياه تنظيف اﻟمرافق
مياه اﻟخدمات

ﺳتشمل اﻟمﻛونات اﻟرئيﺳيﺔ ﻟنظام محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟخام ما يلي:
 اﻟمعاﻟجﺔ األوﻟيﺔ ﻟلمياه اﻟخام ﺑاﺳتخدام مرشحات اﻟﻛرﺑون اﻟنشط.
 نظام اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي :ترشيح اﻟمياه اﻟخام ﻟتغذيﺔ محطﺔ اﻟتنقيﺔ.
محطﺔ اﻟتنقيﺔ :ﺳيتم إخضاع اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ ﻟعمليﺔ تﻛييف ﻛيميائي واﻟترشيح اﻟميﻛروي ،وهي خطوة ثانيﺔ من عمليﺔ اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي.
وﺳيتم اﺳتخدام اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ ُمﺳﺑقًا أو اﻟمرشحﺔ ﺑمثاﺑﺔ :مياه ﻟلتخفيف ومياه اﻟخدمات واﻟحمايﺔ من اﻟحرائق وﻹمداد خراطيم اﻟمحطﺔ وتغذيﺔ
محطﺔ اﻟتنقيﺔ.
وﺳتُﺳتخدم اﻟمياه منزوعﺔ اﻟمعادن ﻟتعويض اﻟمياه اﻟمفقودة خﻼل دورة اﻟمياه  -اﻟﺑخار (إمداد اﻟمياه إﻟى غﻼيﺔ اﺳترداد اﻟحرارة ومياه تﺑريد اﻟدائرة
اﻟمغلقﺔ).
ﺳيتوافق تصميم جميع جوانب اﻟنظام وعمليﺔ ترﻛيﺑه وتشغيله مع اﻟقوانين واﻟتوجيهات واﻟلوائح اﻟمحليﺔ واﻟوطنيﺔ ذات اﻟصلﺔ وﺳتﻛون وفقًا
ﻟلمعايير اﻟدوﻟيﺔ اﻟ ُمعترف ﺑها.
وﺳيتم عرض اﻟرﺳوم اﻟﺑيانيﺔ ﻟموازنﺔ اﻟمياه اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع اﻟمقترح في اﻟملحق ج ﻟفصلي اﻟصيف واﻟشتاء ﺑاﺳتخدام اﻟغاز اﻟطﺑيعي ووقود
ناتج اﻟتقطير اﻟخفيف االحتياطي على حد ﺳواء.
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من اﻟمحم أن نذﻛر أن اﻟمحطﺔ ﻟن تصرف تدفقات اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟناتجﺔ عن اﻟعمليﺔ .فجميع تدفقات اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟمعاﻟجﺔ إما أن تتم إعادة
اﺳتخدامها أو اﺳتعماﻟها ﻟلري أو تﺑخيرها .وﺳيتم توجيه اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟمنزﻟيﺔ ومياه اﻟصرف اﻟصحي خارج اﻟموقع إﻟى شﺑﻛﺔ اﻟصرف اﻟصحي
اﻟﺑلديﺔ مﺑاشرة .وفي حاﻟﺔ إعادة اﺳتخدام اﻟمياه ،ينﺑغي أن تﺳتوفي هذه اﻟمياه معايير اﻟجودة اﻟمحددة في:



اﻟمواصفﺔ اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ  - 202: 2007مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟصناعي اﻟمﺳتصلحﺔ
اﻟمواصفﺔ اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ  - 893: 2006مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمنزﻟي اﻟمﺳتصلحﺔ

محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعي
ﺳيتم إنشاء محطﺔ ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟصناعي ( )IWTPﻟلمﺳاهمﺔ في خدمﺔ اﻟمشروع .وﺳيتم توفير األنظمﺔ اﻟقياﺳيﺔ ﻟلتخلص من
مياه اﻟصرف اﻟصناعي واﻟنفايات اﻟمتدفقﺔ اﻟمعاﻟجﺔ ﻟضمان معاﻟجﺔ جميع مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟتي قد تﻛون ملوثﺔ واﻟناتجﺔ عن تشغيل اﻟمحطﺔ
وصيانتها وفقًا ألحدث اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمحطﺔ اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ اﻟصادرة عن اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ.
ﺳتشمل تدفقات اﻟمخلفات اﻟصناعيﺔ اﻟتي ﺳيتم جمعها ومعاﻟجتها ما يلي:







مياه صرف محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟمياه؛
مصارف اﻟمعدات اﻟميﻛانيﻛيﺔ؛
نقاط اﻟتجميع أﺳفل جميع اﻟمعدات اﻟميﻛانيﻛيﺔ؛
مياه صرف تنظيف ُمﺳخن اﻟهواء؛
مياه صرف تنظيف اﻟغﻼيﺔ؛
اﻟمخلفات اﻟﺳائلﺔ ﻟلمعمل؛

ﺳيتم اﻟتحﻛم في مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟخارجﺔ من محطﺔ اﻟتنقيﺔ واﻟتﻛثيف عن طريق إضافﺔ حمض أو مادة ﻛاويﺔ في حوض تحييد واحد موجود
ﺑاﻟقرب من محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟمياه .وﺳيتم أيضًا معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟمتدفقﺔ من مصارف اﻟمعامل ومصارف ضخ جرعات اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ في حوض
اﻟتحييد (تعديل درجﺔ اﻟحموضﺔ).
وﺳيتم توجيه مياه اﻟصرف اﻟمتدفقﺔ من اﻟمصارف األخرى إﻟى نظام اﻟمصفي ﺑمحطﺔ معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصناعي ( .)IWTPفي هذه اﻟمرحلﺔ
ﺳيتم إخضاع اﻟمياه ﻟلتخثر واﻟتلﺑد ﻟلحصول على اﻟتنقيﺔ واﻟتصفيﺔ ﺑنﺳﺑﺔ  .%100وﺳيتم تصفيﺔ اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ اﻟمرشحﺔ وتوجيهها إﻟى خزان
خاص ﺑاﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ اﻟمعاﻟجﺔ.
أخيرا إﻟى حوض مياه
وﺳيتم دفق اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ اﻟمعاﻟجﺔ اﻟ ُمجمعﺔ إﻟى خزان اﻟتفاعل ثم يتم إخضاعها إﻟى مزيد من عمليات اﻟترشيح ويتم دفقها
ً
اﻟمرشح عندما يمﻛن ضخها ﻹعادة اﺳتخدامها داخل اﻟمحطﺔ أو دفقها إﻟى أحواض اﻟتﺑخر .تﺑلغ ﺳعﺔ اﻟمعاﻟجﺔ اﻟ ُمقدرة ﻟمحطﺔ معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف
اﻟصناعي  30م/3ﺳاعﺔ.
ﺳيتم تثخين اﻟرواﺳب اﻟناتجﺔ من عمليﺔ اﻟتصفيﺔ وتجفيفها في شﻛل قطع ﻟلتخلص منها خارج اﻟموقع.
مياه الصرف الصحي والمنزلي
ﺳيتم توجيه جميع مياه اﻟصرف اﻟصحي واﻟمنزﻟي خارج اﻟموقع ويتم توصيلها إﻟى خط اﻟتصريف اﻟرئيﺳي في اﻟزرقاء حيث يتم تحويل مياه
اﻟصرف اﻟصحي اﻟخام إﻟى محطﺔ اﻟﺳمرا ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟتي تتوﻟى تشغيلها اﻟﺑلديﺔ وتقع على ﺑعد  10ﻛم تقريﺑًا إﻟى اﻟشمال.
معالجة المياه الملوثة بالزيت
ﺳيتم توجيه اﻟمياه اﻟﺳطحيﺔ/مياه تصريف األمطار واﻟمصارف اﻟتي قد تﻛون ملوثﺔ ﺑاﻟزيت إﻟى نظام فصل اﻟزيت/اﻟمياه ثم إﻟى محطات اﻟضخ قﺑل
اﻟضخ إﻟى حوض اﻟتحييد .ﻟن يتجاوز إجماﻟي مياه اﻟصرف اﻟمعاﻟجﺔ من اﻟزيت  10مجم/ﻟتر من ترﻛيز زيت اﻟنفايات.
ويشمل ذﻟك جميع مياه اﻟجريان اﻟﺳطحي من اﻟهياﻛل اﻟمتراﺑطﺔ داخليًا ،وال يتضمن ذﻟك شﺑﻛات اﻟصرف اﻟخاصﺔ ﺑاﻟطرق.
وﺳيتم دفق جميع مياه اﻟصرف اﻟمعاﻟجﺔ من اﻟزيت إﻟى حوض اﻟتﺑخر.
مياه األمطار
ﺳيتم تصريف جريان مياه األمطار من اﻟطرق واألﺳقف إﻟى موقعين في اﻟوادي موجودين في اﻟشمال مﺑاشرة من موقع مشروع محطﺔ اﻟتورﺑينات
اﻟغازيﺔ اﻟمقترحﺔ ذات اﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ .وﺳيﻛون موقعا اﻟتصريف خاصين ﺑجريان مياه األمطار اﻟ ُمجمعﺔ من منطقﺔ اﻟمﻛثف اﻟ ُمﺑرد ﺑاﻟهواء
( )ACCوﻛتلﺔ اﻟطاقﺔ (ﺑشﻛل عام) ومنطقﺔ مدخل اﻟخزان/اﻟمحطﺔ على اﻟتواﻟي.
وفقًا ﻟلقﺳم اﻟفرعي اﻟوارد أعﻼه ﺑشأن "معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟملوثﺔ ﺑاﻟزيت" ،ﺳيتم حجز مياه األمطار اﻟ ُمجمعﺔ من اﻟهياﻛل اﻟمتراﺑطﺔ واﻟمناطق اﻟخاضعﺔ
ﻟعمليات اﻟمعاﻟجﺔ من اﻟزيت في أنظمﺔ شﺑﻛات صرف صحي منفصلﺔ ﻟتصريفها إﻟى محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟمياه من اﻟزيت اﻟمحددة.
وقﺑل اﻟتصريف إﻟى اﻟوادي ،ﺳيتضمن تصميم اﻟمشروع مصائد ﻟلرواﺳب/اﻟمواد اﻟزيتيﺔ ﺑمياه األمطار ،ﻟضمان تقليل اﻟﻛميات اﻟمحملﺔ من هذه
اﻟعناصر واﻟمﻛونات إﻟى أقصى حد ُممﻛن.
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حوض التبخر
ﺳيتم توفير حوض تﺑخر واحد ( )1مﺑطن ﻟجمع اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ اﻟمعاﻟجﺔ واحتوائها .ﻟن يتم تصريف أي مياه صرف من حوض اﻟتﺑخر وﺑاﻟتاﻟي
ﺳيﻛون حجم اﻟحوض ﻛافيًا ( 44.000م )3الحتواء اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ اﻟواردة من اﻟمصادر اﻟمحددة في اﻟمحطﺔ وتﺑخيرها .يﺑلغ اﻟحد األدنى ﻟﺳعﺔ
حوض اﻟتﺑخر مقدار مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمتدفقﺔ إﻟيه على مدار اﻟدورة اﻟﺳنويﺔ ،ﺑما في ذﻟك مياه أمطار حوض تجميع األمطار اﻟمﺑاشر ،وﻛذﻟك
شهرا ،ﺑنا ًء على متوﺳط معدالت اﻟتﺑخر اﻟ ُمعلن عنها في األردن.
اﻟمياه اﻟتي تﺑخرت خﻼل فترة اﻹحدى عشر ()11
ً

3.5.5

المرافق المساعدة

محطة معالجة المياه منزوعة المعادن
ﺳتنتج محطﺔ اﻟمياه اﻟمنزوعﺔ اﻟمعادن  60م/3ﺳاعﺔ من اﻟمياه اﻟمنزوعﺔ اﻟمعادن ﻟلعمليات اﻟتاﻟيﺔ:









تعويض اﻟمياه اﻟمفقودة خﻼل دورة اﻟﺑخار/اﻟمياه؛
اﺳترجاع اﻟمياه اﻟمﻛثفﺔ من اﻟﺑخار ﺑعد تصفيتها؛
تعويض اﻟمياه اﻟمفقودة خﻼل تﺑريد اﻟدائرة اﻟمغلقﺔ؛
تعويض اﻟمياه اﻟمفقودة خﻼل تﺑريد اﻟموﻟد؛
تعويض اﻟمياه اﻟمفقودة من محول اﻟﺑخار؛
توﻟيد اﻟهيدروجين؛
تصفيﺔ اﻟمياه اﻟمﻛثفﺔ من اﻟﺑخار؛ االﺳتخدام في اﻟمعمل؛ و
اﻟتنظيف اﻟﻛيميائي ﻟلغﻼيﺔ وشطفها.

يتم عرض خصائص جودة اﻟمياه اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ في اﻟجدول اﻟتاﻟي.
الجدول  6-3جودة المياه المنزوعة المعادن
المعايير
قاﺑليﺔ اﻟتوصيل
اﻟصوديوم
اﻟﻛلوريد
اﻟﻛﺑريتات
إجماﻟي اﻟﺳيليﻛا مثل ثاني أﻛﺳيد اﻟﺳيليﻛون ()SiO2
إجماﻟي اﻟﻛرﺑون اﻟعضوي ()TOC
األوﻛﺳجين اﻟمذاب

التركيز
≤ 0.1ميﻛروثانيﺔ/ﺳم
≤ 0.5ميﻛروجرام/ﻟتر
≤ 0.5ميﻛروجرام/ﻟتر
≤ 0.5ميﻛروجرام/ﻟتر
≤ 5ميﻛروجرام/ﻟتر
≤ 100ميﻛروجرام/ﻟتر
≤ 100ميﻛروجرام/ﻟتر

تخزين المواد الكيميائية والتعامل معها
ﺳتحتوي مرافق اﻟتخزين داخل اﻟموقع اﻟخاصﺔ ﺑجميع اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ اﻟتشغيليﺔ على ﺳعﺔ تﻛفي ﻟمدة  30يوم عمل في اﻟمشروع (وذﻟك ﺑنا ًء على
متوﺳط االﺳتهﻼك في اﻟظروف اﻟعاديﺔ).
ﺳيتم تﺳليم اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ اﻟصلﺑﺔ وتخزينها في ظروف جافﺔ ومغطاة .وﺳتتضمن خزانات تخزين اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ اﻟصلﺑﺔ واﻟﺳائلﺔ
واﻟمﺳتودعات فتحات أو ﺑواﺑﺔ تهويﺔ ﻟلدخان/حوض امتصاص.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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نظام ضخ جرعات المواد الكيميائية
ﺳيتم إجراء عمليﺔ ضخ جرعات اﻟﺳوائل اﻟﻛيميائيﺔ خﻼل نظام اﻟتﺑريد وأنظمﺔ توﻟيد اﻟﺑخار واﻟتورﺑينات ﻟلحفاظ على مﺳتويات درجﺔ اﻟحموضﺔ
ومحتوى األوﻛﺳجين وإزاﻟﺔ األمﻼح اﻟزائدة وضمان خصائص جودة اﻟمياه اﻟجيدة ﺑشﻛل عام ضمن اﻟمعايير اﻟفنيﺔ ﻟلشرﻛﺔ اﻟمصنعﺔ .ويشمل ذﻟك
األنظمﺔ اﻟفرعيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:




ضخ جرعات اﻟفوﺳفات ثﻼثي اﻟصوديوم إﻟى اﻟموﻟد اﻟتورﺑيني اﻟﺑخاري (ﺑشﻛل متفرق ،وعادة ﺑعد إيقاف اﻟتشغيل) ،ﻟلتﺳريع وإزاﻟﺔ
األمﻼح اﻟتي قد تدخل اﻟدورة.
ضخ جرعات من إضافات تنقيﺔ األﻛﺳجين إﻟى اﻟدورة ،ﻟلحفاظ على محتوى األﻛﺳجين في مياه اﻟتغذيﺔ ضمن نطاق اﻟقيم اﻟموضوعﺔ
من قﺑل اﻟشرﻛات اﻟمصنِّعﺔ ﻟموﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة واﻟموﻟد اﻟتورﺑيني اﻟﺑخاري.
ضخ جرعات من اﻟعامل اﻟقلوي (حمض اﻟﻛﺑريتيك) ،إﻟى اﻟدورة ،ﻟلحفاظ على درجﺔ اﻟحموضﺔ في مياه اﻟتغذيﺔ واﻟﺑخار ضمن نطاق
اﻟقيم اﻟموضوعﺔ من قﺑل اﻟشرﻛات اﻟ ُمصنِّعﺔ ﻟموﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة واﻟموﻟد اﻟتورﺑيني اﻟﺑخاري.

ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،ﺳيتم إضافﺔ مادة مانعﺔ ﻟلتآﻛل إﻟى دائرة اﻟتﺑريد اﻟمغلقﺔ ،ﻟلحد من خصائص اﻟتآﻛل ﻟلمياه اﻟمنزوعﺔ اﻟمعادن واألﺳطح اﻟمعدنيﺔ
غير اﻟفعاﻟﺔ (اﻟصلب اﻟﻛرﺑوني) من اﻟدائرة .ﺳيتم إمداد اﻟنظام ﺑاﻟمادة اﻟمانعﺔ ﻟلتآﻛل يدويًا من خﻼل خزان ضخ جرعات ُمحدد موجود ﺑين وحدات
اﻟتفريغ واﻟﺳحب من مضخات مياه اﻟتﺑريد.
نظام أخذ عينات المياه والبخار
ﺳيتم تثﺑيت نظام أخذ عينات اﻟمياه واﻟﺑخار وتحليلها ﻟمراقﺑﺔ جودة اﻟمياه اﻟتي يتم اﻟتزويد ﺑها ﻟتعويض اﻟمياه اﻟمفقودة من اﻟمحطﺔ وﻛذﻟك مياه
اﻟتﻛثيف ومياه اﻟتغذيﺔ ومياه اﻟﺑخار وذﻟك ﻟضمان عمل اﻟمحطﺔ ﺑأمان وﺑشﻛل ُمقتصد.
وﺳيتم إجراء عمليﺔ اﻟتحليل ﺑاﺳتمرار إما ﺑاﺳتخدام األنظمﺔ اآلﻟيﺔ أو يدويًا وذﻟك على نحو منتظم .وفيما يلي اﻟمعلمات اﻟرئيﺳيﺔ اﻟتي ﺳيتم تحليلها:






درجﺔ اﻟحموضﺔ
قاﺑليﺔ اﻟتوصيل
األوﻛﺳجين اﻟمذاب
اﻟصوديوم
اﻟﺳيليﻛا

وﺳيتم تزويد نقاط أخذ اﻟعينات اﻟتاﻟيﺔ ﻟلمشروع:
الجدول  7-3نقاط أخذ العينات واألدوات
البند

نقطة العينة

ناتج اﻟتﻛثيف
مياه اﻟتغذيﺔ
اﻟﺑخار
اﻟمصرف
مياه اﻟتﺑريد
مياه اﻟتنظيف
اﻟحراريﺔ

في

اﻟحاﻟﺔ

المحلل

مخرج CEP
مدخل نازع اﻟهواء
مخرج نازع اﻟهواء
مدخل اﻟمقتصد
ﺑخار اﻟماء اﻟمحمى (جهﺔ اﻟيﺳار)
ﺑخار اﻟماء اﻟمحمى (جهﺔ اﻟيمين)
مصرف اﻟﺳخان مرتفع اﻟضغط
مصرف اﻟﺳخان منخفض اﻟضغط
ﺳخان ﺑخار ذو ملف
مياه تﺑريد اﻟموﻟد اﻟﻛهرﺑائي
مياه تﺑريد اﻟدائرة اﻟمغلقﺔ

CC M
M
CC M
SC pH M
SC pH M

مصرف فاصل ﺑدء اﻟتشغيل

CC M

CC O2 Na M
SC O2 M
O2 M
CC SC pH O2 SiO2 M
CC Na SiO2 M

مﻼحظات:








 - Mأخذ اﻟعينات يدويًا
 - CCمحلل اﻟتوصيل اﻟفوري ﻟأليون اﻟموجب اﻟشحنﺔ
 - SCمحلل اﻟتوصيل اﻟفوري اﻟخاص
 - DOاﻟمحلل اﻟفوري ﻟألوﻛﺳجين اﻟمذاب
 - pHاﻟمحلل اﻟفوري ﻟدرجﺔ اﻟحموضﺔ
 - SiO2اﻟمحلل اﻟفوري ﻟلﺳيليﻛا
 - Naاﻟمحلل اﻟفوري ﻟلصوديوم
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3.5.6

خدمات الدعم

ﺳتشمل اﻟمرافق اﻟتي ﺳيتم توفيرها ﻟدعم عمليات إنتاج اﻟطاقﺔ ما يلي:











3.5.7

غرفﺔ تحﻛم مرﻛزيﺔ
نظام اﻟتدفئﺔ واﻟتهويﺔ وتﻛييف اﻟهواء
أنظمﺔ ﻛهرﺑائيﺔ
مﻛتب مؤقت في اﻟموقع ومرافق أخرى
معمل (يوجد في محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ)
ورش صيانﺔ
مﺳتودع ومخازن
نظام مﻛافحﺔ اﻟحرائق
محطﺔ متنقلﺔ ومرﻛﺑات
نظام دخول اﻟموقع واألمن
المرافق المرتبطة

مﻼحظﺔ :تماشيًا مع اﻟمرافق ذات اﻟصلﺔ اﻟواردة أدناه ،ال يوجد أي شرط يُخضع هذه اﻟمرافق ﻟتقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑنا ًء على تصنيف
اﻟمشروعات في األردن وفقًا ﻟلملحقين  2و 3من الئحﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي رقم ( )37ﻟعام .2005
فيما يتعلق ﺑمعيار أداء مؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟيﺔ  ،1تعتﺑر اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ "عناصر ماديﺔ" من اﻟمشروع ﻟم تﻛن ﻟتُﺑنى أو تُوﺳَّع إن ﻟم يوجد اﻟمشروع.
تمول ﻛجزء من
عﻼوة على ذﻟك ،ﻟن يﻛون اﻟمشروع ذا جدوى ﺑدون هذه اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ .ومع ذﻟك ،على اﻟرغم من أن هذه اﻟمرافق ﻟن َّ
اﻟمشروع ،يوجد شرط ﺑأن تُضمن في نطاق منطقﺔ تأثير اﻟمشروع.
خط أنابيب الغاز
ﺳتقوم شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ﺑإنشاء وتشغيل خط أناﺑيب غاز فرعي جديد يﺑلغ طوﻟه حواﻟي  600متر وذﻟك من خط أناﺑيب اﻟغاز األردني
اﻟرئيﺳي اﻟذي يمتد من اﻟعقﺑﺔ إﻟى شمال األردن .ويوجد خط أناﺑيب اﻟغاز اﻟرئيﺳي في األردن ﺑاﻟقرب من اﻟموقع على مﺳافﺔ تﺑلغ  600متر تقريﺑا
ً
وصوال إﻟى اﻟموقع من خﻼل خط قطره 12
جهﺔ اﻟشرق .ﺳيتم توصيل هذا اﻟخط اﻟفرعي اﻟجديد ﺑاﻟخط اﻟرئيﺳي مﺑاشرة وﺳيمر تحت األرض
ﺑوصﺔ على عمق يتراوح ﺑين متر واحد ( )1ومترين ( )2تحت ﺳطح األرض .وﺳيتم تشييد خط أناﺑيب اﻟغاز تحت اﻟﺳطحي عﺑر أراض ذات
ملﻛيﺔ عامﺔ وخاصﺔ .تقع األراضي اﻟخاصﺔ ﺑاﻟقرب من خط اﻟغاز اﻟرئيﺳي اﻟحاﻟي وهي عﺑارة عن أرض غير مطورة دون اﺳتغﻼل واضح ﻟها.
ﻛما يقع خط أناﺑيب داخل اﻟوادي (أرض عامﺔ) ،وذﻟك قﺑل مدخل موقع اﻟمشروع .تظهر اﻟصور أدناه اﻟطﺑيعﺔ اﻟمفتوحﺔ وغير اﻟمﺳتغلﺔ ﻟألرض
واﻟوادي واﻟتي ﺳيتم توجيه خط أناﺑيب عﺑرها.
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تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

59

الشكل  7-3مسار خط غاز ( NEPCOالدليل :أصفر = أرض خاصة ،أخضر = أرض عامة)

مصدر التصوير بالقمر الصناعي :برنامج Google Earth

الشريحة  17-3أرض عند محطة غاز ( NEPCOمنظر ألرض خاصة مكشوفة)
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الشريحة  18-3أرض عند خط غاز  NEPCOالفرعي (منظر باتجاه محطة الغاز من الوادي)

الشريحة  19-3الوادي مسار خط غاز ( NEPCOالمنظر باتجاه موقع المشروع)

ﺑما أنه ﺳيتم دفن خط األناﺑيب تحت األرض ،ﺳيتم تحديد موقعه على األرض ﺑوضع عﻼمات/الفتات متﺑاعدة ﻟإلشارة إﻟى مﻛان وجوده .وعلى
هذا اﻟنحو ،فلن يقطع خط األناﺑيب أي طرق خاصﺔ ﺑاﻟﺳﻛان اﻟمحليين و/أو اﻟمرﻛﺑات .ال يشترط حيازة األراضي ،وﻟﻛن ﺑما أن جزء من مﺳار
خط األناﺑيب (حواﻟي 200مم) ﺳوف يدفن تحت أرض خاصﺔ ،ﺳتتطلب  NEPCOحق ارتفاق أثناء اﻹنشاء وعمليات اﻟصيانﺔ أثناء اﻟتشغيل.
وﺳتﻛون  NEPCOمﺳؤوﻟﺔ عن طلب أي حقوق ارتفاق وﺳتنفذ ذﻟك ﺑما يتماشى مع اﻟقوانين األردنيﺔ اﻟﻼزمﺔ ومن اﻟمتوقع أن يتم على أﺳاس
قانون اﻟحيازة األردني ،رقم  12ﻟﺳنﺔ  .1987وﺳتعمل أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء على توفير اﻟدعم واﻟمراقﺑﺔ ﻟلعمليﺔ اﻟتي تقوم ﺑها  NEPCOﻟضمان
االتﺳاق مع معيار  IFC PS5ومتطلب  EBRD PR5عندما اﻟﺳعي ﻟلحصول على حق االرتفاق ،ﺑما في ذﻟك أي مﺳتحقات تعويضيﺔ اﻟمتعلقﺔ
ﺑاضطراﺑات اﻟﺑناء اﻟمؤقتﺔ واﻟصيانﺔ في اﻟمﺳتقﺑل .معيار األداء  5ومتطلب األداء  5يفقان عموما مع قانون اﻟحيازة األردني ،واﻟذي يتضمن آﻟيات
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ﻟلتشاور مع أصحاب األراضي وتقديم اﻟتظلمات (من ﺑين مﺑادئ أخرى مماثلﺔ) .وعﻼوة على ذﻟك ،ﺳوف تضمن أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء وصول
أصحاب األراضي اﻟمتضررين إﻟى آﻟيﺔ اﻟتظلم اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع وتضمينهم في عمليات اﻟمشاورة اﻟمﺳتمرة ﺑموجب .SEP
وقد تم اﻟتشاور مع شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ﺑشأن ذﻟك اﻟمشروع خﻼل مرحلﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي (االجتماعات وج ًها ﻟوجه في اﻟموقع
ومرﺳﻼت اﻟﺑريد اﻹﻟﻛتروني) وقد قدمت رﺳومات ﻟإلشارة إﻟى مﺳار خط األناﺑيب اﻟمقترح .ويظهر ﺑاﻟشﻛل اﻟوارد أدناه مﺳار خط األناﺑيب
اﻟفرعي إﻟى محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ.
وﺑنا ًء على اﻟمﺳار اﻟموضح أدناه ،ﺳيمتد خط أناﺑيب اﻟغاز اﻟمقترح تحت أرض فضاء ﺑجانب حدود منطقﺔ رعي صغيرة (مفصوﻟﺔ ﺑﺳياج) وعلى
طول اﻟمقﺑرة وحدود مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ،قﺑل دخول قطعﺔ األرض اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ جهﺔ اﻟحد اﻟشرقي
من اﻟمشروع.
الشكل  8-3خط أنابيب  NEPCOالفرعي لى مشروع أكوا باور الزرقاء (المسارات التقريبية باللون األخضر)

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
يتم عرض صورة ﺑانوراميﺔ ﻟألرض مفتوحﺔ اﻟتي ﺳيتم إنشاء خط األناﺑيب اﻟمقترح عليها أدناه .واﻟجزء غير اﻟمرئي في اﻟصورة هو ذﻟك اﻟجزء
من اﻟوادي اﻟذي ﺳيتم إنشاء خط أناﺑيب اﻟغاز داخله .ﺳيتم مد خط أناﺑيب اﻟغاز ﺑجوار خط اﻟصرف اﻟصحي اﻟحاﻟي اﻟمﺑني داخل قناة اﻟوادي .حيث
يضمن ذﻟك أيضًا عدم اﻟضغط على خط األناﺑيب والﺳيما عند مرور اﻟمرﻛﺑات حيث قد يؤدي ذﻟك إﻟى تلف األناﺑيب اﻟفرعيﺔ اﻟقريﺑﺔ من اﻟﺳطح.
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى االجتماع مع شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ،فقد قاموا ﺑاﻟرد ﺑاﻟﺑريد اﻹﻟﻛتروني على تشاورنا ﺑشأن خط أناﺑيب اﻟغاز ذي اﻟصلﺔ على اﻟنحو
اﻟتاﻟي:

 .1ما هي عمليﺔ اﻟتخطيط اﻟشاملﺔ اﻟتي اتﺑعتها شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ﻟتحديد مﺳار خط أناﺑيب اﻟغاز ﻟتقليل اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ إﻟى أقصى
حد ُممﻛن؟





تم تحديد موقع مﺳار خط األناﺑيب ﺑعيدًا عن اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ.
تم تحديد مﺳار خط األناﺑيب ﺑجانب قناة اﻟتصريف ﺑحيث ال يؤثر ذﻟك على اﻟﺑيئﺔ اﻟزراعيﺔ.
ﺳيتم دفن خط األناﺑيب تحت األرض ﺑحيث ال يؤثر ذﻟك على األفراد واﻟحيوانات من جانب إﻟى آخر.
ﺳيتم إعادة اﻟترﺑﺔ اﻟزراعيﺔ إﻟى األعلى (اﻟﺳطح) مرة أخرى ﻛما ﻛانت قﺑل اﻟحفر.

 .2ﻟقد عُرض علينا مﺳار خط أناﺑيب اﻟغاز اﻟقادم من محطﺔ اﻟغاز إﻟى اﻟمشروع اﻟ ُمقدم من شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ.
أ) هل من اﻟممﻛن تأﻛيد ما إذا ﻛان قد تم االنتهاء من تحديد مﺳار خط األناﺑيب أم ال؟


ﻟقد أُرﺳل اﻟمﺳار اﻟ ُمحدد إﻟى شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ وذﻟك الﺳتئجار األراض اﻟتي ﺳيتم إنشاؤه عليها ،ومن اﻟمتوقع عدم إجراء أي
تغيير على هذا اﻟمﺳار.
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ب) هل تم وضع أي مﺳارات ﺑديلﺔ ﺑعين االعتﺑار؟


نظرا ألن اﻟمﺳافﺔ صغيرة ( 700متر تقريﺑًا) ﻟم يتم وضع أي مﺳارات ﺑديلﺔ ﺑعين االعتﺑار.
ً

جـ) هل من اﻟ ُممﻛن تأﻛيد ما إذا ﻛان ﺳيتم دفن خط األناﺑيب تحت األرض وما إذا ﻛان هناك حاجﺔ إﻟى أي نوع من اﻟحمايﺔ األمنيﺔ {على ﺳﺑيل
اﻟمثال ،اﻹحاطﺔ ﺑخط ﺳياج} أم ال؟


ﺳيتم دفنه تحت األرض ﺑعمق ﻛاف وفقًا ﻟمدونﺔ اﻟجمعيﺔ األمريﻛيﺔ ﻟلمهندﺳين اﻟميﻛانيﻛيين  ،B31.8ﻟن يتم تثﺑيت ﺳوى عﻼمﺔ
تحذيريﺔ فوق خط األناﺑيب وﻟيس هناك حاجﺔ إﻟى إحاطته ﺑاﻟﺳياج.

د) هل ﺳيقطع اﻟمﺳار أي ممرات موجودة حاﻟيًا أو طرق ﻟلوصول إﻟى اﻟمجتمع اﻟمحلي ومناطق رعي األغنام؟


ﺳيتم دفن خط األناﺑيب تحت األرض وﻟن يؤثر على طرق ﺳير ﻛل من اﻟﺑشر واﻟحيوانات.

هـ) هل ﺳيقوم مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد ﺑإعداد تقييم األثر اﻟﺑيئي ( )EIAاﻟخاص ﺑخط األناﺑيب (أي تقييم ما يلي :اﻟﺑيئﺔ،
اﻟترﺑﺔ/اﻟتلوث ،اﻟصرف اﻟصحي ،اﺳتخدام األراضي ،حقوق اﻟرعي ،ملﻛيﺔ األراضي ،اﻟوصول إﻟى مزارع اﻟحيوانات ،اﻟضوضاء ،جودة اﻟهواء،
منهجيﺔ اﻹنشاء وأعمال اﺳتعادة اﻟموائل قﺑل اﻹنشاء وما إﻟى ذﻟك)؟


نظرا ﻟقصر اﻟمﺳافﺔ
ﻟيس هناك حاجﺔ إﻟى إجراء دراﺳﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي ً
ملحوظﺔ اﻟمؤﻟف NEPCO :ﻟيﺳت مخوﻟﺔ ﺑاتخاذ أي قرار ﺑشأن متطلﺑات اﻟمشروع فيما يخص تقييم األثر اﻟﺑيئي في األردن .وﻛما
ذُﻛر آنفًا ،ﻟم يرد شرط يُلزم ﺑإع\اد تقييم األثر اﻟﺑيئي ﻟخطوط اناﺑيب اﻟغاز في اﻟملحقين  2و 3من الئحﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي رقم ()37
ﻟﺳنﺔ .2005

و) إذا ﻟزم إعداد تقرير ﺑشأن األثر اﻟﺑيئي ،متي يمﻛن توفير ذﻟك ﻟلمراجعﺔ وما هو اﻟجدول اﻟزمني ﻟذﻟك؟


انظر اﻟرد اﻟوارد في اﻟنقطﺔ هـ.

خط أنابيب المياه
وقد تم إﺑرام اتفاقيﺔ إمداد مياه جديدة منفصلﺔ مع ﺳلطﺔ اﻟمياه في األردن ( )WAJﻟتوفير ما يصل إﻟى  2450م/3أﺳﺑوعيًا ،مما ﺳيوفر ﻛافﺔ
االحتياجات اﻟمطلوﺑﺔ من اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب وﺳتظل ﻛميات أخرى متوفرة حتى إذا ﻛان اﻟمطلوب أعلى من ذﻟك (على ﺳﺑيل اﻟمثال في حاالت
اﻟطوارئ) .ﺳتطلب اتفاقيﺔ إمداد اﻟمياه قيام ﺳلطﺔ اﻟمياه ﺑاألردن ﺑإنشاء خط أناﺑيب جديد يﺑلغ طوﻟه  800متر تقريﺑًا قﺑل دخول اﻟمﻛان اﻟمقترح في
موقع حوض اﻟتﺑخر اﻟمقترح ،في اﻟشمال اﻟغرﺑي من األرض اﻟمملوﻛﺔ ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ .وﺳيمتد خط أناﺑيب اﻟمياه أﺳفل شﺑﻛﺔ
اﻟطرق اﻟموجودة حاﻟيًا .ومن اﻟمتوقع عدم اﻟحاجﺔ إﻟى شراء أي أراضي ،ومع ذﻟك ،قد يواجه مﺳتخدمو اﻟمرﻛﺑات ﺑعض اﻹزعاج أثناء عمليﺔ
اﻹنشاء وأي عمليﺔ صيانﺔ مطلوﺑﺔ.
وﻟذﻟك قد تتطلب  WAJحق ارتفاق من ﺳلطﺔ اﻟطرق ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء وﻟلصيانﺔ إذا ﻟزم األمر .وﺳتعمل أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء على توفير اﻟدعم
واﻟمراقﺑﺔ ﻟلعمليﺔ اﻟتي تقوم ﺑها  WAJﻟضمان االتﺳاق مع معيار  IFC PS5ومتطلب  EBRD PR5عندما اﻟﺳعي ﻟلحصول على حق
االرتفاق ،ﺑما في ذﻟك أي مﺳتحقات تعويضيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاضطراﺑات اﻟﺑناء اﻟمؤقتﺔ واﻟصيانﺔ في اﻟمﺳتقﺑل .معيار األداء  5ومتطلب األداء  5يفقان
عموما مع قانون اﻟحيازة األردني ،واﻟذي يتضمن آﻟيات ﻟلتشاور مع أي من أصحاب األراضي وتقديم اﻟتظلمات (من ﺑين مﺑادئ أخرى مماثلﺔ).
وعﻼوة على ذﻟك ،ﺳوف تضمن أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء وصول أي من أصحاب األراضي اﻟمتضررين إﻟى آﻟيﺔ اﻟتظلم اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع وتضمينهم
في عمليات اﻟمشاورة اﻟمﺳتمرة ﺑموجب .SEP
مدخل المحطة ووصلة الدخول
نظرا ألن اﻟمشروع اﻟمقترح ﺳيﻛون ﺑمثاﺑﺔ موقع ومرفق قائم ﺑذاته ،مفصول عن محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟموجودة حاﻟيًا ﺑﺳور من اﻟﺳياج ،ﺳيتم
ً
إنشاء ﺑواﺑﺔ دخول جديدة خاصﺔ ﺑموقع اﻟمشروع .وﺳتقع نقطﺔ اﻟدخول اﻟجديدة في اﻟجزء اﻟشماﻟي من منطقﺔ خزان تخزين اﻟوقود االحتياطي
مترا تقريﺑًا واﻟذي
واﻟمياه اﻟمقترح ،ﻟلوصول إﻟى طريق موجود حاﻟيًا في نفس اﻟموقع .وﻟذﻟك ﺳيتم إنشاء قطاع جديد من اﻟطريق وﺳيﺑلغ طوﻟه ً 40
ﺳيمر عﺑر قناة وادي صغيرة موجود حاﻟيًا ﺑجانب حدود اﻟمشروع .ومن اﻟمعلوم أن وزارة اﻟمياه األردنيﺔ قد وافقت على حجم اﻟمجري اﻟمائي
اﻟذي ﺳيدفن تحت األرض ﺑحيث يتم اﺳتخدامه ﻟضمان نقل تدفق اﻟمياه ﺑشﻛل مﻼئم عند نفاذ مياه األمطار من اﻟوادي.
وﺳيتم تخصيص طريق اﻟدخول ﻟلمحطﺔ اﻟجديدة وﺳيتم إنشاؤه ﻛجزء من أنشطﺔ إعداد اﻟموقع.
ويُعرض أدناه صورة فوتوغرافيﺔ ﻟموقع اﻟدخول اﻟمقترح .ﺳيمر اﻟطريق إﻟى اﻟموقع عﺑر ﺑواﺑﺔ جديدة على طول جدار اﻟحدود اﻟخرﺳانيﺔ ﻟمحطﺔ
اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟموجودة حاﻟيًا .وقد تم اﻟتقاط اﻟصورة من جانب اﻟطريق اﻟمحلي اﻟموجود حاﻟيًا اﻟذي ﺳيتم توصيله إﻟيه.
صورة  20-3مكان دخول الموقع الجديد
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محطة أجهزة توصيل الكهرباء وخطوط الضغط العالي
ﺳتتحمل شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ مﺳؤوﻟيﺔ مشروعي محطﺔ أجهزة توصيل اﻟﻛهرﺑاء وخطوط اﻟضغط اﻟعاﻟي اﻟتي ﺳتقوم ﺑتفريغ اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ
نظرا الﺳتخدامها ﺳاﺑقًا في تشغيل محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
اﻟموﻟدة إﻟى اﻟشﺑﻛﺔ .ومن اﻟجدير ﺑاﻟذﻛر أن هذه اﻟمرافق موجودة ﺑاﻟفعل ،وذﻟك
ً
اﻟموجودة حاﻟيًا .وعلى هذا اﻟنحو ،فﺳوف يﺳتخدم اﻟمشروع هذه اﻟمرافق اﻟموجودة مرة أخرى .ومع ذﻟك ،ﺳيﻛون هناك حاجﺔ إﻟى إدخال ﺑعض
اﻟتجديدات على محطﺔ أجهزة توصيل اﻟﻛهرﺑاء اﻟموجودة حاﻟيًا .وقد أﻛدت  NEPCOأن اﻟمشروع ﻟن يتطلب نقل أي ﺑنيﺔ تحتيﺔ من خطوط نقل
اﻟﻛهرﺑاء اﻟعلويﺔ اﻟحاﻟيﺔ ،ﺑما فيها األﺑراج).
خط أنابيب الوقود االحتياطي
يوجد ﺑاﻟفعل خط أناﺑيب ﻟوقود ناتج اﻟتقطير ممتد من معمل تﻛرير اﻟمواد اﻟﺑتروﻛيماويﺔ اﻟمجاور حيث ﻛان يُﺳتخدم ﺳاﺑقًا مع محطﺔ اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ اﻟموجودة حاﻟيًا .وحيث إن معمل اﻟتﻛرير ﺳيقوم ﺑاﻟتزويد ﺑاﻟوقود االحتياطي ،فﺳوف يﺳتخدم اﻟمشروع اﻟمقترح خط األناﺑيب هذا
اﻟواصل ﺑاﻟفعل إﻟى موقع اﻟمشروع اﻟمقترح في منطقﺔ حوض اﻟتﺑخر .ﺳيتطلب خط األناﺑيب إعادة توجيهيﺔ ً
قليﻼ إﻟى منطقﺔ اﻟخزان اﻟمقترح
ﻟتخزين اﻟوقود االحتياطي .وﺳيتم إجراء جميع األعمال اﻟمتعلقﺔ ﺑخط األناﺑيب هذا داخل موقع اﻟمشروع اﻟمقترح.
يﺑلغ طول خط األناﺑيب اﻹجماﻟي حواﻟي  1,700متر ويﺑلغ قطره  6ﺑوصات .يﻛون خط األناﺑيب فوق األرض داخل مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات
مترا تحت ﺳطح األرض في اﻟمناطق أﺳفل اﻟطريق إﻟى اﻟغرب من موقع اﻟمشروع
وضمن حدود اﻟموقع اﻟمقترحﺔ .ويوجد قﺳم منه ﺑطول ً 50
اﻟمقترح.

 3.6بدائل المشروع
تماشيًا مع اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ األردنيﺔ واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلجهﺔ اﻟمقرضﺔ ﺑشأن تقييم األثر اﻟﺑيئي/تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،تم وضع تقييم
تصميم اﻟمشروع اﻟمتنوع وﺑدائل اﻟنشاط في عين االعتﺑار وذﻟك ﻟلتأﻛيد على أن أهداف اﻟمشروع اﻟمقترح قد اﺳتأثرت اﻟخيارات االجتماعيﺔ
واﻟﺑيئيﺔ واالقتصاديﺔ واﻟتﻛنوﻟوجيﺔ.
ويتم مناقشﺔ ﺑدائل اﻟمشروع اﻟتاﻟيﺔ في هذا اﻟفصل:





ال يوجد مشروع
موقع اﻟمشروع اﻟﺑديل وتخطيطاته
تقنيات إنتاج اﻟطاقﺔ اﻟﺑديلﺔ
اﻟوقود اﻟﺑديل
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إمدادات اﻟمياه اﻟﺑديلﺔ
نظام اﻟتﺑريد اﻟﺑديل
نظام اﻟتحﻛم في االنﺑعاثات اﻟﺑديل
محطﺔ معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟﺑديلﺔ

ال يوجد مشروع
نظرا ﻟلمتطلﺑات االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ﻟزيادة قدرة توﻟيد اﻟطاقﺔ في األردن .وﻛما نوقش في اﻟقﺳم
إن خيار "ال يوجد مشروع" غير قاﺑل ﻟلتطﺑيق ً
"أهداف اﻟمشروع اﻟرئيﺳيﺔ" ،يتم محاذاة اﻟمشروع مع اﺳتراتيجيﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ ﻟعام  1967في األردن .وﺑاﻟمثل ،ﻛما ذُﻛر ﺳاﺑقًا ،أنه تم إيقاف
تشغيل محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟموجود حاﻟيًا في شهر ديﺳمﺑر من عام  ،2015وعلى هذا اﻟنحو فمن اﻟمهم تعويض اﻟعجز في إنتاج اﻟطاقﺔ ﻟدفع
اﻟتنميﺔ االقتصاديﺔ في األردن.
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موقع المشروع البديل ومخططه
ﺳيتم تشييد مشروع محطﺔ اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ اﻟمقترحﺔ ذات اﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ ﺑاﻟﻛامل داخل األرض اﻟمملوﻛﺔ ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟموجودة
حاﻟيًا ،على األراضي اﻟمتاحﺔ اﻟ ُمﺳتخدمﺔ ﺳاﺑقًا ألغراض صناعيﺔ .وعلى هذا اﻟنحو ،ﻟيس هناك حاجﺔ طارئﺔ ﻹزاﻟﺔ أي مﺑاني قائمﺔ .وﺑاﻟمثل ،ﻟيس
هناك حاجﺔ إﻟى شراء أي ممتلﻛات إضافيﺔ من أراضي اﻟقطاع اﻟعام أو اﻟقطاع اﻟخاص اﻟمجاورة ﻟلموقع مﺑاشرة.
وتﻛمن إحدى اﻟميزات اﻟرئيﺳيﺔ ﻟموقع اﻟمشروع اﻟمقترح في هذه اﻟمنطقﺔ في وجود مﻛاتب شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ واﻟمخازن واﻹدارات
اﻟتي يوجد مقرها ﺑاﻟفعل في موقع محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،توجد اﻟعديد من اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع ﺑاﻟفعل في هذا
اﻟموقع ،مثل محطﺔ أجهزة توصيل اﻟﻛهرﺑاء وخطوط اﻟضغط اﻟعاﻟي وخط أناﺑيب اﻟوقود االحتياطي .ويوجد أيضًا خط أناﺑيب اﻟغاز على ﺑُعد 600
متر فقط مما يقلل من أعمال اﻹنشاءات اﻟمطلوﺑﺔ ﻹنشاء خط أناﺑيب اﻟغاز اﻟفرعي إﻟى اﻟمحطﺔ إﻟى أقصى حد ُممﻛن .وعلى هذا اﻟنحو ،ال يلزم
إجراء ﺳوى ﺑعض األعمال اﻹضافيﺔ اﻟقليلﺔ في هذه اﻟمرافق .وفيما يتعلق ﺑاﻟجوانب االجتماعيﺔ ،يﺳاعد مﻛان اﻟمشروع في هذا اﻟموقع اﻟعديد من
اﻟقوى اﻟتشغيليﺔ اﻟعاملﺔ في محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ في اﻟحفاظ على وظائفهم في هذا اﻟموقع؛ ﺑدال من حاجتهم إﻟى االنتقال إﻟى أي مﻛان آخر تاﺑع
ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ.
وفيما يتعلق ﺑاﺳتخدام األراضي اﻟمحيطﺔ ﺑاﻟمشروع ،فقد ﻛانت تُﺳتخدم هذه األراضي في اﻟمقام األول ألغراض صناعيﺔ حيث تشمل معمل تﻛرير
واﺳع اﻟنطاق ﻟلمواد اﻟﺑتروﻛيماويﺔ ومصانع ﻟلحديد واﻟصلب ومحطﺔ ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي داخل نطاق  5ﻛم من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح.
ومن اﻟمعروف أيضًا أنه يوجد منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ صغيرة في موقع مماثل ،تم تشييدها وتزايد أعداد اﻟﺳﻛان ﺑها منذ ﺑدء اﻟعمليات اﻟتشغيليﺔ في
اﻟصناعات اﻟمحليﺔ في منتصف أواخر عام .1900
وفيما يتعلق ﺑاﻟمواقع اﻟﺑديلﺔ اﻟمحتملﺔ ،فمن اﻟمعلوم أنه ﻟم يتم وضع أي مواقع أخرى محددة ﺑعين االعتﺑار ،وأن هذا اﻟموقع اﻟموجود داخل األرض
اﻟمملوﻛﺔ ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟموجودة حاﻟيًا يعتﺑر أنﺳب موقع من اﻟناحيﺔ اﻟتقنيﺔ.
تقنيات إنتاج الطاقة البديلة
وتتمثل مزايا اﺳتخدام موارد اﻟطاقﺔ اﻟمتجددة في إنتاج اﻟطاقﺔ في اﻟوقايﺔ من اآلثار اﻟتراﻛميﺔ اﻟﺳلﺑيﺔ واﻟطويلﺔ األمد على اﻟﺑيئﺔ واﻟتقليل منها إﻟى
أقصى حد ُممﻛن على اﻟمﺳتوى اﻹقليمي واﻟعاﻟمي؛ وﻛذﻟك اﻟقضاء على أي اعتماد على اﻹمدادات األجنﺑيﺔ واﻟتقلﺑات في األوضاع االقتصاديﺔ
واﻟﺳياﺳيﺔ .ومع ذﻟك ،فإن جدوى مثل هذه اﻟمشروعات يعتمد إﻟى حد ﻛﺑير على مدى توافر مصادر اﻟطاقﺔ اﻟمتجددة ومدى االعتماد على إنتاج
اﻟطاقﺔ منها وقدرة اﻟمحطات على تلﺑيﺔ طلﺑات أوقات اﻟذروة واﻟقدرة على تخزين اﻟطاقﺔ .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،فإن حجم اﻟموقع اﻟمقترح غير ﻛاف
ﻟقدرة توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟمطلوﺑﺔ ﺑاﺳتخدام اﻟطاقﺔ اﻟمتجددة (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،يلزم وجود مﺳاحﺔ ﻛﺑيرة ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟشمﺳيﺔ).
حجم موقع اﻟمشروع مناﺳب ﻟمحطﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ﺑاﻟمحرﻛات اﻟتردديﺔ ،ومع ذﻟك ،فقد يفضل اختيار تﻛنوﻟوجيا تورﺑينات اﻟغاز مرﻛﺑﺔ اﻟدورة
ﻟعدة أﺳﺑاب منها ﻛفاءتها اﻟعاﻟيﺔ ومرونتها وموثوقيتها واﻟفعاﻟيتها من حيث اﻟتﻛلفﺔ .ﻛما أن هذه اﻟتﻛنوﻟوجيا تعتﺑر أقل تلويثا ﺑوجه عام من
اﻟمحرﻛات اﻟتردديﺔ من حيث االنﺑعاثات.
وﺑاﻟمثل ،فإن اﻟدور اﻟرئيﺳي ﻟمحطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ وﻛذﻟك حاجﺔ اﻟﺑﻼد ﻟلطاقﺔ يؤثران على عمليﺔ االختيار .وتﺳعى شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ حاﻟيًا
ﻟضمان اﺳتيفاء متطلﺑات اﻟحمل األﺳاﺳي وﻛذﻟك ضمان تغطيﺔ اﻟطلب من اﻟطاقﺔ في فترات اﻟذروة .تقوم األردن حاﻟيًا ﺑتنفيذ ﺑرنامج ﻟلطاقﺔ
اﻟمتجددة على نطاق واﺳع يشمل عدة محطات فوﻟتيﺔ ضوئيﺔ وقاﺑليﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ من اﻟرياح .وﺑاﻟتاﻟي فإن اﺳتخدام اﻟتقنيﺔ اﻟمقترحﺔ واﻟوقود في
مشروع محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﺳيدعم هذه اﻟتقنيات ،وﻟﻛن ﺳيزيد ذﻟك ﺑشﻛل ملحوظ من اﻟحاجﺔ إﻟى خدمات أمن اﻟطاقﺔ في اﻟﺑﻼد.
ﺳيتم تشغيل اﻟمشروع اﻟمقترح ﺑنمط اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ وتﺳتخدم اﻟغاز اﻟطﺑيعي في اﻟمقام األول ﻛمصدر ﻟلطاقﺔ .وﻟقد ثﺑتت فعاﻟيﺔ هذه اﻟتقنيات فنيًا
وتجاريًا على مدى فترات طويلﺔ وأصﺑحت أﻛثر ﻛفاءة وأدرجت ضمن تقنيات اﻹخماد ﻟزيادة خفض اﻟتأثيرات على اﻟﺑيئﺔ.
الوقود البديل
إن اختيار تورﺑينات اﻟغاز وموﻟدات اﻟطاقﺔ األوﻟيﺔ يوفر اﻟمرونﺔ في اختيار اﻟوقود اﻟذي يمﻛن اﺳتخدامه .وتعمل اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ عادة ً ﺑاﺳتخدام
مجموعﺔ من أنواع اﻟوقود تﺑدأ من اﻟغاز اﻟطﺑيعي إﻟى ناتج تقطير اﻟزيوت اﻟخام (في ﺑعض اﻟمرافق في اﻟشرق األوﺳط).
يُعد خيار اﺳتخدام اﻟغاز اﻟطﺑيعي ﺑاعتﺑاره اﻟوقود األﺳاﺳي من اﻟﺑدائل اﻟمحتملﺔ اﻟخيار األﻛثر مﻼءمﺔ ﺑيئيًا واجتماعيًا ،ويرجع ذﻟك إﻟى ما يتميَّز ﺑه
من عوامل خفض االنﺑعاثات اﻟمنخفضﺔ (ﺑشﻛل عام) ،ﺑما في ذﻟك اﻟغازات اﻟدفيئﺔ (اﻟمﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼحتﺑاس اﻟحراري) وﻛذﻟك اﻟحد من اﻟمخاطر اﻟمتعلقﺔ
ﺑتخزين اﻟوقود اﻟﺳائل ونقله من وإﻟى اﻟموقع.
زيت ناتج اﻟتقطير اﻟخفيف ( )LDOهو خيار اﻟوقود االحتياطي ويُطلب في حاﻟته اﻟﺳائلﺔ ﻟيتﺳنى تخزينه في اﻟخزانات االحتياطيﺔ في اﻟموقع.
ويفضل أيضًا اختيار زيت ناتج اﻟتقطير اﻟخفيف ً
نظرا ﻟطﺑيعته اﻟخفيفﺔ من حيث اﻟتجانس مقارنﺔ ﺑوقود
ﺑدال من نواتج تقطير اﻟوقود اﻟﺳائل األخرى ً
اﻟتقطير اﻟعادي واﻟوقود اﻟخام .وعلى هذا اﻟنحو ،فإن زيت ناتج اﻟتقطير اﻟخفيف يﻛون أﻛثر نظافﺔ من حيث االنﺑعاثات مقارنﺔ ﺑغيره من أنواع
اﻟوقود اﻟﺳائل.
إمدادات المياه البديلة
تشمل موارد اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ محليًا ما يلي:


اﻟمياه اﻟمنقوﻟﺔ ﺑاألناﺑيب (من ﺳلطﺔ اﻟمياه ﺑاألردن ())WAJ؛
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اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟمحليﺔ  -آﺑار محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟموجودة حاﻟيًا؛
اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ ﻟلصرف اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ (من محطﺔ معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي ﺑاﻟﺳمرا).

ﻟقد اختار اﻟتصميم اﻟمقترح اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟمحليﺔ حيث إنه يعد مصدر اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ اﻟرئيﺳي ومصدر إمداد اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب اﻟمنقوﻟﺔ عﺑر
األناﺑيب من ﺳلطﺔ اﻟمياه ﺑاألردن ﺑاعتﺑاره مصدرها ﻟلمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب .ﺳيتم توصيل مصدر إمداد اﻟمياه اﻟمنقوﻟﺔ ﺑاألناﺑيب ﺑخط مياه محلي
رئيﺳي ،ﺑواﺳطﺔ خط أناﺑيب فرعي إﻟى موقع اﻟمشروع .إن اﺳتخدام اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟمحليﺔ يضمن عدم تأثر مﺳتخدمي مياه اﻟشرب اﻟمحليﺔ في
األردن ﺑتخصيص مصدر إمداد مياه شرب ضخم ﻟلمشروع.
ﺳيتم تزويد مياه اﻟشرب ﺑموجب اتفاقيﺔ إمداد مياه تم ﺑموجﺑها ضمان توفير مقدار 2,450م 3من اﻟمياه ﻟلمشروع .ومصدر اﻟمياه اﻟمنقوﻟﺔ عﺑر
أناﺑيب غير معروف تحديدًا غير أنه من اﻟمتوقع ﺳحﺑه من آﺑار مياه جوفيﺔ متعددة في منطقﺔ اﻟزرقاء .وﺳتﻛون اﻟجودة ﻟمصدر مياه اﻟشرب.
ﻛما هو مﺑين في اﻟفصل "موارد اﻟمياه واﻟصرف اﻟصحي" ،فهناك عدة طﺑقات مياه جوفيﺔ محليًا .اﺳتغلت محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟتي تعمل
ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل اﻟعديد من اآلﺑار اﻟموجودة ﺑموقع اﻟمشروع واﻟتي تم حفرها حتى أول طﺑقﺔ مياه جوفيﺔ ضحلﺔ نﺳﺑيًا (يﺑلغ عمقها ما ﺑين 50-
 120متر تقريﺑًا) .اﺳتخﻼص اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ﻟمحطﺔ  HTPSﻛمصدر ﻟلمياه اﻟخام األﺳاﺳي ،قد أدت إﻟى اﺳتنزاف اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في اﻟمنطقﺔ
اﻟمحليﺔ ،وذﻟك قﺑل إغﻼق  .HTPSومنذ ذﻟك اﻟحينتم إغﻼق هذه اآلﺑار اﻟﺳاﺑقﺔ.
ويتضمن تصميم اﻟمشروع ثﻼثﺔ آﺑار جديدة يتم حفرها في اﻟمواقع اﻟمجاورة وﺑنفس عمق آﺑار  HTPSاﻟثﻼثﺔ ( )3اﻟﺳاﺑقﺔ في اﻟموقع (عمق
95مم و110مم و220مم) .اﺳتهﻼك اﻟمياه اﻟمتوقع ﻟمشروع  CCGTاﻟمقترح مقدر ﺑـ  160,000م 3في اﻟﺳنﺔ مما ﺳيقلل اﺳتهﻼك اﻟمياه عن ذﻟك اﻟخاص ﺑمحطﺔ
ﻛا من اﻟمياه يعادل  430,600م 3ﺳنويًا.
 ،HTPSواﻟتي ﻛانت تعمل من نفس طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ وﻟﻛنها ﻛانت تﺳجل اﺳتهﻼ ً
تعد مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ مصدر مياه شرب صاﻟح محتمل ومحطﺔ اﻟﺳمرا ،وهو أﻛﺑر منشأة ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي في األردن
تقع على ﺑعد نحو  10ﻛيلومترات إﻟى اﻟشمال من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح .وقد ال يﻛون مورد اﻟمياه هذا مضمونًا ﺑمعدل اﻟتدفق اﻟمطلوب ،وﺑاﻟتاﻟي
فهو ال يعتﺑر مناﺳﺑًا ﻟلمشروع اﻟمقترح ﺑاعتﺑاره مصدر إمداد احتياطي .ومن اﻟمعلوم أن هذا اﻟخيار ال يعتﺑر عمليًا ﺑﺳﺑب شﺑﻛﺔ األناﺑيب اﻟواﺳعﺔ
اﻟﻼزمﺔ ﻟلرﺑط ﺑاﻟمشروع اﻟمقترح ،ومرافق اﻟمعاﻟجﺔ اﻹضافيﺔ اﻟتي قد يﻛون مطلوﺑﺔ إذا تم اﺳتخدام هذه اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ.
نظام التبريد البديل
وﻟتقليل اﺳتخدام اﻟموارد اﻟمائيﺔ ،يتضمن اﻟمشروع اﺳتخدام مﻛثفات مﺑردة اﻟهواء ( )ACCﻟتﺑريد دورة مياه اﻟﺑخار من خﻼل موﻟد ﺑخار اﺳترداد
اﻟحرارة واﻟتورﺑين اﻟﺑخاري .ال تفقد اﻟمﻛثفات مﺑردة اﻟهواء اﻟمياه وﻟذﻟك في تتطلب أدنى حد من اﻟمياه ويتم تعويض فقط اﻟمياه اﻟمﺳتنزفﺔ.
وتشمل خيارات مياه اﻟتﺑريد اﻟﺑديلﺔ واﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب اﺳتخدام أﺑراج اﻟتﺑريد اﻟميﻛانيﻛيﺔ ،ومع ذﻟك ،فإن اﺳتخدام هذه اﻟتقنيﺔ قد يتطلب زيادة
اﺳتهﻼك اﻟموارد اﻟمائيﺔ ،وذﻟك ﺑﺳﺑب فقد اﻟمياه نتيجﺔ ﻟلتﺑخر واالنجراف .وﻟضمان تقليل اﺳتهﻼك اﻟمياه إﻟى أدنى حد ،فإن اﻟخياري اﻟمجدي
اﻟوحيد ﻟلمشروع يتمثل في اﺳتخدام مﻛثفات مﺑردة اﻟهواء .وﺑاﻟمثل ،فإن اﺳتخدام واحد من خﻼل نظام اﻟتﺑريد ﻟيس حﻼ عمليًا نتيجﺔ ﻟنقص موارد
اﻟمياه اﻟمتاحﺔ محليًا.
نظام التحكم في االنبعاثات البديل
ونظرا ﻟتشغيل اﻟمحطﺔ على اﻟغاز اﻟطﺑيعي وناتج اﻟتقطير اﻟخفيف (ﻛاحتياطي وقود) ،فقد تم تصميم االنﺑعاثات ﺑحيث يتم تقليلها إﻟى ألقل ترﻛيزات
ً
ممﻛنﺔ ،وﺳتﻛون متوافقﺔ مع توجيهات االنﺑعثات اﻟصناعيﺔ األردنيﺔ واﻟخاصﺔ ﺑاﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ( )IEDواﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ
واﻟﺑيئﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﻟمحطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ .ويشمل تصميم اﻟمشروع اﺳتخدام حارقات أﻛﺳيد اﻟنيتروجين اﻟمنخفض داخل
غرفﺔ احتراق ترﺑين اﻟغاز .وﻟم يتم دمج عناصر تحﻛم في تقنيﺔ تخفيض االنﺑعاثات اﻹضافيﺔ.
أمرا قاﺑﻼ ﻟلتطﺑيق من اﻟناحيﺔ اﻟماﻟيﺔ نتيجﺔ ﻟترﻛيزات االنﺑعاثات
حيث ال يعتﺑر االﺳتثمار االقتصادي في دمج تقنيﺔ تخفيض انﺑعاثات إضافيﺔ ً
اﻟمنخفضﺔ ﺑاﻟفعل واﻟمتوقع امتثاﻟها ﺑاﻟمحطﺔ .ويعد اﻟتخفيف اﻹضافي النﺑعاثات اﻟهواء من وحدات تورﺑينات اﻟغاز حﻼل غير شائع ﺑاﻟتأﻛيد في
منطقﺔ اﻟشرق األوﺳط ،ومن غير اﻟمرجح أن يحقق فائدة ﻛﺑيرة ﻟحظيرة اﻟهواء على اﻟمﺳتوى اﻟمحلي على نطاق واﺳع.
نظام معالجة مياه الصرف الصحي البديل وإدارته
ﻟن يؤدي اﻟمشروع اﻟمقترح إﻟى تفريغ مياه اﻟصرف اﻟصحي (اﻟمعاﻟجﺔ أو غير اﻟمعاﻟجﺔ) خارج اﻟموقع .حيث ﺳيعاﻟج اﻟمشروع اﻟمقترح جميع
تدفقات مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟناتجﺔ عن اﻟعمليﺔ ﺑاﻟموقع ويقوم إما ﺑإعادة اﺳتخدام اﻟتدفق اﻟفائض اﻟمعاﻟج أو تﺑخيره .وﺳيتم توجيه مياه اﻟصرف
اﻟصحي واﻟمحليﺔ خارج اﻟموقع ﻟمعاﻟجتها في محطﺔ معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي ﺑاﻟﺳمرا اﻟتي تديرها اﻟﺑلديﺔ .وﺳيتم معاﻟجﺔ مياه األمطار (عن
طريق اﻟترﺳيب ومصيدة اﻟشحوم) قﺑل تصريفها إﻟى اﻟوادي اﻟمجاور.
ويتيح اﻟخيار اﻟمختار ﻟمعاﻟجﺔ تدفقات اﻟمعاﻟجﺔ ﺑاﻟموقع إمﻛانيﺔ إعادة اﺳتخدام ﻛميﺔ من اﻟمياه ﺑدال من اﺳتخدام موارد مياه إضافيﺔ.
ويتمثل ﺑديل آخر في معاﻟجﺔ تدفقات اﻟصرف اﻟصحي واﻟتدفقات اﻟمحليﺔ ﺑاﻟموقع ﻟتوفير اﻟمياه ﻟري األراضي .ومع ذﻟك ،فقد يتطلب ذﻟك وجود
محطﺔ معاﻟجﺔ مخصصﺔ ﺑاﻟموقع ﻟما يمﻛن قد يﻛون تدفقًا منخفض نﺳﺑيًا ﻟمياه اﻟصرف اﻟصحي واﻟمحليﺔ مع احتماﻟيﺔ وجود تأثيرات ﺑيئيﺔ محتملﺔ
مرتﺑطﺔ ﺑاﻟرائحﺔ.
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وقد تتضمن اﻟخيارات األخرى ﻹدارة مياه اﻟصرف تخزينها واﻟتخلص منها من خﻼل مقاوﻟين خارجيين في مرافق مرخصﺔ خارج اﻟموقع .ومع
ذﻟك ،فقد يتطلب هذا وجود تدفق منتظم ﻟلمرﻛﺑات وعمليات تخلص تفرض عوامل خارجيﺔ ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ مثل زيادة حرﻛﺔ اﻟمرور وضوضاء
وانﺑعاثات من ﺑين مخاطر اﻟﺳﻼمﺔ.
إن إدارة جميع مياه اﻟصرف اﻟناتجﺔ غن اﻟعمليﺔ ﺑاﻟموقع تعتﺑر ﻟذﻟك أفضل تقنيﺔ متاحﺔ.

 3.7اإلمدادات اللوجستية لإلنشاء
ﺳيتم اﻟقيام ﺑﺳلﺳلﺔ األعمال اﻟتاﻟيﺔ فيما يرتﺑط ﺑاﻟمشروع:
األعمال اﻟتحضيريﺔ
 اﺳتقصاءات اﻟموقع وإعدادات اﻟموقع واﻟتطوير:
 أعمال اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ؛ و
 مرافق اﻹنشاء.
األعمال اﻟمدنيﺔ
 األعمال اﻟمدنيﺔ اﻟعامﺔ اﻟتي قد تتضمن إمداد وقيادة األﻛوام ألغراض اﻟتأﺳيس؛ وتحﺳين اﻟترﺑﺔ واﻟردم واﻟتﺳويﺔ واﻟتمهيد؛
 اﻟمﺑاني اﻟعامﺔ؛
 اﻟجزء اﻟمدني ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ ﺑما في ذﻟك اﻟحفر ووضع األﺳاﺳات واﻟﺑنيﺔ اﻟفرعيﺔ ،وإنشاء وتشطيب مجمعات اﻟﺑناء اﻟﻛاملﺔ ﺑما في ذﻟك
جميع تورﺑينات اﻟغاز ،وموﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ووضع أﺳاﺳات تورﺑينات اﻟﺑخار واﻟﺑنيﺔ اﻟفوقيﺔ ،ومرافق اﻟتهويﺔ وتﻛييف اﻟهواء
ﻟلمﺑاني؛
 اﻟجزء اﻟمدني ألنظمﺔ اﻟوقود؛
 اﻟجزء اﻟمدني من محطﺔ اﻟﻛهرﺑاء واﻟقياس واﻟتحﻛم وغرفﺔ اﻟتحﻛم اﻟمرﻛزيﺔ ( ,)CCRوغرفﺔ اﻟتحﻛم اﻟمحليﺔ ( )LCRومﺑنى اﻟقياس؛
األجزاء اﻟميﻛانيﻛيﺔ؛
 جزيرة اﻟطاقﺔ؛
 أنظمﺔ اﻟوقود؛
األنظمﺔ اﻟمﺳاعدة؛
 خزانات مياه اﻟخدمﺔ ومياه اﻟشرب،
 أنظمﺔ جمع مياه اﻟصرف ومياه األمطار،
 نظام مياه صرف اﻟمعاﻟجﺔ،
 توازن اﻟمعدات اﻟميﻛانيﻛيﺔ،
 أجهزة إنذار اﻟحريق واالﻛتشاف واﻟحمايﺔ من اﻟحريق وأنظمﺔ مﻛافحﺔ اﻟحرائق،
 نظام اﻟهواء اﻟمضغوط،
 نظام جميع اﻟعينات/اﻟمراقﺑﺔ،
 خزانات اﻟتخزين؛ و
 األنظمﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ واﻟقياس واﻟتحﻛم.
مقصورا على اﻟمناطق اﻟمحليﺔ
تشير اﻟتحقيقات اﻟجيوتقنيﺔ األوﻟيﺔ إﻟى أن تحﺳين اﻟترﺑﺔ اﻟعامﺔ ﺳتﻛون غير محتملﺔ .ومن اﻟمتوقع أن يﻛون اﻟرص
ً
حيث قد يتم مواجهﺔ "ﺑقع ﻟينﺔ" ﻹنشاء اﻟطرق وردمها ﻟوضع األﺳاﺳات.
ﺳتعتمد أﺳاﻟيب اﻟحفر على ظروف األرض وعمق األﺳاﺳات .وﻟذﻟك ،فقد يﺳتخدم تصميم األﺳاس اﻟشريطي اﻟضحل/أﺳاﺳات حصيرة اﻟطاﺑق
اﻟﺳفلي ﺑناء على اﻟمتطلﺑات اﻟفنيﺔ ﻟألﺑنيﺔ.
ﺳيتم تحديد اﻟحاجﺔ إﻟى اﻟتدعيم ﺑرﻛائز عند اﻛتمال اﻟمعاينﺔ اﻟنظريﺔ اﻟنهائيﺔ ﻟلموقع .وﺳتعتمد أﺳاﻟيب اﻟتﻛديس على ظروف األرض وقد تتضمن
األﻛوام اﻟمحفورة واﻟمصﺑوﺑﺔ في اﻟموقع و/أو اﻟمدفوعﺔ.
ووفقا ﻟممارﺳات اﻹنشاء اﻟعاديﺔ في األردن ،قد يﻛون نظام إنشاء اﻟﺑنيﺔ اﻟفوقيﺔ إطار خرﺳاني مع أعمال تعﺑئﺔ اﻟلﺑنﺔ اﻟخرﺳانيﺔ أو إطار من
اﻟصلب مع أﻟواح عازﻟﺔ .وﺳوف تُﺳتخدم اﻟهياﻛل ذات اﻹطار اﻟفوالذي ﻟلمﺑاني "اﻟصناعيﺔ" ذات اﻟنطاق األﻛﺑر واﻟمﺑاني اﻟتي تضم معدات
اﻟمعاﻟجﺔ.
التوازن بين القطع/الملء
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قدرا من اﻟقطع
ﺳيتم تحضير اﻟموقع ﺑحيث تﻛون اﻟمناطق اﻟمنفصلﺔ ﺑاﻟمشروع على ارتفاعات مختلفﺔ عن ﺑعضها اﻟﺑعض .وﺳوف يتطلب ذﻟك ً
واﻟردم داخل منطقﺔ اﻟمشروع ﻹتاحﺔ ذﻟك .وقد تم تقديم مﺳتند يعرض اﻟتوازن ﺑين اﻟقطع/اﻟملء ومخططات ﺑاﻟمناطق اﻟﻼزمﺔ ﻟلقطع/اﻟملء في
اﻟملحق ف.
الجدول  8-3جدول التوازن بين القطع/الملء

وفقًا ﻟلجدول اﻟوارد أعﻼه ﺳيﻛون هناك فائض من صخر اﻟقاعدة/اﻟترﺑﺔ اﻟمحفورة .وﺳيتم اﻟتخلص من هذه ة على نحو مﻼئم وفقًا ﻟخطﺔ إدارة
اﻟمخلفات ﺑاﻟموقع ﺑاﻟتماشي مع أﺳلوب اﻟتخفيف اﻟمطلوب اﻟملخص في قﺳم إدارة اﻟمخلفات من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا.
مواد اإلنشاء
ﺳيتم توفير مواد اﻹنشاء محليًا قدر اﻹمﻛان .وتتضمن اﻟمواد اﻟمتوفرة محليًا:








اﻟخرﺳانﺔ ﺳاﺑقﺔ اﻟتجهيز؛
منتجات اﻟخرﺳانﺔ ،وعمل حافﺔ اﻟطريق وتمهيده وغير ذﻟك؛
اﻟتﺳليح ﺑاﻟصلب؛
أعمال اﻟﻛتل اﻟخرﺳانيﺔ؛
أعمال شﺑﻛﺔ األناﺑيب؛
منتجات اﻟقرميد واﻟتطيب ،وﺑﻼط اﻟﺳقف وغير ذﻟك؛
منتجات األﺳفلت.

وﺳيتم اﻟحصول على اﻟمواد غير اﻟمتوفرة محليًا إما إقليميًا أو ﺳيتم اﺳتيرادها من اﻟخارج ﻛمﻼذ أخير .وﺳيتم االعتماد على اﻟوﻛﻼء اﻟمحليين حيثما
أمﻛن ﻟتوريد اﻟمحطﺔ اﻟميﻛانيﻛيﺔ واﻟﻛهرﺑائيﺔ واآلالت .وقد يتم اﺳتيراد منتجات تشطيب عاﻟيﺔ اﻟجودة إذا ﻟم تﻛن متوفرة على اﻟصعيد اﻟمحلي.

 3.8إدارة عملية اإلنشاء
البرنامج
تم عرض ﺑرنامج اﻹنشاء ﺑاﻟﻛامل في اﻟملحق د.
من اﻟمتوقع أن تﺑدا أعمال اﻹنشاء في منتصف عام  2016عقب إقفال اﻟﺳنﺔ اﻟماﻟيﺔ ﻟلمشروع واﻟحصول على جميع اﻟموافقات/اﻟتصاريح اﻟمحليﺔ
اﻟﻼزمﺔ في األردن.
وﺳيﺳتمر اﻟجدول اﻟزمني ﻟإلنشاء من منتصف  2016حتى تاريخ اﻟتشغيل اﻟتجاري ( )CODاﻟمﺑدئي في األول من ديﺳمﺑر  ،2017واﻟذي
ﺳيعمل عليه اﻟمشروع تجاريا في دورة ﺑﺳيطﺔ .وﺳتﺳتمر أعمال اﻹنشاء واﻟتشغيل اﻟتجريﺑي من قﺑل مقاول  EPCحتى تاريخ اﻟتشغيل اﻟتجاري
اﻟﻛامل في  1يونيو  2018واﻟذي ﺑحلوﻟه ﺳتعمل اﻟمحطﺔ على نحو تجاري ﺑدورة مرﻛﺑﺔ.
عقد الهندسة والمشتريات والتشييد واإلخطارات المحدودة للمتابعة
وقعت شرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو  3اﻟصينيﺔ عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد ﻟلمشاريع في يناير اﻟثاني عام  ،2016ومنذ ذﻟك اﻟحين صدرت إخطاران
أمرا ﺑشراء تورﺑينات اﻟغاز ،وموﻟدات
محدودان ﻟلمضي قد ًما ( ،)LNTPمتضمنًا اﻹخطار اﻟمحدود اﻟثاني ﻟلمضي قد ًما في فﺑراير واﻟذي أصدر ً
اﻟﺑخار الﺳتعادة اﻟحرارة وتورﺑينات اﻟﺑخار ،وﻛذﻟك قدر محدود من أعمال تجهيز اﻟموقع .ﻛم تم منح تصريح اﻹنشاء ﻟشرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو  3اﻟصينيﺔ
نتيجﺔ ﻟإلخطارات اﻟمحدودة ﻟلمضي قد ًما.
ومن اﻟمعلوم أنه وقت ﻛتاﺑﺔ اﻟمشﻛلﺔ اﻟثانيﺔ من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي أن اﻹخطار اﻟمحدود اﻟثاﻟث يجري إعداده.
هيكل اإلنشاء وإدارة الصحة والسالمة والبيئة
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تم عرض مرحلﺔ اﻹنشاء ﺑاﻟمشروع وهيﻛل اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ فيما يلي وﺳوف تعمل على هيﻛل من اﻟقمﺔ ﻟلقاع من أﻛوا ﺑاور ﺑهدف
اﺳتخدام ﺳياﺳات أﻛوا ﺑاور األوﺳع نطاقًا ﺑوصفها األﺳاس ﻟﺳياﺳات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ واﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع فيما يتعلق
ﺑمحطﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء وﺳﺑيﻛو .3
الشكل  9-3هيكل اإلنشاء وإدارة الصحة والسالمة والبيئة
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ﺳتوظف أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء  6موظفين أثناء اﻹنشاء ،منهم:






 1رئيس تنفيذي؛
 1مدير مشروع؛
 1مدير ماﻟي؛
 2محاﺳﺑين؛
 1مدير عﻼقات عامﺔ؛

يشمل اﻟموظفين اﻹضافيين غير اﻟمذﻛورين أعﻼه أوﻟئك اﻟتاﺑعين شرﻛﺔ اﻟماﻟك اﻟهندﺳيﺔ ( )Poyryواﻟتاﺑعين ﻟشرﻛﺔ  CEGCOاﻟذين ﺳيعملون
مع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء في إطار اتفاقيﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ .يمﻛن اعتﺑار اﻟموظفين من  Poyryو( CEGCOفي إطار اتفاقيﺔ اﻟتشغيل
واﻹدارة) جز ًءا من شرﻛﺔ اﻟمشروع.
يظهر اﻟهيﻛل اﻟمقترح ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء خﻼل اﻹنشاء (ﻟلموظفي اﻟمتدرجين أﺳفل مدير اﻟمشروع) أدناه ،مع ضم اﻟموظفين من شرﻛﺔ
اﻟماﻟك اﻟهندﺳيﺔ و.CEGCO
الشكل  10-3الهيكل التنظيمي لموظفي أكوا باور الزرقاء

مديرا وفريقًا ﻟلصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ .توفر CEGCO
وفقا ﻟهيﻛل اﻟموظفين اﻟتنظيمي اﻟوارد أعﻼه ،يتضمن هيﻛل أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء اﻟتنظيمي
ً
مدير وقريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ في إطار اتفاقيﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ ومهمتهم اﻹشراف على اﻟصحﺔ واﻟيﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ نياﺑﺔ عن شرﻛﺔ
اﻟمشروع ،أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء .وﺳيشر فريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ هذا على فريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟمخصص ﻟﺳﺑيﻛو  3ﺑاﻟموقع.
ويخضع ﻛﻼ اﻟفريقين ﻟلتنﺳيق واﻟتفتيش من قﺑل موظفي اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ﺑشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور.
مناطق تخزين معدات ومستلزمات اإلنشاء
ﺳتتﻛون منطقﺔ تخزين معدات ومﺳتلزمات اﻹنشاء من عدة مناطق داخل األرض اﻟمملوﻛﺔ حاﻟيًا ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﺑفضل توفر األراضي
في هذه اﻟمناطق .وقد تم اﻹشارة ﻟهذه اﻟمناطق مﺑدئيًا في مخطط اﻟموقع اﻟمقترح في اﻟملحق (هـ) .وهذا يتضمن اﻹشارة إﻟى مﻛاتب اﻟموقع
ومجمعات اﻹدارة خﻼل اﻹنشاء (اﻟواقعﺔ في جنوب موقع اﻟمشروع ،داخل اﻟملﻛيﺔ اﻟعقاريﺔ ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ).
وفيما يلي نعرض صورة فوتوغرافيﺔ ﻟلمنطقﺔ اﻟتي ﺳيتم اﺳتخدامها ﻟتخزين معدات ومﺳتلزمات اﻹنشاء داخل األرض اﻟمملوﻛﺔ ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ  .تضم اﻟمنطقﺔ ﻛميﺔ من معدات اﻟتدريب اﻟحاﻟيﺔ ﻟشرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ (مثل ،اﻟﻛاﺑﻼت غير اﻟموصلﺔ وخطوط اﻟطاقﺔ ذات اﻟجهد
اﻟعاﻟي وأﺑراج األﺳﻼك اﻟﻛهرﺑائيﺔ وغير ذﻟك) وﺳيتم إزاﻟﺔ معدات اﻟتدريب هذه قﺑل إنشاء مناطق تخزين اﻟمعدات واﻟمﺳتلزمات.
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صورة  21-3المنطقة الالزمة لتخزين معدات ومستلزمات اإلنشاء

العمال والمرافق
من اﻟمتوقع في ذروة أعمال اﻹنشاء أن يتم توظيف ما يصل إﻟى  1,500عامل في اﻟموقع .وﻟذﻟك ﺳيﻛون مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات
واﻟتشييد واﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن اﻟمتعاقدين مﺳؤوﻟين عن توفير اﻟعمال واﻟخدمات ﺑاﻟموقع مثل مقاصف اﻟطعام واﻟمرافق اﻟمحليﺔ ووﺳائل اﻟنقل
واﻟمواصﻼت.
ﺳينتج عن اﻟمقاصف فضﻼت قاﺑلﺔ ﻟلتلف وفضﻼت محليﺔ واﻟتي ﺳيتم جمعها من اﻟمناطق اﻟمخصصﺔ ﻟلتخزين واﻟتخلص منها ﻟمرفق تخلص مﻼئم
من اﻟمخلفات اﻟﺑلديﺔ .إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،ﺳيتم توفير حاويات قمامﺔ حول موقع اﻹنشاء.
ﺳتتﻛون اﻟخدمات اﻟمحليﺔ من مرافق صحيﺔ تتﻛون من مراحيض وخزانات مياه ومياه شرب .ﺳوف يتم تفريغ اﻟمرافق اﻟصحيﺔ اﻟﺳائلﺔ في نظام
تجميع خزانات صرف مرﻛزيﺔ واﻟذي ﺳيتم تفريغه ﺑصورة منتظمﺔ وتنقل خارج اﻟموقع ﻟلتخلص منها.
وأخيرا ،ﺳيﻛون مطلوﺑًا من اﻟمقاوﻟين نقل موظفي اﻟعمل ﺑين موقع مرﻛزي وموقع اﻟمشروع .وﺑاﻟتاﻟي ،ﺳتتوﻟد حرﻛﺔ مرور من حرﻛﺔ ﺳيرة اﻟقوة
ً
اﻟعاملﺔ اﻟيوميﺔ .ومن اﻟمتوقع اﺳتخدام اﻟحافﻼت واﻟشاحنات اﻟمقفلﺔ وشاحنات جمع اﻟمخلفات واﻟﺳيارات ﻟحرﻛﺔ ﺳير اﻟموظفين ونقل اﻟمعدات.
إقامة العمال
ﺳيتم توفير منطقﺔ ﻹقامﺔ اﻟعمال اﻟتاﺑعين ﻟمقاوﻟي اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد تقع خارج اﻟموقع في منطقﺔ من األرض تقع ﺑاﻟقرب من محطﺔ
طاقﺔ اﻟﺳمرا ،وتﺑلغ  3ﻛم تقريﺑًا في شمال اﻟمشروع .اﺳتأجرت  SEPCO IIIهذه األرض ﺳاﺑقا خﻼل ﺑناء اﻟمرحلﺔ اﻟثانيﺔ من اﻟمشروع محطﺔ
ﻛهرﺑاء اﻟﺳمرا .واألرض ما زاﻟت مﺳتأجرة من قﺑل  SEPCO IIIمن أجل توفير اﻹقامﺔ ﻟمشاريع  SEPCO IIIاألخرى ﺑشﻛل عام في
األردن .ويجري توﺳيع منطقﺔ اﻹقامﺔ اﻟموجودة على األرض اﻟمجاورة ﻟتوفير مﺳاﻛن إضافيﺔ ومﺳاحﺔ ترفيهيﺔ ﻟموظفي  SEPCO IIIاﻟﺑاﻟغ
عددهم نحو  200ﻟمشروع أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء .وﺳوف تشمل منطقﺔ اﻹقامﺔ مجموعﺔ من اﻟمنشآت واﻟمرافق ووﺳائل اﻟراحﺔ ،وﺳيتم تجهيزها
وإدارتها ﻟتلﺑيﺔ توجيهات  IFCو EBRDﻹقامﺔ اﻟعمال (أغﺳطس .)2009
ويظهر اﻟموقع اﻟتقريﺑي في اﻟصورة أدناه مع منطقﺔ اﻹقامﺔ اﻟمقترحﺔ ﺑاﻟلون اﻟﺑرتقاﻟي .ويﺑلغ حجم قطعﺔ األرض هذه مﺳاحﺔ  16.175م ,2وعقد
اﻹيجار ﺳار حتى  6مايو  2017وهو اﻟوقت اﻟمتوقع اﻟذي من اﻟمتوقع أن يتم فيه تجديد اﻟعقد مع ماﻟك األرض.
ويتم تأجير معﺳﻛر مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد وفقًا التفاقيﺔ تأجير األرض اﻟمعروضﺔ في اﻟملحق ص .وقد اﻟتزمت شرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو 3
ﺑتوفير اﻹقامﺔ واﻟمرافق وفقًا ﻟلمعايير اﻟتي تطلﺑها مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ واﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ.
وال يُعرف موقع أي مناطق إقامﺔ/مخيم ﻟمقاول من اﻟﺑاطن مطلوب في هذه اﻟمرحلﺔ اﻟزمنيﺔ حيث إنه ﻟم يتم تشغيل مقاوﻟين من اﻟﺑاطن محددين.
ﻛﺑيرا من اﻟعمال اﻟقاطنين في اﻟمنطقﺔ.
وﻟذﻟك ،فمن اﻟمتوقع أن يشغل اﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن جز ًءا
ً
الشكل  11-3المنطقة المقترحة إلقامة العمال
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مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
ﻟم تتأﻛد شرﻛات اﻟمقاوﻟﺔ من اﻟﺑاطن في اﻟوقت اﻟحاضر ،وﻟﻛن من اﻟمتوقع أن يﻛون اختيارها على أﺳاس محلي .تشير خﺑرة  SEPCO IIIمن
مشاريع اﻟطاقﺔ اﻟمحليﺔ األخرى إﻟى أن غاﻟﺑيﺔ موظفين اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن من اﻟمرجح أن يقيموا محليًا .حيث يُطلب من اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن
مناطق محددة ﻹقامﺔ اﻟعمال ،ﺳيلزمهم توفير منشآت متوافقﺔ مع معيار متﺳق مع توجيهات  IFCو EBRDﺑشأن إقامﺔ اﻟعمال .وﺳيﻛون هذا
اﻟشرط جز ًءا من االتفاقيات من اﻟﺑاطن خاصتهم.
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الشكل  12-3استعراض حالي لمنطقة معسكر  SEPCO IIIالحالي

ﺳتتضمن منطقﺔ اﻹقامﺔ ﻟمقاوﻟي عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد مرافق معيشﺔ مناﺳﺑﺔ ومرافق عامﺔ ومرافق ترفيهيﺔ وأمنيﺔ مناﺳﺑﺔ ﻟضمان
توفير معيشﺔ صحيﺔ وآمنﺔ .وﺳيتم توفير اﻟمنافع في منطقﺔ اﻹقامﺔ من خﻼل مرافق مؤقتﺔ .وﺳيتضمن ذﻟك توفير اﻟمياه من خﻼل ﺳيارة نقل
ﺑصهريج وجمع مياه اﻟصرف اﻟمحليﺔ واﻟصحيﺔ في ﺑيارات وتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء من خﻼل موﻟدات ديزل مؤقتﺔ .وﺳيتم تخزين جميع اﻟمخلفات ومياه
اﻟصرف ﺑصورة مﻼئمﺔ ومؤقتﺔ واﻟتخلص منها من منطقﺔ اﻹقامﺔ ﻟلمعاﻟجﺔ و/أو اﻟتخلص من خﻼل عامل مناوﻟﺔ مرخص إﻟى مرفق معاﻟجﺔ
مرخص.
وترد قائمﺔ ﺑمرافق اﻟمعﺳﻛر وخطﺔ تﺑين ترتيب اﻟمعﺳﻛر في اﻟصفحﺔ اﻟتاﻟيﺔ.
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الجدول 9-3مرافق منطقة إقامة SEPCO III

الشكل  13-3ترتيب معسكر عمال SEPCO III
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اآلالت الثقيلة
ﺳيتم توفير مجموعﺔ من اﻟمحطات واآلالت اﻟثقيلﺔ اﻟمطلوب اﺳتخدامها في اﻟموقع خﻼل فترة اﻹنشاء وﺳيتم إدارة هذا األمر من خﻼل
مقاول/مقاول فرعي فردي يعمل في مناطق محددة ﺑاﻟموقع .ومن اﻟمرجح أن تشمل اﻟمحطﺔ واآلالت اﻟثقيلﺔ اﺳتخدام اﻟرافعات واﻟحفارات
واﻟشاحنات وشاحنات اﻟتفريغ واﻟجرافات ،ومضخات اﻟخرﺳانﺔ واﻟموﻟدات ومعدات جمع اﻟرﻛام ،وآالت اﻟرصف واﻟممهدات من ﺑين معدات
أخرى.
مصدر إمداد الطاقة
من اﻟمرجح أن يتم توفير مغذيات اﻟقدرة اﻟﻛهرﺑائيﺔ من خﻼل اﺳتخدام موﻟدات (متنقلﺔ وشﺑه دائمﺔ) واﻟتي ﺳيتم وضعها حول اﻟموقع .ومن اﻟمتوقع
أن يتم توصيل اﻟمحطات اﻟفرعيﺔ ﺑاﻟشﺑﻛﺔ اﻟرئيﺳيﺔ ﺑاﻟموقع في مرحلﺔ محددة خﻼل عمليﺔ اﻹنشاء ﺑهدف توفير اﻟﻛهرﺑاء.
احتياجات الوقود
تعتﺑر احتياجات اﻟوقود ﻟلمرﻛﺑات واﻟموﻟدات غير معروفﺔ في اﻟوقت اﻟحاﻟي وتعتمد على متطلﺑات اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ ومحطﺔ اﻹنشاء خﻼل هذه
اﻟفترة .ومن اﻟمتوقع أن يﻛون وقود اﻟديزل اﻟوقود اﻟرئيﺳي ﻟهذا االﺳتخدام وﺳيتم اﺳتخدامه ﻟتشغيل اﻟموﻟدات ومحطﺔ اﻹنشاء .وعند االقتضاء،
ﺳتقع مﺳؤوﻟيﺔ تزويد اﻟوقود على عاتق اﻟمقاول/اﻟمقاول من اﻟﺑاطن ذي اﻟصلﺔ حﺳب اﻟطلب.
تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة
ﺳيتوﻟى تخزين اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ واﻟمواد اﻟخطرة خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء اﻟمقاول/اﻟمقاول من اﻟﺑاطن اﻟمعني اﻟمﺳؤول عن هذه اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ
واﻟمواد اﻟخطرة .وﺳيتم توضيح متطلﺑات تخزين هذه اﻟمواد في خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟعمليﺔ اﻹنشاء اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع ()CESMP
واﻟتي يقوم ﺑإعدادها مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد مع اﻟخطط اﻟفرعيﺔ اﻟتي يقوم ﺑإعدادها ﻛل مقاول من اﻟﺑاطن قﺑل ﺑدء أعمال اﻹنشاء
ﺑاﻟموقع.
إدارة المخلفات الصلبة
ﺳيتم اﻟتعهد ﺑإدارة اﻟمخلفات اﻟصلﺑﺔ ﻛجزء من عمليﺔ إدارة مخلفات شاملﺔ ﺑاﻟموقع واﻟتي ﺳتدمج متطلﺑات منتجي اﻟمخلفات وتخزين اﻟمخلفات
واﻟنقل وإزاﻟتها واﻟمعاﻟجﺔ/اﻟتخلص.
ﺳيتم توضيح متطلﺑات إدارة اﻟمخلفات اﻟصلﺑﺔ في خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑناء اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع واﻟتي ﺳيتم إعدادها قﺑل ﺑدء أعمال
اﻹنشاء.

 3.9مرحلة التشغيل
ﺳيقوم تشغيل اﻟمشروع مﺑدئيًا على أﺳاس نطاق زمني يﺑلغ  25عا ًما واﻟذي يتفق مع عقد شراء اﻟطاقﺔ ( )PPAواﻟقرض اﻟذي ﺳيتم اﻟحصول
عليه .ومن اﻟممﻛن أن يﺳتمر تشغيل اﻟمحطﺔ ﺑعد هذه اﻟفترة ﺑموجب عقد شراء طاقﺔ آخر ومع مراعاة االمتثال ﻟلقوانين واﻟلوائح األردنيﺔ اﻟمطلوﺑﺔ
في هذا اﻟوقت.
ﺳيتضمن تشغيل اﻟمحطﺔ ﺑصورة فعاﻟﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ من اﻟوحدات اﻟمرﻛﺑﺔ وأنشطﺔ اﻟصيانﺔ اﻟمﺳتمرة اﻟمرتﺑطﺔ ﺑعمليﺔ اﻟتوﻟيد هذه .وﺳيتم إجراء
اﻟنشاط اﻟرئيﺳي ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ في وضع اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ من خﻼل تشغيل تورﺑينات اﻟغاز وتحويل غازات اﻟعادم اﻟﺳاخنﺔ إﻟى موﻟدات ﺑخار اﺳترداد
اﻟحرارة ( )HRSGﻟتوﻟيد اﻟﺑخار.
ﺳيتم اﻟتعهد ﺑاﻟتشغيل اﻟمﺑدئي ﻟلمحطﺔ ﺑعد االختﺑار اﻟنهائي ﻟلتشغيل في وضع دورة ﺑﺳيطﺔ حيث ﺳيﻛون اﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑائي فقط من موﻟدات تورﺑين
غاز .ويمﻛن أن تعمل اﻟمحطﺔ ﺑنمط دورة ﺑﺳيطﺔ ﺑمخرجات منخفضﺔ وﻛفاءة تشغيليﺔ مقارنﺔ ﺑاﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ .ويعد اﻟتشغيل اﻟمﺑدئي في دورة
ﺑﺳيطﺔ مطلوﺑًا ﺑﺳﺑب اﻟترﻛيب اﻟمتواصل ﻟموﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة واﻟتورﺑينات اﻟﺑخاريﺔ ونظام اﻟتﺑريد اﻟمغلق (عﺑر مﻛثفات مﺑردة اﻟهواء)
واﻟيت ﺳتﺳتمر ﺑعد ترﻛيب تورﺑين اﻟغاز اﻟمﺑدئي.
وقد يﻛون اﻟتشغيل في دورة ﺑﺳيطﺔ مطلوﺑًا أيضًا خﻼل فترات اﻟصيانﺔ وهو يﺳمح ﺑقدر من اﻟمرونﺔ ﻟلمحطﺔ وطلﺑات اﻟخرج اﻟمطلوﺑﺔ ﻟفترة اﻟطور
اﻟتشغيلي.
اإلدارة التشغيلية والتزويد بالعاملين
ﺳتعود ملﻛيﺔ اﻟمشروع إﻟى شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء ،وهي عﺑارة عن شرﻛﺔ ذات غرض خاص يتم إنشاؤها المتﻼك اﻟمشروع ومحطﺔ اﻟطاقﺔ.
ﻟقد تم نقل عدد من موظفي شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ على أﺳاس طوعي إﻟى شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء .ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟهؤالء اﻟموظفين ،تم
اﺳتﻛمال عقودهم مع شرﻛﺔ  CEGCOوفقًا ﻟلشروط اﻟقانونيﺔ األردنيﺔ وحصلوا على اﻟمناصب اﻟجديدة في اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع "أﻛوا
ﺑاور اﻟزرقاء".
ﺳتوظف أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء  6موظفين أثناء اﻟتشغيل ،منهم:
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 1مدير تقنيﺔ؛
 1مدير مشروع؛
 1مدير ماﻟي؛
 2محاﺳﺑين؛
 1مدير عﻼقات عامﺔ؛

يشمل اﻟموظفين اﻹضافيين غير اﻟمذﻛورين أعﻼه أوﻟئك اﻟتاﺑعين ﻟشرﻛﺔ  CEGCOاﻟذين ﺳيعملون مع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء في إطار اتفاقيﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ .ويمﻛن اعتﺑار اﻟموظفين من  CEGCOﺑموجب اتفاقيﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ جز ًءا من أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء .ومن ﺑين هؤالء
اﻟموظفين فريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟذي ﺳيشرف على فريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ أثناء اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ.
من اﻟمقرر أن تتوﻟى إدارة اﻟعمليات اﻟيوميﺔ ﻟلمشروع شرﻛﺔ ( CEGCOشرﻛﺔ تشغيل وصيانﺔ اﻟمشروع) ،تحت إشراف شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور
اﻟزرقاء .ﺳﻛون ﻟدى  CEGCOفريق صحﺔ وﺳﻼمﺔ وﺑيئﺔ مخصص في اﻟموقع ،يدير يوميًا اﻟجوانب اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ من
ً
ومﺳؤوال اجتماعيًا.
مديرا ﺑيئيًا
اﻟتشغيل .وﺳيضم فريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ
ً
الهيكل التشغيلي وإدارة البيئة والصحة والسالمة
تم تقديم اﻟهيﻛل اﻟتشغيلي ﻟلمشروعات واﻟمخطط اﻟمؤﺳﺳي ﻟإلدارة اﻟتشغيليﺔ ﻟلﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ فيما يلي.
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الشكل  14-3الهيكل التشغيلي وإدارة البيئة والصحة والسالمة

 3.10إنهاء خدمة محطة أكوا باور الزرقاء العاملة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة
ﺳيعمل مشروع محطﺔ اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ اﻟمقترحﺔ ذات اﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ ﺑموجب عقد شراء طاقﺔ ﻟمدة  25عا ًما ،وإذا اختارت شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء
اﻟوطنيﺔ وقف تشغيل اﻟمرفق ،فحينئذ ﺳتضمن اﻟشرﻛﺔ وقف تشغيل محطﺔ اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ فيما يخص اﻟقياﺳات اﻟمذﻛورة في خطﺔ اﻹدارة
واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ  .ومع ذﻟك ،ونظرا ﻟلوقت اﻟمنقضي ﺑين اﻹعداد ﻟتقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي وخطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واﻟمراقﺑﺔ
اﻟمرتﺑطﺔ ﺑه ،ﺳيتعين على شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ إجراء تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟعمليﺔ وقف اﻟتشغيل واﻟتي ﺳتتم وفقا ﻟألنظمﺔ اﻟﺑيئيﺔ
اﻟوطنيﺔ واﻟدوﻟيﺔ ،وأي ﺳياﺳات ﺑيئيﺔ ﻟلمؤﺳﺳﺔ اﻟمقرضﺔ معمول ﺑها في وقت وقف اﻟتشغيل.
وﺳتﻛون خطوط اﻟنقل اﻟعلويﺔ وخطوط أناﺑيب اﻹمدادات مملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ومن ثم ﺳتﻛون اﻟشرﻛﺔ مﺳؤوﻟﺔ عن وقف تشغيلها ﻛذﻟك
(إذا اﺳتدعى األمر).

 3.11وقف تشغيل/تفكيك محطة HTPS HFO
وﺳيجري وقف اﻟتشغيل  /اﻟتفﻛيك ﻟمحطﺔ  HTPSاﻟحاﻟيﺔ من قﺑل  CEGCOﻛمشروع منفصل ال عﻼقﺔ ﻟه ﺑمشروع أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء
اﻟمقترح.
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صورة  22-3محطة الحسين الحرارية التي تعمل بزيت الوقود الثقيل الحالية (إليقاف التشغيل) – صورة :أغسطس 2012

خطة وقف التشغيل
قدمت شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ خطﺔ إرشاديﺔ ﻟعمليﺔ وقف اﻟتشغيل ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﻛما هو موضح فيما يلي.
الجدول  10-3الخطة اإلرشادية لعملية وقف التشغيل/التفكيك لمحطة الحسين الحرارية الحالية
اسم المهمة

عدد األيام

تاريخ البدء

وقف تشغيل مناوﻟﺔ اﻟوقود ﺑما في ذﻟك ﺑيع اﻟﻛميات اﻟمتﺑقيﺔ في خزانات اﻟوحدات اﻟتي تم وقف
تشغيلها

 186يو ًما

ديﺳمﺑر 2016

ﺑيع اﻟمراجل
تفﻛيك اﻟوحدات
اﻟتﺳليم ﻟلشرﻛات اﻟممنوحﺔ اﻟعقد
ﺑيع اﻟتورﺑينات
تفﻛيك اﻟوحدات
اﻟتﺳليم ﻟلشرﻛات اﻟممنوحﺔ اﻟعقد
ﺑيع اﻟمحوالت اﻟﻛهرﺑائيﺔ
تفﻛيك اﻟوحدات
اﻟتﺳليم ﻟلشرﻛات اﻟممنوحﺔ اﻟعقد
ﺑيع خزانات اﻟوقود
تفﻛيك اﻟوحدات
اﻟتﺳليم ﻟلشرﻛات اﻟممنوحﺔ اﻟعقد
مرحلﺔ اﻟهدم اﻟنهائيﺔ

 196يو ًما
 44يو ًما
 43يو ًما
 134يو ًما
 44يو ًما
 24يو ًما
 109يو ًما
 33يو ًما
 34يو ًما
 153يو ًما
 33يو ًما
 22يو ًما
 44يو ًما

نوفمﺑر 2016
أﺑريل 2017
يوﻟيو 2017
أغﺳطس 2017
نوفمﺑر 2017
يناير 2018
مارس 2018
يونيو 2018
يوﻟيو 2018
ﺳﺑتمﺑر 2018
نوفمﺑر 2018
يناير 2019
يناير 2019

ﺳيتم إزاﻟﺔ جميع اﻟمعدات اﻟمتﺑقيﺔ واﻟمﺑاني وغير ذﻟك أو ﺳيتم ﺑيعها ﻟموزعي اﻟخردة

 21يو ًما

فﺑراير 2019

اﻟتنظيف اﻟنهائي ﻟألرض

 24يو ًما

مارس 2019
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تماشيًا مع خطﺔ اﻟتفﻛيك اﻟمﺑدئيﺔ اﻟمقدمﺔ من شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ،ﺳيتم تفﻛيك اﻟهيﻛل اﻟقائم ،ﺑما في ذﻟك جميع اﻟوحدات اﻟميﻛانيﻛيﺔ
وحاويات اﻟوقود واﻟخدمات واﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ ذات اﻟصلﺔ تدريجيًا في اﻟفترة ﺑين ديﺳمﺑر  2016حتى مارس  .2019وﺳتتزامن فترة إيقاف اﻟتشغيل
هذه مع ﻛل من مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل ﻟلمشروع اﻟمقترح.
البيئة والصحة والسالمة والتخطيط واالستعداد للطوارئ خالل عملية وقف تشغيل محطة الحسين الحرارية التي تعمل بزيت الوقود الثقيل
ﺳيتم عرض عدد من مخاطر اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟطوارئ خﻼل عمليﺔ وقف تشغيل محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟتي
تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل اﻟحاﻟيﺔ .دون ذﻛر تفاصيل مخاطر اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمشروع منفصل تحديدًا من محطﺔ اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ اﻟمقترحﺔ
ذات اﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ ،فقد تحدث هذه اﻟمخاطر نتيجﺔ ﻟتﺳاقط اﻟعناصر وﺑقايا خزانات اﻟوقود من ﺑين اﻟعديد من اﻟجوانب األخرى.
نتيجﺔ ﻟلقرب وموقع محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل فوق مشروع محطﺔ اﻟتورﺑيات اﻟغازيﺔ اﻟمقترحﺔ ذات اﻟدورة
اﻟمشترﻛﺔ ،فإن هذه اﻟمخاطر من اﻟمحتمل أن تؤثر على تشييد/تشغيل اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ مع احتماﻟيﺔ اﻟتأثير على اﻟهياﻛل اﻟمﺑنيﺔ وﺳﻼمﺔ اﻟعاملين
ﺑاﻟموقع.
في هذه اﻟحاﻟﺔ ،من اﻟمهم في وقت وقف اﻟتشغيل اﻟﻛامل ،أن يتم اﻟقيام ﺑاﻟتخطيط اﻟفعال ﻟلﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟطوارئ وأن تتوافق مع اﻟخطط
اﻟمعدة من خﻼل مشروع محطﺔ اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ اﻟمقترحﺔ ذات اﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ .خﻼل قيام شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ﺑإعداد اﻟخطط (أو
شرﻛﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟمعينﺔ من جانﺑها) ،ﺳتشارك شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد ﻟلمشروعات اﻟمشترﻛﺔ (شرﻛﺔ
( )SEPCO IIIفي عمليﺔ اﻟمراجعﺔ واﻟتعاون ﻟخطط اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟطوارئ اﻟمحددة اﻟمتعلقﺔ ﺑهذا اﻟمشروع .ﻛذﻟك ،فإن خطط
مشروع أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء اﻟمقترح ﻟلتخطيط ﻟلﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟطوارئ ﺳتتضمن اﻹشارة إﻟى اﻟهدم اﻟمقترح ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل ﺑما في ذﻟك اﻟخطط اﻟﻼزمﺔ ﻟلمتاﺑعﺔ في حاﻟﺔ حدوث موقف طارئ في موقع اﻟتفﻛيك.
استخدام األرض بعد وقف تشغيل محطة الحسين الحرارية التي تعمل بزيت الوقود الثقيل وتفكيكها
وفي اﻟوقت اﻟحاضر ،فإن اﺳتخدام األرض ﺑعد إجراء إيقاف اﻟتشغيل ال يزال أمر غير واضح ،وﻟيﺳت هناك خطط محددة ألي نوع من اﻟتطوير
فوق هذه األرض في هذه اﻟمرحلﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟشرﻛﺔ  .CEGCOوﺑصفﺔ خاصﺔ ،ﻟيﺳت هناك خطط حﻛوميﺔ متاحﺔ ﻟلتطوير في اﻟمﺳاحﺔ اﻟمتﺑقيﺔ من
منطقﺔ محطﺔ  HTPSﺑعد إزاﻟتها ،وﻟم تقدم  NEPCOأي إفادات فيما يتعلق ﺑاﻟتوﺳعات اﻟمﺳتقﺑليﺔ اﻟمقترحﺔ ﻟلمحطﺔ أو مرافق اﻟطاقﺔ اﻹضافيﺔ
على هذه األرض .وﺑصفﺔ خاصﺔ ،أشارت  NEPCOفي االجتماعات إﻟى عدم وجود خطط ﻟهذه األرض ،وأنه تم اقتراح خطط مﺳتقﺑليﺔ ﻟتطوير
نظرا ﻟلﺳعﺔ اﻟتي ﺳتتيحها محطﺔ  CCGTاﻟمقترحﺔ ﺑجانب محطﺔ اﻟﺳمرا
اﻟطاقﺔ في مناطق أخرى من األردن ،وﻟيس في منطقﺔ اﻟزرقاء،
ً
( 1031ميجا واط) .ومن اﻟمعلوم أن اﻟخطﺔ األوﻟى اﻟتي وضعتها  NEPCOﻟمحطﺔ طاقﺔ من اﻟوقود األحفوري جديدة في األردن هي خطﺔ
ﻟمحطﺔ  CCGTفي عام  2027في مدينﺔ إرﺑد شمال األردن (على ﺑعد  75ﻛم تقريﺑًا من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح).
ﻟذﻟك فإنه من غير اﻟممﻛن اﻟتفﻛير ﺑشأن إجراء تقييم تراﻛمي الﺳتخدام هذه األرض مﺳتقﺑﻼ عقب عمليﺔ اﻟتفﻛيك في مرحلﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي
واالجتماعي هذه.

 3.12منح التصاريح
ترد قائمﺔ ملخصﺔ ﺑاﻟتصاريح اﻟمطلوﺑﺔ ﻟلمشروع في اﻟملحق ق.

 3.13أداء المشروع وفقًا لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية ومتطلبات أداء البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية
يلخص اﻟجدول اﻟتاﻟي أداء اﻟمشاريع اﻟمقترحﺔ مقارنﺔ ﺑمعايير أداء مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ومتطلﺑات أداء اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ.
حيث إن معايير األداء/متطلﺑات األداء ال تنطﺑق ،فقد تم ذﻛر ذﻟك أو ال يتم تضمين األقﺳام اﻟفرعيﺔ.
الجدول  11-3أداء المشروع وفقًا لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية ومتطلبات أداء البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية
معيار أداء
مؤسسة
التمويل
الدولية
متطلبات
أداء البنك
األوروبي
إلعادة
البناء
والتنمية
معيار
األداء :1

أداء المشروع

 / ESMSنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية
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تقييم
وإدارة
اآلثار
والمخاطر
البيئية
واالجتماع
ية
متطلب
األداء :1
تقييم
وإدارة
اآلثار
والقضايا
البيئية
واالجتماع
ية

ﺑصفﺔ عامﺔ ،ﺳوف يتﺑنى اﻟمشروع نظام إدارة ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ وﺳياﺳﺔ تتﺳق مع متطلﺑات شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور وﺳياﺳتها.
صا ﻟخطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (تقييم األُثر اﻟﺑيئي
ويتضمن تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟلمشروعات ملخ ً
واالجتماعي ،اﻟمجلد  )3واﻟذي يمﻛن اﺳتخدامه ﻹعداد خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑناء واﻟخطﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟإلدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع .وﺳوف تشﻛل خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑناء واﻟخطﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟإلدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ
اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع أﺳاس اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع خﻼل عمليﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل .وﺳتﻛون خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟلﺑناء واﻟخطﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟإلدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع مﺳتندات حيﺔ وﻟذﻟك ﺳيتم تحديثها على مدار فترة
حياة اﻟمشروع حيثما تحدث تغييرات في عمليات اﻟتشغيل وإدارة اﻟموقع واﻟلوائح.

السياسة  /السياسة البيئية واالجتماعية
ﺳيرتﻛز نظام اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخصا ﺑاﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع على اﻟﺳياﺳﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﻟشرﻛﺔ
أﻛوا ﺑاور.

تحديد المخاطر واآلثار المترتبة  /التقييم البيئي واالجتماعي
ﻟقد قام تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑتقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمحتملﺔ وتلخيص اﻟلوائح واﻟمعايير اﻟﺳاريﺔ اﻟمتعلقﺔ
ﺑاﻟمشروع (وفقًا ﻟتلك اﻟلوائح واﻟمعايير اﻟمعنيﺔ في األردن وﺑما يتماشى مع توجيهات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ
ﻟلﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟقطاع ﻟمحطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ .ﻛذﻟك وتماشيًا
مع متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ،فقد تضمن اﻟتقييم إجراء تقييم مقارنﺔ ﺑمعايير االتحاد األوروﺑي حﺳﺑما يتﻼءم.

برامج اإلدارة  /خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
صا ﻟخطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (تقييم األثُر اﻟﺑيئي واالجتماعي،
ﻟقد قدم تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا ملخ ً
اﻟمجلد  )3يتﺳق مع اﻟتداﺑير اﻟﻼزمﺔ ﻟتقليل اآلثار اﻟمترتﺑﺔ على اﻟمشروع أو إصﻼحها ﻛما هو موضح ﺑاﻟتفصيل في تقييم األثر
اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا (اﻟمجلد .)2
ﺳيتم اﺳتخدام إطار عمل خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ من خﻼل مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد (شرﻛﺔ
ﺳيﺑﻛو  )3وشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ (شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ) ﻹعداد خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑناء واﻟخطﺔ
اﻟتشغيليﺔ ﻟإلدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع.

القدرة التنظيمية والكفاءة  /القدرة التنظيمية وااللتزام
يتضمن ملخص خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (تقييم األُثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،اﻟمجلد  )3دﻟيﻼ ﻟﻛيفيﺔ ترتيب اﻟهيﻛل
اﻟتنظيمي ﻹدارة اﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ في مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل .ﻛما أن هذا يتﺳق مع األدوار اﻟمضمنﺔ في خطﺔ
مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ (.)SEP

إدارة سلسلة اإلمداد
ﺳيتم مراقﺑﺔ ﺳﻼﺳل اﻹمداد األﺳاﺳيﺔ دوريًا حﺳﺑما يتﻼءم خﻼل عمليات اﻟتشغيل ﻟضمان عدم تشغيل مزودي اﻟمواد واﻟﺳلع
واﻟخدمات ﻟلعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ أو عماﻟﺔ األطفال وفي نفس اﻟوقت ضمان توفر ﺳجل مﻼئم ﻟلصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ﻟدى اﻟموردين.
ويرد ملخص ﻟمتطلﺑات مراقﺑﺔ ﺳلﺳلﺔ اﻹمداد في اﻟمجلد  3من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،واﻟمصمم ﻟدمجه في خطﺔ إدارة
ﺳلﺳلﺔ اﻹمداد اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروعات (واﻟذي ﺳيتوﻟى إعداده مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد وشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ
على اﻟتواﻟي ﻟعمليﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل).

االستعداد واالستجابة في الطوارئ
يلخص قﺳم من ملخص خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (تقييم األُثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،اﻟمجلد  )3متطلﺑات تحديد
اﻟمخاطر ﺑهدف وضع خطﺔ ﻟﻼﺳتعداد واالﺳتجاﺑﺔ في اﻟطوارئ .ويرد ملخص في اﻟمجلد  3من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي
ﺑاﻟحاجﺔ ﻟﻼتﺳاق ورﺑما تﻛامل هذه اﻟخطﺔ مع تلك اﻟمتطلﺑات اﻟخاصﺔ ﺑخدمات اﻟطوارئ/اﻟصناعات اﻟمحليﺔ األخرى واﻟحوار مع
اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ وأصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمعنيين.

المراقبة والمراجعة  /مراقبة المشروع وإعداد التقارير
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صا ﺑعمليﺔ مراقﺑﺔ
يتضمن ملخص خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (تقييم األُثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،اﻟمجلد  )3ملخ ً
االمتثال اﻟمطلوﺑﺔ اﻟمعدة من تداﺑير اﻟتخفيف اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروعات .ﺳيتم إعداد متطلﺑات اﻟمراقﺑﺔ في خطط اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ ﻛجزء
من مﺳتندات خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑناء واﻟخطﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟإلدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع.
وﺳيتضمن ذﻟك متطلﺑات اﻟمراقﺑﺔ وإعداد اﻟتقارير اﻟمﺳتقلﺔ اﻟدوريﺔ ﺑاالتﺳاق مع متطلﺑات .IFC/EBRD

مشاركة أصحاب المصلحة
وقد تم اﻟتعهد ﺑقدر من اﻟمشارﻛﺔ اﻟمجتمعيﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟمشروع ﻛما هو ملخص في اﻟعديد من أقﺳام اﻟمجلد  2من تقييم األثر
اﻟﺑيئي واالجتماعي .وقد تضمن ذﻟك عقد اجتماع ألصحاب اﻟمصلحﺔ في مرحلﺔ تحديد اﻟنطاق ﻟتقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي.
ﻟقد تم إعداد خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ( )SEPﺑمعزل عن تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻹظهار اﻟخطط اﻟمقصودة
ﻟمشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ على مدار دورة حياة اﻟمشروع .وتجدر اﻹشارة إﻟى أن خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ﺳيﻛون وثيقﺔ
حيﺔ وﺳوف تتغير مع مرور اﻟوقت تماشيًا مع اﻟتغييرات على ديناميﻛيات اﻟمجتمع  /أصحاب اﻟمصلحﺔ واﻟلوائح اﻟجديدة وتغييرات
على دورة حياة محطات توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء.
االتصاالت الخارجية وآليات الحوكمة
توضح خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمعدة ﻟلمشروع ﺑاﻟتفصيل قنوات االتصال اﻟخارجيﺔ وأصحاب اﻟمصلحﺔ وآﻟيﺔ اﻟحوﻛمﺔ
وﻛذﻟك اﻟعمليﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟتنفيذها.
إعداد التقارير المستمر للمجتمعات المتضررة
وف ًقا ﻟﻼتصاالت اﻟخارجيﺔ اﻟمذﻛورة أعﻼه ،توضح خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمعدة ﻟلمشروع ﺑاﻟتفصيل قنوات االتصال
اﻟخارجيﺔ وأصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمﻼئمين ﻹعداد اﻟتقارير.
معيار
األداء :2
العمالة
وظروف
العمل

متطلب
األداء :2
العمالة
وظروف
العمل

شروط العمل وإدارة عالقات العمال  /سياسات الموارد البشرية  /عالقة العمل  /عدم التمييز وتساوي الفرص  /آلية الحوكمة
ﻟقد قدم مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد (شرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو  )3وشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ (شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ)
واﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع (أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء) ضمانﺔ ﺑتﺑني ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور حيث إنه ﺳيتم تنفيذ
اﻟﺳياﺳﺔ األهم ﻟعملياتها اﻟخاصﺔ على أي شرﻛات مقاوالت من اﻟﺑاطن عﺑر اتفاقيات شرﻛات اﻟمقاوالت من اﻟﺑاطن اﻟخاصﺔ ﺑها.
وفي حال توفر اﻟعماﻟﺔ اﻟماهرة وغير اﻟماهرة اﻟمناﺳﺑﺔ محليًا ،ﺳتقوم شرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو وشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ﺑتشغيل
مجموعات اﻟعماﻟﺔ هذه ﺑاعتﺑارها االختيار األول اﻟمفضل (حيثما توجد وظائف شاغرة) .ويوصي تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي
ﺑأن تتضمن ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ واﻹنشاء واﻟعمليات نظا ًما ﻟتﻛافؤ اﻟفرص وعدم اﻟتمييز يتضمن شروط عقد واضحﺔ ﻟلعمال
وآﻟيﺔ حوﻛمﺔ (ﻛما هو موضح ﺑإيجاز في معيار األداء  .)1تتضمن خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ آﻟيﺔ حوﻛمﺔ مفصلﺔ ﻟلمشروع
يمﻛن ﻟلموظفين اﻟداخليين اﺳتخدامها (مراحل اﻹنشاء واﻟتشغيل) وﻛذﻟك األطراف اﻟخارجيﺔ.
توفر ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟشاملﺔ ألﻛوا ﺑاور األﺳاس اﻟذي ﺳتقوم عليه ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع .وﺳتضمن
ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﺑاﻟمشروع اﻟتوافق مع قانون اﻟعمل األردني واالتﺳاق مع االتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ ﻟمنظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ واألمم
اﻟمتحدة.
يوضح تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑإيجاز تداﺑير تخفيف محددة ﻹقامﺔ اﻟعمال إذا ﻛانت اﻹقامﺔ ضروريﺔ.

حماية القوة العاملة  /عام /عمالة األطفال  /منظمات العمال /األجور والمزايا وظروف العمل /إقامة العمال
توفر ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟشاملﺔ ألﻛوا ﺑاور األﺳاس اﻟذي ﺳتقوم عليه ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع (ﺑما في ذﻟك
ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء ،واﻟتي ﺳتعتمدها  SEPCO IIIفي ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمرحلﺔ اﻟﺑناء ،وﻛذﻟك CEGCO
في ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟتشغيليﺔ)  .وﺳتضمن ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﺑاﻟمشروع اﻟتوافق مع قانون اﻟعمل األردني واالتﺳاق مع
االتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ ﻟمنظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ واألمم اﻟمتحدة:







اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  87ﺑشأن حريﺔ تﻛوين اﻟنقاﺑات وحمايﺔ حق اﻟتنظيم
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  98ﺑشأن اﻟحق في اﻟتنظيم واﻟتفويض اﻟجماعي
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  29ﺑشأن اﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  105ﺑشأن إﻟغاء اﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  138ﺑشأن اﻟحد األدنى ﻟلعمر (ﻟلعمل)اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  182ﺑشأن
أﺳوأ أِشﻛال عماﻟﺔ األطفال
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  100ﺑشأن اﻟمﺳاواة في األجر
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اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  111ﺑشأن اﻟتمييز (اﻟتوظيف واﻟمهنﺔ)
اتفاقيﺔ األمم اﻟمتحدة ﺑشأن حقوق اﻟطفل ،اﻟمادة رقم 32.1



اتفاقيﺔ األمم اﻟمتحدة ﺑشأن حمايﺔ حقوق جميع اﻟعمال اﻟمهاجرين وأفراد أﺳرهم

مﻼحظﺔ :تمشيًا مع ما ورد أعﻼه ،تنص ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور على أن عمر اﻟعمل هو  18عا ًما .يتم
تضمين حريﺔ اﻟتأﺳيس ( )FoAواﻟمفاوضﺔ اﻟجماعيﺔ في تقارير االﺳتدامﺔ اﻟﺳنويﺔ أﻛوا ﺑاور وﺳياﺳﺔ "اﻟتزاماتنا" تحت عنوان
"مراقﺑﺔ حقوق اﻹنﺳان ،وﺳﻼمﺔ ورفاهيﺔ اﻟعمال ،وممارﺳات اﻟتوظيف اﻟعادل وتﻛافؤ اﻟفرص في عملياتنا ﻛلها" في اﻟجزئيات
اﻟمقصود فيها تغطيﺔ حقوق اﻹنﺳان ﻟحريﺔ اﻟتأﺳيس واﻟمفاوضﺔ اﻟجماعيﺔ.

يوضح تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑإيجاز تداﺑير اﻟتخفيف اﻟمحددة ﻹقامﺔ اﻟعمال تماشيًا مع متطلﺑات اﻟجهﺔ اﻟمقرضﺔ.

الصحة والسالمة المهنية  /الصحة والسالمة المهنية
ﺳوف يتضمن شرﻛﺔ موظفو شرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو  3وشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ فريق صحﺔ وﺳﻼمﺔ ﻛجزء من هيﻛله خﻼل أنشطﺔ
اﻟموقع.
ﺳيضمن فريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﺑاﻟموقع تدريب جميع اﻟموظفين ﺑصورة مﻼئمﺔ ﺑهدف اﻟقيام ﺑأِنشطﺔ عملهم ﺑأمان .ﺳيتم تزويد
جميع اﻟموظفين ﺑمعدات اﻟوقايﺔ اﻟشخصيﺔ اﻟﻼزمﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمهام عملهم .ﺳيتم توفير ممثلين من فرق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمعنيﺔ
ﺑاﻟموقع في جميع األوقات وﺳوف ينﺳقون مع ممثلي اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ألي شرﻛات مقاوالت فرعيﺔ ُمعيَّنﺔ.

الخندقة
ﺳتضطر اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع وﺳتﺳتمر في توظيف اﻟعمال اﻟذي ﻛانوا يعملون ﺑاﻟفعل ﻟدى شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
اﻟمرﻛزيﺔ في محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ.
ال ينوي اﻟمشروع تنفيذ أي حاالت طرد جماعيﺔ .وحيثما تعتﺑر ضروريﺔ ،ﺳتقوم اﻟعمليﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟحاالت اﻟطرد اﻟجماعيﺔ هذه
ﺑإجراء تحليل ﻟلﺑدائل فيما يتعلق ﺑاﻟخندقﺔ .ومتى ﻛانت اﻟخندقﺔ اﻟﺑديل اﻟوحيد اﻟمتاح ،فإن هذا يؤدي إﻟى وضع خطﺔ خندقﺔ من أجل
اﻟحد من اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ على اﻟعمال .ويجب أن تضمن خطﺔ اﻟخندقﺔ االمتثال ﻟجميع اﻟقوانين اﻟمحليﺔ ذات اﻟصلﺔ ،ويجب أن تتماشى
أيضًا مع متطلﺑات .IFC PS2

العمال الذي يوظفهم أطراف ثالثة  /العمال غير الموظفين
تمشيًا مع اﻟﺳياﺳﺔ اﻟشاملﺔ ﻟلموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟلمشروع ووف ًقا ﻟلتعليقات اﻟواردة أعﻼه ﺑشأن نشر ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا
ﺑاور على شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ واﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن ،فقد أﻛدت شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ على أن اتفاقيات اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن
ﺳوف تتضمن آﻟيات ﻟضمان أن حقوق اﻟعمال ﻟدى اﻟطرف اﻟثاﻟث هي نفﺳها اﻟتي توظف مﺑاشرة من قﺑل اﻟمشروع ،وفقا ﻟمتطلﺑات
معايير األداء اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟمذﻛورة أعﻼه (ﺑما في ذﻟك إمﻛانيﺔ اﻟوصول إﻟى آﻟيﺔ اﻟتظلم) .وﺳيتم تنفيذ ذﻟك
خﻼل عمليﺔ اﻹنشاء وأيضًا من خﻼل شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ خﻼل اﻟعمليات.

سلسلة اإلمداد  /سلسلة اإلمداد
ﺳيتم مراقﺑﺔ ﺳﻼﺳل اﻹمداد األﺳاﺳيﺔ دوريًا حﺳﺑما يتﻼءم خﻼل عمليات اﻟتشغيل ﻟضمان عدم تشغيل مزودي اﻟمواد واﻟﺳلع
واﻟخدمات ﻟلعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ أو عماﻟﺔ األطفال وفي نفس اﻟوقت ضمان توفر ﺳجل مﻼئم ﻟلصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ﻟدى اﻟموردين .تم
توضيح متطلﺑات مراقﺑﺔ ﺳلﺳلﺔ اﻹمداد ﺑإيجاز في اﻟمجلد  3من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي.

متطلبات موظفي األمن
يمثل اﻟمشروع مشروعًا ذا أهميﺔ وطنيﺔ وﺳوف يوظف موظفي أمن خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ.
وقد أﻛدت شرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو  3أنه قد تم ﺑاﻟفعل شرﻛﺔ أمن ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء .وﺳيتم تﺳليح شرﻛﺔ األمن وتدريﺑها أيضًا فيما يتعلق
ﺑاﻟتعامل مع األﺳلحﺔ وحقوق اﻹنﺳان .على وجه اﻟتحديد ،أﻛدت شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3على أن اﻟترتيﺑات األمنيﺔ تلتزم ﺑمدونﺔ قواعد
اﻟﺳلوك اﻟخاصﺔ ﺑاألمم اﻟمتحدة فيما يتعلق ﺑاﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون واﻟمﺑادئ األﺳاﺳيﺔ ﻟألمم اﻟمتحدة ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة
واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من جانب اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون.
وقد أعدت  SEPCO IIIتقييم مخاطر أمنيﺔ ،اﻟتي تم عرضها في اﻟملحق  ،Tوﺳتعد  SEPCO IIIخطﺔ أمن على أﺳاس تقييم
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اﻟمخاطر األمنيﺔ ،واﻟتي ﺳيتم مراجعتها من قﺑل شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور واﻟمقرضين ،ﻟضمان اتﺳاقها مع اﻟمﺑادئ اﻟطوعيﺔ ﺑشأن األمن
وحقوق اﻹنﺳان ومعيار IFC PS4

وﺳوف توظف شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ خﻼل عمليﺔ اﻟتشغيل موظفي أمن داخليين ﻟحمايﺔ اﻟجزء اﻟخارجي من اﻟمحطﺔ
واﻟﺑواﺑات واﻟقيام ﺑدوريات حمايﺔ ضد أي تهديدات .وﺳيتم هيﻛلﺔ جميع اﻟترتيﺑات أفراد األمن ﻟشرﻛﺔ  CEGCOتمشيًا مع
ترتيﺑات  SEPCO IIIنفﺳها (على اﻟنحو اﻟوارد أعﻼه)؛ وهذا يشمل إعداد تقييم اﻟمخاطر األمنيﺔ وخطﺔ أمنيﺔ.
وإﻟى جانب ما ذُﻛر أعﻼه ،ﺳوف يتلقى موظفو األمن اﻟتدريب اﻟداخلي فيما يتعلق ﺑاﻟتظلمات واﻹﺑﻼغ ﺑهذه اﻟتظلمات وإجراء
اﻟحوار مع أي أعضاء ﺑاﻟمجتمع اﻟمحلي.
معيار
األداء :3
كفاءة
الموارد
ومنع
التلوث

كفاءة الموارد  /كفاءة الموارد  /الغازات الدفيئة
ﺑاﻟنظر إﻟى أن اﻟغرض من اﻟمشروع هو إنتاج اﻟطاقﺔ ،فإن جميع جوانب اﻟمشروع تتطلع إﻟى زيادة ﻛفاءة اﻟمحطﺔ من حيث اﻟطاقﺔ
اﻟتي تﺳتخدمها مقاﺑل إنتاج اﻟطاقﺔ ،وأيضًا اﻟحد من ﻛميﺔ اﻟطاقﺔ اﻟتي تﺳتهلﻛها اﻟمحطﺔ .وهذا يضمن أيضًا االﺳتخدام األﻛثر ﻛفاءة
ﻟلمواد واﻟوقود ﺑهدف زيادة ناتج اﻟطاقﺔ .ﺳتﻛون ﻛفاءة اﻟمشروع ( ٪49.6صافي ،اﺳتنادا إﻟى إطﻼق اﻟغاز اﻟطﺑيعي،)LHV ،
وﺳتﻛون محطﺔ اﻟطاقﺔ األﻛثر فعاﻟيﺔ في األردن ،ﻛما هو مﺑين أدناه مع أدنى قيم  HHVو LHVﻟنوعي اﻟوقود ﻛليهما.

متطلب
األداء :3
كفاءة
الموارد
والوقاية
من التلوث
ومكافحته

الجدول  12-3مقارنة كفاءة لمحطة أكوا باور الزرقاء مقابل مشاريع  IPPاألخيرة في األردن
محطة توليد
الكهرباء
شرق عمان
اﻟقطرانﺔ
أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء

شرق عمان
اﻟقطرانﺔ
أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء

مقارنة معدالت الحرارة المضمونة لمحطات توليد كهرباء األردن الحالية
HHV
القددرة
النسبة المئوية للقدرة
الوقود
المرحلة
)(kJ/kWh
(ميغاواط)
المعتمد عليها
دورة
8,390
369.67
%100
اﻟغاز اﻟطﺑيعي
مرﻛﺑﺔ
دورة
8,406
373.073
%100
اﻟغاز اﻟطﺑيعي
مرﻛﺑﺔ
دورة
8,187
485
%100
اﻟغاز اﻟطﺑيعي
مرﻛﺑﺔ

7,356

وقود مقطر

%100

330

8,399

7,890

وقود مقطر

%100

330.297

8,399

7890

وقود مقطر

%100

468

8,293

7,790

دورة
مرﻛﺑﺔ
دورة
مرﻛﺑﺔ
دورة
مرﻛﺑﺔ

LHV
)(kJ/kWh
7,538
7,552

اﻟﺑيانات مﺳتقاة من اتفاقيات  IPP PPAذات اﻟصلﺔ

وانﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ اﻟمتوقعﺔ ﺑهذا اﻟمشروع على اﻟنحو اﻟتاﻟي:
انبعاث ثاني أكسيد الكربون:
انبعاث ثاني أكسيد الكربون
(طن في الساعة)

ساعة تشغيل في العام

1

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

194.13

7860

1,296,979

2

وقود ﺳائل

270.38

900

206,840

رقم مسلسل

الوقود

8760

انبعاث ثاني أكسيد الكربون
(طن في العام)

1,503,819
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اﻟحﺳاﺑات اﻟﺳاﺑقﺔ تخضع ﻟمعامل حمل اﻟمحطﺔ نﺳﺑته %85

إنتاج الكهرباء:
رقم مسلسل

1
2

الوقود

صافي الخرج
(ميغاواط)

ساعة تشغيل في العام

اإلجمالي في السنة
(ميغاواط في الساعة)

1

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

485

7860

3,240,285

2

وقود ﺳائل

468

900

358,020

8760

3,598,305

غاز طبيعي  -كثافة الكربون
1283.9
طن في اﻟﺳاعﺔ
3

معدل تدفق غاز اﻟعادم
نﺳﺑﺔ وزن ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون في اﻟغاز
اﻟعادم

5.04

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ إطﻼق اﻟغاز مع اعتﺑار عامل
اﻟتدهور

انﺑعاث ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

64.71

طن في اﻟﺳاعﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟـ 1 GTG

3

انﺑعاث ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

194.13

طن في اﻟﺳاعﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟـ 3 GTG

4

صافي خرج اﻟمحطﺔ

488.8

MW

5

إجماﻟي خرج اﻟمحطﺔ

505.6

MW

انﺑعاث ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

397
384

6

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟقيمﺔ ضمان EPC

غرام/ﻛيلوواط في
اﻟﺳاعﺔ
غرام/ﻛيلوواط في
اﻟﺳاعﺔ

صافي
إجماﻟي

مﻼحظﺔ :مﺳتمدة عﺑر حﺳاب ﺑاﻟقياس اﻟمتﻛافئ ﻹطﻼق اﻟغاز اﻟطﺑيعي.
مقارنة كثافة انبعاث الغازات الدفيئة

السيناريو
متوﺳط شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ﺑاﺳتخدام اﻟغاز اﻟطﺑيعي ،األردن
اﻟمصدر :أداة  - )IFC CEET (09/01/2013عﺑر  -مﻼحظات انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد
اﻟﻛرﺑون (إصدار  ،)2012حقوق اﻟتأﻟيف واﻟنشر محفوظﺔ ﻟصاﻟح  ،OECD/IEAﺑاريس،
 ،2012اﻟصفحات .111-122

شدة انبعاث الكربون (جم
ثاني أكسيد الكربون/كيلو
واط في الساعة)
573
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اﻟهدف وفق توصيات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ ( )2008اﻟصادرة عن مجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي ﻟمحطﺔ
CCGT
اﻟمرجع :اﻟجدول  ،4انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون اﻟنموذجيﺔ من أداء محطات توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
اﻟحراريﺔ اﻟجديدة :اﻟﻛفاءة ( ٪من اﻹجماﻟي ،)LHV ،ص ( ،8مجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي،
)2008

396

مقارنﺔً ﺑاﻟجدول أعﻼه ،من اﻟمتوقع أن يﻛون اﻟمشروع أقل ﺑﻛثير في شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون عن اﻟمعدل اﻟحاﻟي اﻟمحدد ﻟمشاريع
ثان أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون اﻟمتوقع ﻟﻛل ﻛيلو واط في اﻟﺳاعﺔ مع معدالت شدة
اﻟطاقﺔ في األردن (ﺑشأن اﻟغاز اﻟطﺑيعي) .وتشير مقارنﺔ ِ
انﺑعاث اﻟﻛرﺑون اﻟموصى ﺑها من قِﺑل مجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي إﻟى قيم مماثلﺔ جدًا ﻟمحطات  CCGTاﻟجديدة.

ﺳتﻛون ﻛفاءة اﺳتخدام اﻟمياه في اﻟمشروع أيضا مرتفعﺔ ﺑﺳﺑب إعادة اﺳتخدام مجاري مياه اﻟعمليﺔ اﻟمعاﻟجﺔ .اﺳتنادًا إﻟى إطﻼق
اﻟغاز اﻟطﺑيعي من اﻟعمليات اﻟنموذجيﺔ ﺳتصل نﺳﺑﺔ اﻟمياه اﻟمعاد اﺳتخدامها إﻟى  ٪70.8في اﻟصيف مع اعتﺑار عمليات اﻟتﺑريد
ﺑاﻟتﺑخر ( ٪40.4دون اﻟتﺑريد ﺑاﻟتﺑخير) .وتقل ﻛفاءة إطﻼق  LDOنظرا الرتفاع اﻟطلب على اﻟماء ،وﻟﻛن ال يزال ثمﺔ اﺳتخدام
ﻟﻛميﺔ من مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ.

الوقاية من التلوث  /والوقاية من التلوث والتحكم فيه
ﻟقد وصف تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي وقيَّم مدى أهميﺔ اﻟقضايا اﻟﺑيئﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمنظورة اﻟمتعلقﺔ ﺑإنشاء وتشغيل اﻟمشروع.
وقد انصب تأﻛيد خاص ﻟتقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي فيما يتعلق ﺑاﻟوقايﺔ من اﻟتلوث واﻟحد منه من خﻼل اﺳتخدام تداﺑير اﻟتخفيف
اﻟمناﺳﺑﺔ وإدارته في اﻟموقع وتطﺑيقه على اﻟعوامل اﻟخارجيﺔ ﻟلمشروعات (انﺑعاثات اﻟهواء ومياه اﻟصرف واﻟفضﻼت اﻟصلﺑﺔ
واﻟخطرة واﻟضوضاء واﺳتخدام اﻟمواد اﻟخطرة) .وتتضمن تداﺑير اﻟتخفيف هذه أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ واﻟممارﺳات اﻟجيدة في
مجال اﻟصناعﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وعمليات اﻟتشغيل ﻟضمان االمتثال مع متطلﺑات اﻟلوائح األردنيﺔ اﻟمحليﺔ واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ
ﻟلصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ومعايير االتحاد األوروﺑي حﺳﺑما يﻛون مﻼئ ًما.
صا ﻟخطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ وهو
وقد خصص اﻟمجلد رقم  3من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا ﺑوصفه ملخ ً
يلخص ﻛيفيﺔ تنفيذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻟمراقﺑﺔ اﻟموضحﺔ ﺑإيجاز في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي خﻼل مراحل إنشاء وتشغيل
اﻟمشروع .ويتعين اﺳتخدام إطار اﻟعمل اﻟوارد في اﻟمجلد رقم  3ﻹعداد مﺳتندات خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلﺑناء واﻟخطﺔ
اﻟتشغيليﺔ ﻟإلدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ تفصيليﺔ وخاصﺔ ﺑاﻟموقع من خﻼل مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد وشرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ على اﻟتواﻟي ﻟتوجيه عمليﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ في اﻟمراحل ذات اﻟصلﺔ ﺑاﻟمشروع؛ فيما يتعلق ﺑتداﺑير
اﻟتخفيف اﻟمﺑ َّينﺔ في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا.

المياه
تم توضيح اﺳتخدام اﻟمشروع من اﻟمياه وتقييمه في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا ،غير أنه تم تقليله ﺑأقدر قر ممﻛن عمليًا من
خﻼل تنفيذ أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ (أي ،اﺳتخدام اﻟمﻛثفات مﺑردة اﻟهواء) وتقنيات خفض اﺳتخدام اﻟمياه مثل إعادة االﺳتخدام ﻟها.
ويقل اﺳتهﻼك اﻟمياه عن 100مم/3ﺳاعﺔ تحت جميع ظروف اﻟتشغيل وفي جميع اﻟمواﺳم.

الفضالت
ﻟقد تم تقييم عمليﺔ إدارة اﻟمياه وإدارة اﻟصرف اﻟصحي في أقﺳام منفصلﺔ ﺑتقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا .وﺳيقلل اﻟمشروع من
تﻛوين اﻟفضﻼت مثل مياه اﻟصرف ﺑأﻛﺑر قدر ممﻛن عمليًا ،وال ﺳيما فيما يتعلق ﺑمياه اﻟصرف حيث ﺳيعمل اﻟمرفق على أﺳس عدم
اﻟصرف ﻟمجاري اﻟمعاﻟجﺔ أو غير اﻟمعاﻟجﺔ.

االستخدام اآلمن وإدارة المواد الخطرة والمواد
ﻛم تم توضيحه ﺑإيجاز في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا ،فإن اﺳتخدام اﻟمواد اﻟخطرة ﺳيخضع ﻟلعديد من اﻟضواﺑط ،وهذا
يشمل إدارة أي فضﻼت خطرة متوﻟدة عن اﻟمشروع خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل.

استعمال مبيدات اآلفات وإدارتها
ﻟن يﺳتخدم اﻟمشروع مﺑيدات آفات.
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معيار
األداء :4
صحة
وسالمة
وأمن
المجتمع

متطلب
األداء :4
الصحة
والسالمة

صحة المجتمع والسالمة واألمن  /المتطلبات العامة إلدارة الصحة والسالمة  /الصحة والسالمة المهنية  /صحة المجتمع
والسالمة  /االستعداد واالستجابة للطوارئ
يقع اﻟمشروع على أرض صناعيﺔ ﺑاﻟقرب من عدد من اﻟعقارات اﻟﺳﻛنيﺔ (يفصلها <200مم عن أقرب عقار) ،وأنشطﺔ تجاريﺔ
وصناعيﺔ ﻛذﻟك.
ﺑاﻟرغم من أن اﻟمشروع ﻟن يتضمن مﺑاني عامﺔ محددة أو مرافق عامﺔ مخصصﺔ ،إال أن هناك احتماﻟيﺔ وجود آثار على اﻟمجتمع
األﻛﺑر في حاﻟﺔ ظروف اﻟطوارئ غير اﻟمحتملﺔ (مثﻼ ،حريق ،انفجار ،تلوث مياه اﻟﺳطح (األوديﺔ) وغير ذﻟك).
يوضح ملخص خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،اﻟمجلد  )3ﺑاﻟتفصيل متطلﺑات وضع
خطﺔ اﺳتعداد واﺳتجاﺑﺔ في اﻟطوارئ ﻟلتعامل مع أي ﻛوارث محتملﺔ قد ال يمﻛن اﻟﺳيطرة عليها في اﻟموقع أو مع اﻟموارد اﻟطارئﺔ
اﻟمحليﺔ .وهذه اآلثار يمﻛن أن تؤثر على اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ اﻟتي تعيش ﺑاﻟقرب من موقع اﻟمشروع .ويلخص تقييم األثر اﻟﺑيئي
واالجتماعي ﺑإيجاز متطلﺑات هذه اﻟخطﺔ اﻟتي ﺳيتم إعدادها ﻟضمان االتﺳاق ﺑين أي خطط محليﺔ (مثﻼ ،في اﻟمرافق اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ) واﻟتنﺳيق مع اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ .ﻛما يوضح تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑإيجاز متطلﺑات تضمين معدات مناﺳﺑﺔ
ﻟمواقف اﻟطوارئ واﻟتدريب اﻟمطلوب ﻟلعاملين فيما يتعلق ﺑاﻟخطﺔ وﺑهدف تشغيل هذه اﻟمعدات .وهذا يتضمن إجراء حوار ﺑشأن
هذه اﻟخطﺔ مع اﻟمجتمع اﻟمحلي.
وﻛما هو مذﻛور آنفًا ،تتضمن خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ آﻟيﺔ ﻟلتظلم ﺳيتم تنفيذها خﻼل مراحل اﻹناء واﻟتشغيل وﺳتﻛون
متاحﺔ ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ.
وﺳيضم اﻟمشروع فرق مخصصﺔ ﻟلصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل.
ﻟقد ﻛانت شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ تتفاعل مع اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ اﻟمرتﻛزة حول محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ واﻟذي تضمن
تقديم اﻟفحص اﻟصحي وتقديم خدمات اﻟممارس اﻟعام ﻟهذه اﻟمجتمعات.

البنية التحتية والمباني وتصميم المعدات والسالمة  /المواد الخطرة والسالمة
ﺳيتم إنشاء جميع اﻟهياﻛل واﻟمﺑاني ﺑاﻟموقع ﺑما يتوافق مع متطلﺑات اﻹنشاء اﻟمناﺳﺑﺔ ﺑنا ًء على تصميم اﻟمشروع ﻟضمان ﺳﻼمﺔ
أوﻟئك اﻟذين يﺳتخدمون اﻟمﺑاني أوﻟئك اﻟذين يعيشون في منطقﺔ اﻟمشروع .وهذا يتضمن االحتواء اﻟمناﺳب ﻟلمواد اﻟخطرة (مثل،
اﻟهياﻛل اﻟمتراﺑطﺔ) وتصميم أنظمﺔ صرف صحي منفصلﺔ وفتحات تهويﺔ ﻟلزيوت/رواﺳب قﺑل تصريف مياه األمطار.

سالمة المنتجات  /سالمة الخدمات
وهذه غير عمليﺔ حيث إن اﻟمحطﺔ ال تنتج منتجات ﻟلتوزيع أو تقديم خدمات أﺳاﺳيﺔ.

حركة المرور والسالمة على الطرق
تقع حرﻛﺔ اﻟمرور واﻟﺳﻼمﺔ على اﻟطرق ضمن خطﺔ إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور اﻟموضحﺔ ﺑإيجاز ﻛمطلب وﻛجزء من تقييم األثر اﻟﺑيئي
واالجتماعي .ﺳيتم إعداد خطﺔ إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور ﻟمرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل .وﺳوف يضع مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات
واﻟتشييد وشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ تداﺑير ﻟضمان ﺳﻼمﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين ومﺳتخدمي اﻟطرق اآلخرين واﻟمشاة واﻟمﺳافرين يوميًا
ﻟلعمل.

األخطار الطبيعية
اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ ﻟلمشروع غير معروف أو مﺳجل أنها عرضﺔ ﻟألخطار اﻟطﺑيعيﺔ .وﺑاﻟرغم من أنه ال يمﻛن اﻟتنﺑؤ ﺑاﻟفيضانات ،فإن
اﻟمحطﺔ ﺳتﻛون على ارتفاع ﺑﺳيط عن اﻟتضاريس اﻟمحليﺔ اﻟمﺑاشرة واﻟوادي ﻟضمان تجنب آثار اﻟفيضان.

التعرض لألمراض
ﺑصفﺔ عامﺔ ،ﺳوف تشغل عمليات تشغيل اﻟمشروع موظفين ﻛانوا يعملون على اﻟصعيد اﻟمحلي في محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
ويتواجدون ضمن اﻟمجتمع اﻟمحلي.
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء ،ﺳيﻛون اﻟعمال مزيج من اﻟﺳﻛان اﻟمحليين (في اﻟغاﻟب ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟموظفي اﻟمقاول من اﻟﺑاطن) واﻟمغترﺑين
(موظفو مقاول عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد) .ﺳيﻛون اﻟعاملون على مقرﺑﺔ من اﻟمجتمعات اﻟقريﺑﺔ في اﻟموقع وفي اﻟمخيم
(مثل < 200متر عن اﻟمقيمين في اﻟموقعين ﻛﻼهما) .وﺳوف تقدم فرق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﺑاﻟموقع اﻟمشورة خﻼل عمليات
اﻟتدريب/اﻟتعريف ﺑشأن اﻟتعرض ﻟألمراض.
أثناء مرحلﺔ اﻹنشاء ،تخطط شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3ﻟمنع انتشار األمراض داخليًا وخارجيًا من خﻼل اتخاذ اﻟتداﺑير اآلتيﺔ:
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ﻟن يُﺳمح ﻟموظفي اﻟموقع ﺑاﻟعمل إال ﺑعد اﻟحصول على شهادة اﻟلياقﺔ اﻟطﺑيﺔ من مرﻛز طﺑي معتمد.
ﺳيوفر موظفو مشروع شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3طﺑيﺑًا وممرضﺔ وفريق إﺳعافات أوﻟيﺔ .يضمن اﻟفريق اﻟطﺑي توفير ﺑرنامج
ﻟلرصد واﻟمراقﺑﺔ اﻟصحيﺔ.
يتم تشخيص أي مرض واجب اﻹﺑﻼغ عنه من قﺑل طﺑيب مرﻛز اﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ اﻟمرخص ﻟه .يشمل اﻟتشخيص تحديد
أيﺔ أعراض جديدة أو تفاقم ملحوظ ﻟألعراض اﻟحاﻟيﺔ.
يتم تشخيص أيﺔ أمراض تنتشر داخليًا وخارجيًا مع أخذ االحتياطات وفقًا ﻟتعليمات اﻟجهات اﻟطﺑيﺔ اﻟوطنيﺔ/اﻟمحليﺔ.

موظفو األمن
يمثل اﻟمشروع مشروعًا ذا أهميﺔ وطنيﺔ وﺳوف يوظف موظفي أمن خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ.
على وجه اﻟتحديد ،أﻛدت شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3على أن اﻟترتيﺑات األمنيﺔ تلتزم ﺑمدونﺔ قواعد اﻟﺳلوك اﻟخاصﺔ ﺑاألمم اﻟمتحدة فيما يتعلق
ﺑاﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون واﻟمﺑادئ األﺳاﺳيﺔ ﻟألمم اﻟمتحدة ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من جانب اﻟموظفين
اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون.
وقد أعدت  SEPCO IIIتقييم مخاطر أمنيﺔ ،اﻟتي تم عرضها في اﻟملحق  ،Tوﺳتعد  SEPCO IIIخطﺔ أمن على أﺳاس تقييم
اﻟمخاطر األمنيﺔ ،واﻟتي ﺳيتم مراجعتها من قﺑل شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور واﻟمقرضين ،ﻟضمان اتﺳاقها مع اﻟمﺑادئ اﻟطوعيﺔ ﺑشأن األمن
وحقوق اﻹنﺳان ومعيار IFC PS4

وﺳوف توظف شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ خﻼل عمليﺔ اﻟتشغيل موظفي أمن داخليين ﻟحمايﺔ اﻟجزء اﻟخارجي من اﻟمحطﺔ
واﻟﺑواﺑات واﻟقيام ﺑدوريات حمايﺔ ضد أي تهديدات .وﺳيتم هيﻛلﺔ جميع اﻟترتيﺑات أفراد األمن ﻟشرﻛﺔ  CEGCOتمشيًا مع
ترتيﺑات  SEPCO IIIنفﺳها (على اﻟنحو اﻟوارد أعﻼه)؛ وهذا يشمل إعداد تقييم اﻟمخاطر األمنيﺔ وخطﺔ أمنيﺔ.
وإﻟى جانب ما ذُﻛر أعﻼه ،ﺳوف يتلقى موظفو األمن اﻟتدريب اﻟداخلي فيما يتعلق ﺑاﻟتظلمات واﻹﺑﻼغ ﺑهذه اﻟتظلمات وإجراء
اﻟحوار مع أي أعضاء ﺑاﻟمجتمع اﻟمحلي.
معيار
األداء :5
استمالك
األراضي
وإعادة
التوطين
القسرية

متطلب
األداء :5
نزعة ملكية
األراضي
وإعادة
التوطين
اإلجباري
والتهجير
االقتصادي

عام  /تجنب التهجير أو الحد منها
ﺳيتضمن اﻟمشروع إنشاء وتشغيل محطﺔ اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمشترﻛﺔ في األراضي اﻟتي ﻛانت ُمﺳتخدمﺔ ﺳاﺑ ًقا
ألغراض صناعيﺔ ضمن األراضي اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﺑمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .وﺳتقوم اﻟشرﻛﺔ
اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع ﺑتأجير األرض اﻟﻼزمﺔ ﻟلمشروع من شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ .وﻟن تؤدي اﻟمرافق اﻟرئيﺳيﺔ
ﻟلمشروع إﻟى تهجير مادي واقتصادي ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين أو ترك اﻟممتلﻛات أو أصحاب األراضي.
يشمل اﻟمشروع مرافق مرتﺑطﺔ ﺑما فيها خط غاز فرعي (ﺑطول 600مم عﺑر أرض عامﺔ (وادي) وأرض خاصﺔ (حواﻟي 200مم
من األرض اﻟمﻛشوفﺔ غير اﻟمطورة دون أي اﺳتخدام محدد أو غير رﺳمي) وخط مياه فرعي (مدفون تحت شﺑﻛﺔ طرق قائمﺔ).
وال يتوقع حيازة أراضي ﻟﻛل من اﻟمرفقين ،وﻟﻛن قد يتطلب اﻟحصول على حق ارتفاق حﺳﺑما يلزم من قﺑل  NEPCOوWAJ
على اﻟتواﻟي .وﺳتعمل أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء على توفير اﻟدعم واﻟمراقﺑﺔ ﻟلعمليﺔ اﻟتي تقوم ﺑها  NEPCOو WAJﻟضمان االتﺳاق
مع معيار  IFC PS5ومتطلب  EBRD PR5عندما اﻟﺳعي ﻟلحصول على حق االرتفاق ،ﺑما في ذﻟك أي مﺳتحقات تعويضيﺔ
اﻟمتعلقﺔ ﺑاضطراﺑات اﻟﺑناء اﻟمؤقتﺔ واﻟصيانﺔ في اﻟمﺳتقﺑل .معيار األداء  5ومتطلب األداء  5يفقان عموما مع قانون اﻟحيازة
األردني ،واﻟذي يتضمن آﻟيات ﻟلتشاور مع أصحاب األراضي وتقديم اﻟتظلمات (من ﺑين مﺑادئ أخرى مماثلﺔ) .وعﻼوة على ذﻟك،
ﺳوف تضمن أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء وصول أصحاب األراضي اﻟمتضررين إﻟى آﻟيﺔ اﻟتظلم اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع وتضمينهم في عمليات
اﻟمشاورة اﻟمﺳتمرة ﺑموجب .SEP
فيما يتعلق ﺑتصميم اﻟمشروع ،فقد تحاشى تأجير أراضي اﻟمشروع ضمن األراضي اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ
اﻟحاﻟيﺔ أي امتﻼك ونزع ملﻛيﺔ أراضي مﺑاشرة .ﻟذﻟك فلن ينتج عن اﻟمشروع أي تهجير مادي أو اقتصادي ﻟلمرافق األﺳاﺳيﺔ اﻟتي
تتطلب تعويضًا أو تجديد مﻛان اﻟمعيشﺔ.
التهجير  /التهجير
ﻛما ذُﻛر أعﻼه ،فلن ينتج عن اﻟمشروع عمليﺔ تهجير ﺑﺳﺑب اﻟمرافق األﺳاﺳيﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟلمشروع.
حيث ﺳتقع اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ تحت األرض ضمن األرض اﻟفضاء اﻟحاﻟيﺔ واﻟوادي .وﺑاﻟتاﻟي فلن يؤدي ذﻟك إﻟى اﻟتهجير اﻟمادي
ﻟلناس وﻟن يتﺳﺑب في تهجير اقتصادي.

مسؤوليات القطاع الخاص في ظل إعادة التوطين التي تديرها الحكومة
وال ينطﺑق هذا على اﻟمشروع ،حيث ال يوجد إعادة توطين.

معيار
األداء :6

ال ينطﺑق معيار األداء  6ومتطلب األداء  6على هذا اﻟمشروع أو اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ ﺑه.
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حفظ التنوع
البيولوجي
واإلدارة
المستدامة
للموارد
الطبيعية
الحية

متطلب
األداء :6
حفظ التنوع
البيولوجي
واإلدارة
المستدامة
للموارد
الطبيعية
الحية
معيار
األداء :7
السكان
األصليين

ال يُحدد اﻟمشروع معيار  ،PS 7 / PR7ألن اﻟمجتمع اﻟمحلي ال يتأﻟف من أي ﺳﻛان أصليين محددين.

متطلب
األداء :7
السكان
األصليين
معيار
األداء :8
التراث
الثقافي
متطلب
األداء :8
التراث
الثقافي

حماية التراث الثقافي أثناء وضع المشروع وتنفيذه  /كشف اآلثار المترتبة على التراث الثقافي  /تجنب اآلثار  /إجراء إيجاد
الفرص
ﻟم يُحدد تقييم  ESIAأي ﺳمات/مشغوالت أثريﺔ أو ثقافيﺔ معروفﺔ ضمن حيز اﻟموقع .ﻟم تُحدد اﻟﺑحوث األخرى أي من هذه
اﻟﺳمات في تحديد اﻟمﺳار اﻟمتوقع ﻟلمنشآت ذات اﻟصلﺔ
ﻟقد حدد تقييم  ESIAضرورة وضع إجراء إيجاد اﻟفرص خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وفقا ً ﻟموجز اﻟعمل اﻟمقدّم.

استفادة المشاريع من التراث الثقافي  /استفادة المشاريع من التراث الثقافي
ال ينطﺑق هذا اﻟجانب من معيار  PS 8على اﻟمشروع ،ألن اﻟمشروع ﻟن يﺳتفيد من اﻟتراث اﻟثقافي اﻟقائم.

متطلب
األداء :9
الوسطاء
الماليون

ال ينطﺑق على مشروع محطﺔ اﻟزرقاء ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ (.)ACWA Power Zarqa CCGT

متطلب
األداء :10
اإلفصاح
عن
المعلومات
ومشاركة
أصحاب
المصلحة.

تحديد أصحاب المصلحة  /خطة مشاركة أصحاب المصلحة
وقد تم اﻟتعهد ﺑقدر من اﻟمشارﻛﺔ اﻟمجتمعيﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟمشروع ﻛما هو ملخص في اﻟعديد من أقﺳام اﻟمجلد  2من تقييم األثر
اﻟﺑيئي واالجتماعي .وتضمن ذﻟك اجتماع أصحاب اﻟمصلحﺔ في مرحلﺔ تحديد نطاق تقييم  ،ESIAحيث تم تحديد أصحاب
اﻟمصلحﺔ ﺑاﻟتعاون مع وزارة اﻟﺑيئﺔ في األردن .ويعرض اﻟتقرير اﻟﻛامل ﻹشراك أصحاب اﻟمصلحﺔ في اﻟمرفق واو ،مع موجز
ﻟلعمليﺔ في اﻟقﺳم  4.4من هذا اﻟمجلد .وشملت مواضيع اﻟمناقشﺔ اﻟرئيﺳيﺔ نوعيﺔ اﻟهواء واﻟموارد اﻟمائيﺔ واﻟضوضاء واﻟصحﺔ
واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ وفرص اﻟعمل.
ﻟقد تم إعداد خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ( )SEPﺑمعزل عن تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻹظهار اﻟخطط اﻟمقصودة
ﻟمشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ على مدار دورة حياة اﻟمشروع .وتجدر اﻹشارة إﻟى أن خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ﺳيﻛون وثيقﺔ
حيﺔ وﺳوف تتغير مع مرور اﻟوقت تماشيًا مع اﻟتغييرات على ديناميﻛيات اﻟمجتمع  /أصحاب اﻟمصلحﺔ واﻟلوائح اﻟجديدة وتغييرات
على دورة حياة محطات توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء.
وتًحدد خطﺔ  SEPأصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟممثلين في اﻟمشروع.
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اإلفصاح عن المعلومات  /التشاور الهادف  /اإلفصاح والتشاور حول مشاريع الفئة أ  /المشاركة خالل تنفيذ المشروع وإعداد
التقارير الخارجية  /آلية التظلّم
تم اﻹفصاح عن اﻟمعلومات ألصحاب اﻟمصلحﺔ في االجتماع اﻟتشاوري ﻟتحديد اﻟنطاق حيث تم دعوة أصحاب اﻟمصلحﺔ ﻛذﻟك
ﻹﺑداء آرائهم ومناقشﺔ اﻟمشروع ﺑوجه عام أثناء طرح األﺳئلﺔ .وتم تضمين محضر االجتماع اﻟتشاوري ﻟتحديد اﻟنطاق في تقييم
 ESIAاﻟحاﻟي وتم تعديل نطاق تقييم  ESIAﻟمراعاة اﻟطلﺑات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتعليقات اﻟواردة.
عﻼوة على ذﻟك ،يُعقد اجتماع تشاوري ﺑشأن اﻟنتائج اﻟرئيﺳيﺔ ﻟتقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟرئيﺳيﺔ تماشيا ً مع اﻟطلﺑات اﻟمقدمﺔ
من ﺑنك  EBRDومؤﺳﺳﺔ  ،IFCﻛما هو مﺑين في خطﺔ  .SEPترد اﻟمشاورات واﻟتقارير اﻟحاﻟيﺔ خﻼل مراحل اﻟمشروع ﺑإيجاز
في خطﺔ  SEPإﻟى جانب آﻟيﺔ اﻟتظلّم.
تم اﻹفصاح عن حزمﺔ تقييم  ESIAاﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع ﺑصفﺔ أوﻟيﺔ على موقع مؤﺳﺳﺔ  IFCاﻹﻟﻛتروني وﺳوف يتم اﻹفصاح
عنها ﻛذﻟك على موقع ﺑنك  EBRDاﻹﻟﻛتروني قﺑل اﻹغﻼق اﻟماﻟي.
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4

منهجية ESIA

 4.1مقدمة
تقتصر منهجيﺔ  ESIAعلى ﻛل اﻟموضوعات اﻟفنيﺔ ﻟﻛنها تتضمن  -على األقل  -مراجعﺔ ﺑحثيﺔ مﻛتﺑيﺔ ﻟلمعلومات واﻟمعايير اﻟمتاحﺔ ،ومصادر
معلوماتيﺔ عﺑر اﻹنترنت ،وﺑيانات ميدانيﺔ حاﻟيﺔ ،وتحاﻟيل مختﺑريﺔ حيثما توفرت .وقد ُوضعت نمذجﺔ تنﺑؤيﺔ ورصد ودراﺳات ميدانيﺔ مفصلّﺔ
ﻟدراﺳﺔ اﻟوضع األﺳاﺳي واﻟتنﺑؤ ﺑاآلثار.

 4.2ترسيم حدود الدراسة ونطاق التقييم
موضح في اﻟفصل  3من تقييم  ESIAاﻟحاﻟي.
يُحدد تقييم  ESIAاآلثار اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑإنشاء اﻟمشاريع اﻟمقترحﺔ وتنفيذها وتشغيلها؛ ﻛما هو ّ
يقع اﻟمشروع اﻟمقترح ضمن حيازة األراضي اﻟحاﻟيﺔ ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ ،واﻟتي تمتلﻛها شرﻛﺔ  .CEGCOﻟن يتطلب
اﻟمشروع أو اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ ﺑه حيازة أي أراضي.
إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،ﺳيتم ﻛذﻟك تقييم اﻟمنشآت ذات اﻟصلﺔ اﻟ ُمﺑينﺔ في اﻟفصل  3من تقييم  ESIAاﻟحاﻟي .ينﺑغي اﻹقرار ﺑأنه تم ﺑذل جهود ﻛﺑيرة
ﻟلحصول على ﺑيانات اﻟتصميم اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟمنشآت ذات اﻟصلﺔ (مثل إمﻛانيات تحديد اﻟمﺳارات ومتطلﺑات حيازة األراضي ومتطلﺑات EIA
وغيرها) واﻟتي اﺳتندت إﻟيها اﻟتقييمات .وقد تﻛرمت شرﻛﺔ  NEPCOﺑتقديم معلومات محددة ﺑشأن مهماز خط أناﺑيب اﻟغاز ،في حين قدمت
ى
ﺳلطﺔ اﻟمياه قدرا ً من اﻟمعلومات ﺑشأن خط أناﺑيب اﻟمياه ،وال تتضمن تحديد اﻟمﺳار اﻟمقصود .وعلى هذا اﻟنحو ،فقد تضمن تقييم  ESIAمﺳتو ً
مناﺳﺑا ً من اﻟمعلومات اﻟمتاحﺔ واﻟمقدمﺔ .تم تضمين هذا اﻟتقييم في أقﺳام اﻹنشاء اﻟمناﺳﺑﺔ أو األقﺳام اﻟتشغيليﺔ ذات اﻟصلﺔ في ﻛل فصل .ﻟُوحظ أنه
ﻟن تﻛون هناك حاجﺔ ﻟحيازة األراضي وأن ﻛﻼ خطي األناﺑيب موجودان تحت ﺳطح األرض دون أي فصل (ﻛاﻟحدود اﻟﺳياجيﺔ اﻟفاصلﺔ) .وﻟن
يُتطلب ﺳوى اﻟحصول على حقوق ارتفاق فقط.
وال يتضمن قﺳم اآلثار اﻟتراﻛميﺔ من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي وقف تشغيل  HTPSاﻟحاﻟيﺔ أو تفﻛيﻛها ،فهذا يرتﺑط ﺑمشروع آخر مقﺑل
(خارج موقع اﻟمشروع اﻟمقترح) تنفذه شرﻛﺔ  .CEGCOومع ذﻟك ،من اﻟمقرر أن يتزامن وقف اﻟتشغيل مع إنشاء وتشغيل اﻟمشروع اﻟمقترح.
ﻛما تتضمن اﻟفصول ذات اﻟصلﺔ مثل نوعيﺔ اﻟهواء واﻟضوضاء واﻟنفايات واﻟتراث اﻟثقافي واآلثار تقييما ً نوعيا ً ﻟآلثار اﻟتراﻛميﺔ اﻟمحتملﺔ ﻟتنفيذ
وقف اﻟتشغيل اﻟحاﻟي.

 4.3الدراسات األساسية
تُشﻛل اﻟدراﺳات األﺳاﺳيﺔ جزءا ً ال يتجزأ من تقييم  ،ESIAوتوفر معيارا ً ﻟلحاالت اﻟقائمﺔ يُمﻛن تقييم اآلثار اﻟمحتملﺔ ﻟمشروع  CCGTاﻟمقترح
وفقا ً ﻟه خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل.
تتفق اﻟدراﺳات األﺳاﺳيﺔ مع تلك اﻟمﺑينﺔ في اختصاصات اﻟمشاريع (دراﺳﺔ تحديد اﻟنطاق) اﻟمعتمدة من وزارة اﻟﺑيئﺔ ،ﺑعد اﻟعمليﺔ اﻟتشاوريﺔ ﻟتحديد
اﻟنطاق مع أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟرئيﺳيين .ويﺳتند نطاق تقييم  ESIAﻛذﻟك ،ﺑما يتضمن نطاق اﻟدراﺳات األﺳاﺳيﺔ ،إﻟى اﻟحوار مع مؤﺳﺳﺔ IFC
وﺑنك ( EBRDعﺑر مﻛاﻟمﺔ هاتفيﺔ جماعيﺔ).
وقد تأﻟفت اﻟدراﺳات األﺳاﺳيﺔ اﻟﺑيئﺔ اﻟتي نُفذت ﻛجزء من تقييم  ESIAمما يلي:









دراﺳﺔ ميدانيﺔ يﺳيرة  -أيلول  - 2010تشرين اﻟثاني  ،2012تشرين اﻟثاني  -نيﺳان 2016؛
رصد نوعيﺔ اﻟهواء  -شﺑاط  -نيﺳان 2016
دراﺳﺔ خط أﺳاس اﻟضوضاء  -شﺑاط  2016وآذار  2016ونيﺳان 2016
دراﺳﺔ خط األﺳاس اﻹيﻛوﻟوجي األرضي  -شﺑاط .2016
دراﺳﺔ عينات اﻟترﺑﺔ  -آذار 2016
دراﺳﺔ نوعيﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ  -شﺑاط وآذار 2016
عمليﺔ تشاوريﺔ ﻟتحديد اﻟنطاق  23 -شﺑاط 2016
مشاورات أخرى  -مﺳتمرة ﺑين شﺑاط  -نيﺳان 2016

صفت هذه اﻟدراﺳات في اﻟفصول ذات اﻟصلﺔ مع تقديم نتائج اﻟتحليل وأدرجت في اﻟمﻼحق اﻟمناﺳﺑﺔ .وتهدف اﻟدراﺳات إﻟى توفير ﺑيانات تمثيليﺔ
و ُ
في اﻟمنطقﺔ اﻟتي من اﻟمحتمل أن تتأثر ﺑاﻟمشروع .وقد تم تقديم تﺳويغ نطاق هذه اﻟدراﺳات في دراﺳﺔ تحديد اﻟنطاق اﻟﺑيئيﺔ اﻟمعتمدة.

 4.4عملية التشاور
يؤﻛد نطاق وطﺑيعﺔ اﻟمشروع اﻟمقترح وترﻛيز متطلﺑات اﻟمقرضين واألردنيين على مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ أن اﻟتشاور هو جانب مهم من
عمليﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي.
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ومن اﻹجراءات اﻟجديرة ﺑاﻟذﻛر اﻟعمليﺔ اﻟتشاوريﺔ ﻟتحديد اﻟنطاق اﻟتي أُجريت في اﻟثاﻟث واﻟعشرين ( )23من شﺑاط  ،2016حيث دعت وزارة
اﻟﺑيئﺔ أصحاب مصلحﺔ محليين محددين ﻟحضور اجتماع ﻟمناقشﺔ نطاق اﻟمشروع ونطاق تقييم  .ESIAوترد اﻟنظرة اﻟعامﺔ اﻟﻛاملﺔ على اﻟعمليﺔ
اﻟتشاوريﺔ ﻟتحديد اﻟنطاق في اﻟملحق و.
اللوحة  1-4صور مشاورات تحديد النطاق

تم تناول اﻟنقاط اﻟتي أُثيرت خﻼل عمليﺔ اﻟتشاور في تقييم  ESIAاﻟحاﻟي أو تم تعديل نطاق  ESIAﻟيُناﺳب نتائج اﻟتشاور .على ﺳﺑيل اﻟمثال،
تضمنت هذه اﻟنتائج اﻟرئيﺳيﺔ ضرورة إعداد دراﺳﺔ أشمل ﻟخط األﺳاس ﺑهدف رصد اﻟضوضاء.
الجدول 1- 4تعليقات موجهة من العملية التشاورية لتحديد النطاق
تعليقات من العملية التشاورية لتحديد النطاق
ذﻛر أحد أصحاب اﻟمصلحﺔ أنه ينﺑغي دراﺳﺔ نقاط إضافيﺔ
ﻟرصد نوعيﺔ اﻟهواء في اﻟمناطق اﻟواقعﺔ على مﺳافﺔ من موقع
اﻟمشروع ﺑهدف تحﺳين دقﺔ نتائج اﻟنمذجﺔ وترﻛيزات
اﻟملوثات في هذه اﻟمناطق (نظراً ألن ﻛل نقاط رصد نوعيﺔ
اﻟهواء موجودة حاﻟيا ً داخل موقع اﻟمشروع وفي اﻟمناطق
اﻟقريﺑﺔ اﻟمجاورة فقط) .إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،أشار اﻟعديد من
أصحاب اﻟمصلحﺔ إﻟى إمﻛانيﺔ توفير هذه اﻟﺑيانات من خﻼل
ﺑرنامج وزارة اﻟﺑيئﺔ اﻟمﺳتمر ﻟرصد نوعيﺔ اﻟهواء في
اﻟمنطقﺔ.
ذﻛر أحد أصحاب اﻟمصلحﺔ أنه يجب وضع ﺑرنامج مﺳتمر
ﻟرصد نوعيﺔ اﻟهواء خﻼل مرحلﺔ تشغيل اﻟمشروع ﻟقياس
انﺑعاثات اﻟمدخنﺔ ويجب تنﺳيقه مع قﺳم اﻟرصد اﻟﺑيئي في
وزارة اﻟﺑيئﺔ.
قدّم تعليق حول مدة رصد خط أﺳاس اﻟضوضاء يُفيد أن
تحديد ﺳاعﺔ واحدة ( )1ﻟلرصد خﻼل اﻟنهار وﺳاعﺔ واحدة
( )1ﻟلرصد خﻼل اﻟليل غير ﻛاف.

كيفية تناول التعليقات في تقييم ESIA
تعتﺑر اﻟﺑيانات اﻟ ُمجمعﺔ من منطقﺔ موقع اﻟمشروع ممثلﺔ ﻟلﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ اﻟتي يتم فيها
تشتت انﺑعاثات اﻟمشروع .نظراً ألن محطات اﻟرصد اﻟحاﻟيﺔ تقع في اتجاه ريح مصفاة
اﻟﺑتروﻛيماويات ،يتم أخذ نتائج أنشطﺔ اﻟرصد ﻟإلشارة إﻟى ﺳيناريوهات أﺳوأ اﻟحاالت في
اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ محلياً .ﻟذا فقد اتُخذت ﺳيناريوهات خط أﺳاس أﺳوأ اﻟحاالت ﻛخلفيﺔ ﻟتقييم
اآلثار اﻟتراﻛميﺔ ﻟنموذج تشتت االنﺑعاثات .ﻛما تُصور نمذجﺔ االنﺑعاثات اﻟتي أُجريت في تقييم
 ESIAأﺳوأ اﻟحاالت من حيث نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط نتيجﺔ ﻟلمشروع.

انظر قﺳم نوعيﺔ اﻟهواء
ويتضمن اﻟمشروع أنظمﺔ رصد مﺳتمر ﻟﻼنﺑعاثات ( )CEMSعلى ﻛل مدخنﺔ.

انظر قﺳمي نوعيﺔ اﻟهواء ووصف اﻟمشروع
تمت مراجعﺔ دراﺳﺔ خط أﺳاس اﻟضوضاء في اﻟﺑدايﺔ اﺳتناداً إﻟى تعقيﺑات مشاورات تحديد
اﻟنطاق وأجريت مرة أخرى ﺑعد تعليقات من وزارة اﻟﺑيئﺔ ﺑشأن اعتماد تقرير تحديد اﻟنطاق.
أجريت ثﻼث دراﺳات منفصلﺔ ﻟلضوضاء .أجريت اﻟدراﺳﺔ األخيرة خﻼل  3أيام و 3ﻟيال،
مع رصد اﻟضوضاء ﻟمدة ﺳاعﺔ في  6مواقع خﻼل فترتي اﻟنهار واﻟليل.

انظر قﺳم خط أﺳاس اﻟضوضاء
اﺳتفﺳر ﺑعض أصحاب اﻟمصلحﺔ عن اﻟمتطلﺑات اﻟمائيﺔ
ﻟلمشروع وﻛيفيﺔ إمداد اﻟماء وطلﺑوا ﻛذﻟك دراﺳﺔ اآلثار
اﻟمحتملﺔ على اﻟموارد اﻟمائيﺔ في اﻟمنطقﺔ ﻛجزء من تقييم
.EIA
قُدمت تعليقات عدة تطلب أن يُحدد تقييم  EIAﻛل مجاري
اﻟنفايات اﻟتي تنشأ عن اﻟمشروع (ﺑما في ذﻟك اﻟنفايات
اﻟخطرة) ويُحدد تداﺑير اﻟمعاﻟجﺔ واﻟتخلص من اﻟنفايات
ﻟتنفيذها.

تم شرح مصادر اﻟمياه في "وصف اﻟمشروع" .وفيما يتعلق ﺑاﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،تم إجراء دراﺳﺔ
هيدروجيوﻟوجيﺔ حول هذا اﻟمورد .تم تقييم اآلثار اﻟمترتﺑﺔ على االﺳتخراج اﻟمحتمل ﻟلمياه
االحتياطيﺔ (اﻟمياه اﻟجوفيﺔ) في تقييم .ESIA

انظر قﺳمي وصف اﻟمشروع واﻟمياه ومياه اﻟصرف اﻟصحي
ويتضمن تقييم  ESIAمجاري اﻟنفايات اﻟمتوقعﺔ نتيجﺔ ﻟإلنشاء واﻟتشغيل .يضع تقييم ESIA
اﻟشروط اﻟﻼزمﺔ ﻟمقاول  EPCوشرﻛﺔ  O&Mﻹعداد خطط إدارة اﻟنفايات اﻟخاصﺔ ﺑمرحلتي
اﻹنشاء واﻟتشغيل .ترد خطﺔ تخفيف محددة فيما يتعلق ﺑاﻟنفايات وﻛيف ينﺑغي إدارتها
ومعاﻟجتها في تقييم .ESIA

انظر قﺳم إدارة اﻟنفايات
طلب أحد أصحاب اﻟمصلحﺔ وجوب تحديد تقييم  EIAاﻟتداﺑير
اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟمنع اﻟتوﺳع اﻟحضري في اﻟمناطق اﻟقريﺑﺔ من محطﺔ
اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ .وقد يتضمن ذﻟك مثﻼً حيازة مﺳاحات
أراضي مجاورة ﻟمحطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ.

وﺑما أن اﻟمشروع منشأة جديدة ضمن حيازة األرض اﻟحاﻟيﺔ ﻟشرﻛﺔ  ،CEGCOفلن يؤدي
إﻟى تغييرات أوﺳع من اﻟتي جرت وتجري حاﻟيا ً فيما يتعلق ﺑاﺳتخدام األراضي .ال يُعد
تخطيط اﺳتخدام األراضي خارج نطاق اﻟمشروع من مﺳؤوﻟيات تقييم .ESIA
تم تقييم اآلثار اﻟمحتملﺔ على صحﺔ وﺳﻼمﺔ وأمن اﻟمجتمع ﻛجزء من تقييم  .ESIAيُعد
اﻟطلب خارج نطاق تقييم .ESIA
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كيفية تناول التعليقات في تقييم ESIA

تعليقات من العملية التشاورية لتحديد النطاق

انظر قﺳمي اﻟعوامل االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ وأمن وﺳﻼمﺔ اﻟمجتمع
اﺳتفﺳر أحد أصحاب اﻟمصلحﺔ عن ﻛيفيﺔ اﻟتعامل مع اﻟعاملين
في محطﺔ  HTPSوأنه ينﺑغي تناول ذﻟك ﻛجزء من دراﺳﺔ
.EIA

وردت ﻛيفيﺔ تشغيل اﻟعاملين اﻟحاﻟيين في محطﺔ  HTPSواﻟعاملين اﻟقادمين في موقع
اﻟمشروع اﻟجديد ﺑاﻟتفصيل في مختلف أقﺳام تقييم .ESIA

انظر قﺳم اﻟعوامل االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ووصف اﻟمشروع

طلب أحد أصحاب اﻟمصلحﺔ أن يشمل تقييم  EIAمنشآت
اﻟمشروع ذات اﻟصلﺔ مثل خط أناﺑيب اﻟغاز

يتضمن  ESIAتقييم اﻟمنشآت ذات اﻟصلﺔ حيث يتم تقديم معلومات مناﺳﺑﺔ ﻟتخطيط هذه
اﻟمنشآت .تتضمن اﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ اﻟمحددة فيما يتعلق ﺑاﻟمنشآت ذات اﻟصلﺔ (مثل اﻟتنوع
اﻟﺑيوﻟوجي واﻟتراث اﻟثقافي واآلثار وغيرها) تقييم هذه اﻟمنشآت.
يُلخص قﺳم فرعي من وصف اﻟمشروع تماما ً ﻛل اﻟمعلومات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟمنشآت ذات اﻟصلﺔ.

انظر قﺳمي وصف اﻟمشروع واﻟمعايير ذات اﻟصلﺔ
وقد تضمن تقييم  ESIAشرط وضع مقاول  EPCوشرﻛﺔ  O&Mخطﺔ تأهب واﺳتجاﺑﺔ
ﻟلطوارئ خاصﺔ ﺑاﻟمشروع .يتم إعداد هاتين اﻟخطتين قﺑل اﻹنشاء واﻟتشغيل.
يجب أن يتضمن تقييم  EIAخطﺔ اﺳتجاﺑﺔ ﻟلطوارئ اﻟﺑيئيﺔ
تُفصل إجراءات مواج ِهﺔ وﻛذا اﻟتعامل مع أي حاﻟﺔ طوارئ
ﺑيئيﺔ قد تحدث في موقع اﻟمشروع

انظر اﻟمجلد  3تقييم  - ESIAملخص خطﺔ ESSMP

خﻼل عمليﺔ  ،ESIAﻛان هناك مزيد من اﻟمشاورات مع مقدمي خدمات اﻟمنشآت ذات اﻟصلﺔ (مثل شرﻛﺔ  NEPCOوﺳلطﺔ  )WAJﻟفهم طﺑيعﺔ
هذه اﻟمنشآت واﻟعمليات اﻟتي يتم اتﺑاعها ﻹجراء اﻟتقييم اﻟﺑيئي واالجتماعي وﻛذﻟك أي إجراءات مطلوﺑﺔ ﻹعادة اﻟتوطين وحيازة األراضي .وﻛانت
هذا اﻟمشاورات تتم عﺑر حوار وجها ً ﻟوجه ومراﺳﻼت اﻟﺑريد اﻹﻟﻛتروني.
وفقا ً ﻟلمناقشات اﻟتي جرت مع ﺑنك  EBRDومؤﺳﺳﺔ  ،IFCيُعتزم عقد اجتماع تشاوري نهائي ﻟعرض نتائج  ESIAاﻟمحدث هذا على
اﻟمﺳتشارين اﻟذين حضروا اﻟعمليﺔ اﻟتشاوريﺔ ﻟتحديد اﻟنطاق ،وﻛذﻟك عدة ممثلين من ثﻼث فئات مجتمعيﺔ محليﺔ .يُقدم اﻟمجلد  1من تقييم ESIA
(اﻟترجمﺔ اﻟعرﺑيﺔ) إﻟى اﻟمﺳتشارين ،وﺳتﻛون هناك فرصﺔ ﻟلتعليق .ويُﻼحظ عدم وجود شرط محدد من وزارة اﻟﺑيئﺔ في األردن.

 4.5معايير أهمية تقييم األثر
وﻟلحصول على تقييم موثوق ﻟآلثار اﻟﺑيئيﺔ ،يتعيّن أن تﻛون مهمﺔ تعيين "أهميﺔ األثر" ﻟﻛل أثر محدد عمليﺔ قويﺔ ومتﺳقﺔ وشفافﺔ .ترد منهجيﺔ تقييم
"أهميﺔ األثر" أدناه وتتﺑع معايير أفضل اﻟممارﺳات اﻟدوﻟيﺔ اﺳتناداً إﻟى االفتراض ﺑأن أهميﺔ األثر على اﻟموارد أو اﻟمﺳتقﺑﻼت ناتجﺔ عن اﻟتفاعل
ﺑين ثﻼثﺔ عوامل:
طﺑيعﺔ وحجم األثر أو اﻟتغيير.
عدد اﻟموارد أو اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمتأثرة.
اﻟقيمﺔ اﻟﺑيئيﺔ (حﺳاﺳيﺔ) هذه اﻟموارد أو اﻟمﺳتقﺑﻼت ﻟلتغيير.
وقد اﺳتخدم نهج من ثﻼث خطوات ﻟتحديد أهميﺔ اآلثار اﻟﺑيئيﺔ ﻛما يلي:




اﻟخطوة  - 1تقييم اﻟقيمﺔ  /حﺳاﺳيﺔ اﻟموارد.
اﻟخطوة  - 2تقييم حجم األثر على اﻟموارد.
اﻟخطوة  - 3تحديد أهميﺔ اآلثار.

يُحدد حجم األثر حيثما أمﻛن من ناحيﺔ اﻟﻛم .يتضمن حجم األثر عدد من اﻟمﻛونات اﻟمختلفﺔ ،على ﺳﺑيل اﻟمثال :مدى اﻟتغيير اﻟمادي ومﺳتوى
اﻟتغيير في اﻟظروف اﻟﺑيئيﺔ وحيزه اﻟمﻛاني ومدته وتﻛراره واحتمال حدوثه عند عدم اﻟتيقن من حدوث األثر.
يتضمن اﻟمعيار اﻟذي اﺳتُخدم ﻟتقييم حجم اآلثار؛ اﻟنطاق اﻟجغرافي ﻟألثر واﺳتمراريﺔ االثر وقاﺑليﺔ رجوع اﻟحاﻟﺔ اﻟمتأثرة .يرد وصف موجز ﻟحجم
اآلثار في "اﻟجدول  "4-1أدناه.
الجدول 2- 4معايير حجم األثر
حجم األثر
كبير

وصف الحجم
ﺳلﺑي :فقدان اﻟمورد و/أو نوعيته وﺳﻼمته؛ أضرار ﺑاﻟغﺔ في اﻟخصائص أو اﻟميزات أو اﻟعناصر اﻟرئيﺳيﺔ .يﻛون األثر
اﻟﻛﺑير عادة ً واﺳع اﻟنطاق ومﺳتمرا ً وال رجعﺔ فيه.
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حجم األثر
متوسط

طفيف

ضئيل
ال يوجد تغيير

وصف الحجم
مفيد :تحﺳين ﻛﺑير أو واﺳع اﻟنطاق ﻟنوعيﺔ اﻟموارد؛ تجديد أو تحﺳين شامل؛ تحﺳين ﻛﺑير في نوعيﺔ اﻟﺳمات.
ﺳلﺑي :أثر ملحوظ على اﻟموارد ،ﻟﻛن ال يؤثر ﺳلﺑا ً في اﻟنزاهﺔ؛ فقدان جزئي/ضرر ﺑاﻟعناصر أو اﻟﺳمات أو اﻟخصائص
اﻟرئيﺳيﺔ .تتجاوز اآلثار اﻟمتوﺳطﺔ عادةً حدود اﻟموقع وتﻛون مﺳتمرة أو ال رجعﺔ فيها أو تراﻛميﺔ.
مفيد :فائدة أو إضافﺔ ﻟلعناصر أو اﻟﺳمات أو اﻟخصائص اﻟرئيﺳيﺔ؛ تحﺳين جودة اﻟﺳمات.
ﺳلﺑي :تغيير ما قاﺑل ﻟلقياس في نوعيﺔ اﻟﺳمات أو قاﺑليﺔ اﻟتأثر؛ فقدان طفيف أو تغيير واحد (ورﺑما أﻛثر) من اﻟعناصر
أو اﻟﺳمات أو اﻟخصائص اﻟرئيﺳيﺔ .ال تﻛون اآلثار اﻟطفيفﺔ ملحوظﺔ عادةً إال داخل اﻟموقع وتعتﺑر مؤقتﺔ وقاﺑلﺔ
ﻟلرجوع.
مفيد :فائدة طفيفﺔ أو إضافﺔ واحد (رﺑما أﻛثر) من اﻟعناصر أو اﻟﺳمات أو اﻟخصائص اﻟرئيﺳيﺔ؛ أثر ما مفيد على
اﻟﺳمات أو انخفاض مخاطر حدوث آثار ﺳلﺑيﺔ.
ﺳلﺑي :فقدان طفيف جدا ً أو تغيير ضار ﺑواحد أو أﻛثر من اﻟعناصر أو اﻟﺳمات أو اﻟخصائص.
مفيد :فائدة طفيفﺔ جدا ً أو إضافﺔ إيجاﺑيﺔ ﻟواحد أو أﻛثر من اﻟعناصر أو اﻟﺳمات أو اﻟخصائص.
ال يوجد فقدان أو تغيير ﻟلخصائص أو اﻟﺳمات أو اﻟعناصر؛ ال يوجد أثر ملحوظ في أي اتجاه.

إضافﺔ إﻟى اﻟعوامل اﻟ ُمﺑينﺔ في اﻟجدول أعﻼه ،تتم مراعاة احتماﻟيﺔ خرق أي معايير أثناء تحديد حجم األثر.
تم تحديد اﻟقيمﺔ اﻟﺑيئيﺔ (أو حﺳاﺳيﺔ) اﻟمورد أو اﻟمﺳتقﺑﻼت ﺑاﺳتخدام اﻟمعايير أدناه.
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الجدول 3- 4القيمة البيئية للمستقبل أو المورد
القيمة
(حساسية)
عالية جداً

عالية

متوسطة
منخفضة (أو
أقل)
منخفضة جداً

وصف القيمة
أهميﺔ وندرة عاﻟيﺔ على نطاق دوﻟي وإمﻛانيﺔ محدودة أو منعدمﺔ ﻟلتﺑديل.
ﻟقد ﺑلغ اﻟ ُمﺳتقﺑِل ﺑاﻟفعل قدرته االﺳتيعاﺑيﺔ ،ﻟذا فقد يؤدي أي أثر آخر إﻟى إتﻼف مفرط ﻟلنظام اﻟذي يدعمه.
معرضﺔ ﺑشدة ﻟألثر اﻟﺑيئي قيد اﻟﺑحث أو حرجﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمجتمع (مثل اﻟشعوب األصليﺔ واﻟمﺳتشفيات
مواقع أو مجتمعات
ّ
واﻟمدارس).
أهميﺔ وندرة عاﻟيﺔ على نطاق وطني وإمﻛانيﺔ محدودة ﻟلتﺑديل.
ﻟقد اقترب اﻟ ُمﺳتقﺑِل من ﺑلوغ قدرته االﺳتيعاﺑيﺔ ،ﻟذا فقد يؤدي أي أثر آخر إﻟى إتﻼف ملحوظ ﻟلنظام اﻟذي يدعمه.
معرضﺔ ﺑشﻛل خاص ﻟألثر اﻟﺑيئي قيد اﻟﺑحث (مثل اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ ،اﻟفئات اﻟمهمشﺔ/اﻟمﺳتضعفﺔ).
مواقع أو مجتمعات ّ
أهميﺔ وندرة عاﻟيﺔ أو متوﺳطﺔ على نطاق إقليمي وإمﻛانيﺔ محدودة ﻟلتﺑديل.
اﻟ ُمﺳتق ِﺑل متأثر ﺑشﻛل ﻛﺑير فعﻼً ،ﻟﻛنه ﻟم يقترب من ﺑلوغ قدرته االﺳتيعاﺑيﺔ .تعمل اآلثار األخرى على زيادة إجهاد اﻟنظام
األﺳاﺳي ،ﻟﻛن األدﻟﺔ ال تُشير إﻟى اقتراﺑه من ﺑلوغ نقطﺔ حرجﺔ.
معرضﺔ نﺳﺑيا ً ﻟألثر اﻟﺑيئي قيد اﻟﺑحث (مثل اﻟمناطق اﻟتجاريﺔ).
مواقع أو مجموعات ّ
أهميﺔ وندرة منخفضﺔ أو متوﺳطﺔ على نطاق محلي.
اﻟمﺳتقﺑل غير متأثر ﺑشﻛل ﻛﺑير ويُظهر قدرة اﺳتيعاﺑيﺔ احتياطيﺔ ﻛﺑيرة .ال تنتج اآلثار أي إجهاد ملحوظ في اﻟنظام األﺳاﺳي.
معرضﺔ ﺑدرجﺔ منخفضﺔ ﻟألثر اﻟﺑيئي قيد اﻟﺑحث (مثل اﻟمناطق اﻟصناعيﺔ).
مواقع أو مجموعات ّ
أهميﺔ وندرة منخفضﺔ جدا ً على نطاق محلي.
اﻟ ُمﺳتقﺑِل غير متأثر ويُظهر قدرة اﺳتيعاﺑيﺔ احتياطيﺔ ﻛﺑيرة جداً .من اﻟمﺳتﺑعد جدا ً أن ت ُنتج اآلثار أي إجهاد ملحوظ في اﻟنظام
األﺳاﺳي.
معرضﺔ ﺑدرجﺔ منخفضﺔ جداً ﻟألثر اﻟﺑيئي قيد اﻟﺑحث (مثل اﻟمناطق اﻟصناعيﺔ).
مواقع أو مجموعات ّ

تتم مراعاة وجود مﺳتقﺑﻼت محميﺔ قانونا ً (مثل مناطق معينﺔ وموائل أو أنواع محميﺔ) ﻟتقييم حﺳاﺳيﺔ اﻟمﺳتقﺑﻼت.
تجمع أهميﺔ اآلثار ﺑين اﻟقيمﺔ اﻟﺑيئيﺔ (أو حﺳاﺳيﺔ) مﺳتقﺑل أو مورد وحجم قيمﺔ أثر اﻟمشروع (اﻟتغيير) .يُظهر اﻟجدول  4-3أدناه اﻟمعيار اﻟ ُمﺳتخدم
ﻟتحديد أهميﺔ اآلثار .ترد تعريفات ﻛل فئﺔ من فئات األهميﺔ في اﻟجدول .4-4
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الجدول4-4معايير تحديد أهمية اآلثار
حجم األثر (درجة التغيير)

محايد

طفيف

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

ﻛﺑير

ﻛﺑير

محايد

طفيف

طفيف إﻟى متوﺳط

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

ﻛﺑير

محايد

ضئيل إﻟى طفيف

طفيف

متوﺳط

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

محايد

ضئيل إﻟى طفيف

ضئيل إﻟى طفيف

طفيف

طفيف إﻟى متوﺳط

محايد

ضئيل

ضئيل إﻟى طفيف

طفيف

طفيف

عالية جداً

ال يوجد تغيير

ضئيل

طفيف

متوسط

كبير

القيمة البيئية (الحساسية)

عالية
متوسطة
منخفضة منخفضة جداً

الجدول  5-4تعريف أهمية اآلثار
فئة األهمية
كبيرة جداً

كبيرة

متوسط
طفيف
محايدة أو ضئيلة

المعايير
ال يتم تعيين هذا اﻟمﺳتوى من األهميﺔ إال في اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ فقط فهي تمثل عوامل رئيﺳيﺔ في عمليﺔ صنع اﻟقرار .وترتﺑط
اآلثار ﺑمواقع وﺳمات ذات أهميﺔ وطنيﺔ أو إقليميﺔ.
تتجاوز اآلثار اﻟحدود اﻟقانونيﺔ .من غير اﻟمرجح أن تزيل تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة هذه اآلثار.
اعتﺑارات هامﺔ على نطاق محلي ،ﻟﻛن إذا ﻛانت ﺳلﺑيﺔ ،فثمﺔ مخاوف محتملﺔ ﻟلمشروع وقد تصﺑح عوامل رئيﺳيﺔ في عمليﺔ
صنع اﻟقرار.
من غير اﻟمرجح أن تزيل تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة وأعمال اﻟتصميم اﻟتفصيلي ﻛل اآلثار اﻟواقعﺔ على اﻟمصاﻟح أو
اﻟمجتمعات اﻟمتأثرة.
هذه اآلثار ،إذا ﻛانت ﺳلﺑيﺔُ ،رغم أهميتها على نطاق محلي ،من غير اﻟمرجح أن تمثل مﺳائل رئيﺳيﺔ في عمليﺔ صنع
اﻟقرار .ومع ذﻟك ،فقد يؤدي األثر اﻟتراﻛمي ﻟهذه اﻟمﺳائل إﻟى زيادة اآلثار اﻟﻛليﺔ على منطقﺔ معينﺔ أو على مورد معين.
فهي تمثل مﺳائل يتم مواجهتها خﻼﻟها اآلثار وﻟﻛن تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة وأعمال اﻟتصميم اﻟتفصيلي قد تُحﺳن أو تُعزز
ﺑعض اﻟنتائج اﻟمترتﺑﺔ على اﻟمصاﻟح أو اﻟمجتمعات اﻟمتأثرة .ال تزال ﺑعض اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ ظاهرة.
من غير اﻟمرجح أن تﻛون اﻟمﺳأﻟﺔ اﻟمحليﺔ ذات أهميﺔ في عمليﺔ صنع اﻟقرار .ال تتجاوز اآلثار اﻟحدود اﻟقانونيﺔ .ومع ذﻟك،
فإنها ذات أهميﺔ في تعزيز اﻟتصميم اﻟﻼحق ﻟلمشروع واعتﺑار اﻟتخفيف أو تداﺑير اﻟتعويض.
ال يوجد أثر أو األثر دون مﺳتوى اﻟمﻼحظﺔ أو في حدود اﻟتغيير اﻟعاديﺔ أو ضمن هامش خطأ اﻟتنﺑؤ .اﻟتخفيف غير
مطلوب.

 4.6إجراءات التخفيف
ينﺑغي اﻹقرار ﺑأن اﻟمشروع يتضمن ﺑاﻟفعل مجموعﺔ من تداﺑير اﻟتخفيف ﻛما هو مﺑين في وصف اﻟمشروع .تضمن تداﺑير اﻟتخفيف اﻟحاﻟيﺔ
االمتثال ﻟلوائح اﻟﻼزمﺔ ،على ﺳﺑيل اﻟمثال ،اﺳتخدام اﻟمحارق ذات االنﺑعاثات اﻟمنخفضﺔ من أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين داخل تورﺑينات اﻟغاز.
تُراعي عمليﺔ تقييم أثر اﻟمشاريع ﻛما هو مﺑين أعﻼه تداﺑير اﻟتخفيف اﻟحاﻟيﺔ اﻟ ُمضمنﺔ في تصميم اﻟمشاريع .إضافﺔ إﻟى تداﺑير اﻟتخفيف اﻟمنفذة في
اﻟتصميم ،يضع تقييم  ESIAتداﺑير أخرى عديدة ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل يمﻛن أن يﺳتند إﻟيها اﻟمشروع في تقليل أو تجنب اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ
وتحﺳين اآلثار اﻹيجاﺑيﺔ.

 4.7اآلثار المتبقية
يدرس قﺳم اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ األهميﺔ اﻟعامﺔ ﻟآلثار ﺑعد تنفيذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻹضافيﺔ غير اﻟمضمنﺔ من قﺑل اﻟتصميم (اﻟملخص في 4.5
أعﻼه) .تﺳتند أهميﺔ هذه اآلثار إﻟى اﻟمعايير ذاتها اﻟمﺳتخدمﺔ في تحديد أهميﺔ األثر في اﻟقﺳم .4.4
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5

نوعية الهواء

 5.1مقدمة
تتأثر نوعيﺔ اﻟهواء وخصوصا ً حاالت ﺳوء نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط ﺑدرجﺔ أقل ﺑاالعتﺑارات اﻟجغرافيﺔ وﺑدرجﺔ أﻛﺑر ﺑاﻟقرب من مصادر اﻟتلوث
(مثل اﻟمدن واﻟطرق اﻟﺳريعﺔ واﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ) .عادة ً ما يؤدي إنشاء وتشغيل منشآت صناعيﺔ جديدة إﻟى تأثر نوعيﺔ هواء اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ
اﻟمحليﺔ ،ﺑﺳﺑب عوامل منها نوع اﻟوقود ومعدالت االحتراق وأنواع أنظمﺔ تخفيض االنﺑعاثات اﻟمرﻛﺑﺔ.
وفيما يتعلق ﺑتقييم  ،ESIAيُشير قﺳم نوعيﺔ اﻟهواء إﻟى انﺑعاثات اﻟهواء من مرحلتي إنشاء وتشغيل اﻟمشاريع اﻟمقترحﺔ ونوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط في
اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ واﻟتراﺑط ﺑين هذين اﻟجانﺑين.
يتضمن هذا اﻟقﺳم ما يلي:










معايير وإرشادات نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط وانﺑعاث اﻟهواء.
دراﺳﺔ خط أﺳاس نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط.
مﺳتقﺑﻼت محددة.
اآلثار اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑإنشاء اﻟمشاريع.
اآلثار اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑتشغيل اﻟمشاريع.
نمذجﺔ تنﺑؤيﺔ ﻟتشتت انﺑعاثات اﻟهواء (األنشطﺔ اﻟتشغيليﺔ).
تقييم األثر اﻟمحتمل.
تداﺑير تخفيف وإدارة نوعيﺔ اﻟهواء (اﻹنشاء واﻟتشغيل).
تقييم اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ ﺑعد تطﺑيق تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة.

 5.2المنهجية
يختص فصل نوعيﺔ اﻟهواء أﺳاﺳا ً ﺑتقييم آثار اﻟمشروع على نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط في ﻛﻼ مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل .وﻹجراء ذﻟك ،تم جمع
ﺑيانات خط األﺳاس من عمليات اﻟرصد ﻟتوفير خط أﺳاس يمﻛن أن يُﺳتند إﻟيه في إجراء اﻟتقييم وفقا ً ﻟنوعيﺔ اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟحاﻟيﺔ واﻟمﺳتقﺑﻼت
اﻟحﺳاﺳﺔ اﻟمحليﺔ.
وقد تم تقييم اآلثار اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻹنشاء على أﺳاس نوعي ،اعتمادا ً على معرفﺔ مواقع اﻹنشاء اﻟحاﻟيﺔ في منطقﺔ اﻟشرق األوﺳط واألردن .تم تقييم آثار
اﻹنشاء وفقا ً ﻟلمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ اﻟ ُمحددة محلياً.
قُدمت اﻟتفاصيل اﻟمتعلقﺔ ﺑانﺑعاثات اﻟهواء اﻟمتوقعﺔ في مرحلﺔ اﻟتشغيل من قﺑل اﻟشرﻛﺔ اﻟمصنعﺔ ﻟلمعدات وتحق ّقت منها شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟﻛل من
اﻟوقود اﻟرئيﺳي (اﻟغاز اﻟطﺑيعي) اﻟوقود االحتياطي (اﻟزيت اﻟمقطر اﻟخفيف) .تم نمذجﺔ االنﺑعاثات ﺑاﺳتخدام أحدث ﺑرنامج ( AERMOD
 ،)BREEZEإﻟى جانب مخططات تشتت وترﻛيزات منمذجﺔ تُشير إﻟى ﻛيفيﺔ تشتت االنﺑعاث وﻛذﻟك اﻟترﻛيزات اﻟمتوقعﺔ في اﻟمﺳتقﺑﻼت
اﻟمنمذجﺔ .تم تقييم ناتج اﻟنمذجﺔ وفقا ً ﻟإلرشادات اﻟمحددة واﻟمعايير اﻟمعمول ﺑها.
وحيثما دعت اﻟضرورة ،أدرجت اآلثار اﻟتراﻛميﺔ ﻟلﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟحاﻟيﺔ في اﻟتقييم (ﺑمعنى نوعيﺔ اﻟهواء اﻟحاﻟيﺔ  +اآلثار اﻟمتوقعﺔ) ،إﻟى جانب
اآلثار اﻟتراﻛميﺔ اﻟمﺳتقﺑليﺔ ﻟعمليات وقف تشغيل محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ( )HTPSاﻟحاﻟيﺔ واﻟمقرر إجراؤها خﻼل مرحلﺔ تشغيل
اﻟمشروع اﻟمقترح.

 5.3القوانين والمعايير المعمول بها
اﻟتشريع اﻟﺑيئي اﻟمعمول ﺑه ﺑشأن نوعيﺔ اﻟهواء:
اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
نظام حمايﺔ اﻟهواء رقم  28ﻟعام 2005
اﻟمواصفات اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ رقم  1140-2006جودة اﻟهواء اﻟمحيط
اﻟمعايير األردنيﺔ  – 1189-2006اﻟحدود اﻟقصوى اﻟمﺳموح ﺑها من اﻟملوثات ذات اﻟمصادر اﻟثاﺑتﺔ
متطلﺑات اﻟمقرض
اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ  -اﻟتوجيه اﻟخاص ﺑاالنﺑعاثات اﻟصناعيﺔ
توجيهات  :IFC EHSمحطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ  -مﺑادئ االنﺑعاثات اﻟتوجيهيﺔ
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مﺑادئ  IFC EHSاﻟتوجيهيﺔ اﻟعامﺔ ﻟشؤون اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ  -مﺑادئ نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط اﻟتوجيهيﺔ

5.3.1

االنبعاثات في الهواء

اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
اﻟجداول اﻟتاﻟيﺔ توضح انﺑعاثات نوعيﺔ اﻟهواء واﻟترﻛيزات اﻟمحيطﺔ اﻟمطلوﺑﺔ ﻟﻼمتثال ﺑاﻟمعايير/اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ األردنيﺔ واﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ
اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ.
الجدول  1-5معدالت االنبعاثات القصوى المسموح بها في األردن

الملوث
ّ ِّ

الوحدة

أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين(مثل ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين)

1500

أﻛاﺳيد اﻟﻛﺑريت (مثل ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت)

* 6500

اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة

20

حمض اﻟهيدروﻛلوريك

10

مرﻛﺑات اﻟديوﻛﺳين

× 10

6- 1

اﻟرصاص

0.5

مرﻛﺑات اﻟرصاص

20

اﻟﻛادميوم
مرﻛﺑات اﻟﻛادميوم

*

المعيار األردني
1189:2006
(متوسط ساعة واحدة)

ملغم/متر3

عادي

0.05
10

اﻟﻛلور

30

فلوريد اﻟهيدروجين

15

اﻟنحاس

1

اﻟنيﻛل

2

اﻟفلور

5

األمونيا

50

اﻟجﺳيمات

**20-50

حتى يتوفر مصدر ﺑترول ﺑديل ذو محتوى ﻛﺑريت أقل ،أو ﺑعد  5ﺳنوات (أيهما يحين ً
أوال).

** اﺳتنادًا إﻟى عمليﺔ االنﺑعاث.
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اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ( - )EBRDاﻟمتطلﺑات األوروﺑيﺔ
في ضوء متطلﺑات األداء ﻟﺑنك  ،EBRDيجب أن تﺳعى اﻟمشاريع اﻟمموﻟﺔ من قﺑله ﻟتحقيق االمتثال ﻟلمعايير اﻟﺑيئيﺔ األوروﺑيﺔ .وتم توضيح
اﻟمعايير اﻟمطﺑقﺔ ﻟتورﺑينات اﻟغاز من األمر اﻟتوجيهي ﺑشأن االنﺑعاثات اﻟصناعيﺔ ( )IEDاﻟصادر عن االتحاد األوروﺑي ( )EUفي اﻟجدول أدناه.
مﻼحظﺔ :معايير  EU IEDاﻟمشار إﻟيها أدناه هي ﻟمحطات االحتراق اﻟمطﺑقﺔ ﺑموجب اﻟمادة ( )30 (3أي محطات ما ﺑعد  ،)2016وتمشيًا مع
اﻟحدود اﻟمذﻛورة في اﻟملحق اﻟخامس  -اﻟجزء  2من اﻟمعيار .2010/75/EU
الجدول 2-5االتحاد األوروبي  -معايير األمر التوجيهي  2010/75/EUبشأن االنبعاثات الصناعية
*EU IED
الملوث
ّ ِّ

أﻛاﺳيد

الوحدة

اﻟنيتروجين

ملغم/متر3

عادي

ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

الغاز الطبيعي

قطارة (خفيفة ومتوسطة)

50

50

100

100

* ال يﺳري إال على تورﺑينات اﻟغاز اﻟتي تعمل تحت تحميل > .%70ال تنطﺑق حدود االنﺑعاثات حيث تعمل تورﺑينات اﻟغاز <500
ﺳاعﺔ ﺳنويًا فقط .قد تﻛون هذه هي اﻟحال مع متطلﺑات اﻟوقود االحتياطي.
إرشادات اﻟﺑيئيﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
تمشيًا مع متطلﺑات اﻟمقرضين اﻟذين هم مؤﺳﺳات  ،EPFIيوجد متطلب ﺑاالمتثال ﻟمﺑادئ  IFC’s EHSاﻟتوجيهيﺔ في ضوء مﺑادئ اﻟتعادل.
وترد مﺑادئ  IFCاﻟتوجيهيﺔ اﻟمعنيﺔ ﺑشأن االنﺑعاثات أدناه.
الجدول  3-5مبادئ  IFC EHSالتوجيهية لمحطات توليد الكهرباء الحرارية  -انبعاثات الهواء (ملغم/م 3ما لم يُذكر ما يخالف ذلك)
الملوث
ّ ِّ

الغاز

أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين

51

ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت ()SO2

غير متوفر

اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ ()PM

غير متوفر

توربينات االحتراق > 50مللي واط
كل أنواع الوقود األخرى
سقيفة هوائية متدهورة
سقيفة هوائية غير متدهورة
152
اﺳتخدام محتوي ﻛﺑريت ≤%0.5
اﺳتخدام محتوي ﻛﺑريت
في اﻟوقود
< %1في اﻟوقود
30
50

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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5.3.2

نوعية الهواء المحيط

اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
ترد اﻟمعايير األردنيﺔ ﺑشأن نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط في اﻟجدول أدناه.
الجدول 4-5معايير نوعية الهواء المحيط األردنية
متوسط الفترة

الملوث
ّ ِّ

ﺳاعﺔ واحدة

ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين
()NO2

 24ﺳاعﺔ
ﺳنويًا
ﺳاعﺔ واحدة
 8ﺳاعات

أول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون
()CO

ﺳاعﺔ واحدة
ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
()SO2

 24ﺳاعﺔ
ﺳنويًا
 24ﺳاعﺔ
ﺳنويًا
 24ﺳاعﺔ
ﺳنويًا
 24ﺳاعﺔ
ﺳنويًا
ﺳاعﺔ واحدة
 24ﺳاعﺔ
ﺳاعﺔ واحدة
 8ﺳاعات

اﻟجﺳيمات اﻟعاﻟقﺔ اﻟﻛليﺔ
PM10
PM2.5
ﻛﺑريتيد اﻟهيدروجين
األوزون

المعيار (بالجزء في المليون
ما لم يُذكر خالف ذلك)
 0.210 (400ميﻛرو
غرام/م)3
0.080
0.050
26
9
 0.300 (786ميﻛرو
غرام/م)3
 0.140 (400ميﻛرو
غرام/م)3
 0.040 (114ميﻛرو
غرام/م)3
3
 260ميﻛرو غرام/م
3
 75ميﻛرو غرام/م
3
 120ميﻛرو غرام/م
3
 70ميﻛرو غرام/م
3
 65ميﻛرو غرام/م
3
 15ميﻛرو غرام/م
0.030
0.010
0.120
0.080

عدد التجاوزات المسموح بها
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
ضعف واحد في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
شهرا متتاﺑعًا
 3أضعاف في أي فترة قوامها 12
ً
-

اﻟمصدر :اﻟمعيار األردني 1140:2006

 - EBRDاﻟمتطلﺑات األوروﺑيﺔ
حﺳب متطلﺑات األداء ﻟﺑنك  ،EBRDتتعلق معايير نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط اﻟتاﻟيﺔ ﺑتلك اﻟمنصوص عليها من قﺑل اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ (.)EC
وترتﺑط هذه اﻟمعايير ﺑاألمر اﻟتوجيهي اﻟحاﻟي ﺑشأن نوعيﺔ اﻟهواء  2008/50 / ECواألوامر اﻟتوجيهيﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ ﺑشأن نوعيﺔ اﻟهواء ومنها
 ،96/62 / EC 1-3واﻟتوجيهات اﻟفرعيﺔ  1999/30/ECو 2000/69/ECو ،2002/3/ECواﻟقرار ﺑشأن تﺑادل اﻟمعلومات 97/101 /
.EC
ﺳنَّت اﻟمعايير اﻟمفصلﺔ أدناه ﻛي تمتثل اﻟدول األعضاء في االتحاد األوروﺑي ،واألردن ﻟيﺳت أحد دوﻟه .اﻟمﺑدأ اﻟﻛامن وراء معايير االتحاد
ُ
األوروﺑي هو أن تلتزم اﻟدول األعضاء ﺑتقييم اﻟﺳقائف اﻟهوائيﺔ داخل حدودها اﻟجغرافيﺔ وإعداد اﺳتراتيجيات إدارة ﻟنوعيﺔ اﻟهواء ﺑشأن اﻟﺳقائف
اﻟهوائيﺔ غير اﻟمتوافقﺔ .يتم هذا على اﻟمﺳتوى اﻟحﻛومي ،وهو ﺑمثاﺑﺔ األﺳاس ﻟلﺳياﺳﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمعايير تلوث اﻟهواء وتشريعاته.
ال تدير اﻟحﻛومﺔ األردنيﺔ نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحلي في نفس اﻟصدد ﻛون األردن ال ينتمي ﻟﻼتحاد األوروﺑي ،وﻟهذا ال يمﻛن تطﺑيق اﻟمعايير األوروﺑيﺔ
في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا إال ألغراض مرجعيﺔ فقط.
الجدول 5-5
الملوث
ّ ِّ
اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ
2.5

معايير نوعية الهواء المحيط في االتحاد األوروبي (ميكرو غرام/م 3ما لم يُذكر خالف ذلك)
التركيز

متوسط الفترة

التجاوزات المسموح بها سنويًا

25

ﺳنويًا

غير متوفر

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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50
40
350

 24ﺳاعﺔ
ﺳنويًا
ﺳاعﺔ واحدة

35
غير متوفر
24

125

 24ﺳاعﺔ

3

200
40
0.5

ﺳاعﺔ واحدة
ﺳنويًا
ﺳنويًا

18
غير متوفر
غير متوفر

متوﺳط  8ﺳاعات يوميًا ﻛحد أقصى

غير متوفر

5

ﺳنويًا

غير متوفر

األوزون

120

متوﺳط  8ﺳاعات يوميًا ﻛحد أقصى

متوﺳط  25يو ًما على مدار 3
ﺳنوات

اﻟزرنيخ
اﻟﻛادميوم
اﻟنيﻛل
اﻟهيدروﻛرﺑون
اﻟعطري متعدد
اﻟحلقات

ملغم/م3

6
5
 20ملغم/م3

ﺳنويًا
ﺳنويًا
ﺳنويًا

غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر

 1ملغم/م( 3معﺑر عنه في صورة
ترﻛيز اﻟﺑنزو(أ)ﺑيرين)

ﺳنويًا

غير متوفر

اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ
10
ثاني أﻛﺳيد
اﻟﻛﺑريت
ثاني أﻛﺳيد
اﻟنيتروجين
اﻟرصاص
أول أﻛﺳيد
اﻟﻛرﺑون
اﻟﺑنزين

10

ملغم/م3

ملغم/م3

إرشادات البيئية والصحة والسالمة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية
اﻟمشرعﺔ محليًا أو -حال عدم وجودها -مﺑادئ  WHOاﻟتوجيهيﺔ اﻟقائمﺔ أو أي مصادر أخرى
تقتضي مﺑادئ  IFCاﻟتوجيهيﺔ تطﺑيق اﻟمعايير
َّ
معترف ﺑها عاﻟميًا.
وتشمل مﺑادئ  IFCاﻟدوﻟيﺔ اﺳتخدام  %25من معايير نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط ذات اﻟصلﺔ ً
دﻟيﻼ ﻟتحديد اآلثار اﻟمهمﺔ عند وجود آثار ﻟلﺳقيفﺔ
اﻟهوائيﺔ.
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الجدول  6-5مبادئ  WHOالتوجيهية بشأن نوعية الهواء المحيط (ميكروغرام/م 3ما لم يُذكر خالف ذلك)
المعايير

اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ 10

اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ 2.5
ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين
ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
األوزون

إرشادات البيئية والصحة والسالمة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية
سنو ًيا
 24ساعة
( 70هدف مؤقت )1
( 150هدف مؤقت )1
( 50هدف مؤقت )2
( 100هدف مؤقت )2
( 30هدف مؤقت )3
( 75هدف مؤقت )3
( 20مﺑدأ توجيهي)
( 50مﺑدأ توجيهي)
( 35هدف مؤقت )1
( 75هدف مؤقت )1
( 25هدف مؤقت )2
( 50هدف مؤقت )2
( 15هدف مؤقت )3
( 37.5هدف مؤقت )3
( 10مﺑدأ توجيهي)
( 25مﺑدأ توجيهي)
( 200ﺳاعﺔ واحدة)
40
( 125هدف مؤقت )1
( 500مﺑدأ توجيهي من  10دقائق)
( 50هدف مؤقت )2
( 20مﺑدأ توجيهي)
100
(مﺑدأ توجيهي من  8ﺳاعات يوميًا ﻛحد أقصى)

 5.4الظروف البيئية األساسية

5.4.1

التأثيرات المحلية على نوعية الهواء

موقع اﻟمشروع اﻟمقترح يقع في منطقﺔ اﻟزرقاء اﻟصناعيﺔ واﻟتجاريﺔ ﺑاألردن ،واﻟتي يوجد ﺑها انﺑعاثات ذات مصادر ثاﺑتﺔ وانشار ومتحرﻛﺔ
واضحﺔ محليًا.
تشمل أﺑرز اﻟمصادر اﻟمحليﺔ اﻟثاﺑتﺔ النﺑعاثات اﻟهواء مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات في مدينﺔ اﻟزرقاء اﻟتي تملﻛها شرﻛﺔ مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات األردنيﺔ
اﻟمحدودة ،فضﻼ عن مصنعين ﻟتصنيع اﻟصلب.
على مﺳافﺔ أخرى تقع محطﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء (على ﺑعد  3ﻛيلومترات تقريﺑًا إﻟى اﻟشمال من مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
ﺑاﻟزرقاء اﻟمقترح) .تضم محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟﺳمرا ،اﻟمملوﻛﺔ من قﺑل شرﻛﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ( SEPCO) 4مراحل عاملﺔ ﺑاﻟﻛامل (اﻟمرحلﺔ
 4تعمل منذ عام  ،)2013تنتج طاقﺔ إجماﻟيﺔ قدرها  1031ميغاواط .اﻟمراحل  1و 2و 3محطات ذات دورة مرﻛﺑﺔ؛ أما اﻟراﺑعﺔ ،فذات دورة
ﺑﺳيطﺔ وأُعلن عن مشروع مقترح في ﻛانون اﻟثاني  2016ﻟتحويل اﻟمرحلﺔ اﻟراﺑعﺔ إﻟى محطﺔ ذات دورة مرﻛﺑﺔ .وهذا اﻟمشروع في مرحلﺔ
اﻟتصميم حاﻟيًا.
الجدول  7-5وحدات محطة السمرا لتوليد الكهرباء

اﻟمصدرwww. sepco.com.jo :
مصدرا ﻟﻼنﺑعاثات اﻟصادرة إﻟى اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ.
محطﺔ  HTPS HFOاﻟحاﻟيﺔ مغلقﺔ في اﻟوقت اﻟراهن وﻟم تعد
ً
توضح اﻟصور اﻟفوتوغرافيﺔ اﻟمعروضﺔ أدناه مدخﻼت تلوث اﻟهواء اﻟحاﻟيﺔ في اﻟﺳقائف اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ.
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اللوحة  1-5مصادر انبعاثات متعددة من مصفاة البتركيماويات القريبة

اللوحة  2-5مصدر انبعاثات المداخن من مصفاة البتركيماويات القريبة (عند بدء التشغيل)

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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مجمع اﻟﺑتروﻛيماويات هو اﻟمصفاة اﻟوحيدة من نوعها في األردن ويﺑدو من اﻟصورة أنها تشمل مداخن متعددة إما ﻟتحرير اﻟﺑخار أو انﺑعاثات
اﻟهواء اﻟمﺑاشرة .ومن اﻟمعلوم أن أعمال اﻟصلب اﻟمحليﺔ ﻟيﺳت الﺳتخراج اﻟصلب ﺑل ﻟتصنيعه .أحد اﻟمرافق يضم مجموعﺔ مداخن صغيرة .وﺑما
أن هذه اﻟمداخن تُطلق انﺑعاثات ترتﺑط ﺑاحتراق اﻟوقود األحفوري ،توجد احتماﻟيﺔ ﻟزيادة ترﻛيزات ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين وثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
وأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون واﻟجﺳيمات في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ؛ واﺳتنادًا إﻟى نوع اﻟوقود اﻟمﺳتخدم.
قد يﻛون اﻟعديد من مصادر االنتشار من مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات ،وﻟﻛنها تتﻛون على األرجح من اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة ﺑﺳﺑب معاﻟجﺔ
اﻟمواد اﻟهيدروﻛرﺑونيﺔ .ويُرجَّح أن تﻛون اﻟمصادر اﻟمتحرﻛﺔ ﻟﻼنﺑعاثات موجودة على مقرﺑﺔ من االنﺑعاثات من اﻟطرق واﻟمرﻛﺑات.
اﻟرياح اﻟﺳائدة في اﻟزرقاء شماﻟيﺔ غرﺑيﺔ ،ومن اﻟمتوقع أن يتﺳﺑب هذا في تشتت االنﺑعاثات إﻟى اﻟشرق من اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ .ﺳيعتمد تشتت أي
انﺑعاثات في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ على اتجاه اﻟرياح وقوتها ،وأيضا على اﻟعوامل اﻟجويﺔ األخرى مثل اﻟرطوﺑﺔ.

مﻼحظﺔ :ذﻛر أحد حضور االجتماع اﻟتشاوري ﻟتحديد نطاق تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي أنه قد توجد محطﺔ محليﺔ ﻟمراقﺑﺔ نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط
في منطقﺔ اﻟزرقاء على نطاق أوﺳع ،واﻟتي يمﻛن اﺳتخدامها ﻟمدخﻼت نوعيﺔ اﻟهواء األﺳاﺳيﺔ .ويﻼحظ في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا أن
وجود محطﺔ مراقﺑﺔ من هذا اﻟنوع ال يزال مجهوال ،وﻟيس من اﻟواضح وجودها من عدمه وال هويﺔ من يملﻛها وال إمﻛانيﺔ تقاﺳم هذه اﻟمعلومات
من عدمه .ونتيجﺔ ﻟذﻟك ،ال يشتمل أﺳاس تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا على نتائج ألي محطﺔ/حملﺔ رصد أخرى ﺑخﻼف اﻟواردة أدناه.

5.4.2

بيانات نوعية الهواء المحيط القائمة 2012 -

مﻼحظﺔ :ج ّمِعت ﺑيانات نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط ﻟعام  2012خﻼل مرحلﺔ تشغيل محطﺔ  HTPS HFOاﻟقائمﺔ (أغلقت أمام اﻟعمليات في ﻛانون
األول  .)2015وﻟذا ،فإن نتائج هذا اﻟرصد ال تتفق مع حاﻟﺔ اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟحاﻟيﺔ .وقد تم تقديم اﻟملخص اﻟوارد أدناه فيما يتعلق ﺑيانات رصد
 2012ألغراض توضيحيﺔ فقط.
وأجري رصد نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط من خﻼل تحليل مﺳتمر في موقع محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ في تشرين اﻟثاني  2012على مدار أﺳﺑوعين .تم
رصد ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت واﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ  10ﺑين  6و 19تشرين اﻟثاني  ،2012فيما رصدت نﺳب أﻛاﺳيداﻟنيتروجين وثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين
في اﻟفترة ﺑين  12و 19تشرين اﻟثاني  .2012وقد أعطيت اﻟمتوﺳطات اﻟيوميﺔ على مدار يومين خﻼل هذه اﻟفترة ﻟلمواد اﻟجﺳيميﺔ 2.5واﻟجﺳيمات
اﻟعاﻟقﺔ اﻟﻛليﺔ .وأشارت اﻟنتائج إﻟى أنه تم تحديد ترﻛيزات ملحوظﺔ وﻟﻛن ﻟيﺳت متجاوزة من جميع اﻟملوثات اﻟمحددة في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ ،وﻛانت
اﻟنتائج متوافقﺔ مع معايير نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط األردنيﺔ .وقد جاءت ترﻛيزات اﻟجﺳيمات متنوعﺔ ،ومن اﻟمرجح أن يﻛون ﻟلظروف اﻟجويﺔ اﻟﺳائدة
ً
عامﻼ في ذﻟك.
في أيام معينﺔ

5.4.3

مسح نوعية الهواء المحيط 2016

مسح أنبوب االنتشار
ِّ
وزعت أناﺑيب انتشار ﺳاﻟﺑﺔ في ﺳتﺔ ( )6مواقع في أرجاء منطقﺔ اﻟمشروع اﻟمحليﺔ ﻟرصد ترﻛيزات ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين وثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
واألوزون .وتم وضع أناﺑيب انتشار ﻟرصد اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة اﻟخمﺳﺔ األهم وأناﺑيب  BTEXفي  4من أصل اﻟمواقع اﻟﺳتﺔ (وتحديدًا
أ 1-وأ 2-وأ 3-وأ .)4-وقد أتيح ﻟﻛل معلمﺔ مراقﺑﺔ أناﺑيب متماثلﺔ في ﻛل موقع ﻟضمان جودة اﻟنتائج (األنﺑوﺑان أ وب).
يعتﺑر رصد نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط من خﻼل أناﺑيب االنتشار مناﺳﺑًا ﻟتقييم متوﺳط ترﻛيزات اﻟملوثات في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ على اﻟمدى اﻟطويل .وتم
تثﺑيت أناﺑيب االنتشار في  27ﻛانون اﻟثاني  2016وترﻛت مﻛشوفﺔ حتى  23شﺑاط  .2016وعند اﻟجمع ،غطيَّت األناﺑيب وأعيدت إﻟى اﻟمزود
في اﻟمملﻛﺔ اﻟمتحدة ( )GRADKOواﻟذي أجرى اﻟتحاﻟيل في معمله اﻟمعتمد من .UKAS
روعي في مواقع محطات رصد أناﺑيب االنتشار تقييم ترﻛيزات اﻟملوثات ﺑفاعليﺔ وﺑصورة أعم في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ وعند مﺳتقﺑﻼت
حﺳاﺳﺔ (مثل اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ إﻟى اﻟشمال من اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ ومنطقﺔ إقامﺔ  CEGCOإﻟى اﻟجنوب منها) .وترد مواقع محطات رصد أناﺑيب
االنتشار في اﻟشﻛل أدناه (اﻟمواقع أ 1-حتى أ.)6-
األهم من ذﻟك ،ثﺑتت أناﺑيب االنتشار في مواقع آمنﺔ -حيث أمﻛن -ﻟتفادي ﺳرقتها أو تعرضها ﻟلتلف .ويعتﺑر اﻟموقع اﻟوحيد اﻟذي ﻛان مﺳمو ًحا
ﻟلعامﺔ دخوﻟه هو (اﻟموقع أ.)6-
الشكل  1-5مواقع رصد أنابيب االنتشار
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مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
الجدول 8-5

مواقع رصد أنابيب االنتشار

معرف
ِّ ّ
الموقع
المعر
ف

اإلحداثيات

المكان

أ1-

"32° 7'11.66
شمال
"36° 7'38.21
شرق

يقع على حدود اﻟموقع اﻟشماﻟيﺔ في منطقﺔ
 GT/HRSGاﻟمقترحﺔ

أ2-

"32° 7'5.56
شمال
"36° 7'46.97
شرق

يقع على حدود اﻟموقع اﻟشرقيﺔ ،في منطقﺔ محطﺔ
اﺳتﻼم اﻟغاز اﻟمقترحﺔ.

الصورة

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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أ3-

"32° 7'26.66
شمال
"36° 7'14.53
شرق

يقع في أقصى حدود اﻟمشروع اﻟشماﻟيﺔ اﻟغرﺑيﺔ على
مقرﺑﺔ من اﻟطرق اﻟرئيﺳي ومصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات
اﻟمجاورة ،على مﺳافﺔ  900متر من مجمع توﻟيد
اﻟﻛهرﺑاء اﻟمقترح.

أ4-

"32° 6'50.11
شمال
"36° 7'25.04
شرق

يقع في اﻟجانب اﻟجنوﺑي من منطقﺔ إقامﺔ ،CEGCO
مترا من مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
على مﺳافﺔ 720
ً
اﻟمقترح.

أ5-

"32° 7'23.28
شمال
"36° 7'56.85
شرق

يقع على ﺳطح اﻟطاﺑق األول من عقار ﺳﻛني في
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة ،على مﺳافﺔ  600متر من
مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمقترح.

أ6-

"32° 7'2.30
شمال
 "36° 8'3.83شرق

يقع على مقرﺑﺔ من مدخل مصنع اﻟصلب ،على مﺳافﺔ
مترا من مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمقترح.
ً 620
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الشكل 2-5

نتائج أنابيب االنتشار ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت واألوزون
المكان

األنبوب

أ
أ1-
ب
أ
أ2-
ب
أ
أ3-
ب
أ
أ4-
ب
أ
أ5-
ب
أ
أ6-
ب
متوسط السقيفة الهوائية
معيار نوعيﺔ اﻟهواء األردني
مﺑادئ  IFC EHSاﻟتوجيهيﺔ:
معايير  ECﺑشأن نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط

التركيز ميكروغرام/م)3
ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين
16.70
16.06
15.70
15.16
24.53
24.22
16.42
18.15
18.34
16.53
15.60
16.19
17.8

ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
21.96
20.49
14.57
17.85
41.65
38.13
9.63
12.91
17.60
10.60
18.69
19.93
20.3

األوزون
48.89
67.47
55.48
54.11
54.05
44.95
79.29
68.23
61.57
62.47
59.17
52.56
59.0

 0.05جزء في اﻟمليون (103
ميﻛروغرام/م)3
ﺳنويًا
3
 40ميﻛرو غرام/م
ﺳنويًا
3
 40ميﻛرو غرام/م
ﺳنويًا

 0.04جزء في اﻟمليون (114
ميﻛروغرام/م)3
ﺳنويًا
3
 20ميﻛرو غرام/م
 24ﺳاعﺔ (مﺑدأ توجيهي)
3
 125ميﻛرو غرام/م
 24ﺳاعﺔ

 0.08جزء في اﻟمليون (171
ميﻛروغرام/م)3
 8ﺳاعات
100
 8ﺳاعات
120
 8ﺳاعات

مﻼحظﺔ :قورنت نتائج رصد أناﺑيب االنتشار طوال فترة اﻟتعرض اﻟﺑاﻟغﺔ شهر ﺑاﻟمعايير/اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلمتوﺳط اﻟﺳنوي (إن وجدت اﻟمعايير) .وتعد
ً
تمثيﻼ ﻟفترات اﻟتعرض اﻟتي تﺑلغ مدتها شهر واحد .وهي أيضًا قيم اﻟترﻛيز اﻟدنيا وﻟهذا توفر تقيي ًما أﻛثر
اﻟمعايير/اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلمتوﺳط اﻟﺳنوي األﻛثر
صرامﺔ ﻟنوعيﺔ اﻟهواء اﻟحاﻟيﺔ عند مقارنتها في ضوء اﻟمعايير.
مﻼحظﺔ :أجري اﻟتحويل من اﻟجزء في اﻟمليون إﻟى اﻟميﻛروغرام/م 3في درجﺔ حرارة مرجعيﺔ تﺳاوي  0مئويﺔ.

يرجى مﻼحظﺔ أن شهادات اﻟتحليل اﻟمعملي ﻟنتائج أناﺑيب االنتشار نرد أدناه في اﻟملحق ز.
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الشكل 3-5

نتائج أنابيب االنتشار لكل من  BTEXوالمركبات العضوية المتطايرة الخمسة األهم
التركيز

المكان

األنبوب

أ
أ1-
ب

أ
أ2-
ب

أ
أ3-
ب

أ
أ4-
ب

BTEX
اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين

ميكروغرام
/م3
1.13
4.27
1.29
4.16
1.62

اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين
اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين
اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين
اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين
اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين
اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين
اﻟﺑنزين
توﻟوين
اثيل ﺑنزين
ميتا/ﺑارا زايلين
أورثو زايلين

1.28
4.89
1.40
4.46
1.72
1.58
4.82
1.48
4.49
1.72
1.50
4.52
1.38
4.12
1.57
2.62
10.13
2.62
7.43
2.95
2.61
9.11
2.71
7.85
3.09
1.62
5.70
1.19
3.45
1.30
1.36
4.99
1.07
3.06
1.18

المركبات العضوية المتطايرة الخمسة األهم
ﺑوتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
هيﻛﺳان
هيﺑتان
-2ميثيل-

ﺑوتان،
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان
هيﻛﺳان
هيﺑتان
ﺑوتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
هيﻛﺳان
ﺑنتان 3 ،ميثيل-
ﺑوتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
هيﻛﺳان
ﺑنتان 3 ،ميثيل-
ﺑنتان
ﺑوتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
هيﻛﺳان
هيﺑتان
ﺑنتان
ﺑوتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
هيﻛﺳان
هيﺑتان
ﺑوتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
هيﻛﺳان
ﺑنتان 3 ،ميثيل-
ﺑوتان-2 ،ميثيل-
ﺑنتان
ﺑنتان-2 ،ميثيل-
هيﻛﺳان
ﺑنتان 3 ،ميثيل-

ميكروغرام/
م3
2.27
1.90
2.13
1.62
1.26
2.20
2.38
1.89
1.83
1.38
3.00
2.61
2.70
1.26
1.03
2.46
2.29
2.36
1.68
1.12
7.56
7.33
7.24
6.44
5.09
7.48
7.34
7.57
6.30
4.78
3.38
2.87
2.86
2.05
1.13
2.79
2.41
2.68
1.59
0.99

مﻼحظﺔ :ال توجد معايير خاصﺔ ﻟلمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة في األردن .أوردت قيم اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة ألغراض اﻟتوضيح فقط ﻛدالﻟﺔ على اﻟملوثات
األخرى في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ.

تشير نتائج تحليل أناﺑيب االنتشار إﻟى أن اﻟترﻛيزات اﻟملحوظﺔ من ﻛل اﻟملوثات اﻟمرصودة موجودة في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ عند مﺳتويات أعلى من
نظرا ﻟلمصادر اﻟمحليﺔ اﻟواضحﺔ .ومن اﻟمهم أن نﻼحظ أنه إﻟى جانب نتائج اﻟتحليل ﻟثاني
اﻟتوقعات اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟنموذجيﺔ .وال تمثل هذه اﻟنتائج مفاجأة ً
أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت من موقع اﻟرصد أ ،3-جاءت جميع اﻟنتائج اﻟمرصودة ضمن اﻟمعايير واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟنوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط في األردن و EU
 IEDومﺑادئ  IFC EHSاﻟتوجيهيﺔ.
وقد ﻛان اﻟتجاوز اﻟوحيد اﻟملحوظ في ضوء مﺑدأ اﻟـ  24ﺳاعﺔ اﻟتوجيهي ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت اﻟذي وضعته  IFCفي اﻟموقع أ .3-ال توجد
معايير/مﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلمتوﺳطات اﻟﺳنويﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت وﻟﻛن فيما يتعلق ﺑمﺑدأ األرﺑعﺔ وعشرين ( )24ﺳاعﺔ اﻟتوجيهي من 20
ميﻛروغرام/م ،3هناك تجاوز يقارب ضعف اﻟمﺑدأ اﻟتوجيهي .ومع ذﻟك ،تقع هذه اﻟترﻛيزات ضمن ﻛﻼ اﻟهدفين اﻟمؤقتين اﻟمحددين من قﺑل
 ،WHOويرجع ذﻟك إﻟى تأثير اﻟطريق ومصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمتاخمين ،وهذا اﻟتجاوز ال يمثل مفاجأة في هذا اﻟموقع.
مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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وجد أن محطﺔ اﻟرصد أ 3-حققت أعلى ﻛميات من اﻟغازات اﻟمرصودة ﻛلها وافترض أن ذﻟك يعود إﻟى قرﺑها من االنﺑعاثات اﻟمحليﺔ
ﺑوجه عامِ ،
ﻟلطريق اﻟرئيﺳي واﻟمصفاة .االتﺳاق في ترﻛيزات اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة واﻟترﻛيزات اﻟمﺳجلﺔ رﺑما يشير إﻟى اﻟتأثير اﻟﻛﺑير ﻟمصفاة
اﻟﺑتروﻛيماويات ،حيث يتم تﺳجيل مرﻛﺑات عضويﺔ متطايرة ﺑترﻛيز مماثل في ﻛل مواقع اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ.
وعلى اﻟرغم من اﻟترﻛيزات اﻟملحوظﺔ ﻟلملوثات ضمن منطقﺔ اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ ،يعتﺑر معدل اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟعام غير منخفض فيما يتعلق
ﺑاﻟمعايير/اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلمتوﺳط اﻟﺳنوي.
الرصد التكميلي لنوعية الهواء المحيط 2016
ﻹﻛمال اﻟمﺳح اﻟخاص ﺑرصد أناﺑيب االنتشار مع ﺑيانات ذات مدى أقصر يمﻛن مقارنتها مع اﻟمعايير/اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟمتوﺳطات األرﺑع
وعشرين ﺳاعﺔ ،تم ترﻛيب محلل نوعيﺔ هواء تﻛميلي في موقع اﻟمشروع في اﻟفترة ﺑين  22و 29آذار  .2016واﻟغرض اﻟرئيﺳي من اﻟمراقﺑﺔ
اﻟمﺳتمرة هو اﻟوقوف على ترﻛيزات اﻟملوثات اﻟذرويﺔ واتجاهاتها في نوعيﺔ اﻟهواء ،واﻟتي قد تﻛون ذات عﻼقﺔ ﺑاﻟتقلﺑات اﻟنهاريﺔ أو متغيرات
أخرى محتملﺔ.
تعتﺑر فترة اﻟرصد ﻟمدة أﺳﺑوع واحد مناﺳﺑﺔ ﻟتقديم دالﻟﺔ تمثيليﺔ على االتجاهات اﻟمحيطﺔ قصيرة اﻟمدى في نوعيﺔ اﻟهواء.
تُعرض نتائج اﻟرصد اﻟتﻛميلي ﻟنوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط في اﻟملحق ح.
الجدول  9-5منهجية الرصد التكميلي لنوعية الهواء المحيط
الطريقة

المعلم

طريقﺔ اﻟقراءة اﻟمﺑاشرة  -اﻟتأﻟق اﻟﻛيميائي

أول أﻛﺳيد اﻟنيتروجين ،ثاني أﻛﺳيد
اﻟنيتروجين ،أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين

اﻟقراءة اﻟمﺑاشرة  -اﻟخليﺔ اﻟﻛهروﻛيميائيﺔ

ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

طريقﺔ اﻟﻛتلﺔ اﻟمﺑاشرة اﻟمﺳتمرة ﺑاﺳتخدام عنصر مخروطي يذﺑذب محلل اﻟتوازن اﻟدقيق.
اﻟقراءة اﻟمﺑاشرة  -اﻟخليﺔ اﻟﻛهروﻛيميائيﺔ.
توجيه اﻟرصد اﻟجوي  +اﻟراصد اﻟﺑيئي اﻟحراري (طراز  )EQUESTومﺳتشعر رياح (طراز
)Vaisala

اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ  10و2.5
ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
ﺳرعﺔ اﻟرياح واتجاهها ،ودرجﺔ
اﻟحرارة اﻟمحيطﺔ ،واﻟرطوﺑﺔ
اﻟنﺳﺑيﺔ

جرى ترﻛيب محطﺔ اﻟرصد في موقع اﻟمشروع اﻟمقترح في منطقﺔ  .GT/HRSGحظى اختيار اﻟموقع ﺑاعتﺑار تمثيلي في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ دون
تأثيرات مﺑاشرة ﺳاﺑقﺔ من مصادر انﺑعاثات محددة .إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،وضع محطﺔ اﻟرصد في هذا اﻟموقع قدَّم قيمﺔ ﻟترﻛيزات اﻟهواء اﻟمحيط في
نقطﺔ اﻟتقريﺑيﺔ من االنﺑعاثات من اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ.
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الجدول 10-5

موقع الرصد التكميلي لنوعية الهواء
معرف الموقع
ِّ ّ
المعرف

اإلحداثيات

أ-تﻛميلي

 "32° 7'9.23شمال
 "36° 7'42.92شرق

المكان
يقع في منطقﺔ  GT/HRSGاﻟمقترحﺔ.

الشكل  4-5موقع الرصد التكميلي لنوعية الهواء

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
الجدول  11-5نتائج الرصد التكميلي لنوعية الهواء
التركيزات
الوحدة

المعلم

المواد
الجسيمية

10

المواد
الجسيمية

2.5

ثاني أكسيد
الكبريت
أكسيد
النيتروجين
ثاني أكسيد
النيتروجين
أكاسيد
النيتروجين

أول أكسيد
ّ

ميكروغرام
/م24/3
ساعة.
ميكروغرام
/م24/3
ساعة.
ميكروغرام
/م24/3
ساعة.
ميكروغرام
/م24/3
ساعة.
ميكروغرام
/م24/3
ساعة.
ميكروغرام
/م24/3
ساعة.
ميكروغرام

المعايير/المبادئ
التوجيهية

السقيفة الهوائية

المتوسط اليومي
22/
3

23/
3

24/
3

25/
3

26/
3

27/
3

28/3

األدنى

المتو
سط

األقص
ى

39.2

42.6

43.0

53.9

37.7

34.3

31.5

20.2

40.3

72.3

23.0

24.8

29.1

36.1

27.5

22.4

18.3

األرد
نية
120

65
16.0

25.9

WHO

EC

50

50

25

-

47.2
400

1.42

1.54

1.53

1.86

1.54

1.36

1.01

0.2

1.5

4.20

15.0

15.7

15.4

16.1

11.8

8.10

6.7

0.0

12.7

28.5

7.0

7.7

8.1

9.10

8.00

7.40

5.8

3.6

7.6

14.0

17.5

17.5

19.5

21.7

17.7

15.5

13.4

10.6

17.5

30.2

251.

256.

268.

276.

248.

222.

208.6

178.

247.

366.

-

164

-

-

20

-

-

-

-

125

-

-

-

-
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الكربون*

7

/م8/3
ساعات.

9

2

8

4

6

9

6

9

*معايير أول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون ترتﺑط ﺑحدود  8ﺳاعات واﻟتي تﺑلغ  10ملغم/م 3في ضوء معيار ( )ECاألشد صرامﺔ .وﻛل اﻟنتائج تتفق ﺑﺳهوﻟﺔ مع معايير أول
أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون.
مﻼحظﺔ :أجري اﻟتحويل من اﻟجزء في اﻟمليون إﻟى اﻟميﻛروغرام/م 3في درجﺔ حرارة مرجعيﺔ تﺳاوي  0مئويﺔ.

قدمت نتائج اﻟرصد اﻟتﻛميلي نتائج مشاﺑهﺔ ألناﺑيب االنتشار ،واﻟتي تشير أيضًا إﻟى أن اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ غير متدهورة ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلملوثات اﻟمرصودة.
أوضحت اﻟﺑيانات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟجﺳيمات أن اﻟترﻛيزات اﻟمحيطﺔ مرتفعﺔ وتتجاوز في ﺑعض اﻟحاالت اﻟمعايير/اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاالتحاد
األوروﺑي ومؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ .ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمواد اﻟجﺳيميﺔ  ،10جاء متوﺳط اﻟترﻛيزات أقل ﺑصفﺔ عامﺔ من اﻟقيم اﻟمطلوﺑﺔ ﻟفترة متوﺳطات 24
ﺳاعﺔ ﺑاﺳتثناء يوم واحد خﻼل فترة اﻟرصد؛ واﻟذي تزامن مع ظروف رياح عاﻟيﺔ ( 26ﻛم/س) .ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمواد اﻟجﺳيميﺔ  ،2.5يتجاوز متوﺳط
اﻟترﻛيز على مدار فترة رصد قوامها  7أيام اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ واﻟمعايير اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟي واالتحاد اﻟدوﻟي ،وﻟﻛن جاءت قيم اﻟمواد
اﻟجﺳيميﺔ  2.5و 10ضمن اﻟمعايير األردنيﺔ.
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلجﺳيمات ،من اﻟمﺳلم ﺑه أن اﻟترﻛيزات اﻟمحيطﺔ مرتفعﺔ ﺑصورة نموذجيﺔ في منطقﺔ اﻟشرق األوﺳط ﺑﺳﺑب ظروف اﻟﺳطح اﻟغﺑاريﺔ
صا اﻟرياح اﻟتي تزيد معدالت انتشار اﻟغﺑار واﻟرطوﺑﺔ اﻟتي تطيل
واﻟجافﺔ .وتتأثر هذه اﻟظروف اﻟمحليﺔ ﺑصورة عامﺔ ﺑاﻟظروف اﻟجويﺔ ،وخصو ً
تعلقه .وﺑاﻟتاﻟي ،ال يصح نﺳﺑﺔ قيم اﻟجﺳيمات اﻟمرتفعﺔ إﻟى اﻟمصادر اﻟﺑشريﺔ على وجه اﻟتحديد ،وإن ﻛانت حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات واألنشطﺔ اﻟصناعيﺔ
تمثل نﺳﺑﺔ مﺳاهمﺔ.
ملخص نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط
نخلص مما ﺳﺑق إﻟى أنه ﺑاﻟرغم من وقوع اﻟمشروع في منطقﺔ تضم اﻟعديد من اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ ،تشير اﻟنتائج أعﻼه من أنشطﺔ اﻟرصد
طويلﺔ وقصيرة اﻟمدى إﻟى أن اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ غير متدهورة في ضوء معايير نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط اﻟوطنيﺔ األردنيﺔ من حيث ملوثات اﻟمشروع
اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمحتملﺔ (أي من احتراق اﻟمواد اﻟهيدروﻛرﺑونيﺔ) اﻟتي تم رصدها (وهي ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين وثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت واﻟجﺳيمات).

 5.5المستقبالت الحساسة
الجدول  12-5نوعية الهواء  -حساسية المستقبالت
المستقبِّل
اﻟمﺳاﻛن

درجة الحساسية
عاﻟيﺔ

األسباب
نظرا ﻟشغل اﻟﺑشر اﻟدائم ﻟها.
اﻟمﺳاﻛن حﺳاﺳﺔ ﻟلغايﺔ من حيث نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط ً

اﻟمنشآت اﻟتجاريﺔ

متوﺳطﺔ

اﻟمنشآت اﻟتجاريﺔ ذات درجﺔ حﺳاﺳيﺔ متوﺳطﺔ ألنها تﻛون مشغوﻟﺔ ألجزاء من اﻟيوم.

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ

منخفضﺔ

تحظى اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ ﺑدرجات ﺳماحيﺔ منخفضﺔ ﻟنوعيﺔ اﻟهواء ،ﻛون اﻟطﺑيعﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟهذه
اﻟمنشآت يمﻛن أن تؤدي إﻟى نوعيﺔ هواء ﺳيئﺔ ﺑﺳﺑب انﺑعاثاتها .إن األشخاص اﻟعاملين في هذه
اﻟمنشآت حﺳاﺳون ﻟآلثار وﻟﻛنهم يتواجدون في مقر اﻟعمل على أﺳاس مناوﺑات ﻟفترة من اﻟيوم.

 5.6أهمية اآلثار

5.6.1

اإلنشاء

خﻼل أعمال اﻹنشاء ،يحتمل أن تتأثر نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحليﺔ ﺑفعل اﻟغﺑار اﻟمتزايد ،وال ﺳيما خﻼل مرحلﺔ إعداد اﻟموقع
(تطهير اﻟموقع واألعمال اﻟتراﺑيﺔ) وﺑفعل أﺑخرة اﻟعادم اﻟمنﺑعثﺔ من آالت اﻟﺑناء وموﻟدات اﻟﻛهرﺑاء .وتشمل االنﺑعاثات اﻟنموذجيﺔ اﻟناتجﺔ عن هذه
األنشطﺔ ،أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين وثنائي أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت واﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة و.BTEX
ﺳوف تتمثل اﻟمصادر اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلجﺳيمات واالنﺑعاثات اﻟغازيﺔ أثناء أعمال اﻹنشاء في:





اﻟحفر واألعمال اﻟتراﺑيﺔ ،مثل أعمال شق األرض حفرها وردمها وتﺳويتها؛
ﺳير اﻟشاحنات على أﺳطح غير معﺑدة أو مضغوطﺔ؛
انتشار اﻟجﺳيمات من حموالت اﻟشاحنات غير اﻟمغطاة؛
اﻟمخزونات غير اﻟمنظمﺔ؛
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االنﺑعاثات من اﻟمرﻛﺑات وأعمال إنشاء اﻟمحطﺔ (مثل أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين وأﻛاﺳيد اﻟﻛﺑريت وأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون) واﻟجﺳيمات من
اﻟمرﻛﺑات واﻟموﻟدات واﻟمعدات اﻟميﻛانيﻛيﺔ األخرى؛
اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة واﻟمواد اﻟمتطايرة اﻟخطيرة األخرى اﻟمخزنﺔ.

صا عند
أثرا على اﻟمﺳتقﺑﻼت ﺑطول طرق اﻟوصول إﻟى اﻟموقع ،وخصو ً
يحتمل أن يﻛون ﻟآلثار اﻟثانويﺔ اﻟمترتﺑﺔ على حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات اﻟمتزايدة ً
اﻟتقاطعات ،حيث تتﺳارع اﻟمرﻛﺑات .ويمﻛن أن ينشأ غﺑار اﻟمرﻛﺑات في اﻟمناطق حيث تﺳير اﻟمرﻛﺑات على طرق غير معﺑدة أو حيث تتحرك
اﻟمرﻛﺑات غير اﻟنظيفﺔ خارج اﻟموقع دون غﺳل اﻟعجﻼت أو تنظيفها ﺑأي طريقﺔ أخري .ورﺑما يؤدي أي نقل ﻟلمواد في إطﻼق انﺑعاثات حال عدم
احتوائها ﺑفاعليﺔ في اﻟمرﻛﺑﺔ.
الغبار الناشئ عن إعداد الموقع
يتأﻟف اﻟغﺑار اﻟناتج عن أعمال اﻹنشاء عادة من جﺳيمات ﻛﺑيرة اﻟقطر ،واﻟتي تترﺳب ﺑﺳرعﺔ وﺑاﻟقرب من مصدر توﻟدها .وﻟذﻟك ال تعتﺑر آثار
اﻟغﺑار اﻟميداني اﻟﺑعيدة من األعمال اﻹنشائيﺔ مهمﺔ.
اعتمادا على عوامل مثل اﻟعوامل اﻟجويﺔ وﻛتل اﻟجﺳيمات ومحتوى اﻟرطوﺑﺔ في اﻟترﺑﺔ ،ﺳيؤثر هذا على انتشار اﻟغﺑار من أنشطﺔ مثل اﻟحفر
ومعاﻟجﺔ اﻟترﺑﺔ ونقل اﻟترﺑﺔ إﻟى اﻟشاحنات .وﺳترتﺑط اآلثار اﻹضافيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑنقل اﻟترﺑﺔ حيث ال تﻛون اﻟشاحنات مغطاة ﺑفاعليﺔ أو حيث تﺳير
اﻟمرﻛﺑات على أﺳطح غير معﺑدة.
ﺳوف يﺳتند حجم آثار اﻟغﺑار من أعمال اﻹنشاء ﺑصورة ﻛﺑيرة إﻟى اتجاه اﻟرياح وقرب اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ .اﻟرياح اﻟﺳائدة في منطقﺔ اﻟمشروع
غرﺑيﺔ وﻟهذا فإن اﻟغﺑار ﺳينتشر ﺑاتجاه اﻟشرق على األرجح ،وهي منطقﺔ من األراضي ﻟيﺳت مأهوﻟﺔ ﺑنفس اﻟصورة.
الغبار الناشئ عن حركة الشاحنات ونقل المواد
ﺑاﺳتثناء حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات على األﺳطح غير اﻟمعﺑدة ،من اﻟمفترض أال يوجد غﺑار ناشئ عن حرﻛﺔ اﻟشاحنات ونقل اﻟمواد إال عند عدم تنفيذ
تداﺑري اﻟتخفيف واﻹدارة ﺑفعاﻟيﺔ في اﻟموقع ،أو من قﺑل اﻟمتعاقدين اﻟذين يجلﺑون اﻟمواد إﻟى اﻟموقع (أي تغطيﺔ/احتواء اﻟشاحنات وغﺳل اﻟعجﻼت).
يُرجح أن يشهد داخل اﻟموقع تحرﻛات اﻟمرﻛﺑات على األﺳطح غير اﻟمعﺑدة خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء في أرض اﻟموقع نفﺳه .وال يتوقع وجود اآلثار
اﻟناجمﺔ عن هذه اﻟحرﻛﺔ خارج اﻟموقع ﺑﺳﺑب أن اﻟطرق معﺑدة .ومن اﻟمﺳلم ﺑه وجود طرق غير معﺑدة صلﺑﺔ في موقع اﻟمشروع ،وعليه فإن اآلثار
اﻟمترتﺑﺔ عليها من هذا اﻟقﺑيل ﺳتﻛون ضعيفﺔ.
رﺑما تﻛون اﻟشاحنات غير اﻟمحتواة و/أو غير اﻟمغطاة عرضﺔ ﻟخﺳائر في اﻟمواد حال ﻛان االحتواء غير فعال (أي وجود انﺳﻛاﺑات) ،أو حيث
تؤدي اﻟرياح أو االضطراﺑات اﻟجويﺔ األخرى إﻟى إحداث خلل في اﻟمحتويات واﻟتﺳﺑب في انتشار اﻟمواد .وهذه اﻟتأثيرات ﻟديها اﻟقدرة على اﻟحط
من نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحلي في اﻟمنطقﺔ اﻟمجاورة ﻟهذه اﻟتحرﻛات ،في حال أصﺑحت اﻟجﺳيمات عاﻟقﺔ .ونظرا ﻟحجم اﻟجﺳيمات اﻟﻛﺑير اﻟمتوقع ﻟلترﺑﺔ
واﻟنﺳﺑﺔ اﻟعاﻟيﺔ من اﻟرطوﺑﺔ اﻟمحتملﺔ في اﻟترﺑﺔ ،ﻟيس من اﻟمتوقع أن تﻛون هذه اآلثار منتشرة على نطاق واﺳع ومن اﻟمرجح أن تﻛون مقتصرة
تقريﺑًا على مﺳارات اﻟنقل اﻟمحيطﺔ اﻟمتاخمﺔ فقط.
االنبعاثات الغازية والجسيمية من المركبات والمعدات
اﻟمرﻛﺑات واﻟمعدات اﻟتي تعمل على اﻟوقود اﻟﺳائل (أي اﻟنفط) ﺳتؤدي إﻟى انﺑعاث غازات وجﺳيمات في اﻟهواء ﺑﺳﺑب حرق اﻟوقود األحفوري.
وهذه اﻟمرﻛﺑات واﻟمعدات من اﻟمرجح أن تشمل ،دون حصر ،ما يلي:








اﻟحفارات؛
آالت تمهيد اﻟترﺑﺔ؛
آالت رصف اﻟطرق؛
اﻟشاحنات؛
اﻟموﻟدات؛
اﻟمضخات؛
اﻟمعدات اﻟيدويﺔ اﻟتي تعمل ﺑاﻟوقود اﻟﺳائل.

اآلثار اﻟمترتﺑﺔ على نوعيﺔ اﻟهواء فيما يتعلق ﺑاﺳتخدام ما ﺳﺑق صغيرة عمو ًما ،وﻟﻛن في حاﻟﺔ يتم تشغيل معدات قديمﺔ أو ال تتم صيانتها ﺑاﻟصورة
اﻟصحيحﺔ فمن اﻟممﻛن أن تحدث آثار ملحوظﺔ.
ونظرا
نظرا ﻟوجود عدد من اﻟﺳيارات أو اﻟمعدات اﻟعاملﺔ.
إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،هناك احتمال ﺑنشوء آثار تراﻛميﺔ ناتجﺔ عن اﻟجمع ﺑين االنﺑعاثات
ً
ً
ﻟمﺳتوى اﻟنشاط اﻟعاﻟي اﻟمتوقع طوال مرحلﺔ اﻹنشاء ،من اﻟمتوقع أن تؤثر االنﺑعاثات من اﻟمعدات واﻟمرﻛﺑات تلك اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمتاخمﺔ ﻟحدود
اﻟمشروع أو مﺳارات اﻟنقل.
انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة
ﺳيتم تخزين ﻛميﺔ صغيرة من اﻟوقود واﻟدهانات واﻟمذيﺑات واﻟمواد اﻟمتطايرة األخرى داخل اﻟموقع خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،ضمن مناطق إنزال
اﻟمواد ﻟلمقاوﻟين اﻟفرعيين ،اعتمادا على األنشطﺔ اﻟخاصﺔ ﺑﻛل مقاول من اﻟﺑاطن .وفي حال ﻟم يتم احتواء هذه اﻟمواد ﺑشﻛل صحيح ،فﺳتﻛون هناك
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ونظرا ألن اﻟتخزين اﻟمحتمل ﻟهذه اﻟمواد اﻟمتطايرة ﺳتﻛون في
احتماﻟيﺔ ﺑأن تؤدي إﻟى انتشار االنﺑعاثات اﻟمتطايرة في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ.
ً
أحجام صغيرة ،ﺳتقتصر اآلثار اﻟمحتملﺔ على منطقﺔ اﻟموقع اﻟمﺑاشرة .قد تحدث آثار في اﻟمناطق خارج اﻟموقع مﺑاشرة ،حيث يﻛون اﻟتخزين غير
اﻟمناﺳب أو اﺳتخدام اﻟمواد على مقرﺑﺔ من حدود موقع اﻹنشاء.
الروائح
ﺳيتم توفير عدد من مجموعات اﻟحمامات في موقع اﻹنشاء وفي منطقﺔ إقامﺔ  .EPCومن اﻟمﺳلم ﺑه أن مياه اﻟصرف اﻟصحي ﺳتُجمع في خزانات
إنتانيﺔ وﺳيتم إخراجها من اﻟموقع من قﺑل مقاول مرخص من  MoEﻟمعاﻟجتها في محطﺔ اﻟﺳمرا ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف .وﺑدون االحتواء واﻹدارة
اﻟمناﺳﺑين ﻟمياه اﻟصرف اﻟخام في اﻟموقع ،أو أثناء عمليﺔ اﻟنقل ،ثمﺔ احتمال ﺑحدوث آثار تتعلق ﺑاﻟروائح .ومن اﻟمرجح أن تﻛون هذه اآلثار مؤقتﺔ
ومقتصرة على اﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ اﻟمﺑاشرة.
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الجدول  13-5نوعية الهواء  -حجم آثار اإلنشاء
األثر

الحجم

األسباب

اﻟغﺑار من أعمال األترﺑﺔ

صغير
سلبي

آثار مؤقتﺔ وخﺳائر تراﻛميﺔ محتملﺔ ﻟنوعيﺔ اﻟهواء في اﻟموقع واﻟمناطق اﻟمحيطﺔ ﺑه مﺑاشرة
ﺑﺳﺑب انتشار ﺑعض اﻟغﺑار خارج حدود اﻟمشروع.

اﻟغﺑار من تحرﻛات اﻟمرﻛﺑات

صغير
سلبي

من اﻟمتوقع حدوث ﺑعض اﻟتأثيرات اﻟمؤقتﺔ ،على اﻟرغم من أن هذه اآلثار ﺳتﻛون صغيرة
ﺑطﺑيعتها ﺑﺳﺑب اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تﺳير ﺑﺑطء على طرق اﻟموقع غير اﻟمعﺑدة.

االنﺑعاثات اﻟغازيﺔ واﻟجﺳيميﺔ من
اﻟمرﻛﺑات

صغير
سلبي

قد تحدث آثار ملحوظﺔ مؤقتﺔ داخل اﻟموقع نفﺳه .عندما تجتمع االنﺑعاثات من اﻟمرﻛﺑات مع
ً
ضئيﻼ
االنﺑعاثات اﻟقائمﺔ من اﻟمصادر اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ ،من اﻟمرجح أن يﻛون األثر اﻟتراﻛمي
على اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟخارجيﺔ.

اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة
وغيرها من اﻟمواد اﻟمتطايرة
اﻟخطيرة

سلبية
مهملة

قد ال يمﻛن مﻼحظﺔ اآلثار اﻟمؤقتﺔ إال في منطقﺔ اﻟتخزين أو االﺳتخدام اﻟفعليﺔ فقط ،وﺳتقتصر
عمو ًما على اﻟموقع فقط.

اﻟروائح

سلبية
مهملة

قد ال يمﻛن مﻼحظﺔ اآلثار اﻟمؤقتﺔ إال في منطقﺔ االنتشار اﻟفعليﺔ فقط ،وﺳتقتصر عمو ًما على
اﻟموقع ومنطقتي اﻟحفظ واﻹقامﺔ فقط.

الجدول  14-5نوعية الهواء  -خطورة آثار التشييد
األثر

الحجم

اﻟغﺑار من أعمال
األترﺑﺔ

صغير ﺳلﺑي

اﻟغﺑار من
تحرﻛات
اﻟمرﻛﺑات

صغير ﺳلﺑي

اﻟغازات
واالنﺑعاثات
اﻟصادرة من
اﻟمرﻛﺑات
اﻟمرﻛﺑات
اﻟعضويﺔ
اﻟمتطايرة وغيرها
من اﻟمواد
اﻟمتطايرة اﻟخطيرة
اﻟرائحﺔ

صغير ﺳلﺑي

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

المستق ِّبل
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ

درجة الحساسية
منخفضﺔ
متوﺳطﺔ
عاﻟيﺔ
منخفضﺔ
متوﺳطﺔ
عاﻟيﺔ

خطورة األثر
من مهمل إلى طفيف
طفيف
من طفيف إلى معتدل
من مهمل إلى طفيف
طفيف
من طفيف إلى معتدل

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوﺳطﺔ

طفيف

اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ
منخفضﺔ

من طفيف إلى معتدل
من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوﺳطﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ

عاﻟيﺔ

طفيف

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوﺳطﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ

عاﻟيﺔ

طفيف
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5.6.2

التشغيل

غازات الدفيئة
وانﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ اﻟمتوقعﺔ ﺑهذا اﻟمشروع على اﻟنحو اﻟتاﻟي:
الجدول 15-5انبعاثات الغازات الدفيئة المتوقعة بالمشروع
انبعاث ثاني أكسيد الكربون:
رقم
مسلسل

الوقود

انبعاث ثاني أكسيد الكربون
(طن في الساعة)

انبعاث ثاني أكسيد الكربون
(طن في العام)

ساعة تشغيل في العام

1

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

194.13

7860

1,296,979

2

وقود ﺳائل

270.38

900

206,840

8760

1,503,819

اﻟحﺳاﺑات اﻟﺳاﺑقﺔ تخضع ﻟمعامل حمل اﻟمحطﺔ نﺳﺑته %85

إنتاج الكهرباء:
رقم
مسلسل

الوقود

صافي الخرج
(ميغاواط)

اإلجمالي في السنة
(ميغاواط في الساعة)

ساعة تشغيل في العام

1

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

485

7860

3,240,285

2

وقود ﺳائل

468

900

358,020

8760

3,598,305

الغاز الطبيعي
معدل تدفق غاز اﻟعادم
نﺳﺑﺔ وزن ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون في
اﻟغاز اﻟعادم

1283.93

طن في اﻟﺳاعﺔ

1

5.04

%

انﺑعاث ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

64.71

طن في اﻟﺳاعﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟـ 1 GTG

3

انﺑعاث ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

194.13

طن في اﻟﺳاعﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟـ 3 GTG

4

صافي خرج اﻟمحطﺔ

488.8

MW

5

إجماﻟي خرج اﻟمحطﺔ

505.6

MW

6

انﺑعاث ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

2

397
384
1,445,488

غرام/ﻛيلوواط في
اﻟﺳاعﺔ
غرام/ﻛيلوواط في
اﻟﺳاعﺔ
طن/اﻟﺳنﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ إطﻼق اﻟغاز مع اعتﺑار عامل اﻟتدهور

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟقيمﺔ ضمان EPC

صافي
إجماﻟي
تخضع ﻟمعامل حمل اﻟمحطﺔ نﺳﺑته %85

مﻼحظﺔ :مﺳتمدة عﺑر حﺳاب ﺑاﻟقياس اﻟمتﻛافئ ﻹطﻼق اﻟغاز اﻟطﺑيعي.
جدول 16-5مقارنة شدة انبعاث غازات الدفيئة
السيناريو
متوﺳط شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ﺑاﺳتخدام اﻟغاز اﻟطﺑيعي ،األردن
اﻟمصدر :أداة  - )IFC CEET (09/01/2013عﺑر  -مﻼحظات انﺑعاثات ثاني
أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون (إصدار  ،)2012حقوق اﻟتأﻟيف واﻟنشر محفوظﺔ ﻟصاﻟح
 ،OECD/IEAﺑاريس ،2012 ،اﻟصفحات .111-122

شدة انبعاث الكربون (جم ثاني أكسيد الكربون/كيلو
واط في الساعة)
573
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اﻟهدف وفق توصيات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ ( )2008اﻟصادرة عن مجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي
ﻟمحطﺔ CCGT
اﻟمرجع :اﻟجدول  ،4انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون اﻟنموذجيﺔ من أداء محطات توﻟيد
اﻟﻛهرﺑاء اﻟحراريﺔ اﻟجديدة :اﻟﻛفاءة ( ٪من اﻹجماﻟي ،)LHV ،ص ( ،8مجموعﺔ اﻟﺑنك
اﻟدوﻟي)2008 ،

396

مقارنﺔً ﺑاﻟجدول أعﻼه ،من اﻟمتوقع أن يﻛون اﻟمشروع أقل ﺑﻛثير في شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون عن اﻟمعدل اﻟحاﻟي اﻟمحدد ﻟمشاريع اﻟطاقﺔ في األردن
ثان أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون اﻟمتوقع ﻟﻛل ﻛيلو واط في اﻟﺳاعﺔ مع معدالت شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون اﻟموصى ﺑها من قِﺑل
(ﺑشأن اﻟغاز اﻟطﺑيعي) .وتشير مقارنﺔ ِ
مجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي إﻟى قيم مماثلﺔ جدًا ﻟمحطات  CCGTاﻟجديدة.
ﻛما هو موثق جيدًا في شتى اﻟمنشورات ،ثمﺔ دﻟيل دامغ على ارتﺑاط احتراق اﻟوقود األحفوري (مثل اﻟفحم واﻟزيت واﻟغاز) وأنه عامل أﺳاﺳي
يؤثر في اتجاهات االحترار اﻟعاﻟمي اﻟحاﻟيﺔ ﺑاﻟمﺳاهمﺔ في زيادة اﻟترﻛزات اﻟجويﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون وغازات اﻟدفيئﺔ األخرى .وﻟذﻟك ﺳيﻛون
مصدرا محليًا أﺳاﺳيًا النﺑعاثات غازات اﻟدفيئﺔ ،مع
احتراق وقود اﻟغاز اﻟطﺑيعي (وﻛذﻟك احتياطي زيت اﻟديزل اﻟخفيف) في اﻟمشروع اﻟمقترح
ً
تأثير محتمل في االحترار اﻟعاﻟمي األﻛثر اتﺳاعًا.
محطﺔ أﻛوا اﻟزرقاء  CCGTمقاﺑل  - HTPSانﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ
ﺑيد أنه من اﻟمﺳلم ﺑه أن اﻟمشروع ﺳيحل ﺑاﻟفعل محل محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ إﻟى حد ما ،اﻟتي ﻛانت تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل
ﺑﻛفاءة أقل ﺑﻛثير .وﻟذﻟك يُنظر إﻟى اﻟمشروع على أن ﻛثافته اﻟﻛرﺑونيﺔ ﺳتﻛون أفضل وأقل ﺑﻛثير في توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء مقارنﺔ ﺑاﻟمحطﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ ،ﺳواء
ﻛان اﻟمشروع يعمل ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي أو زيت اﻟديزل اﻟخفيف.
ﺑاﺳتخدام أداة مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﻟحﺳاب انﺑعاث غازات اﻟدفيئﺔ  -أداة تقييم انﺑعاثات اﻟﻛرﺑون (أداة  ،)IFC CEETتم تقييم توﻟيد غازات
اﻟدفيئﺔ من محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟتي ﻛانت تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل .وﺑنا ًء على تحديد منﺳوب زيت اﻟوقود اﻟثقيل اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟذي ﺑلغ
 675,749طنًا في اﻟﺳنﺔ ،يُفترض أن تطلق محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ انﺑعاثات قدرها  2,119,838طنًا من مﻛافئ ثاني أﻛﺳيد
اﻟﻛرﺑون/اﻟﺳنﺔ (ﺑُني اﻟحﺳاب على زيت اﻟوقود اﻟمتﺑقي حيث إن زيت اﻟوقود اﻟثقيل غير موجود في أداة  .)IFC CEETﺑإطﻼق ما يقدر ﺑـ
ﻛﺑيرا في انﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ مقارنﺔ ﺑمحطﺔ HTPS
وفرا
ً
 1445488طن من ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون ﺳنويا ،فإن اﻟمشروع اﻟمقترح ﺳيُحدث ً
األصليﺔ اﻟعاملﺔ ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل .وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،فإن صافي اﻹنتاج اﻟﻛهرﺑائي اﻟعاﻟي يحد ﺑشﻛل ﺑشﻛل ﻛﺑير من ﻛثافﺔ اﻟﻛرﺑون في
مشروع  CCGTاﻟمقترح ﺑاﻟمقارنﺔ مع محطﺔ  .HTPSفي  ،2014وﻟَّدت محطﺔ  HTPS 1,065,512ميغاواط ،واﻟتي تتعلق ﺑﻛثافﺔ ﻛرﺑون
قدرها  1,990غرام/ﻛيلوواط في اﻟﺳاعﺔ (وفقًا ﻟحﺳاب  GHGأعﻼه).
االنبعاثات في الهواء
تؤﻛد ضمانات تصميم اﻟمشروعات اﻟمقترحﺔ االمتثال ﻟمعايير االنﺑعاث في اﻟهواء اﻟتي حددتها األردن (وفقًا ﻟمعيار)JS 1189-2006 :
وتوجيهات  IFC EHSﻟمحطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ (تورﺑينات االحتراق :األﺳقف اﻟهوائيﺔ غير اﻟمتدهورة) .وفيما يتعلق ﺑتوجيه االنﺑعاثات
اﻟصناعيﺔ اﻟتاﺑع ﻟلمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ،فإن اﻟمشروع متوافق ﻟلتشغيل ﺑاﻟغاز ،وﻟﻛن أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين قد تتجاوز معيار  IEDتحت تشغيل LDO
االحتياطي.
الجدول  17-5ضمانات انبعاثات المشروع مقابل معايير/توجيهات االنبعاثات

الوقود

الغاز الطبيعي
(الوقود
الرئيسي)

زيت الديزل
الخفيف (الوقود
االحتياطي)

%100

%100

معيار
االنبعاثات
األردني

معيار انبعاثات
المفوضية األروبية
الغاز
الطبيعي

التحميل
اﻟوحدة
مدخنة
()HRSG
الرئيسية

ملغم/متر3

عادي
74
50

عادي

الغاز
الطبيعي
ملغم/متر3

زيت
الديزل
الخفيف
عادي

عادي
1,500
-

50
-

50
-

51
-

152
50

15

20

-

100

100

-

-

-

غير مض َّمن

6,500

-

-

-

*

أﻛاﺳيد اﻟنيتروجينمثل ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين

25

74

1,500

50

50

51

152

PM10

50

50

-

-

-

-

50

15

20

-

100

100

-

-

-

غير مض َّمن

6,500

-

-

-

*

أﻛاﺳيد اﻟنيتروجينمثل ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين
PM10
ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

25
50

ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
المدخنة
الجانبية

عادي

ملغم/متر3

ملغم/متر3

ملغم/متر3

زيت
الديزل
الخفيف

توجيه انبعاثات
IFC EHS

ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون
ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت

* اﺳتنادًا إﻟى مﺳتوى اﻟﻛﺑريت في اﻟوقود (< %1ﻛﺑريت ﻟـ )NDA
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وقد تم تقييم األثر اﻟمحتمل ﻟلمنشأة اﻟمقترحﺔ على نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحلي ﺑاﺳتخدام ﺑرنامج ( Breeze AERMOD7اﻹصدار  7.10وإصدار
وﻛاﻟﺔ حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ األمريﻛيﺔ  ،)15181وهو نموذج انتشار من جيل جديد يتضمن أحدث ما تم اﻟوصول إﻟيه في فهم طﺑقﺔ اﻟحدود اﻟجويﺔ.
وفيما يلي مصادر االنﺑعاثات اﻟرئيﺳيﺔ في اﻟموقع:



ثﻼث مداخن رئيﺳيﺔ مرتﺑطﺔ ﺑموﻟد ﺑخار يعمل ﺑاﺳتخﻼص اﻟحرارة؛
ثﻼث مداخن جانﺑيﺔ.

تجدر اﻹشارة إﻟى أن أي تورﺑين يطلق االنﺑعاثات إما من اﻟمدخنﺔ اﻟرئيﺳيﺔ أو من اﻟمدخنﺔ اﻟجانﺑيﺔ؛ وﻟيس من ﻛليهما معًا .وقد قدمت اﻟشرﻛﺔ
اﻟمصنعﺔ ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاءات ﺑيانات االنﺑعاثات واﻟمداخن وال ﺳيما تلك اﻟمرتﺑطﺔ ﺑتصميم اﻟمشروع األخير ،فيما يتعلق
ﺑخصائص اﻟمداخن ومعدالت االنﺑعاثات اﻟمتوقعﺔ ﻟﻛل نوع من أنواع اﻟوقود.
في حاالت تشغيل اﻟمشروع اﻟعاديﺔ ،ﺳتﻛون اﻟملوثات األﺳاﺳيﺔ اﻟناشئﺔ من احتراق اﻟغاز اﻟطﺑيعي واﻟمنﺑعثﺔ عﺑر موﻟد اﻟﺑخار اﻟذي يعمل
ﺑاﺳتخﻼص اﻟحرارة/اﻟمداخن اﻟجانﺑيﺔ هي ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين (أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ﻛثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين) وأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون.
في حاﻟﺔ فشل اﻹمداد ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي أو إذا ﻟزم إجراء أنشطﺔ صيانﺔ ،ﺳتعمل اﻟمحطﺔ ﺑزيت اﻟوقود اﻟمقطر اﻟخفيف ( )LDOذي اﻟمحتوى
اﻟمنخفض من اﻟﻛﺑريت ﻛاحتياطي ﻟلمحطﺔ ،مما ﺳيؤدي إﻟى انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت ( )SO2واﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ (اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ )10
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى أﻛﺳيد اﻟنيتروجين وأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون.
مدخﻼت اﻟنموذج
ﻟقد تحقق اﻟفريق اﻟفني ﻟدى أﻛوا ﺑاور من جميع اﻟمدخﻼت اﻟنموذجيﺔ قﺑل تضمينها في اﻟنموذج .وتقوم مدخﻼت اﻟنموذج على ﺑيانات اﻟتصميم وفقًا
ﻟمواصفات اﻟماﻟك اﻟفنيﺔ ومواصفات اﻟشرﻛات اﻟمصنعﺔ ﺑما يتماشى مع نوع اﻟوقود .وقد تم اﻟتأﻛد من أن معدالت االنﺑعاث اﻟنموذجيﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد
اﻟﻛﺑريت ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟوقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف تﺳتند إﻟى نﺳﺑﺔ  %1من محتوى اﻟﻛﺑريت .ويﺳتند ارتفاع اﻟمداخن إﻟى خصائص االنتشار اﻟنموذجي
ﻟلمعدات ووفقًا ﻟتوصيات اﻟشرﻛات اﻟمصنعﺔ .وﻟم يتم إدراج تحﺳين ارتفاع اﻟمداخن ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟتصميم اﻟمشروع في نطاق هذا اﻟتقييم أو نموذج
انتشار االنﺑعاثات ذي اﻟصلﺔ.
الجدول  18-5بيانات مدخالت نمذجة االنبعاثات – مداخن مولد البخار الذي يعمل باستخالص الحرارة
القيمة المميزة/الوقود

زيت الديزل الخفيف

الغاز الطبيعي

ارتفاع اﻟمدخنﺔ (متر)

60.0

قطر اﻟمدخنﺔ (متر)

4.8

درجﺔ اﻟحرارة (ﻛلفن)

392

427

معدل اﻟتدفق اﻟفعلي (متر مﻛعب فعلي/اﻟثانيﺔ)

446

492

ﺳرعﺔ انطﻼق االنﺑعاث (متر/اﻟثانيﺔ)

24.7

27.2

معدل االنبعاث (غرام/الثانية)
8.6

45.2

-

1.8

ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

8.3

6.7

ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت

-

193

أﻛﺳيد اﻟنيتروجين
PM10
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الجدول  19-5بيانات مدخالت نمذجة االنبعاثات – المداخن الجانبية
القيمة المميزة/الوقود

زيت الديزل الخفيف

الغاز الطبيعي

ارتفاع اﻟمدخنﺔ (متر)

45.0

قطر اﻟمدخنﺔ (متر)

5.4

درجﺔ اﻟحرارة (ﻛلفن)

832

831

معدل اﻟتدفق اﻟفعلي (متر مﻛعب فعلي/اﻟثانيﺔ)

947

957

ﺳرعﺔ انطﻼق االنﺑعاث (متر/اﻟثانيﺔ)

41.4

41.8

معدل االنبعاث (غرام/الثانية)
8.6

45.2

-

1.8

ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

8.3

6.7

ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت

-

193

أﻛﺳيد اﻟنيتروجين
PM10

ﻟقد أجريت نمذجﺔ االنتشار اﺳتنادًا إﻟى ﺑيانات األرصاد اﻟجويﺔ على مدى ثﻼث ﺳنوات من عمان ﻟلﺳيناريوهات اﻟتاﻟيﺔ.
الجدول  20-5سيناريوهات نمذجة االنبعاثات
السيناريو

الوقود

الملوثات

الوضع التشغيلي

انبعاثات عبر

اﻟﺳيناريو 1

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

أﻛﺳيد اﻟنيتروجين ،أول أﻛﺳيد
اﻟﻛرﺑون

مرﻛب

اﻟمداخن اﻟرئيﺳيﺔ

اﻟﺳيناريو 2

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

أﻛﺳيد اﻟنيتروجين ،أول أﻛﺳيد
اﻟﻛرﺑون

ﺑﺳيط

اﻟمداخن اﻟجانﺑيﺔ

اﻟﺳيناريو 3

زيت اﻟديزل
اﻟخفيف

أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ،أول أﻛﺳيد
اﻟﻛرﺑون ،ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت،
اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ 10

مرﻛب

اﻟمداخن اﻟرئيﺳيﺔ

اﻟﺳيناريو 4

زيت اﻟديزل
اﻟخفيف

أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ،أول أﻛﺳيد
اﻟﻛرﺑون ،ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت،
اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ 10

ﺑﺳيط

اﻟمداخن اﻟجانﺑيﺔ

ملحوظﺔ :ﻟقد عمل ﻛل ﺳيناريو نمذجﺔ على نمذجﺔ إﺳهام عمليات اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ .وتﺳتند اﻟترﻛزات اﻟطﺑيعيﺔ ﻟلهواء اﻟمحيط إﻟى ﺑيانات اﻟرصد
اﻟتي تم جمعها في اﻟمرحلﺔ األﺳاﺳيﺔ .وقد وضع هذا في عين االعتﺑار في تقييم تراﻛمي ،وذﻟك ﺑإضافﺔ إﺳهامات عمليات اﻟمشاريع إﻟى اﻟقيمﺔ
األﺳاﺳيﺔ.
ﻟقد تم إجراء اﻟنمذجﺔ اﺳتنادًا إﻟى ﺑيانات األرصاد اﻟجويﺔ اﻟتي ﻛانت تتﻛرر ﻛل ﺳاعﺔ على مدى ثﻼث ﺳنوات ( )2013-2015ﺑهدف األخذ في
اﻟحﺳﺑان اﻟتغيرات اﻟﺳنويﺔ واﻟحد من تأثير أيﺔ أحوال جويﺔ اﺳتثانيﺔ .ﻛما أخذ اﻟنموذج ﺑعين االعتﺑار تأثيرات اﻟمﺑاني وطﺑيعﺔ األرض.
وتم تحديد ﺑعض اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟتي يُرجح أن يتأثر اﻟناس فيها على نحو منتظم ﻟفترات ممتدة (مثل اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ) .يعرض اﻟجدول  3.2واﻟشﻛل
 3.4موقع اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ اﻟمنعزﻟﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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الجدول  21-5موقع المستقبالت الحساسة
المعرف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المستق ِّبل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑل ﺳﻛني ﻟلموقع اﻟمقترح (اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ
أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات
مصانع اﻟصلب
مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي

النوع
تجاري
ﺳﻛني
ثقافي
ﺳﻛني
زراعيﺔ
صناعي
صناعي
تعليمي
ﺳﻛني
ترفيهي
ﺳﻛني
صناعي

قرب الموقع لمنطقة مبنى المحطة المقترحة
 0.2ﻛم نحو اﻟجنوب
 0.25ﻛم نحو اﻟشمال
 0.5ﻛم نحو اﻟجنوب-اﻟجنوب اﻟشرقي
 0.65ﻛم نحو اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 1ﻛم نحو اﻟجنوب اﻟشرقي
 1.5ﻛم نحو اﻟغرب
 1.7ﻛم نحو اﻟجنوب اﻟشرقي
 1.75ﻛم نحو اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 1.7ﻛم نحو اﻟشمال اﻟغرﺑي
 2.5ﻛم نحو اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 4.1ﻛم نحو اﻟجنوب اﻟغرﺑي
 5ﻛم نحو اﻟشمال اﻟشرقي

الشكل  5-5مواقع المستقبالت الحساسة

ﻟقد تم توقع ترﻛزات اﻟملوثات في ﻛﻼ موقعي اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمنعزﻟﺔ وفي أنحاء شﺑﻛﺔ إحداثيﺔ ديﻛارتيﺔ على امتداد  8في  6ﻛيلومترات ﺑتحليل 100
متر.
يعرض اﻟملحق  1تقرير نمذجﺔ انتشار االنﺑعاثات ﺑاﻟﻛامل ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ترﻛزات االنﺑعاثات اﻟمتوقعﺔ في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ ومواقع انتشار
االنﺑعاثات.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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ملخص اﻟنتائج  -اﻟتشغيل اﻟعادي (ﺳيناريو )1
الجدول  22-5الحد األقصى لتركزات ثاني أكسيد النيتروجين المتوقعة  -الغاز الطبيعي ،الدورة المركبة (ميكروغرام/متر مكعب)
المستقبِّل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑل ﺳﻛني ﻟلموقع اﻟمقترح (اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ
أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات
مصانع اﻟصلب
مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي
الحد األقصى إلسهام العمليات
معيار نوعية الهواء
إسهام العمليات حسب %العمر في معيار نوعية الهواء*

المتوسط السنوي
0.26
0.27
0.65
0.32
0.41
0.17
0.37
0.10
0.14
0.051
0.041
0.13

متوسط  24ساعة
0.83
0.71
1.6
1.0
1.0
0.70
0.87
0.35
0.77
0.19
0.15
0.39

متوسط  1ساعة
4.3
3.8
6.0
5.6
3.5
3.0
4.6
2.1
3.2
2.2
1.8
1.9

0.65
40
1.6%

1.6
145
1.1%

6.0
200
3.0%

*يرتﺑط معيار نوعيﺔ اﻟهواء ﺑأﻛثر معايير نوعيﺔ اﻟهواء صرامﺔ في ﻛل من األردن و WHOواﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ.
الشكل  6-5المتوسط السنوي لتركزات ثاني أكسيد النيتروجين المتوقعة (ميكروغرام/متر مكعب) – السيناريو 1

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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الشكل  7-5متوسط  24ساعة للحد األقصى من تركزات ثاني أكسيد النيتروجين المتوقعة (ميكروغرام/متر مكعب) – السيناريو 1

الشكل  8-5متوسط  1ساعة للحد األقصى من تركزات ثاني أكسيد النيتروجين المتوقعة (ميكروغرام/متر مكعب) – السيناريو 1

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلتشغيل اﻟعادي ﺑاﺳتخدام اﻟغاز اﻟطﺑيعي في وضع اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ (اﻟﺳيناريو  ،)1تتوقع دراﺳﺔ اﻟنماذج أن تﻛون ترﻛزات اﻟملوثات
األرضيﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ اﻟمنمذجﺔ وترﻛيزات مﺳتوى األرض اﻟقصوى متطاﺑقﺔ مع ﻛافﺔ معايير نوعيﺔ اﻟهواء
نظرا النخفاض اﻟترﻛزات
اﻟمحيط اﻟمنطﺑقﺔ في األردن ومؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ واﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ،ويعتﺑر خطر حدوث تجاوز
خطرا مهمﻼًً ،
ً
تضررا ،ﺳيﻛون إﺳهام عمليات اﻟمشروع أقل
اﻟطﺑيعيﺔ اﻟمرصودة ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين (وفقًا ﻟلقﺳم األﺳاﺳي) .وفي اﻟمﺳتقﺑل اﻟنموذجي األﻛثر
ً
من  %3من أﻛثر معايير اﻟهواء اﻟمحيط صرامﺔ ،حﺳب اﻟحاﻟﺔ األﺳوأ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين.
الجدول  23-5الحد األقصى لتركزات أول أكسيد الكربون المتوقعة  -الغاز الطبيعي ،الدورة المركبة (ميكروغرام/متر مكعب)
المستق ِّبل

متوسط  8ساعات
5.8
4.0
7.2
6.9
5.6
3.6

متوسط  1ساعة
11.7
10.4
16.3
15.2
9.5
8.1

مصانع اﻟصلب

5.1

12.7

مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي
الحد األقصى إلسهام العمليات
معيار نوعية الهواء
إسهام العمليات حسب %العمر في معيار نوعية الهواء*

2.4
5.2
1.3
1.1
1.7

5.7
8.7
5.9
4.9
5.1

7.2
9,920
%0.073

16.3
28,708
%0.057

مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑل ﺳﻛني ﻟلموقع اﻟمقترح (اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ
أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات

*يرتﺑط معيار نوعيﺔ اﻟهواء ﺑأﻛثر معايير نوعيﺔ اﻟهواء صرامﺔ في ﻛل من األردن ومؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ واﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ.

تضررا أقل من %0.1
تنخفض آثار اﻟتشتت ألول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون حال ﻛون إﺳهام عمليات اﻟمحطات اﻟمتوقعﺔ في اﻟمﺳتقﺑل اﻟنموذجي األﻛثر
ً
ألول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون؛ وﻟذا ،فهي تعتﺑر مهملﺔ .ﻛما أن ترﻛزات اﻟقيمﺔ األﺳاﺳيﺔ ألول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون منخفضﺔ ﻟلغايﺔ ومن ثم ﺳيﺳهل توافق اآلثار
اﻟتراﻛميﺔ ﻟﻛافﺔ اﻟمعايير اﻟمطلوﺑﺔ.
ملخص اﻟنتائج  -اﻟتشغيل ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي  -اﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ (اﻟﺳيناريو )2
نظرا ﻟلتشتت اﻟمعزز؛ اﻟذي يرجع
وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلتشغيل أحادي اﻟدورة عن طريق اﻹشعال ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي ،ﺳيتم تقليل اآلثار اﻟمتوقعﺔ ﺑشﻛل أﻛﺑر
ً
ﺑصورة أﺳاﺳيﺔ إﻟى درجﺔ حرارة خروج عمود اﻟدخان.
مﻼحظﺔ :ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟنتائج اﻟﺳيناريوهات األخرى ﻛاملﺔ (اﻹﺳهامات اﻟتنﺑؤيﺔ في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟنموذجيﺔ ومواقع تشتت االنﺑعاثات) انظر اﻟملحق 1

ﻟﻼطﻼع على دراﺳﺔ نمذجﺔ انﺑعاثات اﻟهواء ﻛاملﺔ.
ملخص اﻟنتائج  -اﻟتشغيل ﺑزيت اﻟديزل اﻟخفيف  -اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ واﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ (اﻟﺳيناريوهان  3و)4
يقتصر تشغيل اﻟمشروع ﺑزيت اﻟديزل اﻟخفيف ( )LDOعلى اﻟحاالت اﻟطارئﺔ ،اﻟتي يحدث فيها انقطاع اﻹمداد ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي .ووفقًا التفاق شراء
اﻟطاقﺔ ،يقتصر اﻟتشغيل ﺑزيت اﻟديزل اﻟخفيف على مدة أقصاها  40يو ًما في اﻟﺳنﺔ ( 960ﺳاعﺔ) ،شرط أال يتجاوز اﻟتشغيل  7أيام متتاﻟيﺔ.
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلتشغيل ﺑزيت اﻟديزل اﻟخفيف ﺳواء ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ أو اﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ ،تﻛون اﻟترﻛزات اﻟمتوقعﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين وأول أﻛﺳيد
خطرا مهمﻼً .وفيما
اﻟﻛرﺑون واﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ  10في مواقع اﻟمﺳتقﺑﻼت متطاﺑقﺔ مع معايير نوعيﺔ اﻟهواء ذات اﻟصلﺔ ،ويعتﺑر خطر حدوث تجاوز
ً
يلي وصف اﻟترﻛزات اﻟمتوقعﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت عند اﻟتشغيل ﺑزيت اﻟديزل اﻟخفيف.
انظر اﻟجداول اﻟتاﻟيﺔ ﻟلترﻛزات اﻟمتوقعﺔ في مواقع اﻟمﺳتقﺑﻼت عند اﻟتشغيل ﺑزيت اﻟديزل اﻟخفيف ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ .اﻟرجاء مﻼحظﺔ أنه عند
اﻟتشغيل ﺑاﻟدورة اﻟﺑﺳيطﺔ ،تنخفض آثار وقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف ﺑدرجﺔ ﻛﺑيرة في جميع اﻟملوثات.
الجدول  24-5الحد األقصى لتركزات ثاني أكسيد النيتروجين المتوقعة  -التركزات – زيت الديزل الخفيف ،الدورة المركبة (ميكروغرام/متر
مكعب)
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المستقبِّل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑل ﺳﻛني ﻟلموقع اﻟمقترح
(اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
اﻟمرﻛزيﺔ
أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات
مصانع اﻟصلب
مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي
الحد األقصى إلسهام العمليات
معيار نوعية الهواء
إسهام العمليات حسب %العمر في معيار
نوعية الهواء *

المتوسط السنوي
1.1

متوسط  24ساعة
3.4

متوسط  1ساعة
17.9

1.1

2.8

15.6

2.8

6.9

26.3

1.3

4.2

24.6

1.84
0.73
1.6
0.43
0.61
0.24
0.19
0.60
2.8
40

4.7
3.2
3.8
1.6
3.5
0.87
0.66
1.9
6.9
145

16.2
14.1
20.9
8.9
15.1
7.1
8.1
8.8
26.3
200

%6.9

%4.8

%13.2

*يرتﺑط معيار نوعيﺔ اﻟهواء ﺑأﻛثر معايير نوعيﺔ اﻟهواء صرامﺔ في ﻛل من األردن و WHOواﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ.
الجدول  25-5الحد األقصى لتركزات أول أكسيد الكربون المتوقعة  -زيت الديزل الخفيف ،الدورة المركبة (ميكروغرام/متر مكعب)
المستقبِّل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑل ﺳﻛني ﻟلموقع اﻟمقترح (اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ
أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات
مصانع اﻟصلب
مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي
الحد األقصى إلسهام العمليات
معيار نوعية الهواء
إسهام العمليات حسب %العمر في معيار نوعية الهواء*

متوسط  8ساعات
3.7
2.6
4.9
4.5
4.0
2.6
3.7
1.7
3.7
0.90
0.73
1.2
4.9
9,920
%0.049

متوسط  1ساعة
7.5
6.6
11.1
10.4
6.8
5.9
8.8
3.7
6.3
3.0
3.4
3.7
11.1
28,708
%0.039

*يرتﺑط معيار نوعيﺔ اﻟهواء ﺑأﻛثر معايير نوعيﺔ اﻟهواء صرامﺔ في ﻛل من األردن و WHOواﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ.

الجدول  26-5الحد األقصى لتركزات المواد الجسيمية
مكعب)

المتوقعة10

المستقبِّل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑل ﺳﻛني ﻟلموقع اﻟمقترح (اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ

 التركزات – زيت الديزل الخفيف ،الدورة المركبة (ميكروغرام/مترالمتوسط السنوي
0.061
0.063
0.16
0.076

متوسط  24ساعة
0.38
0.31
0.78
0.47
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أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات
مصانع اﻟصلب
مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي
الحد األقصى إلسهام العمليات
معيار نوعية الهواء
إسهام العمليات حسب %العمر في معيار نوعية الهواء*

0.10
0.041
0.092
0.024
0.034
0.013
0.011
0.034
0.16

0.53
0.36
0.43
0.18
0.39
0.10
0.074
0.21
0.78

40
%0.39

50
%1.6

*يرتﺑط معيار نوعيﺔ اﻟهواء ﺑأﻛثر معايير نوعيﺔ اﻟهواء صرامﺔ في ﻛل من األردن و WHOواﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ.

إذا افترضنا أن قيمﺔ جميع اﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ هي (مواد جﺳيميﺔ ،)2.5يﻛون أقصى ترﻛز عمليات اﻟمتوﺳط اﻟﺳنوي في اﻟمﺳتقﺑل اﻟمتضرر على
اﻟمدى اﻟطويل (أي اﻟﺳﻛني) ﺑنﺳﺑﺔ  %0.51من اﻟمعيار األردني اﻟﺳنوي اﻟذي نص على أن تﻛون اﻟنﺳﺑﺔ  15ميﻛروغرام/اﻟمتر اﻟمﻛعب
و %0.30من اﻟقيمﺔ اﻟقصوى اﻟتي وضعتها اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ﺑنﺳﺑﺔ  25ميﻛروغرام/متر مﻛعب .ويﻛون أقصى ترﻛز عمليات متوﺳط 24
ﺳاعﺔ ﺑنﺳﺑﺔ  %1.2من معيار نوعيﺔ اﻟهواء األردني اﻟمحدد ﺑنﺳﺑﺔ  65ميﻛروغرام/متر مﻛعب .وعلى هذا األﺳاس ،ﺳيﻛون أثر انﺑعاثات اﻟمواد
أثرا مهمﻼً.
اﻟجﺳيميﺔ ً 2.5
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الجدول  27-5الحد األقصى لتركزات ثاني أكسيد الكبريت المتوقعة  -التركزات – زيت الديزل الخفيف ،الدورة المركبة (ميكروغرام/متر
مكعب)
المستقبِّل

المتوسط
السنوي
6.6
6.8
16.9
8.2
11.2
4.5
10.0
2.6
3.7
1.4
1.2
3.7
16.9

متوسط 24
ساعة
41.8
34.0
84.9
51.4
57.9
38.8
46.9
19.8
43.0
10.7
8.1
23.3
84.9

متوسط 1
ساعة
219
191
322
301
198
173
256
109
184
86.3
98.6
108
322

مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
أقرب مﺳتقﺑل ﺳﻛني ﻟلموقع اﻟمقترح (اﻟهاشميﺔ)
مقﺑرة اﻟزرقاء
ﺳﻛن اﻟمهندﺳين ﻟشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ
أراضي زراعيﺔ
مصفاة ﻟلﺑتروﻛيماويات
مصانع اﻟصلب
مرﻛز تعليمي
ﻛتلﺔ ﺳﻛنيﺔ (اﻟهاشميﺔ)
ملعب رياضي
شمال اﻟزرقاء (ﺳﻛني)
مرافق معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي
الحد األقصى إلسهام العمليات
معيار نوعية الهواء
350
125
114
إسهام العمليات حسب %العمر في معيار نوعية الهواء
%92.0
%67.9
%14.8
يُقدر متوﺳط  10دقائق ﺑضرب متوﺳط  1ﺳاعﺔ في  1.34ﻛما هو موصى ﺑه في توجيه وﻛاﻟﺔ اﻟﺑيئﺔ اﻟﺑريطانيﺔ.

متوسط 10
دقائق (أ)
293
256
431
404
266
231
342
146
247
116
132
145
431
500
%86.3

الشكل  9-5المتوسط السنوي لتركزات ثاني أكسيد الكبريت المتوقعة (ميكروغرام/متر مكعب) – السيناريو 3

الشكل  10-5متوسط  24ساعة لتركزات ثاني أكسيد الكبريت المتوقعة (ميكروغرام/متر مكعب) – السيناريو 3
مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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الشكل  11-5متوسط  1ساعة لتركزات ثاني أكسيد الكبريت المتوقعة (ميكروغرام/متر مكعب) – السيناريو 3

تعد اﻟترﻛزات اﻟقصوى اﻟمتوقعﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت ذات خطر محتمل ،وال ﺳيما فيما يتعلق ﺑاآلثار قصيرة اﻟمدى (على مدى فترات في متوﺳط
 1ﺳاعﺔ و 10دقائق) ،حيث يصل إﺳهام ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت إﻟى  %92من معيار اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ﻟفترة  1ﺳاعﺔ في اﻟمﺳتقﺑل اﻟنموذجي
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تضررا (مقﺑرة اﻟزرقاء) .وفيما يتعلق ﺑاﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ األقرب ،فاألثر خطير ،وﻟﻛن تم تخفيضه من إﺳهام هذه اﻟنﺳﺑﺔ اﻟمئويﺔ وﻟيس من
األﻛثر
ً
اﻟمرجح اﻹخﻼل ﺑمعايير/توجيهات نوعيﺔ اﻟهواء.
في ظل اﻟﺳيناريوهات اﻟنموذجيﺔ األﺳوأ حاﻟﺔ ،هناك تجاوزات محتملﺔ ﻟمعيار اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ في متوﺳط  1ﺳاعﺔ (في اﻟمﺳتقﺑل األﺳوأ حاﻟﺔ
وفي ظل اﻟظروف اﻟجويﺔ األﺳوأ حاﻟﺔ اﺳتنادًا إﻟى ﺑيانات األرصاد اﻟجويﺔ على مدى  3ﺳنوات) .مع ذﻟك ،تﺳمح معايير اﻟلجنﺔ األوروﺑيﺔ ﺑتجاوز
هذا اﻟمعيار حتى  24مرة ﺳنويًا .وﺑنا ًء على االﺳتخدام غير اﻟمحتمل ﻟوقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف ( )LODألﻛثر من  500ﺳاعﺔ ﺳنويًا ،من غير
اﻟمتوقع إﻟى حد ﻛﺑير أن يتم تجاوز معيار اﻟلجنﺔ األوروﺑيﺔ .وتجدر اﻹشارة ﻛذﻟك إﻟى أن اﻟمعايير األردنيﺔ مﺳتوفاة في ﻛافﺔ اﻟظروف.
ﺑنا ًء على محتوى اﻟﻛﺑريت في اﻟوقود اﻟذي يتم توصيله ،هناك ﺑعض اﻟظروف اﻟتي ﺳتتلقى فيها مواقع اﻟ ُمﺳتقﺑﻼت اﻟمنمذجﺔ مﺳاهمﺔ عمليﺔ تفوق
 %25في اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ مقارنﺔ ﺑمعايير اﻟهواء األﻛثر صرامﺔ ،ويرجع اﻟﺳﺑب األﺳاﺳي في ذﻟك إﻟى قرب اﻟمﺳتقﺑﻼت من اﻟمشروع .وﺑصفﺔ
عامﺔ ،هناك حاالت قليلﺔ تﻛون فيها مﺳاهمﺔ ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت من اﻟعمليﺔ أﻛﺑر من  %25وفقًا ﻟلمعايير األردنيﺔ اﻟمحيطﺔ .وقد تحدث مثل هذه
اﻟمواقف أثناء اﻟتشغيل ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ ،حيث تﻛون نﺳﺑﺔ محتوى اﻟﻛﺑريت في زيت اﻟديزل اﻟخفيف أقل من أو تﺳاوي .%0.4
يرجع ﺳﺑب إﺳهامات اﻟعمليات هذه من ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت في اﻟمقام األول إﻟى قرب اﻟمﺳتقﺑﻼت ﻟلمشروع .ﺑيد أنه في اﻟواقع ،ﺳيوفر اﻟمشروع
ﻛﺑيرا في آثار ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت إذا ما قورن ذﻟك ﺑمحطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ
اﻟمقترح ﻟلتورﺑين اﻟغازي ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ تخفيضًا
ً
اﻟتي ﻛانت تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل (أُغلقت في شهر ﻛانون األول  ،)2015اﻟتي عملت ﺑﻛامل طاقتها ﺑوقود ﺑلغت نﺳﺑﺔ محتوى اﻟﻛﺑريت فيه نحو
 .%4ومن هنا ،يُتوقع حدوث تحﺳن ﻛﺑير في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ مقارنﺔ ﺑحاالت ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت قﺑل اﻟحاﻟيﺔ.
ينﺑغي اﻟتأﻛيد على أن جميع اﻟنتائج اﻟنموذجيﺔ تقوم على اﻟظروف األﺳوأ حاﻟﺔ ﻟلمواقع اﺳتنادًا إﻟى ﺑيانات األرصاد اﻟجويﺔ على مدى  3ﺳنوات.
ومن ثم يعرض اﻟنموذج اﻟحاﻟﺔ األﺳوأ اﻟمتوقعﺔ في  1095يو ًما ،ﺑنا ًء على مدخﻼت ﺑيانات األرصاد اﻟجويﺔ .ويؤ َّﻛد مرة أخرى على أن اﻟتشغيل
ﺑزيت اﻟديزل اﻟخفيف يقتصر على األغراض االحتياطيﺔ فقط ويجب أن يقتصر اﺳتخدامه على مدة أقصاها  40يو ًما في اﻟﺳنﺔ في أﺳوأ اﻟحاالت.
نظرا ﻟﺑيانات رصد اﻟقيمﺔ األﺳاﺳيﺔ اﻟتي تشير إﻟى أن ترﻛزات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت اﻟحاﻟيﺔ منخفضﺔ نﺳﺑيًا ،فيُعتﺑر حدوث تجاوز ﻟمعايير نوعيﺔ
ً
أمرا غير محتمل .ﺑيد أنه قد يحدث إخﻼل ﺑمعيار اﻟﺳاعﺔ اﻟواحدة قصير اﻟمدى ( %104.7من
اﻟهواء ذات اﻟصلﺔ في موقع اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ ً
اﻟمعيار) في أحد اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟنموذجيﺔ اﻟمجاورة (مقﺑرة اﻟزرقاء) ﺑآثار تراﻛميﺔ في اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ.
ﺑنا ًء على عﻼقﺔ انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت ومحتوى اﻟﻛﺑريت في اﻟوقود ،تم إجراء تحليل آخر ﻟتحديد مﺳتوى اﻟﻛﺑريت اﻟذي يحقق االمتثال
اﻟﻛامل ﻟمعايير نوعيﺔ اﻟهواء األﻛثر صرامﺔ .يوضح اﻟتحليل اﻟتاﻟي ترﻛز ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟنموذجيﺔ األﺳوأ حاﻟﺔ فيما يتعلق
ﺑوقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف اﻟذي تتراوح نﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑريت فيه من  %0.9إﻟى .%0.1

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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الجدول  28-5المستقبل النموذجي األسوأ حالة بنا ًء على محتوى الكبريت المتغير في الوقود
المتوسط السنوي

 %0.9من الكبريت

 %0.8من الكبريت

 %0.7من الكبريت

 %0.6من الكبريت

 %0.5من الكبريت

 %0.4من الكبريت

 %0.3من الكبريت

 %0.2من الكبريت

 %0.1من الكبريت

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

معيار نوعيﺔ اﻟهواء

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات

6.8

15.2

6.2

13.5

5.5

11.8

4.8

10.1

4.1

8.5

3.4

6.8

2.7

5.1

2.1

3.4

1.4

1.7

%5.96

%13.33

%5.44

%11.84

%4.82

%10.35

%4.21

%8.86

%3.60

%7.46

%2.98

%5.96

%2.37

%4.47

%1.84

%2.98

%1.23

%1.49

اﻟترﻛزات اﻟطﺑيعيﺔ

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع

27.1

35.5

26.5

33.8

25.8

32.1

25.1

30.4

24.4

28.8

23.7

27.1

23

25.4

22.4

23.7

21.7

22

%23.80

%31.20

%23.20

%29.70

%22.60

%28.20

%22.00

%26.70

%21.40

%25.20

%20.80

%23.70

%20.20

%22.30

%19.60

%20.80

%19.00

%19.30

نوع اﻟتشغيل

اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات ( %من
معيار نوعيﺔ اﻟهواء)

اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع (%
من معيار نوعيﺔ اﻟهواء)
متوسط  24ساعة

 %0.9من الكبريت

 %0.8من الكبريت

 %0.7من الكبريت

 %0.6من الكبريت

 %0.5من الكبريت

 %0.4من الكبريت

 %0.3من الكبريت

 %0.2من الكبريت

 %0.1من الكبريت

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

معيار نوعيﺔ اﻟهواء

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات

35

76.4

31.5

67.9

28

59.4

24.5

50.9

21

42.4

17.5

33.9

14

25.5

10.5

17

7

8.5

%28.00

%61.12

%25.20

%54.32

%22.40

%47.52

%19.60

%40.72

%16.80

%33.92

%14.00

%27.12

%11.20

%20.40

%8.40

%13.60

%5.60

%6.80

اﻟترﻛزات اﻟطﺑيعيﺔ

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

1.56

اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع

36.6

77.9

33.1

69.4

29.6

61

26.1

52.5

22.6

44

19.1

35.5

15.6

27

12.1

18.5

8.6

10

%29.30

%62.30

%26.40

%55.60

%23.60

%48.80

%20.80

%42.00

%18.00

%35.20

%15.20

%28.40

%12.40

%21.60

%9.60

%14.80

%6.80

%8.00

نوع اﻟتشغيل

اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات ( %من
معيار نوعيﺔ اﻟهواء)

اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع (%
من معيار نوعيﺔ اﻟهواء)
متوسط  1ساعة
نوع اﻟتشغيل
معيار نوعيﺔ اﻟهواء
اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات
اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات ( %من
معيار نوعيﺔ اﻟهواء)

 %0.9من الكبريت

 %0.8من الكبريت

 %0.7من الكبريت

 %0.6من الكبريت

 %0.5من الكبريت

 %0.4من الكبريت

 %0.3من الكبريت

 %0.2من الكبريت

 %0.1من الكبريت

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

145.2

289.7

130.7

257.5

116.2

225.3

101.7

193.1

87.1

160.9

72.6

128.7

58.1

96.6

43.6

64.4

29

32.2

%41.49

%82.77

%37.34

%73.57

%33.20

%64.37

%29.06

%55.17

%24.89

%45.97

%20.74

%36.77

%16.60

%27.60

%12.46

%18.40

%8.29

%9.20
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اﻟترﻛزات اﻟطﺑيعيﺔ

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

40.6

اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع

185.8

330.3

171.3

298.1

156.8

265.9

142.3

233.7

127.7

201.5

113.2

169.3

98.7

137.2

84.2

105

69.6

72.8

%53.10

%94.40

%48.90

%85.20

%44.80

%76.00

%40.60

%66.80

%36.50

%57.60

%32.30

%48.40

%28.20

%39.20

%24.00

%30.00

%19.90

%20.80

اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع (%
من معيار نوعيﺔ اﻟهواء)
متوسط  10دقائق

 %0.9من الكبريت

 %0.8من الكبريت

 %0.7من الكبريت

 %0.5من الكبريت

 %0.6من الكبريت

 %0.4من الكبريت

 %0.3من الكبريت

 %0.2من الكبريت

 %0.1من الكبريت

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ

اﻟدورة
اﻟمرﻛﺑﺔ

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

194.6

388.1

175.1

345

155.7

301.9

136.2

258.8

116.8

215.6

97.3

172.5

77.8

129.4

58.4

86.3

38.9

43.1

اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات ( %من
معيار نوعيﺔ اﻟهواء)

%38.92

%77.62

%35.02

%69.00

%31.14

%60.38

%27.24

%51.76

%23.36

%43.12

%19.46

%34.50

%15.56

%25.88

%11.68

%17.26

%7.78

%8.62

اﻟترﻛزات اﻟطﺑيعيﺔ

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

54.404

249

442.5

229.5

399.4

210.1

356.3

190.6

313.2

171.2

270

151.7

226.9

132.2

183.8

112.8

140.7

93.3

97.5

%49.80

%88.50

%45.90

%79.90

%42.00

%71.30

%38.10

%62.60

%34.20

%54.00

%30.30

%45.40

%26.40

%36.80

%22.60

%28.10

%18.70

%19.50

نوع اﻟتشغيل
معيار نوعيﺔ اﻟهواء
اﻟحد األقصى ﻹﺳهام اﻟعمليات

اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع
اﻟحد األقصى ﻟلترﻛز اﻟﺑيئي اﻟمتوقع (%
من معيار نوعيﺔ اﻟهواء)

 :CCدورة مرﻛﺑﺔ
 :SCدورة ﺑﺳيطﺔ

مﻼحظﺔ :اﻟخﻼيا اﻟﺑرتقاﻟيﺔ تمثل مﺳاهمات اﻟعمليﺔ اﻟتي تزيد ﺑنﺳﺑﺔ أعلى من  %25عن أﻛثر معايير اﻟهواء اﻟمحيط صرامﺔ.
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يشير اﻟتحليل إﻟى أن امتثال وقود اﻟديزل اﻟخفيف اﻟمحتوي على نﺳﺑﺔ  %0.9من اﻟﻛﺑريت ﺳيتحقق في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمنمذجﺔ في ﻛافﺔ ظروف
اﻟتشغيل وفترات اﻟنمذجﺔ ،ﺑما في ذﻟك ترﻛيزات اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمرجعيﺔ.
ومع ذﻟك ،هناك مواقف حيث قد تؤدي مﺳاهمﺔ اﻟعمليﺔ ﺑوقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف إﻟى مﺳاهمﺔ > %25من محتوى ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت في
اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ عند اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمنمذجﺔ (ﺑنا ًء على أﻛثر معايير اﻟهواء اﻟمحيط صرامﺔ) .ومن اﻟمحتمل أن يحدث هذا مع وقود يحتوي على
اﻟﻛﺑريت ﺑنﺳﺑﺔ ≥  %0.3في جميع اﻟمراحل مرﻛﺑﺔ اﻟدورة ﻟمتوﺳط اﻟفترات  24ﺳاعﺔ وﺳاعﺔ واحدة و 10دقائق .وفيما يتعلق ﻟلعمليات ﺑﺳيطﺔ
اﻟدورة ،قد يحدث ذﻟك ﻟلوقود اﻟذي تزيد فيه نﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑريت عن أو تﺳاوي  %0.6ﻟمتوﺳط فترات ﺳاعﺔ واحدة و 10دقائق ،أو ﻟمحتوى اﻟﻛﺑريت
ﺑنﺳﺑﺔ ≥ %0.8في اﻟوقود ﻟمتوﺳط فترة  24ﺳاعﺔ .وفي اﻟمتوﺳط اﻟﺳنوي ،ﻟم يحدث أن زادت مﺳاهمﺔ اﻟعمليﺔ عن نﺳﺑﺔ .%25

انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة
قد تحدث انﺑعاثات من اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة نتيجﺔ نقل أو تخزين اﻟوقود اﻟﺳائل واﻟمذيﺑات واﻟدهانات واﻟمواد اﻟمتطايرة األخرى ﺑشﻛل
غير مﻼئم ،أو في حال وجود أي مصدر تنفيس ألﺑخرتها.
ﺳتتضمن اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ خزانات تخزين زيت اﻟديزل اﻟخفيف ومن اﻟمرجح أن تتطلب أنشطﺔ اﻟصيانﺔ اﻟعامﺔ هذه تخزين ﻛميات صغيرة جداً
من اﻟمواد اﻟمتطايرة األخرى .وعلى اﻟرغم من أنه ﻟن تتم االﺳتفادة من زيت اﻟديزل اﻟخفيف اﻟمخزن إال من خﻼل عمليﺔ تشغيل اﻟمعدات في
حاالت اﻟطوارئ ،فهناك احتمال وجود آثار ﻟرائحﺔ اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة ،وعلى وجه اﻟتحديد إذا ﻛانت هناك حاجﺔ ﻟتفريغ اﻟوقود ﺑواﺳطﺔ
شاحنﺔ صهريجيﺔ ،أو حيثما تﻛون أنظمﺔ اﺳتعادة اﻟﺑخار اﻟمثﺑتﺔ في اﻟخزانات غير فعاﻟﺔ .ومع ذﻟك ،قد يﻛون آثر مثل هذا اﻟحدث غير قاﺑل ﻟلتمييز
في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحليﺔ مقارنﺔ ﺑاﻟرائحﺔ اﻟموجودة في اﻟخلفيﺔ واﻟناﺑعﺔ من منشأة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمجاورة.
جدول  29-5نوعية الهواء  -حجم اآلثار التشغيلية
األثر

الحجم

األسباب

انﺑعاثات مداخن احتراق
اﻟغاز اﻟطﺑيعي

صغير سلبي

ﺳتشتمل اآلثار -دون تقنيات اﻟحد من اﻟتلوث -على آثار صغيرة قاﺑلﺔ ﻟلقياس عﺑر اﻟﺳقيفﺔ
اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ.

انﺑعاثات مداخن احتراق
زيت اﻟديزل اﻟخفيف

سلبي متوسط

ﺳتﺳفر اآلثار اﻟناجمﺔ عن احتراق وقود اﻟديزل اﻟخفيف إضافﺔ ترﻛزات ملوثﺔ -وال ﺳيما من
ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت -قاﺑلﺔ ﻟلقياس إﻟى اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ.

انﺑعاثات اﻟمرﻛﺑات
اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة

سلبية مهملة

ومن غير اﻟمحتمل أن يﻛون ﻟآلثار على نوعيﺔ اﻟهواء نتيجﺔ انﺑعاثات اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ
اﻟمتطايرة تأثيرا ً على اﻟمناطق خارج اﻟمحطﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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جدول  30-5نوعية الهواء  -أهمية اآلثار التشغيلية
األثر

الحجم

انﺑعاثات مداخن احتراق
اﻟغاز اﻟطﺑيعي

صغير ﺳلﺑي

انﺑعاثات مداخن احتراق
زيت اﻟديزل اﻟخفيف

ﺳلﺑي متوﺳط

انﺑعاثات اﻟمرﻛﺑات
اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

درجة الحساسية

خطورة األثر

المستق ِّبل
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

من مهمل إلى طفيف

متوﺳطﺔ
عاﻟيﺔ

طفيف
من طفيف إلى معتدل

منخفضﺔ

طفيف

متوﺳطﺔ
عاﻟيﺔ

متوسط
متوسط إلى كبير

منخفضﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوﺳطﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ

عاﻟيﺔ

طفيف

 5.7التخفيف

5.7.1

اإلنشاء

جدول 31-5
اإلصدار

تولد الغبار

نوعية الهواء  -اإلجراءات االحترازية واإلدارية خالل مرحلة اإلنشاء
تدابير تخفيف اآلثار واإلدارة
إجراء تقييم ﺑصري النﺑعاثات اﻟغﺑار يوميا ً واتخاذ اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟتقليل االنﺑعاثات ،أينما يُجرى تحديدها ﺑأنها زائدة.
تقيد ﺳرعﺔ اﻟمرﻛﺑات ﺑمقدار  20ﻛم /ﺳاعﺔ في اﻟطرق اﻟوعرة واﻟمناطق غير اﻟممهدة في اﻟموقع.
ﻟن يُﺳمح ﺑحرق اﻟنفايات في اﻟموقع خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء.
ترطيب اﻟطرق اﻟوعرة ﺑصورة منتظمﺔ ﺑاﺳتخدام شاحنات صهريجيﺔ ﻟنقل اﻟمياه.
تقليل حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات واﻟمعدات في اﻟطرق اﻟمفتوحﺔ إﻟى اﻟحد األدنى .تمهيد طرق اﻟوصول/معاﻟجتها ﺑاﻟقار ﻟتقليل
تصاعد األترﺑﺔ إﻟى اﻟحد األدنى.
عند نقل مواد رمليﺔ أو تراﺑيﺔ إﻟى اﻟموقع ،ال يﺳمح ﺑاﻹفراط في تحميل اﻟشاحنات ويلزم تغطيﺔ اﻟحموﻟﺔ ﺑصورة مناﺳﺑﺔ
ﻟتجنب فقدها في اﻟطريق.
تخزين أي من اﻟمواد اﻟمجمعﺔ أو اﻟمواد اﻟتراﺑيﺔ في هياﻛل مغلقﺔ .وﺑدالً من ذﻟك يُمﻛن تغطيﺔ اﻟرﻛائز اﻟمؤقتﺔ ﺑأغطيﺔ
منيعﺔ.
تجنب أنشطﺔ اﻟحفر في األيام اﻟعاصفﺔ أو تقليلها إﻟى اﻟحد األدنى.
توقف أعمال اﻟحفر واﻟردم عند وجود اﻟرياح اﻟعاتيﺔ ( 15ﻛم /ﺳاعﺔ).
إعادة اﻟغطاء اﻟنﺑاتي ﻟلمناطق ،حاﻟما يتم تطهيرها ﺑشﻛل دائم من اﻟعناصر اﻟمؤقتﺔ.
تصل مرﻛﺑات اﻟمقاول إﻟى اﻟموقع عن طريق ﺳلوك طريق معﺑدة تؤدي إﻟى موقع محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتجنب اﻟتأثير
على حرﻛﺔ اﻟمرور اﻟمحليﺔ اﻟمؤديﺔ إﻟى اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة.
تُجرى األنشطﺔ اﻟمثيرة ﻟلغﺑار مثل تجليخ األحجار وتقطيعها ﺑعيدا ً عن حدود اﻟموقع و/أو ينﺑغي حجﺑها ﺑصورة فعاﻟﺔ.
تخزين اﻟمواد اﻟمﺳحوقﺔ (مثل اﻹﺳمنت) ونقلها في حاويات مغلقﺔ.
توفير منشآت غﺳيل اﻟﺳيارات أو خرطوم اﻟضغط اﻟعاﻟي ﻟضمان مغادرة جميع اﻟمرﻛﺑات ﻟلموقع في حاﻟﺔ مرضيﺔ من
اﻟنظافﺔ .مﻼحظﺔ :يوصى ﺑاﻟتنظيف اﻟجاف ﻟلﺳيارات ،ما ﻟم يمﻛن إعادة اﺳتخدام اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ ﺑصورة مﻼئمﺔ.

انبعاثات العادم

إجراء أعمال اﻟصيانﺔ واﻟفحص ﺑصورة منتظمﺔ ﻟجميع معدات اﻟﺑناء واﻟمرﻛﺑات واﻟناقﻼت (ﻟتوثيقها وفحصها ﺑواﺳطﺔ
ممثل مشرف اﻟموقع).
فحص اﻟمعدات ﺑصورة روتينيﺔ ﻟلتأﻛد من عدم ظهور دخان ﺑاﻟعادم ،واﻟتوصيﺔ ﺑاﻹجراءات اﻟتصحيحيﺔ اﻟمناﺳﺑﺔ.
تنفيذ ممارﺳات اﻟحد من اﻟطاقﺔ في تشغيل اﻟمرﻛﺑات وضمان عمل وظيفﺔ اﻟعادم ﺑصورة صحيحﺔ.
إصدار إشعارات عطل ﻟلمعدات اﻟتي ينﺑعث منها دخان حتى يتم إصﻼحها واﻟموافقﺔ على إعادة تشغيلها من قﺑل مشرف
اﻟموقع.
اﺳتخدام آالت حديثﺔ مجهزة ﺑمعدات مناﺳﺑﺔ ﻟلتحﻛم في االنﺑعاثات.
اﺳتخدام أنواع وقود مﻼئمﺔ مع آالت اﻟﺑناء واﻟناقﻼت واﻟمرﻛﺑات (ديزل منخفض اﻟﻛﺑريت على وجه اﻟتحديد).
تشغيل اﻟموظفين اﻟمدرﺑين ﻟآلالت ﺑصورة صحيحﺔ وفعاﻟﺔ.
تقليل مدة تعطل آالت اﻹنشاء إﻟى اﻟحد األدنى وزيادة أوقات اﻟتشغيل إﻟى اﻟحد األقصى ﺑصورة فعاﻟﺔ.
إجراء صيانﺔ اﻟمعدات خارج اﻟموقع في أماﻛن مناﺳﺑﺔ ،إال في حاالت اﻟطوارئ ،الحتواء أي تﺳرب.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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اإلصدار

تدابير تخفيف اآلثار واإلدارة
تصميم طرق اﻹنشاء وتوضيح اتجاهات اﻟﺳير ﻟلﺳائقين ﺑاﺳتخدام الفتات خاصﺔ ﺑاالتجاهات وحدود اﻟﺳرعﺔ موضوعﺔ
على طول اﻟطرق.
إدارة عمليات تﺳليم اآلالت /اﻟمعدات في اﻟموقع ﺑصورة فعاﻟﺔ ﻟتقليل عدد اﻟرحﻼت.
تقليل جﺳيمات وأﺑخرة اﻟعادم اﻟمنﺑعثﺔ من اﻟشاحنات واﻟمرﻛﺑات إﻟى اﻟحد األدنى عن طريق اﻟتأﻛد من اﺳتخدام مرﻛﺑات
في حاﻟﺔ جيدة .فحص اﻟمرﻛﺑات عند دخوﻟها ﻟلمرة األوﻟى إﻟى اﻟموقع ﻟلوقوف على صﻼحيتها وﻟن يُﺳمح ﺑدخوﻟها اﻟموقع
عند اﻟضرورة.

انبعاثات المواد
المتطايرة ،الروائح

وضع اﻟوقود واﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ اﻟمتطايرة في حاويات مغلقﺔ .تجنب تخزين ﻛميات ﻛﺑيرة من أنواع اﻟوقود اﻟمتطاير في
اﻟموقع ،وﻛذﻟك تجنب تعرضها ألشعﺔ اﻟشمس اﻟمﺑاشرة ﻟفترات طويلﺔ.
ﺑناء مناطق تخزين ﻛيماويات حﺳب اﻟغرض وصيانتها ﺑصورة جيدة .تقديم ﺳجل ﺑيانات ﺑجميع اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ مع
صحائف ﺑيانات ﺳﻼمﺔ اﻟمواد ( )MSDSفي منشأة تخزين يﺳهل اﻟوصول إﻟيها.
ضخ أي مياه راﻛدة من أعمال اﻟحفر واﻟتنقيب.
يجب توفير مرافق صحيﺔ مناﺳﺑﺔ وﻛافيﺔ ﻟعمال اﻟموقع .يجب وضع اﻟمرافق في اتجاه اﻟريح من اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ ﻛما
يجب إجراء أعمال صيانتها ﺑصفﺔ منتظمﺔ.
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5.7.2

التشغيل

جدول 32-5
األثر/المصدر

نوعية الهواء  -تدابير التخفيف والرصد خالل مرحلة التشغيل
تدابير التخفيف/الرصد
تُجهز تورﺑينات اﻟغاز ﺑنظام احتراق منخفض أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ،واﻟتي من شأنها ضمان اﻟجودة اﻟعاﻟيﺔ ﻟعمليﺔ االحتراق
ﻟتقليل عمليﺔ تصاعد أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين.

انبعاثات المداخن

أثناء اﻹعداد ﻟلعمل ،يُجرى اختﺑار انﺑعاثات اﻟمداخن ﻟلتأﻛد من عدم وجود ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروجين وثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت
واﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ 10وأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون ﻟضمان تشغيل أنظمﺔ اﻟتحﻛم ﺑصورة صحيحﺔ وامتثال قيم االنﺑعاثات
ﻟلمعايير/اﻟمﺑادئ األردنيﺔ وتوجيهات االنﺑعاثات اﻟصناعيﺔ في االتحاد األوروﺑي ومﺑادئ مؤﺳﺳﺔ  IFCاﻟتوجيهيﺔ ﻟشؤون
اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ.
وخﻼل عمليﺔ اﻟتشغيل ،ﺳتتوفر عمليﺔ رصد مﺳتمرة النﺑعاثات اﻟمداخن ﺑواﺳطﺔ نظام اﻟرصد اﻟمﺳتمر ﻟﻼنﺑعاثات الﺳيما
ﻟلتأﻛد من عدم وجود أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين وثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت وأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون واﻟمواد اﻟجﺳيميﺔ ،10ﻟضمان اﻟحفاظ
على شروط االمتثال خﻼل ضواﺑط اﻟعمليﺔ اﻟمناﺳﺑﺔ .وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،فإن عمليﺔ رصد معايير اﻟمداخن األخرى مثل
األﻛﺳجين ودرجﺔ اﻟحرارة تضمن عمل اآلالت ﺑﻛفاءة ﻟلحفاظ على االمتثال ﻟمعايير انﺑعاث اﻟهواء اﻟمحددة
إجراء أنشطﺔ اﻟصيانﺔ اﻟمجدوﻟﺔ ﺑصورة منتظمﺔ ﻟضمان تشغيل اﻟمعدات ﺑاﻟطريقﺔ األﻛثر فعاﻟيﺔ ﻟلحد من االنﺑعاثات.

انبعاثات المركبات
العضوية المتطايرة

اﻟتحﻛم في االنﺑعاثات اﻟمتﺳرﺑﺔ من اﻟمحطﺔ عن طريق ﺑرنامج اﻟفحص واﻟصيانﺔ اﻟذي ﺳيرد ﺑاﻟتفصيل في خطﺔ اﻹدارة
اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمتطورة في ﺑدايﺔ عمليات اﻟتشغيل ،ﻟتضمين رصد غازات اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة اﻟمحتملﺔ.
تجهيز صهاريج تخزين اﻟوقود االحتياطي ﺑأنظمﺔ اﺳتعادة ﺑخار ﻟضمان اﺳتعادة فاقد األﺑخرة اﻟمتطايرة في اﻟهواء
وإدخاﻟها في اﻟخزان على صورة ﺳائل.

مﻼحظﺔ :يعتﺑر ارتفاع ﻛومﺔ األمثل في اﻟتصميم ،ﺑناء على اﻟمعدات ،وﻟن يتم تحﺳينه أو زيادة ارتفاعه.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

134

 5.8اآلثار المتبقية

5.8.1

اإلنشاء

جدول 33-5

نوعية الهواء  -اآلثار المتبقية  -مرحلة اإلنشاء
األثر

الحجم

المستقبِّل

اﻟغﺑار من أعمال األترﺑﺔ

صغير ﺳلﺑي

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ

اﻟغﺑار من تحرﻛات اﻟمرﻛﺑات

صغير ﺳلﺑي

اﻟغازات واالنﺑعاثات اﻟصادرة من
اﻟمرﻛﺑات

صغير ﺳلﺑي

اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة وغيرها من
اﻟمواد اﻟمتطايرة اﻟخطيرة

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

اﻟرائحﺔ

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ

5.8.2

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

خطورة األثر
المتبقي

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى
طفيف

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى
طفيف

عاﻟيﺔ

من طفيف إﻟى
معتدل

نعم

طفيف

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى
طفيف

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى
طفيف

نعم

طفيف

نعم

ضئيل

نعم

من مهمل إلى
طفيف

نعم

طفيف

نعم

ضئيل

نعم

ضئيل

نعم

من مهمل إلى
طفيف

نعم

ضئيل

نعم

ضئيل

نعم

من مهمل إلى
طفيف

عاﻟيﺔ
منخفضﺔ
متوﺳطﺔ

من طفيف إﻟى
معتدل
من مهمل إﻟى
طفيف
طفيف

منخفضﺔ

من طفيف إﻟى
معتدل
من مهمل إﻟى
طفيف
من مهمل إﻟى
طفيف

عاﻟيﺔ

طفيف

عاﻟيﺔ

متوﺳطﺔ

منخفضﺔ
متوﺳطﺔ
عاﻟيﺔ

من مهمل إﻟى
طفيف
من مهمل إﻟى
طفيف
طفيف

التشغيل

فيما يتعلق ﺑانﺑعاثات محطﺔ اﻟطاقﺔ اﻟتشغيليﺔ ،يُرجى مﻼحظﺔ أنه تتم عمليﺔ نمذجﺔ نوعيﺔ اﻟهواء ﺑإدراج تقنيﺔ اﻟتحﻛم في االنﺑعاثات ،مثل اﻟمحارق
اﻟجافﺔ ذات االنﺑعاثات منخفضﺔ أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين .وتدمج مثل هذه اﻟتقنيﺔ في تورﺑينات اﻟغاز.
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جدول 34-5

نوعية الهواء  -اآلثار المتبقية  -مرحلة التشغيل

األثر

الحجم

انﺑعاثات مداخن
احتراق اﻟغاز
اﻟطﺑيعي

صغير ﺳلﺑي

انﺑعاثات مداخن
احتراق زيت اﻟديزل
اﻟخفيف

ﺳلﺑي متوﺳط

انﺑعاثات اﻟمرﻛﺑات
اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة
واﻟروائح

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

المستقبِّل
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

خطورة األثر المتبقي

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

طفيف

عاﻟيﺔ

من طفيف إﻟى معتدل

نعم

طفيف

منخفضﺔ

طفيف

نعم

طفيف

متوﺳطﺔ

متوﺳط

نعم

من طفيف إلى معتدل

عاﻟيﺔ

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

نعم

متوسط

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

عاﻟيﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف
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6

الضوضاء واالهتزاز

 6.1مقدمة
اﻟضوضاء واالهتزازت معلمات ﺑيئيﺔ يمﻛن أن تتوﻟد عﺑر اﻟعديد من اﻟعمليات ،طﺑيعيًا أو عﺑر األنشطﺔ اﻟﺑشريﺔ ،وقد تُعد أحد عوامل االضطراب
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟإلنﺳان واﻟحيوان.
تُعتﺑر اﻟضوضاء واالهتزازات من اﻟمعلمات اﻟﺑيئيﺔ اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟصناعﺔ ،وغاﻟﺑا ً ما تشمل اﻟعمليات اﻟصناعيﺔ اﺳتخدام معدات عاﻟيﺔ اﻟطاقﺔ
وأجزاء متحرﻛﺔ متعددة .ﻛما أن عمليات اﻹنشاء واﻟنقل يﻛن أن تﺳفر عن آثار ﺑأحجام متفاوتﺔ .وقد تتﺳﺑب اﻟضوضاء واالهتزازات في وقوع آثار
ﻛﺑيرة على اﻟمواقع اﻟمﺳتقﺑلﺔ اﻟمحيطﺔ حيث تتوﻟد مﺳتويات مفرطﺔ ،مما يؤدي إﻟى حدوث أضرار وتدهور في األجواء اﻟمحليﺔ.
تنتقل اﻟضوضاء على هيئﺔ موجﺔ ضغط ﺑينما تتشﻛل االهتزازات في صورة ذﺑذﺑات مرنﺔ متﻛررة .وتتمتع ﻛﻼهما ﺑاﻟقدرة على اﻟتأثير على
اﻟمﺳتقﺑﻼت األخرى على مﺳافات ﺑعيدة (يعمل االهتزاز على مﺳافﺔ أقل ﺑﻛثير) .يمﻛن اﺳتقﺑال اﻟضوضاء من مصدر يﺑعد مﺳافﺔ ﻛﺑيرة أينما تﺳود
اﻟظروف اﻟمثاﻟيﺔ ﻟلتضاريس واﺳتخدام األراضي ﻟتوزيع اﻟضوضاء (على ﺳﺑيل اﻟمثال مياه/أرض مﺳتويﺔ مع مﺳاحﺔ مفتوحﺔ وغطاء نﺑاتي
صغير).
يشتمل هذا اﻟفصل على ما يلي:










اﻟمﺑادي اﻟتوجيهيﺔ واﻟمعايير اﻟخاصﺔ ﺑاﻟضوضاء واالهتزازات.
اﻟظروف اﻟﺑيئيﺔ األﺳاﺳيﺔ.
مﺳتقﺑﻼت محددة.
اآلثار اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑإنشاء اﻟمشاريع.
اآلثار اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑتشغيل اﻟمشاريع.
ملخص نمذجﺔ اﻟضوضاء.
تقييم األثر.
تداﺑري اﻟتخفيف واﻹدارة (اﻹنشاء واﻟتشغيل).
تقييم اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ ﺑعد تطﺑيق تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة.

 6.2المنهجية
يﻛمن اﻟهدف اﻟرئيﺳي ﻟهذا اﻟفصل في تقييم اآلثار اﻟمرتﺑطﺔ ﺑإحداث اﻟضوضاء خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل في اﻟمشروع .وتم عرض هذا
اﻟتقييم من خﻼل دراﺳﺔ نظريﺔ وزيارة ميدانيﺔ ﻟلموقع وفهم عام ﻟمﺳﺑﺑات اﻟضوضاء اﻟحاﻟيﺔ محلياً ،فضﻼً عن رصد وتحديد اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ
اﻟموجودة في مناطق اﻟتأثير اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع.
ﻛما تم تقييم اآلثار اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتشغيل ﺑواﺳطﺔ نماذج اﻟضوضاء ،اعتمادا ً على مخرجات اﻟضوضاء اﻟمتوفرة من اﻟمعدات اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمصدرة
ﻟلضوضاء في اﻟموقع.
تم أخذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟمتعلقﺔ ﺑمرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل في عين االعتﺑار ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟتداﺑير اﻟمض َّمنﺔ ﺑاﻟفعل في تصميم اﻟمشاريع.
وعﻼوة على تطﺑيق تداﺑير اﻟتخفيف ،فقد تم تقييم أهميﺔ األثر اﻟمتﺑقي.
تقييم آثار اﻟضوضاء اﻟمتراﻛمﺔ اﻟناجمﺔ عن عمليﺔ اﻟتفﻛيك اﻟمﺳتقﺑليﺔ ﻟمحطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ،حيثما ينطﺑق ذﻟك .وتُجرى عمليات اﻟتفﻛيك
هذه خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل.

 6.3المبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بالضوضاء
تتضمن اﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ اﻟمطﺑقﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟضوضاء واالهتزاز واﻟتي تعتﺑر جز ًءا من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ما يلي:
اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ


تعليمات تقليل اﻟضوضاء واﻟوقايﺔ منها ﻟعام .2003

اﻟجهات اﻟمقرضﺔ


تمثل مﺑادئ مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟتوجيهيﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ( )2007قيم اﻟضوضاء اﻟمعياريﺔ اﻟتي يجب عدم
تجاوزها عند اﻟمﺳتقﺑﻼت.
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معايير اﻟضوضاء األردنيﺔ اﻟواردة ﺑاﻟتفصيل في اﻟجدول اﻟوارد أدناه فيما يتعلق ﺑفئﺔ اﻟمﺳتقﺑل اﻟذي تنﺑعث اﻟضوضاء إﻟيه واﻟوقت من اﻟيوم.
جدول  1-6المعايير األردنية للوقاية من الضوضاء2003 ،
المنطقة
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ في اﻟحضر
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ في اﻟضواحي
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ في اﻟريف
منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ تتضمن مﺑان ﻟلصناعات اﻟصغيرة واﻟمﻛاتب ومﺑان عامﺔ
صناعي
مدارس ومﺳتشفيات ومﺳاجد وﻛنائس

أعلى حدود مسموح بها لمستوى الصوت المكافئ (ديسيبل
(أ))
النهار
60
55
50
65
75
45

الليل
50
45
40
55
65
35

معايير ( )EBRDاألوروﺑيﺔ
يُعد توجيه اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ﺑشأن اﻟضوضاء اﻟﺑيئيﺔ (اﻟتوجيه  )2002/49/ECاﻟمتعلق ﺑتقييم اﻟضوضاء اﻟﺑيئيﺔ وإدارتها أداة االتحاد
األوروﺑي اﻟرئيﺳيﺔ ﻟتحديد مﺳتويات اﻟتلوث اﻟضوضائي واتخاذ اﻹجراء اﻟﻼزم في اﻟدوﻟﺔ اﻟعضو وعلى مﺳتوى االتحاد األوروﺑي .ينطﺑق اﻟتوجيه
على اﻟضوضاء اﻟتي يتعرض ﻟها اﻹنﺳان ،وعلى وجه اﻟتحديد في اﻟمناطق اﻟمعمورة وفي اﻟحدائق اﻟعامﺔ أو في اﻟمناطق اﻟهادئﺔ في اﻟتجمعات
اﻟﺳﻛنيﺔ وفي اﻟمناطق اﻟهادئﺔ في اﻟمناطق اﻟريفيﺔ اﻟمفتوحﺔ ،ﺑاﻟقرب من اﻟمدارس واﻟمﺳتشفيات واﻟمﺑاني اﻟحﺳاﺳﺔ ﻟلضوضاء واﻟمناطق األخرى.
ومع ذﻟك ،من اﻟمهم مﻼحظﺔ أن اﻟتوجيه ال يضع قيم محددة أو مﺳتهدفﺔ ،ﻛما أنه ال يفرض إجراءات محددة ﻹدراجها في خطط اﻟعمل ،وﺑاﻟتاﻟي
تترك هذه اﻟقضايا وفقا ً ﻟتقدير اﻟﺳلطات اﻟمختصﺔ في اﻟدوﻟﺔ اﻟعضو.
معايير ( )IFCاﻟعاﻟميﺔ
يوضح اﻟجدول اﻟوارد أدناه معايير اﻟضوضاء اﻟمحيطﺔ على اﻟنحو اﻟذي حددته مﺑادئ مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ/اﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟتوجيهيﺔ اﻟعامﺔ
ﻟشؤون اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ( )2007واﻟتي تنطﺑق على اﻟمشروع ،خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل .وتتعلق هذه اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﺑنقطﺔ
اﻟمﺳتقﺑل األﻛثر حﺳاﺳيﺔ وال تتعلق ﺑحدود اﻟمحطﺔ .ويجب أال تتجاوز آثار اﻟضوضاء اﻟمﺳتويات اﻟمﺑينﺔ أعﻼه ،أو تتﺳﺑب في حدوث أقصى زيادة
في مﺳتويات اﻟخلفيﺔ ﺑمقدار ( 3ديﺳيﺑل (أ)) في موقع اﻟمﺳتقﺑل اﻟحﺳاس األقرب خارج اﻟموقع.
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جدول  2-6مبادئ البنك الدولي /مؤسسة التمويل الدولية التوجيهية بشأن الصحة والسالمة والبيئة - 2007 ،الضوضاء
المستقبِّل
اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ ،اﻟمؤﺳﺳيﺔ ،اﻟتعليميﺔ
اﻟمناطق اﻟصناعيﺔ ،اﻟتجاريﺔ

 LAeqساعة واحدة (ديسيبل (أ))
وقت الليل
وقت النهار
22:00 – 07:00 07:00 – 22:00
45
55
70
70

 6.4الظروف البيئية األساسية
مﺳح اﻟضوضاء
ﻟتحديد مﺳتويات اﻟضوضاء األﺳاﺳيﺔ في مشروع محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟمقترحﺔ واﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ ﺑه ،تم رصد مﺳتويات اﻟضوضاء في
اﻟتواريخ اﻟتاﻟيﺔ ﻟألغراض اﻟموضحﺔ.
جدول  3-6مسوحات رصد ضوضاء خط األساس
التاريخ

نطاق المسح وغرضة

1

 27يناير/ﻛانون اﻟثاني
2016

وفقا ً ﻟخطﺔ اﻟمﺳح األوﻟيﺔ ﻟلرصد ﻟمدة قصيرة في وقت اﻟنهار ﻟمدة  5دقائق في  6مواقع ( N-1حتى N-
)6

2

 16 – 15مارس/آذار
2016

إجراء عمليات رصد إضافيﺔ ﻟلضوضاء (ﺳاعﺔ واحدة في أوقات اﻟنهار واﻟليل في  3مواقع  N-1وN-3
و )N-5عقب اﻟتعقيﺑات خﻼل مرحلﺔ اﻟتشاور ﻟتحديد اﻟنطاق فيما يتعلق ﺑاﻟحاجﺔ إﻟى فترة رصد طويلﺔ.

3

12 – 10
أﺑريل/نيﺳان 2016

عمليات رصد إضافيﺔ ﻟلضوضاء فيما يتعلق ﺑاﺳتجاﺑﺔ وزارة اﻟﺑيئﺔ ﻟتقرير تحديد اﻟنطاق .وﻛان اﻟطلب
اﻟمقدم من وزارة اﻟﺑيئﺔ يقتضي رصد اﻟضوضاء على مدار  3أيام متتاﻟيﺔ وﻟيلﺔ ﻟمدة ﺳاعﺔ في ﻛل موقع
( N-1حتى )N-6

معرف
ِّ ّ
المسح

وخﻼل اﻟمﺳوحات ،تم أخذ قياﺳات اﻟضوضاء في مواقع عديدة ﻟرصد مﺳتويات اﻟضوضاء اﻟحاﻟيﺔ وﻟتحديد مدى تأثير مصادر اﻟضوضاء اﻟحاﻟيﺔ.
تُجرى عمليات اﻟرصد ﺑاﺳتخدام ﺑرنامج  :Cirrus CRمقياس مﺳتوى اﻟصوت ( 811Cاﻟرقم اﻟتﺳلﺳلي  ،)D20575FDواﻟذي تمت معايرته
ﺑنظام  UKASفي أحد اﻟمختﺑرات اﻟمعتمدة في اﻟمملﻛﺔ اﻟمتحدة .وتم تأمين مقياس اﻟضوضاء على حامل ثﻼثي اﻟقوائم على ارتفاع  1.5م وتوجيه
مﺳتشعر اﻟميﻛروفون إﻟى أﻛثر مصادر اﻟضوضاء أهميﺔ في اﻟموقع ،حيث يﺳمح توجيه مﺳتشعر اﻟميﻛروفون إﻟى مصادر اﻟضوضاء هذه ﺑتقييم
آثار اﻟضوضاء في أﺳوء حاالتها ﺑنا ًء على موقع اﻟرصد ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى مصادر اﻟضوضاء األخرى في اﻟخلفيﺔ (اﻟحرﻛﺔ وأصوات اﻟطﺑيعﺔ
وغيرها) .ﻛما تم أخذ اﻟقياﺳات ﻟفترة متواصلﺔ (إما  5دقائق أو ﺳاعﺔ ﻛما هو موضح في اﻟجدول اﻟوارد أعﻼه) في ﻛل محطﺔ رصد ﺑاﺳتخدام
محيط ضوضاء عريضﺔ اﻟنطاق ،في نطاق قياس يتراوح ﺑين  30و 100ديﺳيﺑل .وتم تثﺑيت مقياس اﻟضوضاء ﺑإحﻛام في حامل ثﻼثي اﻟقوائم
ووضع ﺑعيدا ً عن األﺳطح اﻟعاﻛﺳﺔ .وتم وضع ﻛاتم صوت اﻟرياح على اﻟميﻛروفون ﻟتقليل معدل تﺳجيل اﻟهواء واالضطراﺑات
على ارتفاع  1,5م
ِ
اﻟجويﺔ اﻟموجودة في اﻟخلفيﺔ إﻟى اﻟحد األدنى.
ﺳجلت مواقع رصد اﻟضوضاء ﺑاﻟتفصيل في اﻟجدول اﻟتاﻟي ،مع توضيح اﻟموقع في صورة اﻟقمر اﻟصناعي اﻟواردة أدناه .تم اختيار مواقع اﻟرصد
و ُ
ﻟتقديم مﺳتويات ضوضاء نموذجيﺔ ﻟحدود اﻟمشروع اﻟمقترح فضﻼً عن اﻟمناطق اﻟمحيطﺔ ﺑاﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ ،ﺑما في ذﻟك مواقع اﻟمﺳتقﺑل اﻟحﺳاس
مثل أقرب عقار ﺳﻛني ومنطقﺔ إقامﺔ شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ.
جدول  4-6مواقع رصد الضوضاء
محطة الرصد

المكان

N-1

تقع داخل اﻟموقع ،في اﻟرﻛن اﻟشماﻟي
اﻟشرقي ﻟمنطقﺔ خزان تخزين اﻟوقود
وعلى مﺳافﺔ 200مم تقريﺑًا إﻟى اﻟشمال
اﻟغرﺑي من موقع اﻹنشاء اﻟمقترح ﻟلمحطﺔ

الصورة

اإلحداثيات

"32° 7'13.17
شمال
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المكان

محطة الرصد
اﻟجديدة.

N-2

تقع داخل اﻟموقع ،على اﻟحد اﻟشرقي
ﻟموقع محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين وﺑجوار
موقع اﻹنشاء اﻟمقترح ﻟلمحطﺔ اﻟجديدة
مﺑاشرة.

N-3

يقع موقع اﻟرصد في أقصى اﻟرﻛن
اﻟشماﻟي اﻟغرﺑي ﻟلموقع وﺑاﻟقرب من
مدخل اﻟمصفاة اﻟمجاورة .يﺑعد اﻟموقع
مﺳافﺔ 940مم تقريﺑا ً عن موقع اﻹنشاء
اﻟمقترح ﻟلمحطﺔ اﻟجديدة

N-4

تقع خارج اﻟموقع في منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ
خاصﺔ ﺑمهندﺳي شرﻛﺔ ﺳﺑﻛو ،على
مﺳافﺔ 600مم تقريﺑا ً جنوب غرب موقع
اﻹنشاء اﻟمقترح ﻟلمحطﺔ اﻟجديدة.

N–5أ

تقع خارج اﻟموقع في منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ ،على
مﺳافﺔ 500مم تقريﺑا ً شمال شرق موقع
اﻹنشاء اﻟمقترح ﻟلمحطﺔ اﻟجديدة .تقع على
ﺳطح اﻟدور األول من أحد اﻟعقارات
اﻟﺳﻛنيﺔ

مﻼحظﺔ :وحدة اﻟتيار اﻟمتردد في اﻟصورة
ﻟم تﻛن عاملﺔ في ﻛانون اﻟثاني وقت
اﻟقياس (درجﺔ اﻟحرارة اﻟخارجيﺔ 10
مئويﺔ)

الصورة

اإلحداثيات
"36° 7'37.32
شرق

"32° 7'6.91
شمال

"36° 7'47.12
شرق

"32° 7'27.30
شمال

"36° 7'13.29
شرق

"32° 6'51.93
شمال

"36° 7'27.45
شرق

"32° 7'19.66
شمال

"36° 7'45.10
شرق
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محطة الرصد

المكان

N–5ب

تقع خارج اﻟموقع في منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ ،على
مﺳافﺔ 300مم تقريﺑا ً شمال شرق موقع
اﻹنشاء اﻟمقترح ﻟلمحطﺔ اﻟجديدة ،إﻟى
اﻟجنوب من اﻟطريق اﻟمحلي (على مﺳافﺔ
50مم تقريﺑًا من أقرب مﺳتقﺑل حﺳاس).

N-6

تقع خارج اﻟموقع في منطقﺔ تقع ﺑين
مصنع اﻟصلب ومصنع آخر ،على مﺳافﺔ
600مم تقريﺑا ً من موقع اﻹنشاء اﻟمقترح
ﻟلمحطﺔ اﻟجديدة.

الصورة

اإلحداثيات

"32° 7'19.11
شمال
"36° 7'41.66
شرق

 "32° 7'1.68شمال

 "36° 8'3.32شرق

مﻼحظﺔ :تم اﺳتخدام موقع اﻟرصد  N-5aخﻼل دراﺳﺔ اﻟضوضاء األوﻟيﺔ اﻟتي اﺳتمرت ﻟمدة قصيرة في  27يناير  .2017ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟدراﺳات
اﻟضوضاء خﻼل شهري مارس وأﺑريل ،تم نقل اﻟموقع ﺑاﻟقرب من موقع اﻟمشروع وعلى مقرﺑﺔ من أقرب مﺳتقﺑﻼت اﻟضوضاء أيضًا (ﺑاﻟقرب من
منطقﺔ مجمع توﻟيد اﻟطاقﺔ) .يرجع اﻟتغيير في اﻟموقع في اﻟمقام األول إﻟى اﻟوصول ﻟموقع اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ ﻟي ً
ﻼ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ضمان مﺳتوى أعلى
من اﻟدقﺔ في عمليﺔ اﻟمراقﺑﺔ.
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الشكل 1-6

أماكن رصد الضوضاء

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth

تُعرض نتائج اﻟمﺳوحات اﻟمتعلقﺔ ﺑرصد اﻟضوضاء أدناه .وهذا يشمل اﻟمﻼحظات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟضوضاء في اﻟخلفيﺔ واﻟتي تمت مﻼحظتها خﻼل هذه
اﻟمدة.
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مسح  1 – 27يناير/كانون الثاني ( 2016وقت النهار – رصد لمدة  5دقائق)
جدول  5-6نتائج رصد الضوضاء األساسية (وقت النهار  -رصد لمدة  5دقائق)
مستوى الضوضاء المقيس
المعرف

التاريخ

مالحظات ميدانية

الوقت

Leq
)dB(A

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

N-1

10:30

47.60

57.70

75.90

ظروف هادئﺔ .نﺑاح اﻟﻛﻼب من أرض مجاورة .ضوضاء
طفيفﺔ من أعمال معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في اﻟموقع .حرﻛﺔ
مرﻛﺑات خفيفﺔ داخل منطقﺔ محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد
اﻟطاقﺔ.

N-2

10:59

42.40

49.90

82.60

قليل من اﻟضوضاء اﻟواضحﺔ .ضوضاء ﺑعيدة من اﻟطريق
اﻟﺳريع ،مصدر رئيﺳي قاﺑل ﻟلتمييز .نﺑاح ﻛﻼب عرضي من
قطعﺔ أرض مجاورة.

N-3

11:17

57.00

67.90

93.30

ضوضاء مﺳتمرة من اﻟﺳيارات ومرﻛﺑات اﻟنقل اﻟثقيل ،وال
ﺳيما شاحنات اﻟوقود من مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمجاورة.
تختلف قيم اﻟضوضاء اﻟمنﺑعثﺔ من اﻟمرﻛﺑات عندما تعمل إشارة
اﻟمرور (أي ضوضاء أعلى عندما تتﺳارع اﻟمرﻛﺑات)

N-4

11:39

49.50

61.10

79.80

قليل من اﻟضوضاء اﻟواضحﺔ ،وﻟﻛن تتم مﻼحظﺔ ﺑعض
اﻟضوضاء اﻟصادرة من اﻟمخازن اﻟمرﻛزيﺔ اﻟقريﺑﺔ ﻟشرﻛﺔ توﻟيد
اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ .اﻟضوضاء اﻟصادرة من اﻟمرﻛﺑات اﻟمجاورة
ﻟطرق اﻟمقاﺑر

N-5

12:25

56.90

68.70

89.20

نﺳيم خفيف 1-2 :م/ث .ضوضاء يمﻛن تمييزها صادرة عن
مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمجاورة ،أصوات تحرر اﻟﺑخار
واﻟوهج وما إﻟى ذﻟك .اﻟﺳيارات اﻟمارة ﺑصورة نادرة في اﻟطرق
اﻟمحليﺔ .نﺑاح اﻟﻛﻼب في منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ محليﺔ.

N-6

12:43

57.20

79.60

93.40

دخول اﻟمرﻛﺑات اﻟثقيلﺔ في مصنع اﻟصلب اﻟقريب من موقع
اﻟرصد .رياح خفيفﺔ  2-3 -م /ث أصوات اﻟحيوانات من
األرض اﻟواقعﺔ جهﺔ اﻟجنوب مع رعي ﺑعض األغنام

27/01/2016
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مسح  16/2 – 15مارس/آذار ( 2016وقت النهار والليل  -رصد لمدة ساعة واحدة)
جدول  6-6نتائج رصد الضوضاء األساسية (وقت النهار  -رصد لمدة ساعة واحدة)
مستوى الضوضاء المقيس
المعرف

التاريخ

N–5

N–3

16/03/2016

N–1

مالحظات ميدانية

الوقت

Leq
)dB(A

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

08:11

57.40

70.80

97.90

رياح عاصفﺔ (ﺳرعﺔ  5م /ث تقريﺑاً) ،اﻟمرﻛﺑات اﻟمارة
ﺑصورة عرضيﺔ .ال تعﻛس قراءة اﻟضوضاء على نحو دقيق
اﻟضوضاء اﻟمحليﺔ اﻟمرجحﺔ نظرا ً ﻟﺳرعﺔ اﻟرياح.

10:14

60.40

80.60

109.70

رياح عاصفﺔ (ﺳرعﺔ  5م /ث تقريﺑاً) .أقصى مﺳتوى
ﻟلضوضاء أثناء إطﻼق أﺑواق مرﻛﺑات اﻟنقل اﻟثقيل .اﻟﻛثير من
ضوضاء اﻟمرﻛﺑات اﻟموجودة في صف االنتظار ﻟشاحنات
اﻟوقود في منعطف اﻟمصفاة اﻟمجاورة.

11:17

61.50

79.00

112.60

رياح عاصفﺔ (ﺳرعﺔ >  5م /ث على ﺑُعد  10م /هﺑوب
اﻟرياح) .ﺑعض اﻟضوضاء اﻟقاﺑلﺔ ﻟلتمييز خﻼل اضطراﺑات
اﻟرياح.

مﻼحظﺔ :ال يُمﻛن االعتماد إﻟى حد ﻛﺑير على ﺑيانات رصد اﻟضوضاء ﻟهذه اﻟمدة ﺑﺳﺑب ﺳرعات اﻟرياح اﻟمفرطﺔ مع هﺑات ﺑﺳرعﺔ  5م /ث.

جدول  7-6نتائج رصد الضوضاء األساسية (وقت الليل  -رصد لمدة ساعة واحدة)
مستوى الضوضاء المقيس
المعرف

التاريخ

N–5
N–3

N-1

15/03/2016

مالحظات ميدانية

الوقت

Leq
)dB(A

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

21:07

50.90

59.50

95.20

رياح خفيفﺔ ( 3-4م /ث تقريﺑاً) ،ضوضاء في اﻟخلفيﺔ من
اﻟمصفاة ونﺑاح اﻟﻛﻼب .واﻟمرﻛﺑات اﻟمارة ﺑصورة عرضيﺔ.

22:14

54.40

69.30

99.40

نﺳيم خفيف ( 2-3م /ث تقريﺑاً) .ضوضاء قاﺑلﺔ ﻟلتمييز من
اﻟمصفاة وحرﻛﺔ اﻟمرور ،وال ﺳيما مرﻛﺑات اﻟنقل اﻟثقيل مع
أصوات األﺑواق اﻟخاصﺔ ﺑها.

23:18

44.90

66.50

100.20

نﺳيم خفيف ( 2-3م /ث تقريﺑاً) .أﻛثر هدو ًء من مناطق اﻟرصد
األخرى ،ومع ذﻟك هناك ضوضاء ﺑعيدة واضحﺔ من اﻟمصفاة
واﻟطريق اﻟﺳريع.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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مسح  12 – 3 – 10أبريل/نيسان ( 2016وقت النهار والليل  -رصد لمدة ساعة واحدة)
جدول  8-6نتائج رصد الضوضاء األساسية ( 10أبريل/نيسان وقت النهار  -رصد لمدة ساعة واحدة)
مستوى الضوضاء المقيس
المعرف

التاريخ

مالحظات ميدانية

الوقت

Leq
)dB(A

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

N-1

12:15

55.3

80.5

105.7

رياح خفيفﺔ ( 4م /ث) ضوضاء من أعمال اﻹنشاء وأعمال
اﻟحفر واﻟردم في مرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
( | )NEPCOمرور مرﻛﺑتين خفيفتين في منطقﺔ موقع محطﺔ
اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟحاﻟيﺔ .أصوات ﺑعيدة من
اﻟﺳيارات اﻟمارة في اﻟطريق اﻟﺳريع واﻟطريق اﻟمحلي شمال
منطقﺔ اﻟمشروع.

N-2

13:20

59.5

82.0

103.1

مصدر اﻟضوضاء اﻟمﺳيطر هو أعمال اﻹنشاء وأعمال اﻟحفر
واﻟردم في مرﻛز تدريب شرﻛﺔ .NEPCO

10/04/2016
N-3

14:25

48.2

63.3

100.1

اﻟضوضاء اﻟمﺳتمرة من اﻟﺳيارات ومرﻛﺑات اﻟنقل اﻟثقيل ،في
اﻹشارة اﻟمروريﺔ ،ﺑما في ذﻟك أصوات األﺑواق ،واﻟتﺳريع عند
تﺳارع حرﻛﺔ اﻟمرور .مﺳتوى ضوضاء أعلى عندما تتحول
اﻹشارة إﻟى اﻟلون األخضر وتﺑدأ اﻟمرﻛﺑات ﺑاﻟتﺳارع.

N-4

15:35

48.1

59.6

96.2

نﺳيم خفيف  2-3م /ث تقريﺑاً.

N-5

16:40

*59.6

*79.0

*110.7

N-6

-

-

-

-

*اﻟتوقف ﺑعد  13دقيقﺔ ﺑﺳﺑب هطول األمطار .عدد من
اﻟمرﻛﺑات اﻟمارة واﻟضوضاء اﻟصادرة عن مياه األمطار تؤثر
في اﻟنتائج.
اﻹﻟغاء ﺑﺳﺑب األمطار

جدول  9-6نتائج رصد الضوضاء األساسية ( 10أبريل/نيسان وقت الليل  -رصد لمدة ساعة واحدة)
مستوى الضوضاء المقيس
المعرف

التاريخ

N-1

N-2

الوقت

Leq
)dB(A

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

04:35

45.0

68.7

100.9

حشرات عاﻟيﺔ اﻟصوت (مثل اﻟصراصير) | وهج مضيء من
اﻟمصفاة ونﺑاح ﻛﻼب مﺳتمر قاﺑل ﻟلتمييز | ضوضاء صادرة
عن اﻟرعد

03:30

43.6

60.4

86.2

اﻟقليل من مصادر اﻟضوضاء اﻟمﺳتمرة اﻟقاﺑلﺔ ﻟلتمييز.
اﻟضوضاء اﻟصادرة عن اﻟرعد | اﻟحشرات | اﻟوهج اﻟمضيء
من اﻟمصفاة

02:25

55.7

79.6

99.8

تدفقات معتدﻟﺔ ﻟلمرﻛﺑات في اﻟطريق اﻟﺳريع اﻟمجاور ،اﻟعديد
من أﺑواق مرﻛﺑات اﻟنقل اﻟثقيل واﻟﺳيارات | وهج مضيء من
اﻟمصفاة | دفع ﺑاب ﺑرج اﻟحراﺳﺔ ﺑقوة وﺑعض اﻟضوضاء
اﻟناتجﺔ عن مرور اﻟمرﻛﺑات في اﻟطريق اﻟمحلي شماالً |
ضوضاء صادرة عن اﻟرعد

23:00

49.3

64.9

98.8

نﺑاح اﻟﻛﻼب | نﺳيم خفيف

01:15

*50.1

*65.9

*86.2

*اﻟتوقف ﺑعد  21دقيقﺔ | مرور  25مرﻛﺑﺔ

00:10

47.0

67.5

97.8

نﺑاح ﻛﻼب | صوت رعد ﺑعيد | مرور مرﻛﺑﺔ واحدة

11/04/2016

N-3

N-4
N-5
N-6

10/04/2016
11/04/2016

مالحظات ميدانية

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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145

جدول 10-6

نتائج رصد الضوضاء األساسية ( 11أبريل/نيسان وقت النهار  -رصد لمدة ساعة واحدة)
مستوى الضوضاء المقيس
الوقت

Leq
)dB(A

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

المعرف

N-1

10:00

58.4

85.9

101.6

رافعﺔ تتحرك متجاوزة محطﺔ اﻟرصد | أعمال اﻟحفر واﻟردم في
ﺳفح اﻟتل اﻟقريب | نﺑاح اﻟﻛﻼب

N-2

11:05

49.1

67.8

94.4

نﺑاح اﻟﻛﻼب | مرور مرﻛﺑات خفيفﺔ ﺑاﻟقرب من اﻟموقع | أﺑواق
اﻟمرﻛﺑات | نﺳيم خفيف | أعمال اﻟحفر واﻟردم في ﺳفح اﻟتل
اﻟقريب

12:10

58.7

83.9

100.2

إشارة مروريﺔ مزدحمﺔ  +مرور مرﻛﺑات ثقيلﺔ | أﺑواق ﺳيارات
| نﺳيم خفيف |

N-4

13:20

46.8

60.5

97.1

نﺳيم خفيف | زقزقﺔ اﻟعصافير | أعمال اﻟحفر واﻟردم اﻟمدرجﺔ
أدناه

N-5

15:35

57.7

80.7

103.0

مرور  35مرﻛﺑﺔ | صفير اﻟرعاة | تجمع األوز

N-6

14:30

53.2

67.0

101.8

نﺳيم خفيف ،آالت اﻟمصنع | مرﻛﺑات ثقيلﺔ تغادر مصنع اﻟصلب
| مرور ﺳيارة واحدة

N-3

التاريخ

مالحظات ميدانية

11/04/2016

جدول 11-6

نتائج رصد الضوضاء األساسية ( 11أبريل/نيسان وقت الليل  -رصد لمدة ساعة واحدة)
مستوى الضوضاء المقيس

المعرف

التاريخ

N-1
N-2

12/04/2016

N-3
N-4
N-5
N-6

11/04/2016
12/04/2016

مالحظات ميدانية

الوقت

Leq
)dB(A

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

04:25

44.8

62.7

108.3

نﺑاح ﻛﻼب | مشاجرات قطط | نﺳيم خفيف

03:20

41.7

55.6

84.3

نﺑاح ﻛﻼب

02:15

55.1

74.6

92.8

مرﻛﺑات عند اﻹشارة اﻟمروريﺔ | ﺳيارة تﻛﺑح فراملها ﺑشدة |
وهج مضيء من اﻟمصفاة

23:00

41.0

56.4

74.2

طنين ﻛهرﺑائي من األﺑراج اﻟمجاورة | نﺑاح ﻛﻼب

01:05

55.6

70.6

94.6

مرور  27مرﻛﺑﺔ | نﺑاح ﻛﻼب

00:10

49.5

59.1

76.9

عمليات مصنع اﻟصلب | نﺑاح ﻛﻼب | مرور  3مرﻛﺑات

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

146

جدول 12-6

نتائج مراقبة الضوضاء األساسية ( 12أبريل/نيسان وقت النهار  -رصد لمدة ساعة واحدة)
مستوى الضوضاء المقيس
التاريخ

المعرف

الوقت

Leq
)dB(A

مالحظات ميدانية

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

N-1

-

-

-

-

N-2

14:35

56.0

72.6

102.4

*اﻟتوقف ﺑعد  8دقائق نظرا ً ﻟتأثير اﻟرياح | نﺑاح ﻛﻼب

N-3

13:30

60.5

80.6

110.2

أحوال جويﺔ عاصفﺔ .أﺑواق ﺳيارات في اﻹشارة اﻟمروريﺔ |
مرﻛﺑات ثقيلﺔ | ضوضاء من معرض اﻟﺳيارات اﻟموجود خارج
اﻟموقع | ناقﻼت صهريجيﺔ في ﺳاحﺔ االنتظار

10:15

45.8

60.6

92.0

موقع محمي من اﻟرياح ﺑدرجﺔ أﻛﺑر .زقزقﺔ عصافير | مرور
طائرة هليﻛوﺑتر ﺑﺳماء اﻟمنطقﺔ

N-5

11:25

58.2

84.4

105.1

نﺑاح ﻛﻼب ،ضوضاء دجاج | مرور  50مرﻛﺑﺔ في  10دقائق
| نﺳيم خفيف | أعمال معدنيﺔ صغيرة ﺑواﺳطﺔ اﻟرعاة اﻟقريﺑين |
اﺳتدعاء اﻟحمام

N-6

12:30

54.0

68.6

94.9

مرور  4مرﻛﺑات | ضوضاء آالت اﻟمصنع | عمليات مصنع
اﻟصلب

N-4

12/04/2016

جدول 13-6

رياح أقوى من أن تﺳمح ﺑرصد اﻟضوضاء ﺑدقﺔ (>  5م /ث)

نتائج رصد الضوضاء األساسية ( 12أبريل/نيسان وقت الليل  -رصد لمدة ساعة)
مستوى الضوضاء المقيس
التاريخ

المعرف

N-1
N-2

13/04/2016

N-3
N-4
N-5
N-6

12/04/2016
13/04/2016

الوقت

Leq
)dB(A

مالحظات ميدانية

Lpeak Lmax
 )dB(Aديسيبل (ج)

02:25

41.1

55.9

79.5

نﺳيم خفيف | نﺑاح ﻛﻼب

03:30

44.6

54.5

71.6

نﺑاح ﻛﻼب

04:35

53.8

65.8

85.1

ضوضاء من ورشﺔ اﻟﺳيارات | ضوضاء عمليات اﻟمصفاة |
مرﻛﺑات مﺳرعﺔ من اﻟطريق اﻟﺳريع

23:00

41.6

52.7

77.6

نﺳيم خفيف | ضجيج إطارات من اﻟطريق اﻟﺳريع | نﺑاح ﻛﻼب

01:15

52.3

71.4

87.7

مرﻛﺑات خفيفﺔ | نﺑاح ﻛﻼب

00:10

53.5

72.6

87.3

نﺑاح ﻛﻼب | مصنع اﻟصلب واﻟمرﻛﺑات اﻟثقيلﺔ

ملخص اﻟنتائج
أثناء مﺳوحات اﻟرصد ،تﺑين أن اﻟضوضاء تتفاوت ﺑصورة ﻛﺑيرة نظرا ً ﻟعدة عوامل ﺑما فيها ﺳرعﺔ اﻟرياح ومﻛان موقع اﻟرصد واﻟوقت من اﻟيوم.
ففي أوقات اﻟرياح اﻟعاﻟيﺔ ،ﻛانت قراءة اﻟضوضاء اﻟتي تم رصدها متجاوزة ﻛما أنها ال تعﻛس مصادر اﻟضوضاء اﻟمحليﺔ ﺑدقﺔ .وﻛان هذا هو
اﻟحال ﺑصفﺔ خاصﺔ ﻟعمليات اﻟرصد في مارس/آذار .2016
وﻛان موقع اﻟرصد اﻟذي يتمتع ﺑأعلى مﺳتوى ﻟلضوضاء ﺑاﺳتمرار هو  ،N-3اﻟذي يقع ﺑاﻟقرب من اﻟطريق اﻟﺳريع ومدخل اﻟمصفاة اﻟمجاورة.
وخﻼل عمليات اﻟرصد اﻟنهاريﺔ واﻟليليﺔ ،ﻛان هناك تدفقًا ثاﺑتًا ﻟحرﻛﺔ اﻟمرور في هذه اﻟمنطقﺔ ،واﻟتي تتأﻟف من اﻟعديد من مرﻛﺑات اﻟنقل اﻟثقيل،
وشاحنات اﻟوقود ﺑصورة رئيﺳيﺔ في اﻟطريق اﻟمؤدي إﻟى اﻟمصفاة .وتشﺑه هذه اﻟضوضاء في هذا اﻟموقع أصوات محرﻛات اﻟمرﻛﺑات اﻟمتوقفﺔ في
اﻹشارات اﻟمروريﺔ اﻟحمراء ،وتصاعد أصوات اﻟتﺳارع واألﺑواق عند تحول اﻹشارة إﻟى اﻟلون األخضر.
 N-5هي نقطﺔ اﻟرصد األخرى اﻟتي ﺳجلت مﺳتويات ضوضاء عاﻟيﺔ نﺳﺑيًا ﻟلمنطقﺔ اﻟمحليﺔ ،وتقع خارج محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ في اﻟمنطقﺔ
اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمحليﺔ في اﻟهاشميﺔ .وﻛانت اﻟضوضاء اﻟرئيﺳيﺔ في اﻟخلفيﺔ في هذا اﻟموقع ناتجﺔ عن األصوات اﻟهادرة واﻟمتوهجﺔ من اﻟمصفاة ،ﺑينما
ﺳاهمت اﻟمرﻛﺑات اﻟعاﺑرة ﺑصورة عرضيﺔ أيضًا في قراءات اﻟضوضاء األعلى اﻟتي تم رصدها .ﺑينما ﻛان مصدر اﻟضوضاء اﻟمﺳتمر خﻼل
معظم جلﺳات اﻟرصد في موقع  N-5على وجه اﻟتحديد هو نﺑاح اﻟﻛﻼب اﻟضاﻟﺔ ،واﻟتي ﻛانت في ﺑعض األحيان قريﺑﺔ من مقياس اﻟضوضاء .وال
تﺳاهم أصوات اﻟنﺑاح هذه ﺑاﻟضرورة في اﻟضوضاء اﻟمﺳتمرة في اﻟخلفيﺔ ،إال أنها عاﻟيﺔ وقصيرة وحادة.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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فيما يتعلق ﺑموقع اﻟمصفاة ،يتضح أن اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟواقعﺔ شمال اﻟمشروع تقع على مرمى اﻟﺑصر مﺑاشرة ً من اﻟمصفاة وال يحيل ﺑينهما حائل.
ومن هنا ،ال توجد حدود جغرافيﺔ ﻟلضوضاء اﻟصادرة عن اﻟمصفاة في هذا اﻟموقع ،مما يؤدي إﻟى وجود أصوات مﺳتمرة في اﻟخلفيﺔ.
الشكل 2-6المنظر المطل على موقع N-5 b

اﻟمصدر :خاصيﺔ مجال اﻟرؤيﺔ ﺑﺑرنامج Google Earth
يُعد اﻟمﺳار اﻟمفتوح ﻟلضوضاء اﻟصادرة عن اﻟمصفاة نحو موقع اﻟرصد  N-5bومنطقﺔ اﻟهاشميﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ عامﻼً رئيﺳيًا في ارتفاع مﺳتوى
اﻟضوضاء في هذا اﻟموقع مقارنﺔً ﺑموقع مثل  N-1و N-2واﻟذي يُعد محميًا من اﻟناحيﺔ اﻟطﺑوغرافيﺔ ،على اﻟنحو اﻟموضح أدناه.
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الشكل 3-6المنظر المطل على موقع N-2

اﻟمصدر :خاصيﺔ مجال اﻟرؤيﺔ ﺑﺑرنامج Google Earth
وﺑشﻛل عام ،ﻛانت اﻟضوضاء منخفضﺔ ﺑدرجﺔ ﻛﺑيرة ﻟي ً
نهارا ﺑﺳﺑب انخفاض اﻟنشاط اﻟﺑشري واﻟحيواني ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى
ﻼ عما ﻛانت عليه في
ً
ً
اﻟتدفق اﻟمنخفض ﻟلمرﻛﺑات واﻟظروف اﻟجويﺔ األﻛثر هدو ًء ﺑشﻛل عام اعتمادا على هذه األﺳﺑاب .ﻛانت اﻟضوضاء في موقع مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
اﻟمقترح ( N-1و )N-2تتراوح ﺑين  40و 45ديﺳيﺑل (أ) ﻟيﻼً في األجواء اﻟهادئﺔ ،ﺑينما ﻛانت اﻟضوضاء في وقت اﻟنهار تختلف إجماالً ﺑحيث
تتراوح ﺑين  50و 60ديﺳيﺑل (أ) نظرا ً ﻟوجود عمال في اﻟموقع ،أو األعمال اﻟمحليﺔ في اﻟمنطقﺔ (مثل أعمال اﻹنشاء في مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
.)NEPCO
وﺑشﻛل عام ،تقع مﺳتويات اﻟضوضاء ضمن حدود االمتثال في اﻟموقع وف ًقا ﻟقيم  IFCاﻟتوجيهيﺔ وفي حدود اﻟضوضاء األردنيﺔ .وتقع األماﻛن
اﻟﺑعيدة عن اﻟموقع مثل مناطق اﻟهاشميﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ تحت تأثير اﻟضوضاء اﻟصادرة عن اﻟطريق اﻟﺳريع واﻟمصفاة اﻟقريﺑﺔ ،مع تجاوز مﺳتويات
اﻟضوضاء ﺑشﻛل طفيف ﻟقيم  IFCاﻟتوجيهيﺔ ﻟﻛل من فترات اﻟنهار واﻟليل .وتعزى مثل هذه اﻟتجاوزات اﻟطفيفﺔ إﻟى اﻟطﺑيعﺔ اﻟصناعيﺔ ﻟلمنطقﺔ
اﻟمحليﺔ ،إﻟى جانب تأثيرات أخرى صغيرة صادرة عن اﻟمرﻛﺑات واﻟنشاط اﻟﺑشري واﻟحيواني ﺑدرجﺔ أقل.
وتعني حملﺔ رصد اﻟضوضاء اﻟموﺳعﺔ ﺑتوفير قياﺳات ضوضاء توضيحيﺔ ﻟمنطقﺔ اﻟمشروع واﻟمناطق اﻟمحليﺔ خارج اﻟموقع.
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جدول  14-6نتائج ملخص رصد الضوضاء األساسية
المعايير األردنية

إرشادات البيئية
والصحة والسالمة
الخاصة بمؤسسة
التمويل الدولية

النهار

الليل

النهار

الليل

N-1

صناعي

 50-60ديﺳيﺑل نهاراً
 40-45ديﺳيﺑل ﻟيﻼً

75

65

70

70

N-2

صناعي

 50-60ديﺳيﺑل نهاراً
 40-45ديﺳيﺑل ﻟيﻼً

75

65

70

70

N-3

صناعي

 59-61ديﺳيﺑل نهاراً
 54-56ديﺳيﺑل ﻟيﻼً

75

65

70

70

N-4

منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ تتضمن مﺑان
ﻟلصناعات اﻟصغيرة واﻟمﻛاتب
ومﺑان عامﺔ

 45-50ديﺳيﺑل نهاراً
 40-45ديﺳيﺑل ﻟيﻼً

65

55

55

45

N-5

منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ تتضمن مﺑان
ﻟلصناعات اﻟصغيرة واﻟمﻛاتب
ومﺑان عامﺔ

 55-60ديﺳيﺑل نهاراً
 50-55ديﺳيﺑل ﻟيﻼً

65

55

55

45

N-6

صناعي

 53-57ديﺳيﺑل نهاراً
 47-55ديﺳيﺑل ﻟيﻼً

75

65

70

70

المعرف

نوع المستقبل المقارن*

نطاق النتائج العام
()Leq

مراجعة االمتثال

ممتثل مع اﻟمعايير
ومؤﺳﺳﺔ
األردنيﺔ
IFC
ممتثل مع اﻟمعايير
ومؤﺳﺳﺔ
األردنيﺔ
IFC
ممتثل مع اﻟمعايير
ومؤﺳﺳﺔ
األردنيﺔ
IFC
ممتثل مع اﻟمعايير
ومؤﺳﺳﺔ
األردنيﺔ
IFC
ﻟلمعايير
ممتثل
األردنيﺔ
غير ممتثل ﻟمعايير
IFC
ممتثل مع اﻟمعايير
ومؤﺳﺳﺔ
األردنيﺔ
IFC

*نوع اﻟمﺳتقﺑل اﻟمقارن يعتﺑِر موقع اﻟرصد فيما يتعلق ﺑفئات اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟموضحﺔ في اﻟمعايير األردنيﺔ ﻟلوقايﺔ من اﻟضوضاء ( .)2003وترتﺑط
جميع اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ محلياً "ﺑاﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟتي تشتمل على صناعات صغيرة ومﻛاتب ومﺑان عامﺔ" ﺑﺳﺑب وجود اﻟعديد من اﻟصناعات
اﻟثقيلﺔ في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ.
االهتزاز
فيما يتعلق ﺑخط األﺳاس ،ﻟم تُجرى دراﺳﺔ محددة ﻟﻼهتزاز ﻛما هو موضح ﺑاﻟتفصيل في تقرير تحديد اﻟنطاق اﻟﺑيئي .ومع ذﻟك ،ﻟم يتم رصد أي
اهتزازات ملحوظﺔ خﻼل اﻟزيارات اﻟميدانيﺔ ﻟلموقع .وعلى اﻟرغم من اﻟتواجد في منطقﺔ صناعيﺔ /تجاريﺔ ،فهناك اﻟقليل من اﻟعمليات اﻟتي تتطلب
إﺳقاطا ً أو تحوالً شديدا ً أو غير ذﻟك من اﻟتفاعﻼت مع ﺳطح األرض واﻟتي قد تﺳﺑب حدوث اهتزازات .وﻟذﻟك ،فمن غير اﻟمتوقع ﺑشﻛل عام توﻟد
مثل هذه االهتزازات ﺑقدر ملحوظ .قد تﻛون االهتزازات اﻟمعزوﻟﺔ موجودة ﺑجانﺑي اﻟطريق مﺑاشرة ،حيث تﺳير اﻟمرﻛﺑات اﻟثقيلﺔ وال ﺳيما اﻟﺑخار
اﻟمتواصل ﻟلشاحنات اﻟناقلﺔ ﻟلوقود من مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمجاورة اﻟتي تﺳتخدم هذه اﻟمﺳارات.
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6.4.1

مستقبالت الضوضاء واالهتزاز

جدول  15-6الضوضاء واالهتزاز  -درجة حساسية المستقبالت
المستقبِّل

درجة الحساسية

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوﺳطﺔ

اﻟمﺳاﻛن

عاﻟيﺔ

األسباب
تميل اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ ﺑحﻛم طﺑيعتها إﻟى إصدار ضوضاء ﻟذا ال تﻛون في
اﻟغاﻟب حﺳاﺳﺔ آلثار اﻟضوضاء األعلى .قد تغرق اﻟمنشآت اﻟصاخﺑﺔ في
اﻟضوضاء اﻟواردة.
عادة ما يرتاد اﻟمنشآت اﻟتجاريﺔ (في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ على ﺳﺑيل اﻟمثال) ﺑعض
األشخاص اﻟمحدودين فقط خﻼل فترات اﻟنهار حيث إنها ﻟيﺳت مواقع إقامﺔ أو
أماﻛن ﻟلنوم.
وﺑصفتها مﺳتوطنﺔ ،فإن أماﻛن اﻹقامﺔ اﻟدائمﺔ شديدة اﻟحﺳاﺳيﺔ آلثار اﻟضوضاء
وتقلﺑات مﺳتويات اﻟضوضاء .تقع مﺳتويات اﻟضوضاء في هذه اﻟمﺳتقﺑﻼت ضمن
اﻟمعايير األردنيﺔ اﻟمتﺑعﺔ ،إال أنها ال تزال مرتفعﺔ وتتجاوز قيم  IFCاﻟتوجيهيﺔ في
أوقات اﻟنهار واﻟليل.

 6.5أهمية اآلثار

6.5.1

اإلنشاء

عادة تﺳﺑب أنشطﺔ اﻹنشاء ارتفاع مﺳتويات اﻟضوضاء واالهتزاز ﺑصورة مؤقتﺔ وﻟمدة قصيرة في موقع اﻟعمل .تنشأ اﻟضوضاء وتنتشر في اﻟﺑيئﺔ
اﻟمحيطﺔ عﺑر مجموعﺔ من اﻟعمليات .ومن اﻟمحتمل أن تشمل أنشطﺔ اﻹنشاء اﻟتي تنطوي على ضوضاء واهتزازات أعمال اﻟحفر واﻟتﻛديس
وتﺳويﺔ اﻟموقع ووضع اﻟخرﺳانﺔ وترﻛيب اﻟخدمات وغيرها.
صا ﺑﺳﺑب اﻟتواجد اﻟمنخفض ﻟلغايﺔ ﻟلمرﻛﺑات في
ﻛما أن نشاط حرﻛﺔ اﻟمرور خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء يعمل على ارتفاع مﺳتوى اﻟضوضاء وخصو ً
اﻟمناطق اﻟمحليﺔ .ﺑينما في األماﻛن اﻟمزدحمﺔ ﺑاﻟفعل ،قد تتفاقم تأثيرات ضوضاء اﻟمرﻛﺑات.
ومن اﻟمتصور أن تشتمل أنشطﺔ اﻟعمل خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء على ما يلي:






إعداد اﻟموقع  -ردم األرض وتﺳويتها وتصنيفها وإزاﻟﺔ اﻟردم في أماﻛن وضع األﺳاﺳات .ومن اﻟمفترض أن تتطلب هذه االنشطﺔ
اﺳتخدام جرارات تﺳويﺔ وحفارات وﺳيارات نقل رﻛام.
األعمال اﻟميدانيﺔ  -من اﻟمفترض أن تﻛون هناك حاجﺔ ﻟعمل رﻛائز ﻟﺑعض أﺳاﺳات اﻟمﺑنى خﻼل هذه اﻟمرحلﺔ .في حاﻟﺔ عدم وجود
معلومات مفصلﺔ عن منهجيات اﻹنشاء ،فمن اﻟمفترض أن األمر قد يتطلب اﺳتخدام رﻛائز مﺑرومﺔ أو مدقوقﺔ.
اﻹنشاء واﻟترﻛيب  -من اﻟمفترض أن تتضمن أعمال هذه اﻟمرحلﺔ صب أﻟواح خرﺳانﺔ مﺳلحﺔ "في اﻟموقع" وأعمال ﺑناء ونصب
أعمال اﻟصلب /اﻟﺳقاﻟﺔ .ومن اﻟمفترض أن تتطلب هذه األعمال اﺳتخدام شاحنات خﻼطات خرﺳانﺔ وضواغط وموﻟدات ومعدات ﻟرفع
األحمال اﻟثقيلﺔ (ﺑما في ذﻟك اﻟرافعات) وأدوات يدويﺔ.
اﻟصرف اﻟصحي ورصف اﻟطرق  -تتأﻟف أعمال هذه اﻟمرحلﺔ من عمليات تشغيل متعددة تشمل أعمال حفر وتوزيع مواﺳير اﻟصرف
وتﺳويﺔ اﻟطريق وتمتد ﻟتشمل اﺳتخدام ماﻛينات اﻟﻛشط وجرارات اﻟتﺳويﺔ ومعدات رصف اﻟطرق.

وفيما يلي أمثلﺔ ﻟلمعدات اﻟمحتملﺔ مع اﻹشارة إﻟى مﺳتويات اﻟضوضاء اﻟمتوقعﺔ وفقا ً ﻟلتوجيه اﻟوارد من اﻟمعيار اﻟﺑريطاني  BS:5228ﻟضوضاء
اﻹنشاء.
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جدول  16-6مستويات ضوضاء معدات الموقع المتوقعة
خطة اإلنشاء
حفار
شاحنﺔ تحميل
ﺳيارة شحن
اﻟﻛاشطﺔ ،اﻟممهد
عرﺑﺔ اﺳطوانﺔ دحل
ماﻛينﺔ أﺳفلت
شاحنﺔ خﻼطﺔ
مضخﺔ خرﺳانﺔ
شاحنﺔ رافعﺔ
رافعﺔ ثاﺑتﺔ
موﻟد
ضاغط يعمل ﺑمحرك
رافعﺔ شوﻛيﺔ

مستوى الضوضاء وفقًا لمعيار
 BS:5228عند الساعة  10صباحا ً
(ديسيبل (أ))
79
82
80
82
80
84
80
80
77
77
84
75
67

مرجع BS:5228
C.2, 14
C.6, 33
C.2, 34
C.5, 8
C.5, 19
C.5, 32
C.4, 18
C.4, 29
C.4, 53
C.4, 49
C.4, 84
C.3, 19
C.4, 57

يؤثر تراﻛم اﻟضوضاء من اﻟمصادر اﻟواردة أعﻼه في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحليﺔ ،ال ﺳيما حيثما تﻛون األعمال مرﻛزة وتجري ﺑاﻟقرب من مواقع
اﻟمﺳتقﺑﻼت .ومن اﻟمعروف أن مﺳتويات اﻟضوضاء تتﺑدد مع اﻟمﺳافﺔ وعلى هذا اﻟنحو ،تقل آثار اﻟضوضاء ﺑدرجﺔ ﻛﺑيرة عند اﻟﺑعد عن مصدر
اﻟضوضاء ،مع وجود آثار أقل على اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺑعيدة اﻟمنشآت/اﻟمنحدرات اﻟمتداخلﺔ.
آثار اﻟضوضاء اﻟمتعلقﺔ ﺑحرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات اﻟثقيلﺔ قد تغطي طول اﻟطرق حيث تزداد اﻟتدفقات اﻟمروريﺔ ﺑدرجﺔ ﻛﺑيرة ﺑﺳﺑب زيادة حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات
اﻟمخصصﺔ ﻟموقع اﻟمشروع .وﺳوف تمتد مﺳارات اﻟنقل اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمﺳتخدمﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء على طول اﻟطريق اﻟرئيﺳي من عمان إﻟى
موقع اﻟمشروع .يمر هذا اﻟطريق على طول اﻟجهﺔ اﻟغرﺑيﺔ ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ .وتعمل وصلﺔ قصيرة حاﻟيﺔ تمتد ﻟمﺳافﺔ  600م على
رﺑط هذا اﻟطريق ﺑمدخل اﻟموقع اﻟجديد ،اﻟواقع شمال اﻟمشروع اﻟمقترح .ونظرا ً ﻟلتدفقات اﻟعاﻟيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﻟلمرﻛﺑات اﻟثقيلﺔ على طول اﻟطريق
اﻟرئيﺳي اﻟمؤدي إﻟى اﻟجهﺔ اﻟغرﺑيﺔ ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ ،قد تﻛون آلثار اﻟضوضاء تاثير ﻛﺑير فقط على اﻟوصلﺔ اﻟقصيرة من هذا
اﻟطريق وحتى مدخل اﻟموقع اﻟجديد ،واﻟتي يﻛون فيها تدفق مرﻛﺑات اﻟنقل اﻟثقيل منخفضاً.
وعند اﻟنظر في آثار اﻟضوضاء اﻟصادرة من تدفق اﻟمرﻛﺑات ،نجد أن تضاعف تدفق اﻟمرﻛﺑات على اﻟطريق ﺳيؤدي إﻟى زيادة مﺳتويات
اﻟضوضاء ﺑمقدار  3ديﺳيﺑل .وتعتﺑر اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟدﻟيل تصميم اﻟطرق واﻟجﺳور ﺑوﻛاﻟﺔ اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ في اﻟمملﻛﺔ اﻟمتحدة ( )DMRBﺑأن
اﻟتغيير ﺑمقدار  3ديﺳيﺑل (أ) على فترة قصيرة األمد هو تأثير معتدل.
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االهتزاز
قد تﺳﺑب عمليات إنشاء محددة ،وال ﺳيما تلك اﻟتي تتضمن إعداد اﻟموقع واألعمال اﻟمدنيﺔ ،مثل اﻟتﻛﺳير واﻟتمهيد وأعمال اﻟحفر ،اهتزازات داخل
محيط األعمال .ومن اﻟمتوقع أن تحدث االهتزازات ﺑصورة متقطعﺔ حول موقع اﻹنشاء ﺑﺳﺑب حرﻛﺔ اﻟمواد واﻟمعدات .ومع ذﻟك ،تجدر اﻹشارة
إﻟى االهتزازات تتﺑدد ﺳريعا ً -مثل اﻟضوضاء -ﻛما تنتشر ﺳريعا ً نظرا ً ﻟفقد اﻟطاقﺔ اﻟمشعﺔ ﺑزاويﺔ  360درجﺔ من اﻟمصدر ،فضﻼً عن تعمقها
ﺑصورة أﻛﺑر في اﻟترﺑﺔ.
ونظرا ً ألن اﻟغاﻟﺑيﺔ اﻟعظمى من أعمال اﻹنشاء تﻛون على مﺳافات ﻛﺑيرة من اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟحاﻟيﺔ األقرب (أﻛﺑر من  100م) ،فمن غير
اﻟمتوقع أن تؤثر ﺑشﻛل ﻛﺑير.
جدول  17-6الضوضاء واالهتزاز  -حجم آثار مرحلة اإلنشاء
األثر

الحجم

األسباب

ضوضاء مرحلﺔ اﻹنشاء
(ﺑجوار اﻟموقع)

سلبي متوسط

يُمﻛن أن تﻛون ضوضاء مرحلﺔ اﻹنشاء اﻟمجاورة ﻟلموقع صاخﺑﺔ في ﺑعض اﻟظروف وقد تؤثر
على اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحليﺔ.

االهتزاز اﻟناتج عن
مرحلﺔ اﻹنشاء

سلبية مهملة

قد تحدث ﺑعض آثار االهتزاز اﻟطفيفﺔ ﻟلغايﺔ أثناء أنشطﺔ اﻹنشاء ،واﻟتي تقتصر على اﻟموقع
فقط.

ضوضاء مرﻛﺑات
مرحلﺔ اﻹنشاء

سلبية مهملة

قد تقع آثار ﺳلﺑيﺔ على اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمجاورة ﻟلطريق اﻟواصل من اﻟطريق اﻟﺳريع اﻟرئيﺳي
وحتى مدخل اﻟموقع اﻟجديد.

جدول  18-6الضوضاء واالهتزاز  -مستوى تأثيرات اإلنشاء
األثر

الحجم

ضوضاء مرحلﺔ
اﻹنشاء

ﺳلﺑي متوﺳط

االهتزاز اﻟناتج عن
مرحلﺔ اﻹنشاء

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

ضوضاء مرﻛﺑات
مرحلﺔ اﻹنشاء

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوﺳطﺔ

طفيف

اﻟمﺳاﻛن

عاﻟيﺔ

متوسط إلى كبير

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوسطة

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺳاﻛن

عالية

طفيف

جميع اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

طفيف
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6.5.2

التشغيل

ﺳتتضمن عمليﺔ تشغيل اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ اﺳتخدام اﻟمعدات اﻟثقيلﺔ خﻼل عمليﺔ إنتاج اﻟطاقﺔ .ومن اﻟمحتمل أن تصدر تلك اﻟعمليات مﺳتويات عاﻟيﺔ
نظرا ﻟتشغيل اﻟمحطﺔ على مدار  24ﺳاعﺔ.
من اﻟضوضاء ،واﻟتي من اﻟمحتمل أن تﻛون مﺳتمرة ومتواصلﺔ خﻼل األنشطﺔ اﻟيوميﺔً ،
ومن اﻟمحتمل أن تنﺑعث اﻟمصادر اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلضوضاء من تورﺑينات اﻟغاز وموﻟد اﻟﺑخار اﻟذي يعمل ﺑاﺳترداد اﻟحرارة وتورﺑينات اﻟﺑخار ومراوح
اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء ﺑين اﻟمصادر األخرى ،مثل اﻟمضخات واﻟمرﻛﺑات اﻟمتنقلﺔ في اﻟموقع .تُعد مراوح اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟحرارة مصدرا ً
رئيﺳيا ً ﻟلضوضاء في اﻟموقع ،مع انخفاض مﺳتوى اﻟضوضاء إﻟى أقصى حد ممﻛن عن طريق إدراج مراوح مخصصﺔ منخفضﺔ اﻟضوضاء في
اﻟتصميم.
ونظرا ُ ﻟطﺑيعﺔ اﻟعمليات اﻟمﺳتمرة ،فمن اﻟمتوقع أن تشﺑه آثار اﻟضوضاء (خارج اﻟموقع) صوت اﻟطنين ،مع ضوضاء متقطعﺔ صادرة من عمليات
محددة واﻟمعدات اﻟمتنقلﺔ واﻟمرﻛﺑات اﻟمتحرﻛﺔ .قد تزداد مﺳتويات اﻟضوضاء خﻼل اﻟتشغيل اﻟعارض (ﺑدء اﻟتشغيل) ،مع احتمال تجاوز ضوضاء
اﻟمرفق حدود اﻟضوضاء ﺑدرجﺔ ﻛﺑيرة في حاﻟﺔ ترك تلك اﻟمﺳتويات من اﻟضوضاء دون تخفيف .ﺳوف تُحدد مﺳتويات اﻟطاقﺔ ﻟلمعدات اﻟجديدة
اﻟرئيﺳيﺔ في اﻟموقع ﻟتصﺑح أقل من  85ديﺳيﺑل (أ).
يقع اﻟمﺳتقﺑل اﻟﺳﻛني األقرب ﻟمجمع إنتاج اﻟطاقﺔ على ﺑُعد  200م تقريﺑا ً جهﺔ اﻟشمال .وﺑعد هذا اﻟمﺳتقﺑل ،يﺑدأ اﻟتجمع اﻟﺳﻛني اﻟرئيﺳي في قريﺔ
اﻟهاشميﺔ على ﺑُعد  400م تقريﺑًا من منطقﺔ مجمع إنتاج اﻟطاقﺔ اﻟمقترحﺔ .تقع مصادر اﻟضوضاء اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلمحطﺔ في منطقﺔ إنتاج اﻟطاقﺔ (،GT
 ،) ST،HRSGمع مراوح  ACCجنوب هذه اﻟمصادر مﺑاشرة وأﺑعد قليﻼً عن اﻟمﺳتقﺑﻼت.
وﺑنا ًء على عمليﺔ رصد اﻟضوضاء اﻟموضحﺔ ،هناك ﺑعض اﻟتجاوزات ﺑاﻟفعل ﻟقيم  IFCاﻟتوجيهيﺔ ﻟشؤون اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ في اﻟمنطقﺔ
اﻟمحليﺔ عند اﻟمﺳتقﺑﻼت.
دراﺳﺔ نمذجﺔ اﻟضوضاء
مع األخذ في االعتﺑار مﺳتويات ضوضاء اﻟمصدر ﻟلمعدات اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمقدمﺔ من جانب جهات تصنيع اﻟمعدات ،ومنطقﺔ اﻟمرفقات اﻟصوتيﺔ أو
غير اﻟصوتيﺔ (أينما توفرت) واﻟمﺳافﺔ اﻟفاصلﺔ ﻟلمﺳتق ِﺑل ،تم إنشاء نموذج ضوضاء ﺑاﺳتخدام ﺑرنامج  IMMI2016االحتﻛاري ،ﺑاﺳتخدام
اﻟمنهجيﺔ اﻟموضحﺔ في اﻟمعيار " ISO 9613-2( ISO9613اﻟصوتيات  -تخفيف اﻟصوت أثناء نشره في اﻟهواء اﻟطلق  -اﻟجزء  :2اﻟطريقﺔ
اﻟعامﺔ ﻟلحﺳاب "تصف ﺑاﻟتفصيل إجراء حﺳاب مﺳتويات اﻟصوت من مصادر اﻟنقطﺔ .تُقﺳم اﻟمنطقﺔ ومصادر اﻟصوت اﻟخطيﺔ إﻟى مصادر صوت
نقطﺔ اﻟمﻛون).
يحﺳب معيار  ISO 9613-2متوﺳط مﺳتويات اﻟصوت على اﻟمدى اﻟطويل في نطاقات جواب مع ترددات منتصف جواب اﺳميﺔ تتراوح ﺑين
 63و 8000هرتز .يصنع معيار  ISO 9613-2فارقا ً ﺑين حﺳاب مﺳتويات اﻟمدى اﻟقصير واﻟمدى اﻟطويل .إذا تم قياس اﻟقيمﺔ األوﻟى في اتجاه
هﺑوب اﻟرياح (انتشار اﻟصوت في اتجاه اﻟرياح ﺑقوة إيجاﺑيﺔ ﻛﺑيرة من اﻟمصدر إﻟى اﻟمﺳتقﺑل) ،يتم حﺳاب اﻟقيمﺔ اﻟثانيﺔ ﺑاﺳتخدام نفس اﻟمعادالت
.
وﻟﻛن يتم تصحيحها ﺑواﺳطﺔ مدى اﻟتصحيح اﻟجوي Cmet
يعد اﻟتوجيه اﻟوارد في معيار اﻟمنظمﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻟتوحيد اﻟمقاييس  ISO 9613-2اﻟخاص ﺑﻛيفيﺔ تحديد مدى اﻟتصحيح اﻟجوي  C0غير ُمرض
تما ًما ،وﻟذﻟك تم إدراج اﻟمعلمات اﻟعاﻟميﺔ اﻟتاﻟيﺔ في نموذج اﻟضوضاء:




درجﺔ اﻟحرارة 10درجات مئويﺔ؛ اﻟرطوﺑﺔ اﻟنﺳﺑيﺔ %70؛
انتشار خفيف ﺑاتجاه اﻟريح ناحيﺔ اﻟمﺳتق ِﺑل؛
ال توهين من األرض اﻟرخوة

يﺳتند نموذج اﻟضوضاء إﻟى اﻟتشغيل ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ ويمثل اﻟحاﻟﺔ األﺳوأ ﺑﺳﺑب احتواء اﻟضوضاء اﻟمنﺑعثﺔ من موﻟد اﻟﺑخار اﻟذي يعمل
اﻟمﺑرد ﺑاﻟهواء .وﻟذﻟك يُتوقع أن تﻛون آثار اﻟضوضاء في ظل اﻟتشغيل ﺑاﻟدورة اﻟمفتوحﺔ أقل
ﺑاﺳتخﻼص اﻟحرارة واﻟتورﺑين اﻟﺑخاري واﻟمﻛثف
َّ
ﺑﻛثير من اﻟتشغيل ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ ،ومن ثم ﻟم تتم نمذجتها.
فيما يتعلق ﺑتوهين اﻟضوضاء من اﻟمﺑاني اﻟموجودة خارج اﻟموقع ،ﻟم تتوافر معلومات ﺑهذا اﻟصدد ومن ثم تم وضع نموذج االنتشار اﻟحر األﺳوأ
حاﻟﺔ .وفيما يلي نتائج نمذجﺔ اﻟضوضاء في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟتمثيليﺔ ومناطق اﻟمﺳتق ِﺑﻼت اﻟعامﺔ نتيجﺔ ﻟعمليات اﻟمشروع فقط.
الجدول  19-6مستويات ضوضاء المستق ِّبالت ،ديسيبل (أ) (الحمل األساسي ،بما في ذلك تخفيف آثار التصميم)
المستقبالت ال ُمنمذَجة
الطابق األول ( 4.5متر)

تجمع ﺳﻛني ،اﻟهاشميﺔ (قلب
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ)
أقرب مﺳتقﺑِل ﺳﻛني ،في
اﻟهاشميﺔ
مرﻛز تدريب ،شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء
اﻟوطنيﺔ

نوع المستقبِّل

معايير الضوضاء لكل مستق ِّبل
مستوى الضوضاء،
نهارا/ليالً
ديسيبل LAeq,T
ً

39.1

منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ تتضمن مﺑان
ﻟلصناعات اﻟصغيرة
واﻟمﻛاتب ومﺑان عامﺔ

51.9

صناعي

63.4

المتطلبات األردنية

IFC

نهارا
ً - 65
 - 55ﻟيﻼً
نهارا
ً - 65
 - 55ﻟيﻼً
نهارا
ً - 75
 - 65ﻟيﻼً

نهارا
ً - 55
 - 45ﻟيﻼً
نهارا
ً - 55
 - 45ﻟيﻼً
نهارا/ﻟيﻼً
ً 70
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إقامﺔ موظفي شرﻛﺔ توﻟيد
اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ

منطقﺔ ﺳﻛنيﺔ تتضمن مﺑان
ﻟلصناعات اﻟصغيرة
واﻟمﻛاتب ومﺑان عامﺔ

54.0

مصفاة اﻟﺑترول األردنيﺔ
"اﻟزرقاء"

صناعي

41.1

اﻟمدارس واﻟمﺳتشفيات
واﻟمﺳاجد واﻟﻛنائس

37.1

ترفيهي (مؤﺳﺳي)

34.6

صناعي

39.1

مرﻛز تعليمي
ﺳتاد األمير محمد اﻟرياضي
مصنع اﻟحديد واﻟصلب

نهارا
ً - 65
 - 55ﻟيﻼً

نهارا
ً - 55
 - 45ﻟيﻼً

نهارا
ً - 75
 - 65ﻟيﻼً
نهارا
ً - 45
 - 35ﻟيﻼً
نهارا
ً - 65
 - 55ﻟيﻼً
نهارا
ً - 75
 - 65ﻟيﻼً

نهارا/ﻟيﻼً
ً 70
نهارا
ً - 55
 - 45ﻟيﻼً
نهارا
ً - 55
 - 45ﻟيﻼً
نهارا/ﻟيﻼً
ً 70

تمثل مﺳتويات اﻟضوضاء اﻟواردة أعﻼه اﻟضوضاء اﻟمنﺑعثﺔ من محطﺔ اﻟتورﺑين اﻟغازي ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمقترحﺔ فقط وال تمثل اﻟمصادر
اﻟطﺑيعيﺔ .وفيما يلي مناقشﺔ إضافﺔ اﻟمصادر اﻟطﺑيعيﺔ إﻟى هذه اﻟقيم وتقييمها.
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الشكل  4-6خريطة نموذج الضوضاء (مساهمة عمليات المشروع فقط)  -مع التضاريس

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

156

ﻛما يتضح من اﻟجدول أعﻼه ،تمت نمذجﺔ مﺳتويات اﻟضوضاء ﻟتﻛون ضمن اﻟمقاييس اﻟمنطﺑقﺔ ﻟلمعايير اﻟنهاريﺔ (اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ األردنيﺔ
واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟمنظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟعاﻟميﺔ) في جميع اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمنمذجﺔ ،وذﻟك ﺑخصوص اﻟضوضاء اﻟصادرة من مﺳاهمﺔ اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ
فقط.
وفي اﻟليل ،يتم االمتثال ﻟﻛافﺔ اﻟمعايير األردنيﺔ ،وﻟﻛن قد تتعرض اﻟعديد من اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟواقعﺔ خارج اﻟموقع شماالً (في اﻟهاشميﺔ)
ومنطقﺔ إقامﺔ موظفي شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ إﻟى مﺳتويات ضوضاء تتجاوز اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟمنظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟعاﻟميﺔ اﻟخاصﺔ
ﺑاﻟضوضاء (أي >  45ديﺳيﺑل (أ)).
عقارا في اﻟمجموع داخل نطاق خط اﻟﻛنتور  45ديﺳيﺑل من اﻟفئﺔ (أ) أو عليه اﻟخاص ﺑإﺳهامات عمليات اﻟمشاريع.
هناك ما يقرب من 350
ً

مﻼحظﺔ :هذا رقم ُمقدَّر حيث ال يمﻛن تحديده ﺑدقﺔ .ويعتمد اﻟتقدير على عدد من اﻟهياﻛل اﻟمﺳقوفﺔ أو اﻟحدود اﻟعقاريﺔ اﻟمرئيﺔ.
أما اﻟمﺳتق ِﺑل اﻟوحيد اﻟمتﺑقي اﻟذي يمﻛن أن يتعرض ﻟمﺳتويات تتجاوز اﻟحدود اﻟمﺳموح ﺑها ﻟيﻼً فهو اﻟمرﻛز اﻟتعليمي ﺑاﻟزرقاء ،غير أنه ال يعد
مﻛانًا مفتو ًحا ﻟيﻼً وﺑاﻟتاﻟي ال ينطﺑق عليه اعتﺑار اﻟتجاوزات.
يرجى مﻼحظﺔ اآلتي :يرد تقييم نمذجﺔ اﻟضوضاء في اﻟملحق ي.
آثار نموذج اﻟضوضاء اﻟتراﻛميﺔ
ﻟتحديد آثار اﻟضوضاء اﻟتراﻛميﺔ (مﺳاهمﺔ اﻟعمليات  +اﻟمصادر اﻟطﺑيعيﺔ) ،تم تطﺑيق نموذج ضوضاء إضافي في هذا اﻟصدد ﺑما يتماشى مع
ﺑيانات رصد اﻟقيمﺔ األﺳاﺳيﺔ اﻟتي تم جمعها.
ونظرا ﻟتجاوزات
نهارا و 50ديﺳيﺑل (أ) ﻟيﻼً.
وﻟهذا اﻟغرض ،تمت إعادة تطﺑيق اﻟنموذج عند مﺳتويات ضوضاء طﺑيعيﺔ ﺑلغت  55ديﺳيﺑل (أ)
ً
ً
اﻟقيمﺔ األﺳاﺳيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ،توضح خريطﺔ نموذج اﻟضوضاء أدناه موقع خط اﻟﻛنتور  3+ديﺳيﺑل (أ) نتيجﺔ ﻟلمشروع اﻟمقترح .ويوضح اﻟخط
نهارا ويوضح اﻟخط األحمر خط اﻟﻛنتور  3+ديﺳيﺑل (أ) ﻟيﻼً.
اﻟﺑرتقاﻟي خط اﻟﻛنتور اﻟمتوقع  3+ديﺳيﺑل (أ) ً
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الشكل  5-6آثار الضوضاء التراكمية ( 3+ديسيبل (أ) الضوضاء  -ليالً
ونهارا)
ً

اﺳتنادًا إﻟى اﻟشﻛل أعﻼه ،من اﻟممﻛن تحديد عدد اﻟعقارات اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟتي يحتمل أن تتأثر ﺑاﻟمشروع من حيث آثار زيادة اﻟضوضاء ≥ 3+ديﺳيﺑل
(أ).
وﻛما هو موضح ﺑاﻟشﻛل أدناه ،ال توجد عقارات ﺳﻛنيﺔ تقع داخل خط اﻟﻛنتور اﻟنهاري اﻟمتوقع  3+ديﺳيﺑل (أ) ،ومع ذﻟك ،هناك ما يصل إﻟى 6
عقارات ﺳﻛنيﺔ منفصلﺔ تقع داخل أو على خط اﻟﻛنتور اﻟليلي اﻟمتوقع  3+ديﺳيﺑل (أ) .وتم تحديد هذه اﻟعقارات ﺑاﻟلون األصفر في اﻟشﻛل اﻟتاﻟي.
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نهارا وليالً)  -الوحدات السكنية المتضررة
الشكل  6-6آثار الضوضاء التراكمية ( 3+ديسيبل (أ) الضوضاء -
ً

ﺑشﻛل عام ،من اﻟمتوقع أن يﺑلغ أثر اﻟمشروع اﻟمقترح ≥ 3+ديﺳيﺑل (أ) في مﺳتقﺑﻼت يصل عددها إﻟى  6مﺳتقﺑﻼت ﺳﻛنيﺔ منفصلﺔ .أما اﻟمﺑاني
األخرى اﻟموجودة داخل خط اﻟﻛنتور هذا فهي مﺑان تجاريﺔ/صناعيﺔ.
صا في اﻟنموذج ،إال أنه من اﻟمتوقع أن تصل اﻟضوضاء اﻹضافيﺔ اﻟمنﺑعثﺔ من اﻟمشروع اﻟمقترح إﻟى 5+
وﺑاﻟرغم من عدم حﺳاب اﻟمﺳأﻟﺔ خصو ً
ررا في اﻟليل.
ديﺳيﺑل (أ) في اﻟمﺳتقﺑﻼت األﻛثر تض ً

تنفيس اﻟﺑخار
قد يحدث تنفيس ﻟلﺑخار في اﻟحاالت غير اﻟطﺑيعيﺔ ،وﻟﻛن ذﻟك نادر ﻟلغايﺔ .وفي مثل هذه اﻟحاالت ،ﺳتﻛون اﻟضوضاء اﻟمنﺑعثﺔ من فتحات اﻟتنفيس
مﺳموعﺔ ،ومع ذﻟك ،ﻟوحظ ترﻛيب مخمدات ﻟلصوت على فتحات اﻟتهويﺔ ،مما يحد من اﻟضوضاء اﻟصادرة نتيجﺔ أي تنفيس ﻟلﺑخار ﺑأقصى قدر
أثرا ضوضائيًا مؤقتًا وﻟفترة قصيرة ﻟلغايﺔ (أي
ممﻛن عمليًا .ومن اﻟمتوقع االنتهاء من أي عمليﺔ تنفيس ﻟلﺑخار خﻼل مدة قصيرة ،وﻟن تفرض إال ً
تتراوح مدته من دقائق إﻟى ﺳاعﺔ) .وال يتوقع حدوث هذه األحداث ﺑوجه عام ،حيث توجد األنظمﺔ ﻟلتهويﺔ وﻟحاالت اﻟطوارئ فقط.

ﺳجل مﺳتويات اﻟضوضاء في اﻟزرقاء
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ﺑنا ًء على اﻟزيارات اﻟميدانيﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ ﻟموقع اﻟمشروع ومحطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي ﻛانت تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل ،من اﻟمعروف
أن مﺳتقﺑﻼت اﻟضوضاء في منطقﺔ اﻟمشروع (مثل اﻟوحدات اﻟﺳﻛنيﺔ ﺑاﻟهاشميﺔ) ﻛانت عرضﺔ ﻟضوضاء إضافيﺔ أﻛثر من محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟتي ﻛانت تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل.
ﻛانت تعمل محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل من خﻼل اﻟغﻼيات واﻟتورﺑينات اﻟﺑخاريﺔ ،اﻟتي يعود تاريخ إنشائها إﻟى ما
قﺑل إغﻼق اﻟعمليات في ﻛانون األول  .2015حيث ﻛان انتشار اﻟضوضاء اﻟصادرة من هذه اﻟتورﺑينات واﻟغﻼيات واﺳ ًعا جدًا ومع أنه ال توجد
ﺑيانات رصد متوفرة ﻹثﺑات ذﻟك ،من اﻟمعروف أن اﻟمحطﺔ ﻛانت تصدر صوتًا مرتفعًا ﻟلغايﺔ.
وﺑاﻟرغم من أنه ال يمﻛن قياﺳها ،فمن اﻟمتوقع انخفاض اﻟضوضاء اﻟمتوقعﺔ اﻟصادرة من اﻟمشروع اﻟمقترح مقارنﺔً ﺑاﻟضوضاء اﻟصادرة من محطﺔ
ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟتي ﻛانت تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل (ﺑﺳﺑب محطﺔ تورﺑينات اﻟغاز اﻟحديثﺔ وتوهين اﻟضوضاء ﺑشﻛل أفضل)،
وﻟهذا ﺳيﻛون هناك وضع أفضل نﺳﺑيًا فيما يتعلق ﺑآثار اﻟضوضاء.
الجدول  20-6الضوضاء واالهتزازات  -حجم اآلثار التشغيلية
األثر

الحجم

اﻟضوضاء اﻟتشغيليﺔ

سلبي متوسط

األسباب
في أﺳوأ اﻟحاالت ،من اﻟمتوقع أن يصدر من اﻟمشروع مﺳتويات ضوضاء تتجاوز اﻟقيم
اﻟتوجيهيﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ في اﻟليل ،مع تأثُر ما يصل
إﻟى  6مناطق ﺳﻛنيﺔ ﺑـ ≥ 3+ديﺳيﺑل (أ).

الجدول  21-6الضوضاء واالهتزازات  -خطورة اآلثار التشغيلية
األثر

الحجم

اﻟضوضاء اﻟتشغيليﺔ

ﺳلﺑي متوﺳط

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

طفيف

اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ

متوﺳطﺔ

متوسط

جميع اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ
اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

متوسط إلى كبير
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 6.6تدابير التخفيف واإلدارة الموصى بها

6.6.1

اإلنشاء

الجدول 22-6

الضوضاء  -تدابير التخفيف واإلدارة أثناء اإلنشاء

األثر

الضوضاء
واالهتزازات الصادرة
أثناء اإلنشاء

ضوضاء مركبات
مرحلة اإلنشاء

6.6.2

تدابير التخفيف
يقوم مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاءات ومقاوﻟيه من اﻟﺑاطن ،في جميع األوقات ،ﺑتنفيذ ﻛافﺔ األعمال على نحو
يراعي اﻟحد من اﻹزعاج اﻟناتج عن اﻟضوضاء واالهتزازات إﻟى أقل حد ممﻛن.
ﺳتُجرى األنشطﺔ اﻟتي تصدر مﺳتويات ضوضاء مرتفعﺔ خﻼل ﺳاعات اﻟنهار ﺑين يومي األحد واﻟخميس وﻟيس خﻼل
اﻟعطﻼت اﻟرﺳميﺔ .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،حﺳب "تعليمات اﻟحد من اﻟضوضاء ﻟعام  ،"2003ال ينﺑغي إجراء أنشطﺔ
اﻹنشاء اﻟتي تصدر مﺳتويات ضوضاء مرتفعﺔ ﺑين اﻟﺳاعﺔ  8مﺳا ًء و 6صﺑا ًحا.
حيثما أمﻛن ذﻟك ،ينﺑغي االضطﻼع ﺑاألنشطﺔ اﻟتي تصدر مﺳتويات ضوضاء مرتفعﺔ في اﻟمنطقﺔ اﻟمرﻛزيﺔ ﺑاﻟموقع ،أو
داخل مﻛان محصور .على ﺳﺑيل اﻟمثال ،تصنيع اﻟمواد قﺑل نقلها إﻟى مناطق أخرى.
يتلقى اﻟعاملون جمي ًعا اﻟتدريب اﻟﻼزم فيما يتعلق ﺑآثار اﻟضوضاء وطرق اﻟخفض من اﻟضوضاء في اﻟموقع ،وﺳتتم
اﻹشارة إﻟى ذﻟك في نقاشات األمن واﻟﺳﻼمﺔ في اﻟعمل.
وﺳيتم تجهيز اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تعمل ﺑمحرﻛات اﻟديزل ومعدات اﻟضغط ﺑمخمدات صوت فعاﻟﺔ.
تُفضَّل اﻟمحطات اﻟعاملﺔ ﺑاﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ ،حيثما أمﻛن ذﻟك ،عن اﻟﺑدائل اﻟعاملﺔ ﺑاﻟطاقﺔ اﻟميﻛانيﻛيﺔ .ينﺑغي تجهيز
اﻟمحطات اﻟعاملﺔ ﺑاﻟطاقﺔ اﻟميﻛانيﻛيﺔ واﻟهوائيﺔ ﺑمخمدات صوت مناﺳﺑﺔ.
عند اﻟضرورة ،يفضَّل اﺳتخدام تقنيات اﻟرﻛائز اﻟمحفورة عن دق اﻟرﻛائز اﻟصدميﺔ .وحيثما ﻟزم اﺳتخدام تقنيات اﻟرﻛائز
االهتزازيﺔ ،اﺳتخدمت مطرقﺔ اهتزازيﺔ حديثﺔ.
يُحظر انتظار مرﻛﺑات اﻟتوصيل خارج اﻟموقع ومحرﻛاتها تعمل .وﺳيتم تجنب حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات اﻟثقيلﺔ ﻟيﻼً ﻛلما أمﻛن
ذﻟك.
ﺳتتم صيانﺔ جميع معدات اﻹنشاء وتشغيلها وفقًا ﻟتوصيات اﻟشرﻛات اﻟمصنعﺔ ،وذﻟك على نحو يﺳاعد على تجنب
إصدار ضوضاء زائدة.
ﺳيتم إيقاف تشغيل اﻟمعدات اﻟتشغيليﺔ في اﻟموقع ﺑشﻛل متقطع خﻼل اﻟفترات اﻟفاصلﺔ ﺑين االﺳتخدام.
عند االقتضاء ،يتم اﺳتخدام حواجز/آﻟيات توهين اﻟضوضاء (ﻟلموﻟدات مثﻼً) ﻟضمان عدم تجاوز أقصى مﺳتوى
ﻟلضوضاء  85ديﺳيﺑل (أ) وذﻟك في نطاق  1متر من مصدر واحد.
عندما تتجاوز مﺳتويات اﻟضوضاء  85ديﺳيﺑل (أ) ،يتم توفير أجهزة اﻟحمايﺔ من اﻟضوضاء ﻟلموظفين في اﻟموقع.
ينﺑغي تقديم إخطارات ورﺳائل ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين ،تخطرهم ﺑﺳاعات اﻟعمل وأيﺔ أنشطﺔ يُحتمل أن تتﺳﺑب في ضوضاء
و/أو اهتزازات شديدة ،وفقًا ﻟشرﻛﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء .ﺑما في ذﻟك األنشطﺔ اﻟرئيﺳيﺔ واﻟتداﺑير اﻟتي يتم اتخاذها
ﻟلحد من هذه اآلثار.
يلزم اتخاذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة وفقًا ﻟفصل حرﻛﺔ اﻟمرور واﻟنقل من هذا اﻟتقييم ﺑخصوص اﻟحد من تهادي
اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تدخل اﻟموقع وﺑاﻟتاﻟي اﻟحد من صدور ضوضاء إضافيﺔ من مرﻛﺑات اﻹنشاء.

التشغيل

وفقًا ﻟخط األﺳاس ،تتعرض منطقﺔ اﻟمشروع ﺑاﻟفعل إﻟى مﺳتويات ضوضاء تتجاوز اﻟمﺳتويات اﻟمحددة في اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟمنظمﺔ اﻟصحﺔ
اﻟعاﻟميﺔ ﺑخصوص اﻟعمل ﻟيﻼً .وﻟقد توقع نموذج اﻟضوضاء أن األثر اﻹضافي ﻟلمشروع قد يؤدي إﻟى آثار تصل إﻟى ≥ 3+ديﺳيﺑل (أ) على 6
تأثرا وفقًا ﻟلحاﻟﺔ األﺳوأ ﻟحواﻟي  5+ديﺳيﺑل (أ) ﻟيﻼً ﺑد ًءا من خط
وحدات ﺳﻛنيﺔ تقع شمال اﻟمشروع مﺑاشرةً .وﺳتتعرض أﻛثر اﻟمﺳتقﺑﻼت ً
تضررا على ﺑعد  200متر تقريﺑًا شمال منطقﺔ اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ .وﻟذﻟك ،ﻟلوصول إﻟى أثر محايد ،قد يلزم تقليل
األﺳاس .ويقع اﻟ ُمﺳتق ِﺑل األﻛثر
ً
اﻟضوضاء إﻟى نطاق  5ديﺳيﺑل (أ) .وإذا نظرنا إﻟى  3+ديﺳيﺑل (أ) من خط األﺳاس ﻛأثر مقﺑول ،فقد يلزم اﻟحد من اﻟضوضاء ﻟتصل إﻟى 2
تضررا.
ديﺳيﺑل (أ) تقريﺑًا عند اﻟمﺳتقﺑل األﻛثر
ً
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻹصدار األول من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي وتوضيحات اﻟمقرضين واﻟمﺳتشارين اﻟفنيين ﻟلمقرضين ،أﻛدت أﻛوا ﺑاور على أنه
ﺳيتم ترﻛيب حاجز ضوضاء في محيط اﻟمشروع ،خاصﺔً على اﻟحد اﻟشماﻟي ﻟمنطقﺔ مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء .وﺳيصل ارتفاع اﻟحاجز إﻟى  10أمتار
ويتميز ﺑﻛميﺔ عزل صوت تصل إﻟى  25ديﺳيﺑل (أ) ﺑحد أقصى وﻟن تقل عن  10ديﺳيﺑل (أ) ﻛحد أدنى .ويتم تخصيص ذﻟك من أجل تحﺳين
مظهر اﻟحاجز ،حيث يﻛون اﻟجزء اﻟعلوي منه شفافًا .يرجى مﻼحظﺔ اآلتي :ﻟم يتم تضمين قدرة حاجز اﻟضوضاء على خفض اﻟضوضاء في
دراﺳﺔ نمذجﺔ اﻟضوضاء.
يُعد ترﻛيب حاجز اﻟضوضاء ،خاصﺔً على هذا االرتفاع ،اﻟحل األمثل عمليًا ﻟلحد من اﻟضوضاء اﻟصادرة عن منطقﺔ مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء .حيث
تﺳتحوذ منطقﺔ مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء على معظم اﻟمعدات اﻟتي تُصدِر ضوضاء مرتفعﺔ على ارتفاع منخفض وﻟهذا يعمل اﻟحاجز على تخفيض
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اﻟضوضاء .وﺳتظل تنﺑعث ضوضاء من اﻟهياﻛل األطول ،مثل اﻟمداخن (وﺳتتجاوز حاجز اﻟضوضاء) ،رغم أن مﺳتويات اﻟضوضاء هذه ﻟيﺳت
ﺑنفس قدر اﻟمﺳتويات اﻟمنخفضﺔ وتم ترﻛيب مخمد صوت ﻟتخفيض اﻟضوضاء.
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ﺳياج اﻟضوضاء اﻹضافي اﻟمشار إﻟيه أعﻼه ،أﻛدت أﻛوا ﺑاور ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاءات على أن تصميم اﻟمشروع
(ﻛما تمت نمذجته) تضمن اﻟﻛثير من تداﺑير اﻟحد من اﻟضوضاء ،مثل حاويات اﻟضوضاء ومخمدات اﻟصوت .وتم ترﻛيب مراوح اﻟضوضاء
اﻟمنخفضﺔ على اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء ومخمدات صوت على اﻟعناصر اﻟخاصﺔ ﺑحاالت اﻟطوارئ ﺑاﻟمحطﺔ (أي فتحات اﻟﺑخار).
اعتمادًا على احتواء حاجز اﻟضوضاء ،من اﻟمتوقع أن تؤدي عمليﺔ اﻟتخفيف هذه وحدها إﻟى خفض اﻟضوضاء ﺑمعدل  10ديﺳيﺑل (أ) على األقل.
وعلى هذا اﻟنحو ،من اﻟمتوقع أن تﻛون هناك آثار محايدة/غير محﺳوﺳﺔ تتجاوز اﻟحاالت األﺳاﺳيﺔ اﻟموجودة هناك .يرد تصميم محتمل ﻟحاجز
اﻟضوضاء على اﻟنحو اﻟموضح من قﺑل شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3في اﻟملحق ش.
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الجدول  23-6الضوضاء  -تدابير التخفيف واإلدارة الخاصة بالتشغيل
تدابير التخفيف

األثر

تم تعيين جميع اﻟمعدات ﻟلحد من اﻟضوضاء في اﻟمجال اﻟقريب حتى تصل إﻟى  85ديﺳيﺑل (أ) في  1متر .وفقًا ﻟلمﺑادئ
اﻟتوجيهيﺔ ﻟلشرﻛﺔ اﻟمصنعﺔ ،تماشيًا مع عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاءات.
في حاﻟﺔ تجاوز مﺳتويات اﻟضوضاء في اﻟمجال اﻟقريب  85ديﺳيﺑل (أ) ،ينﺑغي ترﻛيب مواد إضافيﺔ مخفضﺔ
ﻟلضوضاء (مثل اﻟمواد اﻟعازﻟﺔ ومخمدات اﻟصوت اﻟجديدة) ﺑهياﻛل اﻟمﺑنى ،أو توفير حواجز ضوضاء.
يتم توفير مواصفات أداء مخمدات اﻟصوت ﻟلﺳماح ﻟلمحطﺔ ﺑاالمتثال ﻟحدود اﻟضوضاء أثناء ﺑدء تشغيل اﻟوحدة.
تُحاط اﻟتورﺑينات اﻟﺑخاريﺔ ﺑحاويﺔ عازﻟﺔ ﻟلصوت ﻟضمان أال تتجاوز اﻟضوضاء  85ديﺳيﺑل (أ) في  1متر.
الضوضاء التشغيلية

ص ِّممت اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء الحتواء مراوح معينﺔ ذات ضوضاء منخفضﺔ.
ُ
ترﻛيب حاجز ضوضاء ﺑارتفاع  10أمتار شمال مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء.
يلزم إجراء أنشطﺔ تﺳليم اﻟمواد وإزاﻟﺔ اﻟنفايات خﻼل ﺳاعات اﻟنهار حيثما أمﻛن ذﻟك ﻟلحد من ضوضاء اﻟمرﻛﺑات ﻟيﻼً.
تتم مراقﺑﺔ اﻟضوضاء اﻟتشغيليﺔ في مﺳتقﺑﻼت حﺳاﺳﺔ محليﺔ محددة أثناء اﻟتشغيل ﻟمراقﺑﺔ االمتثال ﻟلمعايير واﻟمﺑادئ
اﻟتوجيهيﺔ اﻟمنطﺑقﺔ .وإذا تم تحديد اﻟمﺳتويات غير اﻟمتوافقﺔ (نتيجﺔ اﻟمشروع اﻟمقترح) ( -أي أعلى من اﻟمعايير أو
> 3+ديﺳيﺑل (أ) من خط األﺳاس) ،يراعى تنفيذ مزيد من تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة في اﻟموقع نفﺳه ،أو في موقع
اﻟمﺳتقﺑل.

 6.7اآلثار المتبقية

6.7.1

اإلنشاء

الجدول 24-6

الضوضاء واالهتزازات  -اآلثار المتبقية  -مرحلة اإلنشاء

األثر

الحجم

ضوضاء مرحلﺔ
اﻹنشاء

ﺳلﺑي متوﺳط

االهتزاز اﻟناتج عن
مرحلﺔ اﻹنشاء

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

ضوضاء مرﻛﺑات
مرحلﺔ اﻹنشاء

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

خطورة األثر المتبقي

المستق ِّبل
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف

عاﻟيﺔ

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

نعم

متوسط

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

متوسطة

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

اﻟمﺳاﻛن

عاﻟيﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺳاﻛن

عاﻟيﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف

اﻟمﺳاﻛن

6.7.2

اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ

التشغيل

الجدول 25-6

الضوضاء واالهتزازات  -اآلثار المتبقية  -مرحلة التشغيل

األثر

الحجم

اﻟضوضاء اﻟتشغيليﺔ

ﺳلﺑي متوﺳط

المستق ِّبل
اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺑاني اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ
اﻟمﺳاﻛن

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

خطورة األثر المتبقي

منخفضﺔ

طفيف

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

متوﺳط

نعم

من مهمل إلى طفيف

عاﻟيﺔ

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

نعم

طفيف
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7

التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية

 7.1مقدمة
تتمتع اﻟمشاريع اﻟمختلفﺔ ﺑمﺳتويات متﺑاينﺔ من اﻟتفاعل مع اﻟجيوﻟوجيا وأنواع اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،األمر اﻟذي قد يحدث في مرحلﺔ اﻹنشاء
ومرحلﺔ اﻟتشغيل على حد ﺳواء .وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمنشآت اﻟثاﺑتﺔ (مثل محطات توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ) ال يتم اﻟتفاعل مع اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ﺑعد
مرحلﺔ اﻹنشاء حيث تﻛون اﻟمنشئات األرضيﺔ ثاﺑتﺔ ،حيث يلزم إجراء اﻟقليل من عمليات اﻟحفر واألعمال اﻟتراﺑيﺔ.
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمشروع اﻟمقترح ،ﺳيﻛون هناك تفاعل مع اﻟمياه اﻟجوفيﺔ أثناء اﻟتشغيل ،حيث ت ُ
ﺳتخرج اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من اآلﺑار اﻟعميقﺔ ﻟتوفير إمدادات
ّ
اﻟمياه اﻟضروريﺔ ﻟلعمليات .ومن اﻟمعروف أن مصدر اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب اﻟخاص ﺑاﻟمحطﺔ ﺳيتم توفيره ﺑموجب اتفاقيﺔ ﻟتوفير اﻟمياه مع ﺳلطﺔ
اﻟمياه األردنيﺔ ( ،)WAJواﻟذي قد يُﺳتخدم في مياه اﻟمعاﻟجﺔ في حاالت اﻟطوارئ.
يرجى مﻼحظﺔ أن تقييم اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في هذا اﻟفصل يتعلق ﺑاآلثار اﻟمحتملﺔ على جودتها ،وﻟيﺳت اآلثار اﻟمترتﺑﺔ على اﺳتخدام مواردها .وتم تقييم
اآلثار اﻟمترتﺑﺔ على اﺳتخدام موارد اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في فصل إدارة اﻟمياه ومياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟتاﻟي.
يتضمن هذا اﻟقﺳم ما يلي:










اﻟمعايير واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑجودة/تلوث اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ؛
ملخص ﺑيانات خط األﺳاس؛
مراقﺑﺔ جودة اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ األﺳاﺳيﺔ؛
مﺳتقﺑﻼت محددة.
اآلثار اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑإنشاء اﻟمشاريع.
اآلثار اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑتشغيل اﻟمشاريع.
تقييم األثر.
تداﺑري اﻟتخفيف واﻹدارة (اﻹنشاء واﻟتشغيل).
تقييم اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ ﺑعد تطﺑيق تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة.

 7.2التشريعات البيئية المعمول بها
اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
تشمل اﻟتشريعات اﻟﺑيئيﺔ اﻟمعمول ﺑها فيما يتعلق ﺑاﻟجيوﻟوجيا واﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ما يلي:






نظام حمايﺔ اﻟترﺑﺔ رقم ( )25ﻟعام 2005
ﻨظام ﻤراقﺒﺔ اﻟﻤﯿاه اﻟﺠوفﯿﺔ رقم  85ﻟعام  2002وتعديﻼته
قانون ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ رقم  18ﻟعام  1988وتعديﻼته؛
اﻟتعليمات اﻟخاصﺔ ﺑحمايﺔ موارد اﻟمياه اﻟمخصصﺔ ألغراض اﻟشرب ﻟعام .2006
معايير مياه اﻟشرب األردنيﺔ  -معيار 286/2008

مصدرا أﺳاﺳيًا ﻟلمياه على اﻟصعيد اﻟمحلي ﻟلمشروع ،فمن اﻟضروري مراعاة اﻟلوائح اﻟمتعلقﺔ ﺑموارد اﻟمياه وإدارة
نظرا ألن اﻟمياه اﻟجوفيﺔ تعد
ً
ً
تلك اﻟموارد .وذﻟك على اﻟنحو اﻟموضح أدناه.

ﻛجزء من اﻟلوائح اﻟوطنيﺔ ،هناك مﺑادئ توجيهيﺔ تحدد معايير جودة اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ .وفي حاﻟﺔ غياب معايير جودة اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ
اﻟمعمول ﺑها في األردن ،يوصى ﺑمراجعﺔ اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟهوﻟنديﺔ ﻟلترﺑﺔ اﻟمعترف ﺑها دوﻟيًا .حيث تحدد اﻟمعايير اﻟهوﻟنديﺔ اﻟترﻛزات اﻟقصوى
اﻟمﺳموح ﺑها من اﻟملوثات في اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ .وتﺑين اﻟقيم اﻟتدخليﺔ في معاﻟجﺔ اﻟترﺑﺔ متى تﻛون اﻟخصائص اﻟوظيفيﺔ ﻟلترﺑﺔ واﻹنﺳان
واﻟنﺑات واﻟحيوان ضعيفﺔ أو مهددة ﺑشدة .حيث إنها تمثل مﺳتوى اﻟتلوث أعﻼه واﻟذي يعد حاﻟﺔ خطيرة من حاالت تلوث اﻟترﺑﺔ .ﻛما تقدم اﻟقيم
اﻟمﺳتهدفﺔ ﻟلمياه اﻟجوفيﺔ دالﻟﺔ معياريﺔ ﻟلجودة اﻟﺑيئيﺔ على اﻟمدى اﻟطويل ،على افتراض أن هناك مخاطر مهملﺔ على اﻟنظام اﻟﺑيئي.
ترد اﻟمعايير اﻟهوﻟنديﺔ ألهم اﻟملوثات في اﻟجدول اﻟتاﻟي .وعند وجود أحد اﻟمعلمات اﻟذي ﻟم تشمله اﻟمعايير اﻟهوﻟنديﺔ ،تُﺳتخدم معايير دوﻟيﺔ أخرى
مناﺳﺑﺔ.
الجدول  1-7المبادئ التوجيهية الهولندية الخاصة بالتربة
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التربة (ملليغرام/كيلوغرام مواد جافة)
القيمة التدخلية
القيمة المستهدفة

المعلمات

المياه الجوفية (ميكروغرام/لتر)
القيمة التدخلية
القيمة المستهدفة

المعادن الثقيلة
اﻟزرنيخ

29

55

10

60

اﻟﺑاريوم

160

625

50

625

اﻟﻛادميوم

0.8

12

0.4

6

اﻟﻛروم

100

380

1

30

اﻟنحاس

36

190

15

75

اﻟرصاص

85

530

15

75

اﻟموﻟيﺑدينوم

3

200

5 .

300

اﻟنيﻛل

35

210

15 .

75

اﻟزنك

140

720

65 .

800

0.3

10

0.05 .

0.3

اﻟزئﺑق
مواد غير عضوية أخرى
اﻟﻛلوريد

-

-

 100ملليغرام/ﻟتر

-

خاﻟيﺔ من اﻟﺳيانيد

-

20

5

1500

مرﻛب اﻟﺳيانيد

-

50

10

1500

ثيوﺳيانات
المركبات العطرية
اﻟﺑنزين

-

20

-

1500

-

1.1

0.2 .

30

إيثيل ﺑنزين

-

110

4 .

150

توﻟوين

-

320

7 .

1000

زيلين (ﻛتلﺔ)

-

17

0.2 .

70

ﺳتايرين (فاينيل ﺑنزين)

-

86

6 .

300

فينول

-

14

0.2 .

2000

ﻛريزوالت (ﻛتلﺔ)

-

13

0.2 .

200

يتم تعديل اﻟقيم اﻟمﺳتهدفﺔ ﻟلترﺑﺔ ﺑخصوص محتوى اﻟمواد اﻟعضويﺔ (اﻟدﺑال) وأجزاء اﻟترﺑﺔ < 0.2ميﻛرومتر ( - lutumﺑاﻟلغﺔ اﻟﻼتينيﺔ ،أي "اﻟطين" أو
"اﻟصلصال") .تُحﺳب اﻟقيم اﻟموضحﺔ أدناه ﺑخصوص "اﻟترﺑﺔ اﻟمعياريﺔ" ﺑاﺳتخدام مواد عضويﺔ ﺑنﺳﺑﺔ  10%وطين ﺑنﺳﺑﺔ .25%
عرف حاﻟﺔ اﻟتلوث اﻟﺑيئي على أنها "خطيرة" في حاﻟﺔ تلوث > 25متر مﻛعب من اﻟترﺑﺔ أو >  100متر مﻛعب من اﻟمياه اﻟجوفيﺔ أﻛثر من اﻟقيمﺔ اﻟتدخليﺔ.
تُ َّ
المصدر :اﻟقيم اﻟمﺳتهدفﺔ ﻟلمياه اﻟجوفيﺔ واﻟقيم اﻟتدخليﺔ ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ .2009 ،اﻟمرفق 1

متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻟإلنشاء واﻟتعمير ()EBRD
تُحدِّد متطلﺑات األداء  )3 (PR3ﺑﺑنك  EBRDاﻟخاصﺔ ﺑﻛفاءة اﺳتخدام اﻟموارد واﻟوقايﺔ من اﻟتلوث واﻟحد منه متطلﺑات عامﺔ ﻟلوقايﺔ من اﻟتلوث
على اﻟنحو اﻟتاﻟي:



يجب أن تحدد عمليﺔ اﻟتقييم اﻟوقايﺔ من اﻟتلوث وتقنيات اﻟتحﻛم ﺑصورة عمليﺔ من اﻟناحيﺔ اﻟفنيﺔ واﻟماﻟيﺔ واﻟتي تُعد مناﺳﺑﺔ ﻟتجنب أو
تقليل اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ على صحﺔ اﻹنﺳان واﻟﺑيئﺔ ،واﻟتي تناﺳب طﺑيعﺔ وحجم اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ ﻟلمشروع ومشﻛﻼته.
يجب أن يلﺑي اﻟمشروع معايير االتحاد األوروﺑي اﻟﺑيئيﺔ اﻟموضوعيﺔ ذات اﻟصلﺔ ،حيث يمﻛن تطﺑيقها على مﺳتوى اﻟمشروع .وفي
حاﻟﺔ عدم وجود أي من معايير االتحاد األوروﺑي اﻟﺑيئيﺔ اﻟموضوعيﺔ ذات اﻟصلﺔ على مﺳتوى اﻟمشروع ،يحدد اﻟمشروع ،ﺑاالتفاق مع
ﺑنك  ،EBRDمعايير ﺑيئيﺔ أخرى مﻼئمﺔ وفقًا ﻟلممارﺳات اﻟدوﻟيﺔ اﻟجيدة.

متطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
تُرﺳي اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ/اﻟﺑنك اﻟدوﻟي ﻟشؤون اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ( )2007أﺳاﻟيب إدارة تلوث األراضي نتيجﺔ
إطﻼق اﻹنﺳان ﻟلمواد اﻟخطرة أو اﻟمخلفات أو اﻟنفط ﺑما في ذﻟك اﻟمواد اﻟتي تنشأ ﺑصورة طﺑيعيﺔ واﻟواردة في اﻟقﺳم  1.8األراضي اﻟملوثﺔ .وتُعد
األرض ملوثﺔ عندما تحتوي على مواد خطرة أو ترﻛزات نفطيﺔ تتجاوز اﻟمﺳتويات اﻟطﺑيعيﺔ .وتعد األراضي اﻟملوثﺔ مصدر قلق ﺑﺳﺑب مخاطرها
اﻟمحتملﺔ على صحﺔ اﻹنﺳان واﻟﺑيئﺔ ،فضﻼً عن اﻟمﺳؤوﻟيﺔ اﻟتي يمﻛن أن تلقيها على عاتق أصحاب اﻟملوثات/األعمال .ومن تداﺑير اﻹدارة اﻟعامﺔ
ما يلي:
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ينﺑغي تجنب تلويث األرض عن طريق منع إطﻼق اﻟمواد اﻟخطرة أو اﻟنفايات اﻟخطرة أو اﻟنفط أو اﻟحد من إطﻼقها في اﻟﺑيئﺔ .وعند
االشتﺑاه في تلوث األرض أو اﻟتأﻛد من ذﻟك خﻼل أي مرحلﺔ من مراحل اﻟمشروع ،ينﺑغي تحديد ﺳﺑب اﻹطﻼق غير اﻟمنضﺑط
وتصحيحه ﻟتجنب مزيد من اﻹطﻼقات؛
ينﺑغي إدارة األراضي اﻟملوثﺔ ﻟتجنب اﻟمخاطر اﻟواقعﺔ على صحﺔ اﻹنﺳان واﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺑيئيﺔ .وتُعد االﺳتراتيجيﺔ اﻟمفضلﺔ ﻟتطهير
األراضي هي تقليل مﺳتويات اﻟتلوث في اﻟموقع مع تفادي تعرض اﻹنﺳان ﻟلملوثات.

 7.3خط األساس
التربة
حاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ 2012 - 2016
اﺳتخدمت اﻟمناطق اﻟمقترحﺔ ﻟلمشروع على مر اﻟتاريخ (أي اﻟقﺳمين اﻟموقع  1و ،3وفقًا ﻟتصنيف أقﺳام اﻟموقع في وصف اﻟمشروع) ﻟلتخزين
اﻟمؤقت ﻟلنفايات ومخلفات اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ ﺑمحطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ.
حدثت أول عمليﺔ أخذ ﻟلعينات في أيلول  ،2012وتﻼها زيارات أوﻟيﺔ ﻟلموقع من قﺑل شرﻛﺔ فايف ﻛاﺑيتاﻟز وﻛان اﻟهدف منها هو تحديد ما إذا
ﻛانت توجد أي حاالت تلوث ﺳطحيﺔ ﻟلترﺑﺔ ﺑاﻟمناطق اﻟتي ﻛانت تُﺳتخدم ﻟتخزين اﻟنفايات اﻟخطرة وغير اﻟخطرة ﺑصورة مؤقتﺔ .وﺳعت دراﺳﺔ
عينات اﻟترﺑﺔ اﻟﻼحقﺔ ،اﻟتي أجريت في تشرين األول  ،2012إﻟى تحديد ما إذا ﻛان هناك تلوث ﻟلترﺑﺔ تحت اﻟﺳطحيﺔ على عمق  5أمتار أم ال.
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الجدول  2-7مواقع عينات التربة
المعر
ف
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
A1
B1
C1
C2
C3
C4

إحداثيات نظام GPS
شماالً
شرقًا
 32درجﺔ  36 "7'7.90درجﺔ "7'43.40
شماالً
شرقًا
 32درجﺔ  36 "7'6.20درجﺔ "7'44.50
شماالً
شرقًا
 36درجﺔ "7'39.80
 32درجﺔ
 "7'10.00شماالً
شرقًا
 32درجﺔ  36 "7'7.90درجﺔ "7'43.40
شماالً
شرقًا
 36درجﺔ "7'31.80
 32درجﺔ
 "7'17.50شماالً
شرقًا
 36درجﺔ "7'31.90
 32درجﺔ
 "7'18.80شماالً
شرقًا
 36درجﺔ "7'33.90
 32درجﺔ
 "7'16.30شماالً
شرقًا
 32درجﺔ  36 "7'7.90درجﺔ "7'43.40
شماالً
شرقًا
 36درجﺔ "7'33.30
 32درجﺔ
 "7'17.00شماالً
شرقًا
 32درجﺔ  36 "7'1.82درجﺔ "7'36.77
شماالً
شرقًا
 32درجﺔ  36 "7'1.54درجﺔ "7'33.88
شماالً
شرقًا
 36درجﺔ "7'33.33
 32درجﺔ
 "6'50.82شماالً
شرقًا
 36درجﺔ "7'34.64
 32درجﺔ
 "6'55.66شماالً
شرقًا

تاريخ الجمع

أيلول 2012

تشرين األول
2012

مالحظات

تم جمع ﻛافﺔ اﻟعينات من اﻟطﺑقات تحت اﻟﺳطحيﺔ ،على
عمق  10-15ﺳم

اﺳتُخدِم حفار ﺑاﻟدق ﻟجمع اﻟعينات
عمق اﻟحفر اﻟﻛلي 5 :أمتار
جُمِ عت عينات من اﻟترﺑﺔ على ﺑعد  1متر من ﻛل موقع أخذ
عينﺔ
إجماﻟي  6مواقع أخذ اﻟعينات ()4،3، 2، C1، B1،A1

الشكل 1-7مواقع أخذ عينات التربة 2012
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مناقشﺔ اﻟنتائج اﻟتحليليﺔ ﻟلترﺑﺔ ،أيلول 2012
ﻟما ﻛانت اﻟمعايير أو اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ األردنيﺔ ﺑخصوص ترﻛزات اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ في اﻟترﺑﺔ غير متوفرة ،اﺳتُخدِم جدول مﺳح اﻟمراجع اﻟﺳريعﺔ
( )SQuiRTاﻟخاص ﺑاﻹدارة اﻟوطنيﺔ ﻟلمحيطات واﻟغﻼف اﻟجوي ( )NOAAومعايير اﻟترﺑﺔ اﻟهوﻟنديﺔ ﻟتقييم اﻟمﺳتويات اﻟمﺳجلﺔ.
ضع اﻟتصنيف اﻟتاﻟي ﻟوصف درجﺔ ترﻛيز اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ.
عند تقييم اﻟنﺳب اﻟمحﺳوﺑﺔُ ،و ِ





 %0-100عادي إﻟى هامشي
 %100-500معتدل
 %500-1000مرتفع
> %1000مرتفع جدًا

الجدول  3-7قياس مستويات المعادن الثقيلة ،ملليغرام/كيلوغرام
الموقع

المعايير

SQUIRT

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

اﻟزرنيخ

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

5.2

اﻟﺑاريوم

146.7

204.3

130.6

86.7

102.5

66.0

32.0

440

اﻟﺑريليوم

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

0.63

اﻟﺑورون

164.2

اﻟﻛادميوم

2.0

148.6
<2.0

86.2
4.7

75.3
<2.0

92.4
2.5

100.9
<2.0

21.2
<2.0

26

اﻟﻛروم

11.1

1.1

35.5

9.1

8.3

<1.0

اﻟﻛوﺑاﻟت

83.0

5.6

3.0

4.9

5.4

36.0

2.0
<2.0

6.7

اﻟنحاس

40.5

9.9

<1.0

19.8

16.8

13.5

1.5

17

اﻟﺳيزيوم

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

-

اﻟرصاص

<1.0

<1.0

<1.0

8.5

<1.0

27.0

<1.0

16

اﻟحديد

13,500.0

19,600.0

12,000.0

18,000.0

14,000.0

19,700.0

3,900.0

18,000

اﻟمنغنيز

152.0
<1.0

538.9
<1.0

237.1
<1.0

420.3
<1.0

358.5
<1.0

292.7
<1.0

25.6
<1.0

330
0.058

اﻟموﻟيﺑدينوم

3.1

<1.0

6.0

2.6

1.3

<1.0

1.6

-

اﻟﺳيلينيوم

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

0.26

اﻟثليوم

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

8.6

اﻟفاناديوم

134.8

45.9

160.1

10,100.0

66.5

29.6

23.3

58

اﻟنيﻛل

48.1

25.4

32.0

2,652.3

25.3

13.5

5.3

13

اﻟﺳترونتيوم

207.4

552.3

350.7

217.0

203.1

95.9

122.6

120

اﻟزنك

69.8

56.7

80.9

443.7

70.4

58.4

10.4

48

اﻟزئﺑق

37

ﻛشفت مراجعﺔ اﻟقيم اﻟ ُمقاﺳﺔ مقاﺑل اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟجدول  SQuiRTما يلي:






نﺳب اﻟفاناديوم واﻟنيﻛل واﻟﺳترونتيوم واﻟزنك مرتفعﺔ تقريﺑًا في جميع اﻟمواقع.
ﺳجلت مﺳتويات مرتفعﺔ من اﻟﻛوﺑاﻟت واﻟنحاس واﻟمنغنيز واﻟحديد في اﻟعديد من اﻟمواقع ،وإن ﻟم يﻛن ذﻟك متﺳقًا في جميع اﻟمواقع.
ُ
تم تﺳجيل مﺳتوى مرتفع واحد في اﻟموقع .B3
ﻛان اﻟﺑورون مرتفعًا ﺑاﺳتمرار في  6من  7مواقع تم اختﺑارها.
ﻛانت جميع اﻟمعادن األخرى إما أقل من اﻟمﺳتويات اﻟتي يمﻛن أن يﻛتشفها اﻟمختﺑر ،أو أقل من اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟجدول .SQuiRT

الجدول  4-7النسب المئوية للمبادئ التوجيهية لجدول SQuiRT
المعايير
اﻟزرنيخ

الموقع
A1

A3

A2

B1

SQUIRTS
B2

أقل من اﻟمﺳتويات اﻟتي يمﻛن اﻛتشافها ()BD

B3

B4

ملليغرام/كيلوغرام
5.2

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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المعايير
اﻟﺑاريوم

الموقع
A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

ملليغرام/كيلوغرام

%33.3

%46.4

%29.7

%19.7

%23.3

%15.0

%7.3

440

اﻟﺑريليوم
اﻟﺑورون

SQUIRTS

0.63

أقل من اﻟمﺳتويات اﻟتي يمﻛن اﻛتشافها
%631.5

%571.5

%331.5

اﻟﻛادميوم

%289.6

%355.4

%388.1

%81.5

26
-

ال توجد مﺑادئ توجيهيﺔ

اﻟﻛروم

%5.4

BD

%12.7

BD

%6.8

BD

BD

37

اﻟﻛوﺑاﻟت

%1238.8

%83.6

%44.8

%73.1

%80.6

%537.3

BD

6.7

%238.2

%58.2

BD

%116.5

%98.8

%79.4

%8.8

17

اﻟنحاس
اﻟﺳيزيوم

-

ال توجد مﺑادئ توجيهيﺔ

اﻟرصاص

%6.3

%6.3

%6.3

%53.1

%6.3

%168.8

%6.3

16

اﻟحديد

%75.0

%108.9

%66.7

%100.0

%77.8

%109.4

%21.7

18,000

اﻟمنغنيز

%46.1

%163.3

%71.8

%127.4

%108.6

%88.7

%7.8

330

اﻟزئﺑق

أقل من اﻟمﺳتويات اﻟتي يمﻛن اﻛتشافها

0.058

اﻟموﻟيﺑدينوم

ال توجد مﺑادئ توجيهيﺔ

-

اﻟﺳيلينيوم

أقل من اﻟمﺳتويات اﻟتي يمﻛن اﻛتشافها

0.26

اﻟثليوم

8.6

أقل من اﻟمﺳتويات اﻟتي يمﻛن اﻛتشافها

اﻟفاناديوم

%232.4

%79.1

%276.0

%17413.8

%114.7

%51.0

%40.2

58

اﻟنيﻛل

%370.0

%195.4

%246.2

%20402.3

%194.6

%103.8

%40.8

13

اﻟﺳترونتيوم

%172.8

%460.3

%292.3

%180.8

%169.3

%79.9

%102.2

120

اﻟزنك

%145.4

%118.1

%168.5

%924.4

%146.7

%121.7

%21.7

48

ﻛشفت مراجعﺔ اﻟنﺳب اﻟمحﺳوﺑﺔ مقاﺑل اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟجدول  SQuiRTما يلي:












تراوحت نﺳب اﻟفاناديوم واﻟنيﻛل واﻟﺳترونتيوم ما ﺑين اﻟعاديﺔ واﻟمعتدﻟﺔ في جميع اﻟمواقع ،ﺑاﺳتثناء اﻟموقع  B1حيث ﻛانت نﺳب
اﻟفاناديوم واﻟنيﻛل مرتفعﺔ جدًا .ﺑلغت نﺳﺑﺔ اﻟفاناديوم حواﻟي  174ضعفًا ﻟلنﺳب اﻟتي حددها جدول  ،SQuiRTفي حين ﺑلغت نﺳﺑﺔ
اﻟنيﻛل حواﻟي  204أضعاف اﻟنﺳﺑﺔ اﻟتي حددها اﻟجدول.
ﻛانت مﺳتويات اﻟزنك معتدﻟﺔ في جميع اﻟمواقع ،ﺑاﺳتثناء اﻟموقع  B1فقد ﻛانت مرتفعﺔ.
ﻛانت مﺳتويات اﻟﺑورون تتراوح ﺑين معتدﻟﺔ إﻟى مرتفعﺔ في جميع اﻟمواقع ،ﺑاﺳتثناء اﻟموقع  ،B4حيث ﻛانت عاديﺔ.
ﻛانت مﺳتويات اﻟنحاس متﺑاينﺔ ،تتراوح ﺑين ﻛونها غير قاﺑلﺔ ﻟلﻛشف إﻟى عاديﺔ وهامشيﺔ ومعتدﻟﺔ.
ﻛانت مﺳتويات اﻟﻛوﺑاﻟت متﺑاينﺔ أيضًا .وﺳجل اﻟموقعان  B3و A1مﺳتويات مرتفعﺔ ومرتفعﺔ جدًا ،على اﻟتواﻟي .في حين تراوحت
مﺳتويات اﻟمواقع األخرى ما ﺑين غير قاﺑلﺔ ﻟلﻛشف إﻟى عاديﺔ.
تراوحت مﺳتويات اﻟمنغنيز ما ﺑين عاديﺔ في  4عينات ومعتدﻟﺔ في  3عينات.
ﻛانت مﺳتويات اﻟﺳترونتيوم معتدﻟﺔ في موقعين وهامشيﺔ في اﻟمواقع اﻟمتﺑقيﺔ.
ﻛانت مﺳتويات اﻟرصاص ضمن اﻟمعدل اﻟطﺑيعي في جميع اﻟمواقع ،ﺑاﺳتثناء اﻟموقع  B3اﻟذي ﻛان معتدالً.
تراوحت مﺳتويات اﻟحديد ما ﺑين اﻟعاديﺔ إﻟى اﻟمعتدﻟﺔ في جميع اﻟمواقع.
انخفضت مﺳتويات اﻟﺑاريوم واﻟﻛروم ضمن اﻟمعدل اﻟطﺑيعي في جميع اﻟمواقع اﻟتي تم اختﺑارها.

ﺳجلت مﺳتويات مرتفعﺔ من
ﺑشﻛل عام ،يحتوي اﻟموقع  B1على مﺳتويات تتراوح ﺑين مرتفعﺔ إﻟى مرتفعﺔ جدًا من اﻟزنك واﻟفاناديوم واﻟنيﻛل .ﻛما ُ
اﻟﺑورون واﻟﻛوﺑاﻟت واﻟنحاس واﻟﺳترونتيوم في عدة مواقع.
ومع توافر اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟﺑقيﺔ اﻟمعادن ،تراوحت مﺳتوياتها ﺑين اﻟعاديﺔ إﻟى اﻟهامشيﺔ.
وﻛانت مﺳتويات خمﺳﺔ معادن تم اختﺑارها غير قاﺑلﺔ ﻟلﻛشف في جميع اﻟمواقع اﻟتي تم أخذ عينات منها.
وفي اﻟنهايﺔ ،ﺳجلت اﻟعينات اﻟتي ُجمعت من اﻟموقع  Aمﺳتويات معادن أعلى ﺑوجه عام من اﻟعينات اﻟتي ُجمعت من اﻟموقع  ،Bﻛما ﻛانت نﺳب
اﻟﻛوﺑاﻟت أعلى من اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟجدول  SQuiRT 12مرة.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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الجدول  5-7النسب المئوية للمبادئ التوجيهية الهولندية للتربة
المبادئ التوجيهية الهولندية
للتربة

الموقع

المعايير
A1

A2

A3

127.7
%

B1

%81.6

اﻟزرنيخ

B2

B3

B4

BD

المستوى األمثل

اإلجراء

0.90

55.00

160.00

625.00

اﻟﺑريليوم

BD

1.10

30.00

اﻟﺑورون

ال توجد مﺑادئ توجيهيﺔ

-

-

0.80

12.00

0.38

220.00

BD

2.40

180.00

%44.1

3.40

96.00

-

-

55.00

530.00

اﻟحديد

ال توجد مﺑادئ توجيهيﺔ

-

-

اﻟمنغنيز

ال توجد مﺑادئ توجيهيﺔ

-

-

اﻟزئﺑق

BD

0.30

10.00

3.00

190.00

BD

0.70

100.00

109.3
%
976.9
%

BD
4040.0
%158.3
%381.2
%
2652.3
1230.8
%973.1
%
%
ال توجد مﺑادئ توجيهيﺔ

1.00

15.00

354.4
%

%440.0

اﻟﺑاريوم

اﻟﻛادميوم
اﻟﻛروم
اﻟﻛوﺑاﻟت
اﻟنحاس

%91.7

%250.0
2921.1
%
3458.3
%
1191.2
%

BD
289.5
%
233.3
%
291.2
%

%54.2

%587.5
9342.1
%

BD
2394.7
%

%312.5
2184.2
%

%125.0

%204.2

%225.0

1500.0
%

BD

%582.4

%494.1

%397.1

اﻟﺳيزيوم
اﻟرصاص

اﻟموﻟيﺑدينوم

BD
BD

BD
526.3
%

BD
BD

%103.3

BD

BD

%15.5

BD

%200.0

%86.7

اﻟﺳيلينيوم
اﻟثليوم
اﻟفاناديوم

%321.0

اﻟنيﻛل

1850.0
%

اﻟﺳترونتيوم
اﻟزنك

%64.1

%41.3

%20.0

%436.3

%505.6

%126.8

BD

%43.3

%49.1

BD

BD

%53.3

%70.5

%55.5

42.00

250.00

%519.2

203.8
%

2.60

100.00

-

-

16.00

350.00

%365.0

%65.0

ﻛشفت مراجعﺔ اﻟنﺳب اﻟمئويﺔ اﻟمحﺳوﺑﺔ مقاﺑل اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلترﺑﺔ اﻟهوﻟنديﺔ ما يلي:














ﻛانت مﺳتويات اﻟفاناديوم واﻟنيﻛل واﻟزنك جمي ًعا أعلى من اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟهوﻟنديﺔ ﻟإلجراءات اﻟخاصﺔ ﺑهذه اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ .وقد
صنِّفت نﺳﺑﺔ ارتفاع اﻟفاناديوم واﻟنيﻛل واﻟزنك على أنها مرتفعﺔ جدًا ﺑاﻟنﺳﺑﺔ
ﻟوحظت هذه اﻟتجاوزات جميعها في اﻟموقع  .B1و ُ
ﻟلفاناديوم واﻟنيﻛل وعلى أنها هامشيﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلزنك.
صنِّفت نﺳﺑﺔ اﻟنيﻛل أيضًا على أنها مرتفعﺔ جدًا فيما يتعلق ﺑاﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟمثلى ،عﺑر اﻟمواقع اﻟمتﺑقيﺔ ،ﺑاﺳتثناء اﻟموقع .B4
ُ
صنِّفت نﺳﺑﺔ اﻟزنك أيضًا ما ﺑين معتدﻟﺔ إﻟى مرتفعﺔ في جميع اﻟمواقع اﻟمتﺑقيﺔ ،ﺑاﺳتثناء اﻟموقع .B4
ُ
صنِّفت مﺳتويات اﻟﻛروم على أنها مرتفعﺔ جدًا في  4مواقع من اﻟمواقع اﻟﺳﺑعﺔ اﻟتي شملها اﻟمﺳح .أما اﻟمواقع اﻟثﻼثﺔ اﻟمتﺑقيﺔ فتﺑاينت
ُ
اﻟمﺳتويات ﺑين ﻛونها غير قاﺑلﺔ ﻟلﻛشف إﻟى مﺳتويات مرتفعﺔ.
تﺑاينت مﺳتويات اﻟﻛوﺑاﻟت واﻟنحاس على غرار اﻟﻛروم .وتراوح اﻟتصنيف ﺑين مرتفع جدًا إﻟى غير قاﺑل ﻟلﻛشف ،مع هيمنﺔ اﻟنﺳب
اﻟمرتفعﺔ واﻟمعتدﻟﺔ.
صنِّفت نﺳب اﻟموﻟيﺑدينوم واﻟﻛادميوم واﻟﺑاريوم على أنها عاديﺔ إﻟى معتدﻟﺔ في جميع اﻟمواقع.
ُ
صنِّفت نﺳﺑﺔ اﻟﺑاريوم على أنها عاديﺔ.
ُ
صنِّفت نﺳب اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﺑين اﻟمرتفعﺔ واﻟمرتفعﺔ جدًا في معظم اﻟمواقع:
ﺑشﻛل عام ،ووفقًا ﻟلمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟهوﻟنديﺔُ ،
اﻟﻛروم
اﻟﻛوﺑاﻟت
اﻟنحاس
اﻟنيﻛل

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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يُعد اﻟموقع  B1هو اﻟموقع اﻟملوث ﺑاﻟزنك واﻟنيﻛل واﻟفاناديوم ،حيث تجاوزت اﻟمﺳتويات اﻟتحليليﺔ اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟإلجراءات .ﻛما ﻛانت نﺳب
اﻟﻛروم واﻟنحاس أعلى ﺑﻛثير من اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟمثلى.
وتشير اﻟنتائج اﻟمﺳجلﺔ في اﻟموقع  Aإﻟى وجود مﺳتويات أعلى من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ في اﻟعينات ،مع وجود نﺳﺑﺔ أﻛﺑر تُصنَّف على أنها "مرتفعﺔ
جدا".
ﻛما تشير نتائج اﻟموقع  Bإﻟى وجود نﺳب تلوث محليﺔ أﻛﺑر من تلك اﻟمﺳجلﺔ في اﻟموقع B1
مناقشﺔ اﻟنتائج اﻟتحليليﺔ ﻟلترﺑﺔ ،تشرين األول 2012
ﺳ ِ ّجلت مﺳتويات
ﻛشف تحليل اﻟترﺑﺔ اﻟذي أُجري في أيلول  2012عن وجود تلوث ﺳطحي في اﻟموقع ( Bتجاوز قيم اﻹجراءات اﻟهوﻟنديﺔ) ﻛما ُ
مرتفعﺔ من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ في اﻟموقع .A
ونتيجﺔ ﻟذﻟك ،أُجريت دراﺳﺔ أخرى ﻟفحص اﻟترﺑﺔ في تشرين األول  2012في اﻟموقع  Aو Bﺑهدف اﻟتحقق مما إذا ﻛانت اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ قد انتقلت
إﻟى اﻟترﺑﺔ اﻟعميقﺔ أم ال .وأضيف اﻟموقع  Cاﻟجديد أيضًا ﻟتوﺳيع منطقﺔ اﻟمﺳح .وﺑهذه اﻟمناﺳﺑﺔ ،أُخذت عينات على أعماق متتاﺑعﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى
عينات اﻟترﺑﺔ اﻟتي تم جمعها على مﺳافﺔ متر واحد ﺑين ﻛل عينﺔ وأخرى ،وصوالً إﻟى أقصى عمق قدره  5أمتار.
وتمت مقارنﺔ اﻟنتائج مع معايير جودة اﻟترﺑﺔ اﻟهوﻟنديﺔ.
وحيث ﻛانت ﺑعض اﻟقيم أعلى من اﻟقيم اﻟمثلى ،ﻟم يلزم اﻟتدخل من خﻼل إجراء أعمال عﻼجيﺔ.
وﻟقد أظهرت اﻟنتائج ﺑعض االختﻼف ﺑين أعماق ذات قيم أعلى هامشيًا في اﻟموقع  4Mعن اﻟموقع  Aو ،Bﺑاﻟرغم من أن هذا ال يتطلب أعماالً
عﻼجيﺔً.
وﺳجل اﻟموقع  Cمﺳتويات منخفضﺔ من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ عن اﻟموقع  Aو ،Bفي حين ﺳجلت اﻟطﺑقﺔ اﻟعليا من اﻟترﺑﺔ اﻟﺑاﻟغﺔ  2متر ترﻛزات أعلى
من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ.
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الجدول 6-7تحليل التربة من حيث العمق مقابل المعايير الهولندية في الموقع A1
المبادئ التوجيهية الهولندية
للتربة

نتائج التربة (ملليغرام/كيلوغرام)
المعايير

 A1-1متر

 A1-2متر

 A1-3متر

 A1-4متر

 A1-5متر

المستوى األمثل

اإلجراء

الزرنيخ

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

0.90

55.00

الباريوم

82.84

74.26

31.37

23.90

19.28

160.00

625.00

البريليوم

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

1.10

30.00

البورون

156.61

183.67

215.57

237.67

262.34

الكادميوم

2.79

<2.0

< 2.0

2.89

2.48

0.80

12.00

الكروم

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

0.38

220.00

الكوبالت

11.88

26.09

22.88

29.00

28.28

النحاس

34.04

52.87

73.73

153.98

80.74

السيزيوم

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

الرصاص

< 1.0
24752.9
7

<1.0
42278.8
6

<1.0
39060.9
4

< 1.0
60593.9
4

<1.0
49860.1
1

المنغنيز

415.21

511.74

476.52

486.95

531.57

الحديد

األدنى

19.28

األقصى

82.84

المتوسط

46.33

156.61

262.34

211.17

2.48

2.89

2.72

2.40

180.00

11.88

29.00

23.63

3.40

96.00

34.04

153.98

79.07

55.00

530.00

الزئبق
الموليبدينو
م

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

0.30

10.00

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

3.00

190.00

السيلينيوم

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

0.70

100.00

24752.9
7

60,593.9
4

43,309.3
6

415.21

531.57

484.40

الثليوم

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

1.00

15.00

الفاناديوم

80.05

35.48

47.35

86.99

78.04

42.00

250.00

35.48

86.99

65.58

النيكل
السترونتيو
م

54.90

105.95

86.41

85.39

91.43

2.60

100.00

54.9

105.95

84.82

217.46

89.30

98.90

98.89

95.32

89.3

217.46

119.97

الزنك

66.37

62.77

68.63

70.79

67.45

62.77

70.79

67.20

16.00

350.00
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الجدول 7-7تحليل التربة من حيث العمق مقابل المعايير الهولندية في الموقع B1
المبادئ التوجيهية الهولندية
للتربة

نتائج التربة (ملليغرام/كيلوغرام)
B1-3
B1-2
 B1-4متر
متر
متر

المعايير

B1-1
متر

الزرنيخ

< 1.0

< 1.0

الباريوم

76.53

75.47

B1-5
متر

المستوى األمثل

اإلجراء

< 1.0

< 1.0

< 1.0

0.90

55.00

79.11

93.27

68.9

160.00

625.00

1.10

30.00

البريليوم

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

البورون

30.06

28.09

28.33

49.41

36.55

الكادميوم

3.31

2.65

3.69

4.45

4.32

0.80

12.00

الكروم

10.85

13.99

13.37

14.09

14.98

0.38

220.00

األدنى

األقصى

المتوسط

68.9

93.27

78.66

28.09

49.41

34.49

2.65

4.45

3.68

الكوبالت

2.04

< 2.0

< 2.0

4.19

2.86

2.40

180.00

2.04

4.19

3.03

النحاس

4.67

3.99

4.2

8.39

5.85

3.40

96.00

3.99

8.39

5.42

السيزيوم

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

الرصاص

< 1.0
6200.2
4

<1.0
5267.8
9

<1.0
6254.9
9

<1.0

الحديد

55.00

530.00

< 1.0
11212.5
4

8187

5267.8
9

11,212.5
4

7,424.5
3

96.47

151.32

122.20

المنغنيز

142.81

123.45

96.47

151.32

96.95

الزئبق
الموليبدينو
م

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

0.30

10.00

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

1.24

3.00

190.00

السيلينيوم

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

0.70

100.00

الثليوم

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

1.00

15.00

الفاناديوم

63.2

26.79

39.11

51.99

39.74

42.00

250.00

26.79

63.20

44.17

النيكل
السترونتيو
م

12.94

12.2

12.87

20.14

17.67

2.60

100.00

12.2

20.14

15.16

177.15

146.94

151.64

148.84

129.81

129.81

177.15

150.88

الزنك

33.74

25.39

31.52

42.27

39.04

16.00

350.00

25.39

42.27

34.39
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الجدول 8-7تحليل التربة من حيث العمق مقابل المعايير الهولندية في الموقع C1

المعايير

B1-1
متر

نتائج التربة (ملليغرام/كيلوغرام)
B1-4
B1-3
متر
متر
 B1-2متر

الزرنيخ

المبادئ التوجيهية الهولندية
للتربة
B1-5
متر

المستوى األمثل

اإلجراء

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

0.90

55.00

الباريوم

80.31

135.97

60.09

36.62

45.00

160.00

625.00

البريليوم

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

1.10

30.00

البورون

39.6

79.99

34.69

14.29

16.73

الكادميوم

3.06

3.69

< 2.0

< 2.0

< 2.0

0.80

12.00

الكروم

22.25

30.57

18.5

10.92

6.94

0.38

220.00

< 2.0

< 2.0

األدنى

36.62

األقصى

135.97

المتوسط

71.60

14.29

79.99

37.06

3.06

3.69

3.38

الكوبالت

2.35

4.6

< 2.0

2.40

180.00

2.35

4.60

3.48

النحاس

4.53

11.61

3.82

1.84

2.31

3.40

96.00

1.84

11.61

4.82

السيزيوم

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0

< % 1.0
55.00

530.00

الرصاص

< 1.0
6604.1
5

<1.0
13993.6
5

<1.0
4039.1
9

< 1.0
2391.5
8

<1.0
2698.1
3

2391.5
8

13,993.6
5

5,945.3
4

المنغنيز

150.64

219.83

139.97

73.24

141.38

73.24

219.83

145.01

الحديد

الزئبق
الموليبدينو
م

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

0.30

10.00

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

3.00

190.00

السيلينيوم

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

0.70

100.00

الثليوم

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

1.00

15.00

الفاناديوم

200.02

201.97

49.19

18.56

29.57

42.00

250.00

18.56

201.97

99.86

النيكل
السترونتيو
م

30.13

41.09

18.2

7.03

8.96

2.60

100.00

7.03

41.09

21.08

196.53

182.61

218.96

150.84

156.31

150.84

218.96

181.05

الزنك

49.98

79.1

26.39

15.88

14.34

14.34

79.10

37.14

16.00

350.00

حاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ 2016
ﺑين عامي  2012و ،2016عاد جزء من اﻟقﺳم  1ﺑاﻟموقع ﻟيُﺳتخدم ﻛمنطقﺔ ﻟتخزين اﻟخردة ،إال أن اﻟخردة تم ﺑيعها ﻟتجار اﻟخردة وتمت إزاﻟتها
من اﻟموقع أول شهر آذار .2016
وﺑعد إزاﻟﺔ جميع اﻟخردة في عام  2016وإزاﻟﺔ اﻟطﺑقﺔ اﻟعليا من اﻟترﺑﺔ ،أُخِ ذ اﻟمزيد من اﻟعينات ﻟلتأﻛد من جودة اﻟترﺑﺔ وتم إجراء تحليل ﻟلطﺑقﺔ
اﻟﺳطحيﺔ ﻟلتأﻛيد على اﻟطﺑيعﺔ غير اﻟملوثﺔ ﻟلموقع.
جُمِ عت عينات من اﻟترﺑﺔ من اﻟموقع في  13آذار  ،2016وتم وﺳمها داخل أﻛياس ﺑﺳحّاب مزدوج ﻟتﺳليمها إﻟى أحد اﻟمختﺑرات اﻟمعتمدة في
األردن .وترد تفاصيل عن مواقع أخذ عينات اﻟترﺑﺔ في اﻟجدول أدناه.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

175

الجدول  9-7مواقع أخذ عينات التربة (آذار )2016
شرقًا
0360744.4
0360441.5
0360738.3
0360733.0
0360717.3

معرف العينة
1A
1B
2
3A
4A

شماالً
3207143
3207093
3207044
3207122
3207246

الشكل  1-7مواقع أخذ عينات التربة ()2016

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
الجدول  10-7مواقع أخذ عينات التربة (آذار )2016
معرف العينة

العمق

فئة التربة

الرطوبة

الرائحة

التلوين

1A

اﻟﺳطح

صلﺑﺔ ،صخريﺔ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1B
2

 20ﺳم
 10ﺳم

رمال ﺳائﺑﺔ
رمليﺔ/حصى

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

3A

 10ﺳم

رمليﺔ/حصى

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

4A

 10ﺳم

رمليﺔ/حصى

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مالحظات
ﻛميات صغيرة من اﻟمعادن
اﻟدقيقﺔ
ترﺑﺔ نظيفﺔ
حصى رملي نظيف
أرض ﺳيئﺔ اﻟحاﻟﺔ ﺑما في ذﻟك
حجارة خضراء ورماد
منطقﺔ ﻛانت مشتل أشجار
ﺳاﺑقًا  -ماتت األشجار عندما
توقفت اﻟمصفاة عن اﻹمداد
ﺑاﻟمياه

تم تحليل عينات ﻟمجموعﺔ من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ حﺳب اﻟنتائج أدناه .يرجى مﻼحظﺔ اآلتي :حﺳب اﻟجدول أعﻼه ،ﻟم يتم اﻟعثور على عينات أو مناطق
ﺳطحيﺔ أخرى داخل اﻟموقع في حاﻟﺔ تلوث زيتي ،ونتيجﺔ ﻟذﻟك ،ﻟم يتم إجراء تحليل ﻟلمعلمات اﻟقائمﺔ على اﻟمواد اﻟهيدروﻛرﺑونيﺔ .يتم عرض
اﻟشهادات اﻟمخﺑريﺔ اﻟﻛاملﺔ في اﻟملحق ك.
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وأوضح اﻟملحق عدم وجود دالئل على وجود األﺳﺑﺳتوس في اﻟموقع أثناء فحص اﻟمناطق اﻟتي تحتوي على خردة اﻟمعادن قﺑل إزاﻟتها في ،2016
وﺑاﻟتاﻟي ﻟم يتم إجراء تحليل ﻟمادة األﺳﺑﺳتوس.
الجدول  11-7تحليل التربة ()2016
المعايير
الزرنيخ
الباريوم
الكادميوم
الكروم
الكوبالت
النحاس
الرصاص
النيكل
الزئبق
الزنك

الوحدة
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام
ملليغرام/ﻛيلوغرام

1A
<7.5
301
6.02
678
5.66
1772
157
508
<1.0
1040

1B
<7.5
183
3.97
98.7
<5.0
27.2
10.4
62.6
<1.0
164

التركيز
2أأ
<7.5
224
4.98
45.4
<5.0
11.4
<5.0
25.9
<1.0
40.3

3A
<7.5
114
<1.0
42.9
<5.0
13.1
19.3
212
<1.0
78.0

4A
<7.5
150
<1.0
54.8
6.47
19.0
13.2
36.3
<1.0
87.1

وف ًقا ﻟمﺳح اﻟترﺑﺔ  ،2016تشير نتائج اﻟترﺑﺔ إﻟى أن ترﺑﺔ اﻟمواقع 1ﺑب و2أأ و3أأ و4أأ غير ملوثﺔ مقارنﺔ "ﺑقيم اﻟتدخل" ﻟمعايير اﻟترﺑﺔ اﻟهوﻟنديﺔ
اﻟمعنيﺔ .وفيما يتعلق ﺑاﻟموقع 1أأ ،ثمﺔ معلمات عدة تتجاوز "قيم اﻟتدخل" تتضمن اﻟﻛروم واﻟنحاس واﻟنيﻛل واﻟزنك .وهذه هي اﻟحاﻟﺔ اﻟوحيدة في
اﻟموقع 1أأ ،اﻟذي تم اﺳتخدامه من قﺑل في تخزين مواد اﻟنفايات.
وجد ﺑﺑعض مواقع جمع عينات اﻟترﺑﺔ األخرى ترﻛزات ﻛﺑيرة وﻟﻛن متوافقﺔ من اﻟمعادن وﻟﻛن ﻟيس ﺑقدر اﻟموقع 1أأ .ﻛما تم اﻹشارة في مﻼحظات
ِ
جمع اﻟعينات (اﻟمذﻛورة أعﻼه) إﻟى رؤيﺔ معادن خام صغيرة منتشرة في هذه اﻟمنطقﺔ من اﻟموقع .ويتضح جليًا أن ﺳﺑب وجودها هو اﻟتخزين
اﻟﺳاﺑق ﻟلنفايات اﻟمعدنيﺔ في هذه اﻟمنطقﺔ.
من اﻟمتوقع أن تﻛون قيم اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ اﻟعاﻟيﺔ محددة ﻟلغايﺔ ﺑﺳﺑب إقامﺔ ﺳياج من قﺑل حول منطقﺔ تخزين اﻟنفايات في اﻟموقع 1أأ .وتوضح
صورة اﻟقمر اﻟصناعي أدناه اﻟمقدار اﻟمتوقع ﻟلترﻛز اﻟعاﻟي ﻟلمعادن .وهذه اﻟمنطقﺔ هي مقدار منطقﺔ تخزين اﻟنفايات.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

177

الشكل  2-7المقدار المتوقع للتركز العالي للمعادن

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth

منذ اﻹﺑﻼغ عن نتائج تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ( )ESIAاﻟواردة في اﻟقضيﺔ رقم  ،1اﻟتزمت شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ﺑإعادة إصﻼح
منطقﺔ اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ قﺑل نهايﺔ يونيه/حزيران  .2016وﻛما هو واضح (وقت ﻛتاﺑﺔ اﻟتقرير) ،طلﺑت شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ تصري ًحا من
ﺑلديﺔ اﻟزرقاء ﺑشأن نقل اﻟنفايات واﻟتخلص منها في مرفق ﺳواقﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اﻟنفايات اﻟخطرة ،موقع ُم َّ
ﺑطن مخصص ﻟدفن اﻟنفايات في األردن ،تحت
إشراف وزارة اﻟﺑيئﺔ .إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،تلقت شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ﺑاﻟفعل عروضًا من مقاوﻟين محليين متخصصين في اﻟتخلص من اﻟنفايات
اﻟخطرة ﻹزاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ ونقلها إﻟى مﻛب ﺑلدي مرخص .ﻛل ذﻟك من أجل اﻟحصول على اﻟتصريح وتحقيق اﻟمعاﻟجﺔ اﻟمﻼئمﺔ.
وعقب إزاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ (من اﻟمتوقع في غضون األﺳاﺑيع اﻟقادمﺔ) ،ﺳتضمن شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ تﺳجيل جميع أشﻛال ﺳلﺳلﺔ اﻟمﺳؤوﻟيﺔ
ﺑشأن عمليات نقل اﻟترﺑﺔ وأخذ عينﺔ أخرى م اﻟترﺑﺔ وتحليلها في اﻟمنطقﺔ اﻟملوثﺔ  1Aﻟلتأﻛد من اﻟقضاء على اﻟتلوث اﻟمتﺑقي.
المياه الجوفية
جودة اﻟمياه اﻟجوفيﺔ  -اآلﺑار اﻟحاﻟيﺔ
ظلت محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ تعمل ﻟمدة  40عا ًما تقريﺑًا وتأتي مصادر اﻟمياه من آﺑار ضحلﺔ نﺳﺑيًا محفورة في أراض تاﺑعﺔ ﻟمحطﺔ
ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .من اﻟمعلوم أن مصدر اﻟمياه هو طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ األوﻟى اﻟتي تﻛمن في ﺑاطن األرض ﺑعمق يتراوح ﺑين  50و 80م.
مقدارا قليﻼً من اﻟنفط في محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين ما يعني تلوث اﻟمياه اﻟجوفيﺔ (اﻟﺑئرين رقم  8و .)9وقد
وفي عام  ،2012تم تحديد ﺑئرين يضخان
ً
توصل مﺳح متخصص مﻛثف في عام  2014/2015إﻟى ﺳﺑب تلوث اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ويرجع ذﻟك إﻟى تﺳرب تصريف اﻟمياه اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت من
اﻟغﻼيات اﻟموجودة حاﻟيًا في محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .وأشارت اﻟدراﺳات إﻟى أن اﻟتلوث ينحصر في منطقﺔ تعود ملﻛيتها إﻟى محطﺔ
ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﺑعمق يﺑلغ 50مم .وأﻛدت اﻟعديد من ثقوب اﻟحفر األخرى اﻟواقعﺔ ﺑاﻟقرب من حدود اﻟمحطات أن اﻟتلوث ﻟم يمتد إﻟى هذه
اﻟمواقع اﻟمحيطﺔ.
الشكل  3-7موقع اآلبار الحالية في موقع مشروع أكوا باور إلنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء مع وجود تلوث من قبل
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مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
وحتى يتم معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،اعتمدت شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ نظام معاﻟجﺔ وضخ ﻟلمياه اﻟجوفيﺔ ﻟجهاز فصل اﻟزيت عن اﻟماء في
اﻟموقع .وفي غضون فترة زمنيﺔ وجيزة ،قضى اﻟضخ على تلوث اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟواضح .واﺳتمر ضخ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ خﻼل شهر يناير وفﺑراير
ومارس من عام  2016ﻟمدة ﺳاعتين ( )2يوميًا عن طريق مضخﺔ تعمل ﺑقوة 90م 3تقريﺑًا ﻛل ﺳاعﺔ؛ أي ما يعادل  180م 3يوميًا من اﻹزاﻟﺔ
اﻟمﺳتهدفﺔ من اآلﺑار اﻟملوثﺔ.
جدير ﺑاﻟذﻛر أنه تم إجراء وحفظ تحليل اﻟمختﺑر اﻟيومي اﻟموجود في مختﺑر اﻟموقع في شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ .وجاءت نتائج اﻟتحاﻟيل اﻟتي
أجريت في أوائل فﺑراير  2016دون حدود اﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟتي يمﻛن ﻛشفها .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اختﺑار اﻟمعمل اﻟداخلي ،تم أخذ عينات من اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ في مارس  2016من اآلﺑار اﻟموجودة رقم  1و 8و 9وتم تحليلها في مختﺑر معتمد في األردن ﻟﻛشف اﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟنفطيﺔ اﻟﻛليﺔ
واﻟزيوت واﻟشحم واﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟعطريﺔ متعددة اﻟحلقات .ﻛما جاءت جميع اﻟنتائج اﻟخاصﺔ ﺑترﻛزات اﻟمعلمات أعﻼه أقل من حدود ﻛشفها ما
يدﻟل على معاﻟجﺔ تلوث اﻟمياه اﻟجوفيﺔ .يتم عرض اﻟشهادات اﻟمخﺑريﺔ اﻟﻛاملﺔ في اﻟملحق ل.
وﺑاﻹضافﺔ إﻟى هذه اﻟمعاﻟجﺔ واالختﺑار وتحليل اﻟمختﺑر اﻟمﺳتقل ،تم تغطيﺔ اآلﺑار اﻟحاﻟيﺔ وﻟم تعد تﺳتخدم حاﻟيًا.
ﻛما وجدت آﺑار أخرى في موقع مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء ،ﺑما في ذﻟك اآلﺑار اﻟموجودة في
ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير ومناطق خزانات اﻟتخزين ،وﻟﻛن تمت تغطيتها.
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جودة اﻟمياه اﻟجوفيﺔ  -اآلﺑار اﻟمقترحﺔ
من اﻟمعلوم أن اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من  3آﺑار مياه عميقﺔ جديدة ﺳيتم حفرها في اﻟموقع اﻟمقترح ﺑاﻟقرب من اآلﺑار اﻟحاﻟيﺔ ﺳتﻛون مصدر مياه اﻟعمليات
مترا .وفي أﺳوأ األحوال ،ﺳتﻛون
اﻟمقترحﺔ ﻟلمشروع .وتصل اآلﺑار اﻟثﻼثﺔ إﻟى طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟضحلﺔ نفﺳها على عمق  95و 110وً 220
هناك حاجﺔ إﻟى  117.2م/3ﺳاعﺔ في اﻟشتاء عند تشغيل اﻟمحطﺔ ﺑوقود اﻟديزل اﻟحيوي.
ووفقًا ﻟلﺳجﻼت اﻟصادرة عن وزارة اﻟماء واﻟري ،يتراوح متوﺳط عمق آﺑار اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ﺑين 86مم و280مم مع منﺳوب ﺳاﻛن يتراوح ﺑين
 480و490مم.
ووف ًقا ﻟلﺳجﻼت اﻟحاﻟيﺔ خﻼل األرﺑعون عا ًما اﻟتشغيليﺔ اﻟماضيﺔ في  ،HTPSمن اﻟمعروف أن اﻟجودة األﺳاﺳيﺔ ﻟلمياه اﻟجوفيﺔ من طﺑقﺔ اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ هذه ثاﺑتﺔ ،وﻟﻛنها تزداد مع اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟذائﺑﺔ مع مرور اﻟوقت.
الطبوغرافيا
يقع موقع اﻟمشروع داخل منطقﺔ حوض عمان  -اﻟزرقاء وأحواض اﻟمياه اﻟﺳطحيﺔ .ويتراوح ارتفاع اﻟموقع تقريﺑًا ما ﺑين  530إﻟى  580م فوق
مﺳتوى ﺳطح اﻟﺑحر .ﻛما تتراوح اﻟطﺑوغرافيا اﻟمحيطﺔ من نقطﺔ مرتفعﺔ تﺑلغ  690م فوق مﺳتوى ﺳطح اﻟﺑحر على مﺳافﺔ  3ﻛم جنوب غرب
اﻟمشروع ،ﺑينما تﺑلغ أقصر اﻟنقاط انخفاضًا  475م فوق مﺳتوى ﺳطح اﻟﺑحر على مﺳافﺔ  3ﻛم شمال غرب اﻟمشروع .ويصور اﻟنموذج اﻟجغرافي
اﻟتاﻟي ارتفاعات موقع اﻟمشروع واﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ.
الشكل  4-7ارتفاع الموقع والمناطق المحيطة

مﻼحظﺔ :األرقام اﻟمرجعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .يقع مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء على
طول اﻟجزء اﻟشماﻟي من معظم هذا اﻟمخطط األحمر.
الجيولوجيا
من اﻟمفهوم أن اﻟجيوﻟوجيا اﻟتي تحيط ﺑاﻟموقع تتوافق مع اﻟجيوﻟوجيا اﻟمحليﺔ اﻟمحيطﺔ وﻟيﺳت ذات قيمﺔ جيوﻟوجيﺔ خاصﺔ أو تخضع ألي تعيينات
جغرافيﺔ.
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ويوضح اﻟشﻛل أدناه اﻟنتائج اﻟجيوﻟوجيﺔ في منطقﺔ اﻟدراﺳﺔ .وتعود أهم اﻟوحدات اﻟجيوﻟوجيﺔ إﻟى اﻟعصر اﻟطﺑاشيري وتتأﻟف من اﻟحجر اﻟجيري
واﻟتراب اﻟﻛلﺳي واﻟحجر اﻟمارﻟي وترجع إﻟى مجموعات عجلون واﻟﺑلقاء .وفي أماﻛن أخرى تنتشر اﻟترﺑﺔ اﻟرﺑاعيﺔ واﻟطمي واﻟحجر اﻟﻛلﺳي
اﻟﺑحيري.
الشكل  5-7السمات الجيولوجية في المنطقة المحلية

مﻼحظﺔ :األرقام اﻟمرجعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .يقع مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء على
طول اﻟجزء اﻟشماﻟي من معظم هذا اﻟمخطط األحمر.

وفي األجزاء اﻟشماﻟيﺔ من اﻟمنطقﺔ ،يظهر تدفق ﺑازﻟتي اﻟثاﻟث ويمتد من محطﺔ اﻟﺳمراء إﻟى اﻟشمال على طول نهر اﻟزرقاء .ويوضح اﻟجدول أدناه
اﻟتعاقب اﻟجيوﻟوجي.
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الجدول  12-7التعاقب الجيولوجي المحلي
التكوين

الرمز

اﻟترﺑﺔ فوق صخر اﻟقاعدة

S

اﻟراﺑعﺔ

ترﺳﺑات طمييﺔ واﻟوادي

Al

اﻟراﺑعﺔ

اﻟحياة اﻟحديثﺔ

اﻟحصى اﻟﺑحيري واﻟنهري

Pl

اﻟراﺑعﺔ

اﻟحياة اﻟحديثﺔ

اﻟﺑازﻟت اﻟفيليني
تﻛوين عمان اﻟجيري اﻟﺳيليﺳي

AOB
فوق مﺳتوى
ﺳطح اﻟﺑحر
WG

صفاوي

اﻟثاﻟثﺔ

اﻟحياة اﻟحديثﺔ

اﻟميوﺳيني

اﻟﺑلقاء

اﻟطﺑاشيري اﻟمتأخر

اﻟدهر اﻟوﺳيط

اﻟﻛامﺑاني

اﻟﺑلقاء

اﻟطﺑاشيري اﻟمتأخر

اﻟدهر اﻟوﺳيط

اﻟﺳانتوني

وادي اﻟﺳير اﻟجيري

WSL

عجلون

اﻟطﺑاشيري اﻟمتأخر

اﻟدهر اﻟوﺳيط

اﻟتوروني

اﻟفحيص/اﻟحمار/شعيب

FHS

عجلون

اﻟطﺑاشيري اﻟمتأخر

اﻟدهر اﻟوﺳيط

اﻟﺳينوماني

وادي أم غدران

المجموعة

الفترة

الحقبة

المرحلة

اﻟحياة اﻟحديثﺔ

اﻟهوﻟوﺳين  -حديث
اﻟهوﻟوﺳين  -حديث
اﻟعصر اﻟجليدي

وفقًا ﻟلمﺳح اﻟجيو-تقني اﻟذي أجري في عام  ،2012تنتمي اﻟطﺑقﺔ اﻟصخريﺔ اﻟتي في اﻟموقع إﻟى إما ب 2أو اﻟتﻛوين اﻟجيوﻟوجي ب .وتنتمي
اﻟطﺑقﺔ اﻟصخريﺔ ذات اﻟتﻛوين اﻟجيوﻟوجي ب 2-ﻟمجموعﺔ اﻟﺑلقاء اﻟدنيا من عصر اﻟﻛامﺑاني اﻟذي يتأﻟف من اﻟحجر اﻟجيري مع نطاقات من اﻟحجر
اﻟصواني .وتنتمي اﻟقاعدة اﻟصخريﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتﻛوين اﻟجيوﻟوجي ب إﻟى اﻟفترة اﻟراﺑعﺔ من اﻟﺑازﻟت األﺳود .وتمتد هذه اﻟتﻛوينات ألﻛثر من 20
إﻟى 30مم تحت مﺳتوى األرض اﻟحاﻟي ،وهو أقصى عمق ﻟلحفر.

 7.4المستقبالت الحساسة
يلخص اﻟجدول أدناه اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحددة اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟترﺑﺔ واﻟجيوﻟوجيا وعلم اﻟمياه اﻟجوفيﺔ فضﻼً عن اﻟحﺳاﺳيﺔ اﻟمحددة ﻟهذه اﻟمﺳتقﺑﻼت.
الجدول 13-7التربة والمياه الجوفية  -حساسية المستقبالت
المستقبِّل

اﻟترﺑﺔ (اﻟنوعيﺔ)

درجة الحساسية

متوﺳطﺔ

األسباب
اﻟموقع صناعي ،وتم تﺳجيل ترﻛزات معدنيﺔ ثقيلﺔ (مقارنﺔً ﺑاﻟمعايير اﻟهوﻟنديﺔ) في موقع مخزن
اﻟنفايات اﻟمعدنيﺔ اﻟﺳاﺑق (جزء يﺑلغ حواﻟي  30*50م من منطقﺔ مجمع اﻟطاقﺔ اﻟمقترحﺔ) .ووجد
في مناطق أخرى مﺳتويات عاﻟيﺔ من معادن معينﺔ أيضًا (وﻟﻛن دون أن تتجاوز قيم اﻟتدخل
اﻟهوﻟنديﺔ ﻟلترﺑﺔ.

مﻼحظﺔ :تﻛمل  CEGCOأعمال معاﻟجﺔ اﻟترﺑﺔ ﺑنهايﺔ يونيو .2016
اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ
(اﻟنوعيﺔ)

اﻟخزانات
اﻟعليا

متوﺳطﺔ

تم تﺳجيل تلوث ﺑﺳيط من قﺑل ،إال أن عمليات اﻟمعاﻟجﺔ األخيرة تشير إﻟى تحﺳن نوعيﺔ اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ ﺑقدر ﻛﺑير.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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 7.5أهمية اآلثار

7.5.1

اإلنشاء

ويوجد نوع من األنشطﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻹنشاءات اﻟتي تمثل تهديدًا وتؤدي إﻟى إحداث تغيير في اﻟخصائص اﻟﻛيميائيﺔ ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ومن ثم
آثارا من انﺳﻛاب اﻟمواد اﻟﺳائلﺔ اﻟمﺳتخدمﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وﺳوء إدارة نفايات اﻹنشاء واﻟتلوث
احتماﻟيﺔ وجود تلوث .ويمﻛن أن تحدث ً
اﻟعرضي ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ في اﻟموقع .ويجب تحديد إجراءات مناﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟنفايات وحمايﺔ اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ في خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء اﻟتاﺑعﺔ ﻟمقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاء قﺑل ﺑدء نشاط اﻹنشاء .وال ﺑد من االﻟتزام ﺑهذه اﻹجراءات من أجل تفادي
مخاطر تلوث اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ في مﺳتوى موقع اﻟتطوير اﻟمقترح.
االنسكاب :خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،توجد مخاطر االنﺳﻛاب اﻟعرضي واﻟتﺳرب ﻟلمنتجات اﻟﻛيميائيﺔ واﻟدهانات واﻟزيوت واﻟوقود واﻟشحوم وتغيير
زيت اﻟمرﻛﺑات أو اﻟتزود ﺑاﻟوقود واﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟصحيﺔ من مرﻛﺑات اﻟعاملين ومواد اﻟتنظيف .ويمﻛن أن تحدث آثار ذﻟك في مناطق تخزين
موقع اﻹنشاء فضﻼ عند نقل اﻟمواد في اﻟموقع .في اﻟوقت ذاته ،يمﻛن أن تؤدي طرق اﻟتخزين واﻟنقل غير اﻟمﻼئمﺔ واﻟتعامل مع هذه اﻟمواد إﻟى
االنﺳﻛاب على األرض ومن ثم تلوث اﻟترﺑﺔ .ويمﻛن أن يصل اﻟتلوث إﻟى اﻟمياه اﻟجوفيﺔ حﺳب حجم االنﺳﻛاب وخصائص اﻟمواد اﻟملوثﺔ .وما أن
يصل اﻟتلوث إﻟى اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،قد يزداد حجم اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ﺑﺳرعﺔ ﺑاﻟغﺔ .وهذه وظيفﺔ من اﻟخصائص اﻟﻛيميائيﺔ واﻟفيزيائيﺔ
ﻟلملوثات وﺳرعﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ .وقﺑل اﻟتخفيف ،قد تتراوح هذه اآلثار من مؤقتﺔ إﻟى دائمﺔ وتعتﺑر ذات خطورة متوﺳطﺔ.
إدارة النفايات :ينطوي إنشاء محطات توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء على أنشطﺔ توﻟد نفايات صلﺑﺔ وخطرة في اﻟموقع .وتشﻛل اﻟنفايات اﻟناتجﺔ أثناء اﻟقيام ﺑهذه
األنشطﺔ تهديدًا ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ .وﻟعل من أهم ما يﺑعث على اﻟقلق هو إدارة اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟناتجﺔ أثناء مرحلﺔ اﻹنشاء .وﺑاﻟرغم من أن
األجزاء اﻟخطرة من نفايات اﻹنشاءات مثل اﻟزيت اﻟمﺳتخدم ومواد تشحيم اآلالت واﻟدهانات واﻟحمأة تمثل نﺳﺑﺔ قليلﺔ نﺳﺑيًا من إجماﻟي مقدار
صا .وإذا ﻛان اﻟتخزين اﻟمؤقت وتناول اﻟنفايات في موقع اﻹنشاءات غير مﻼئم قﺑل إزاﻟتها تمهيدًا
نفايات اﻹنشاءات ،إال أنها تتطلب اهتما ًما خا ً
ﻟلتخلص منها ،إال أن مخاطر تلوث اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ تزداد معها .وقﺑل اﻟتخفيف ،قد تتراوح هذه اآلثار من مؤقتﺔ إﻟى دائمﺔ وتعتﺑر ذات
خطورة متوﺳطﺔ.
التلوث العرضي للتربة :خﻼل فترة اﻹنشاءات ،ينشأ اﻟتلوث اﻟعرضي من نقل اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ من موقع إﻟى آخر ﺑما يفاقم أيﺔ مشﻛﻼت ﺑيئيﺔ ﺑﺳﺑب
ﺳوء اﻹدارة .ووفقًا ﻟلعينات األﺳاﺳيﺔ ،تختلف ظروف اﻟترﺑﺔ في اﻟموقع مع ترﻛز عال ﻟلعديد من اﻟمعادن وﺑؤر من اﻟمعادن اﻟمتجاوزة في ضوء
اﻟمعايير اﻟهوﻟنديﺔ (في منطقﺔ تخزين اﻟنفايات اﻟحاﻟيﺔ).
وفي حال نقل مﻛان اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ أثناء أنشطﺔ اﻹنشاء ،فمن اﻟمحتمل انتقال اﻟمواد اﻟملوثﺔ ما قد يﺳفر ﺑدوره عن وجود آثار ﺑيئيﺔ ﺳلﺑيﺔ .فضﻼً عن
ذﻟك ،في حال انتشار اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ من خﻼل توﻟد اﻟغﺑار نتيجﺔ ألنشطﺔ اﻹنشاءات مثل أعمال اﻟحفر ،فﺳتنتشر اﻟمواد اﻟملوثﺔ على نطاق أوﺳع.
وﻟهذا األثر خطورته اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟﺑﺳيطﺔ قﺑل تنفيذ اﻹجراءات اﻟمﻼئمﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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الجدول  14-7التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -حجم آثار اإلنشاء
األثر

الحجم
طفيف ﻟلترﺑﺔ/مهمل ﻟلمياه
اﻟجوفيﺔ

االنﺳﻛاب
اﻹدارة غير اﻟمﻼئمﺔ
ﻟلنفايات

طفيف

اﻟتلوث اﻟعرضي ﻟلترﺑﺔ

طفيف

األسباب
يتﺳم حجم وﻛميﺔ اﻟمواد اﻟخطرة اﻟتي يتم نقلها ومعاﻟجتها خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ﺑأنها
منخفضﺔ ﺑيد أن ﺳوء اﻟممارﺳات عند معاﻟجتها يزيد من احتماﻟيﺔ االنﺳﻛاب .وتتراوح
آثارها ﺑين مؤقتﺔ ودائمﺔ.
ﺳتتوﻟد أحجام صغيرة من اﻟنفايات اﻟخطرة خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء .وفي حال عدم معاﻟجﺔ
هذه اﻟنفايات وفصلها وتخزينها واﻟتخلص منها ﺑشﻛل جيد ،يُرجَّح حدوث تلوث في اﻟنقاط
اﻟﺳاخنﺔ من ترﺑﺔ اﻟموقع.
خﻼل أعمال تجهيز األرض ،وتﺳويﺔ اﻟموقع أو اﻟتخلص من اﻟتراب ﺑعيدًا عن اﻟموقع،
ثمﺔ مخاطر طفيفﺔ ﻟلتلوث اﻟعرضي حال عدم تنفيذ آﻟيات اﻹدارة واﻟرصد اﻟمﻼئمﺔ.

الجدول  15-7التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -خطورة آثار اإلنشاء
األثر
االنﺳﻛاب

الحجم
طفيف
ضئيل
طفيف

اﻹدارة غير اﻟمﻼئمﺔ
ﻟلنفايات

ضئيل

اﻟتلوث اﻟعرضي ﻟلترﺑﺔ

طفيف

7.5.2

المستق ِّبل
اﻟترﺑﺔ
اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ
اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)
اﻟترﺑﺔ
اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ
اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)
اﻟترﺑﺔ

درجة الحساسية
متوﺳطﺔ

خطورة األثر
طفيف

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

متوﺳطﺔ

طفيف

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

متوﺳطﺔ

طفيف

التشغيل

الجيولوجيا
عقب اﻛتمال أنشطﺔ اﻹنشاء ،ﺳيﻛون اﻟموقع ﺳاﻛنًا (أي ال يوجد أنشطﺔ حفر أخرى) ومن ثم ﻟن تحدث آثار مﺑاشرة في اﻟجيوﻟوجيا.
نوعية التربة
خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل ،تعظم احتماﻟيﺔ حدوث تﺳريﺑات غير محﻛومﺔ في اﻟترﺑﺔ من عدة عناصر .ويمﻛن أن تحدث هذه اﻟتﺳرﺑات أثناء اﻟنقل أو
اﻟتعامل أو اﻟتخزين فضﻼً عن أنشطﺔ اﻟتنظيف واالنﺳﻛاب اﻟعرضي في األرض .وتتضمن مصادر اﻟتلوث اﻟمحتملﺔ على األرجح ما يلي:







اﻟوقود اﻟﺳائل اﻟمخزن احتياطيًا؛
زيوت اﻟنفايات (مثل اﻟحمأة اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت وزيوت اﻟصيانﺔ اﻟمﺳتعملﺔ)؛
اﺳتخدام اﻟمذيﺑات/ﺳوائل اﻟتنظيف؛
االنتشار اﻟعرضي ﻟمياه اﻟصرف غير اﻟمعاﻟجﺔ؛
ﺳوء معاﻟجﺔ مخلفات مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمﺳتخدمﺔ في أغراض اﻟري؛
إقامﺔ أيﺔ أنشطﺔ تنﺳيقيﺔ ﺑاﻟمواقع (مثل مﺑيدات اﻟحشرات واألعشاب واألﺳمدة وغيرها ،حال اﺳتخدامها)

وﺑصفﺔ عامﺔ ،ﺳيوجد اﻟقليل من اﻟمصادر اﻟخطيرة اﻟتي قد تؤدي إﻟى انتشار اﻟتلوث في ترﺑﺔ اﻟموقع .ﻟعل أهمها تخزين اﻟوقود االحتياطي.
وﺳيضمن تصميم اﻟمشاريع وجود قدرة ﻛتيمﺔ مﻼئمﺔ ( )%110الحتواء أي تﺳرب أو انﺳﻛاب ،دما في ذﻟك اﻟتﺳرب اﻟﻛارثي ،داخل ﺳواتر
منطقﺔ اﻟتخزين.
ﺳيحمي جزء ﻛﺑير من موقع محطﺔ اﻟطاقﺔ اﻟرئيﺳيﺔ اﻟترﺑﺔ اﻟواقعﺔ تحدته ﺑﺳﺑب اﻟطﺑيعﺔ اﻟﻛتيمﺔ اﻟﺳائدة ألﺳطحها اﻟصلﺑﺔ (أي األﺳفلت
واﻟخرﺳانﺔ) .وفي حال تخزين اﻟمواد اﻟخطرة واﻟنفايات اﻟخطرة ومياه اﻟصرف واﻟوقود اﻟﺳائل ،فﺳيتم احتواؤها في هياﻛل مغلقﺔ مزودة ﺑﺳواتر.
ومن ثم ،ينخفض احتمال حدوث مخاطر تلوث ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ما ﻟم تحدث أخطاء في إنشاء األﺳطح ومناطق االحتواء هذه.
وﻟن يتم إقامﺔ ﺳواتر حول خطوط نقل اﻟوقود واﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ األخرى (مثل تلك اﻟتي ترﺑط خزانات اﻟمواد اﻟقلويﺔ واﻟحمضيﺔ) خارج مناطق
اﻟتخزين ومن اﻟمحتمل أن يحدث تﺳريب منها خاصﺔ في نقاط اﻟوصﻼت.
ومن اﻟمرجح أن يﻛون اﺳتخدام ﺳوائل اﻟتنظيف/اﻟمذيﺑات محدودًا ﻟلغايﺔ؛ وﻟﻛن ال ﺑد من مراعاة جودة تخزينها وتداوﻟها ونقلها ﻟتجنب أي انﺳﻛاﺑات
أو تﺳريﺑات.
جودة المياه الجوفية
مﺳارات اﻟتلوث
ﺳيﻛون ﻟلمشروع تفاعل مﺑاشر مع مصادر اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ﺑﺳﺑب حفر  3آﺑار جديدة عميقﺔ في موقع اﻟمشروع.
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ويمﻛن فتح مﺳار تلوث جديد عن طريق حفر آﺑار جديدة حيث يمﻛن تحول أيﺔ مواد ملوثﺔ من اﻟﺳطح أو أيﺔ خزانات جوفيﺔ ومن ثم احتماﻟيﺔ تلوث
اﻟطﺑقات اﻟمختلفﺔ .وتحمل اﻟمناطق اﻟمحليﺔ مخاطر محتملﺔ ﻟلتلوث (مثل مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمتاخمﺔ) وقد ثﺑت نجاح إجراء عمليات اﻟمعاﻟجﺔ
األخيرة في موقع اﻟمشروع واﻟتي تمت ﻟمعاﻟجﺔ اﻟتلوث ﺑاﻟزيت في اﻟمياه اﻟجوفيﺔ.
أما فيما يتعلق ﺑتصميم اآلﺑار اﻟجديدة ،فمن اﻟمعلوم أن اآلﺑار ﺳتﺑطن ﺑمواد ﻛتيمﺔ (وف ًقا ﻟقوانين اﻟﺑناء اﻟمعمول ﺑها) من أجل ضمان اﻟحد من
مخاطر هذه اﻟمﺳارات قدر اﻹمﻛان .وﺳيضمن تﺑطين هذه اآلﺑار عدم وجود تداخل ﺑين طﺑقات اﻟمياه اﻟجوفيﺔ وهذه اﻟمﺳارات اﻟمحتملﺔ .وتم
مﻼحظﺔ احتماﻟيﺔ وجود مواد ملوثﺔ أخرى في اﻟموقع ونجحنا في إدارتها عن طريق اﻟتصميم وإجراءات اﻟتخفيف واﻹدارة ﺑهدف ضمان احتواء
تلوث اﻟمواد اﻟخطرة /اﻟﺳوائل واﻟوقود ﺑطريقﺔ مﻼئمﺔ مع تصريف أي مياه زيتيﺔ ﺑعيدًا عن ترﺑﺔ اﻟموقع ومﺳارات اﻟتلوث األخرى إﻟى اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ.
آثار االﺳتخراج على اﻟنوعيﺔ
تؤثر اﻟمياه اﻟجوفيﺔ عﻛﺳيًا على نوعيﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟمتﺑقيﺔ .فعلى ﺳﺑيل اﻟمثال ،يمﻛن أن يزيد اﺳتنفاد اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من مﺳتوى اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ
اﻟذائﺑﺔ ومن ثم اﻟتأثير على نوعيﺔ هذه اﻟمياه ألغراض اﻟشرب أو اﻟزراعﺔ .وقد ﻟوحظ أنه ال يوجد حاﻟيًا أي مﺳتخدم ﻟطﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ (يؤﻛد
ذﻟك ﺑيانات اآلﺑار في دراﺳﺔ علم اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟواردة في اﻟملحق م).
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الجدول  16-7التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -حجم آثار التشغيل
األثر

الحجم

األسباب

االنﺳﻛاﺑات
واﻹطﻼق اﻟعرضي

متوسط
سلبي

اﻟري ﺑمياه اﻟصرف
اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ

سلبية مهملة

إضافات تنﺳيق
اﻟموقع

سلبية مهملة

قد يتﺳﺑب إطﻼق اﻟوقود أو اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ ﺑطريقﺔ ﻛارثيﺔ في تلوث محلي شديد داخل اﻟموقع ومحيط
اﻟمشروع اﻟمﺑاشر.
ﺳيتم اﺳتخدام مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ ﻟري اﻟمناطق اﻟمصممﺔ حال عدم توافر أي إدارة مﻼئمﺔ
ورصد ﻟجودة مياه ،ويمﻛن أن يتﺳﺑب ذﻟك في تدهور تدريجي طويل األجل ﻟنوعيﺔ اﻟترﺑﺔ فضﻼ عن
نوعيﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ أيضًا.
يمﻛن إضافﺔ إضافات معينﺔ ﻟتنﺳيق اﻟموقع من أجل اﻟقضاء على آفات معينﺔ .وﻟن يتم اﺳتخدام
اﻟملوثات اﻟعضويﺔ اﻟثاﺑتﺔ ( )POPsاﻟتي نصت عليها اتفاقيﺔ ﺳتوﻛهوﻟم في اﻟموقع.
ﻛما يرجح عدم اﺳتخدام األﺳمدة ومعززات اﻟترﺑﺔ في اﻟمناطق اﻟمنﺳقﺔ حيث ﺳيتم ريها ﺑمياه اﻟصرف
اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ اﻟتي ﺳتحتوي على مﻛونات طﺑيعيﺔ مثل اﻟنترات واﻟفوﺳفات.

مﺳار اﻟتلوث  -اآلﺑار

سلبي متوسط

مﺳارات اﻟتلوث اﻟمحتملﺔ من اﻟﺳطح وطﺑقات اﻟمياه اﻟجوفيﺔ األخرى

آثار االﺳتخراج
اﻟمياه على نوعيﺔ
اﻟمياه اﻟجوفيﺔ

صغير سلبي

ﺳيتم اﻟحد من اﺳتخراج اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من آﺑار اﻟماء اﻟجديدة اﻟعميقﺔ من خﻼل إعادة اﺳتخدام ماء
اﻟصرف اﻟمعاﻟج في اﻟموقع.

الجدول  17-7التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -خطورة آثار التشغيل
األثر

الحجم

االنﺳﻛاﺑات واﻹطﻼق
اﻟعرضي

متوﺳط
ﺳلﺑي

اﻟري ﺑمياه اﻟصرف اﻟصحي
اﻟمعاﻟجﺔ

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

درجة الحساسية
متوﺳطﺔ

خطورة األثر
متوسط

المستقبِّل
اﻟترﺑﺔ (اﻟنوعيﺔ)
اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ
اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

طفيف

اﻟترﺑﺔ (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ
اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إلى طفيف

اﻟترﺑﺔ (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إلى طفيف

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

إضافات تنﺳيق اﻟموقع

مﺳار اﻟتلوث  -اآلﺑار

ﺳلﺑي متوﺳط

آثار االﺳتخراج اﻟمياه على
نوعيﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ

صغير ﺳلﺑي

اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ
اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)
اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ
اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)
اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ
اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إلى طفيف

متوﺳطﺔ

من طفيف إلى معتدل

متوﺳطﺔ

طفيف

 7.6تدابير التخفيف واإلدارة الموصى بها

7.6.1

اإلنشاء

الجدول 18-7

التربة والمياه الجوفية  -تدابير التخفيف واإلدارة المياه الجوفية أثناء اإلنشاء
تدابير التخفيف

األثر

يجب أن يﻛون ﻟجميع مناطق تخزين اﻟمواد اﻟخطرة اﻟدائمﺔ أو شﺑه اﻟدائمﺔ ﺳواتر محﻛمﺔ مانعﺔ ﻟلتﺳريب ،الحتواء
 %110من إجماﻟي اﻟحجم اﻟمخزن في حال االنﺳﻛاب أو اﻟتﺳرب.

االنسكاب/التسرب

جدير ﺑاﻟذﻛر أنه ﺳيتم وضع خطط منع االنﺳﻛاب واالﺳتجاﺑﺔ ﻟه .وﺳتلخص اﻟخطط اﻟطرق اﻟﻼزمﺔ ﻟمنع هذه اﻟوقائع
واالﺳتجاﺑﺔ ألي تلوث وعﻼجه .وينﺑغي أن يتوافق ذﻟك مع خطﺔ االﺳتعداد ﻟلطوارئ واالﺳتجاﺑﺔ حيثما ﻛان ذﻟك مﻼئما
ﻟلمخاطر اﻟمعمول ﺑها.
وﺳوف يتم تنظيف أي تﺳريب أو انﺳﻛاب ﺑاﺳتخدام مواد امتصاص االنﺳﻛاب اﻟمتاحﺔ في جميع أماﻛن تخزين اﻟنفايات
اﻟخطرة واﻟمواد اﻟخطرة واﻟوقود في اﻟموقع .وﺳيتم احتواء مواد امتصاص ومواد/وﺳائل اﻟتنظيف األخرى في أدوات
االنﺳﻛاب اﻟمتاحﺔ واﻟمحددة ﺑوضوح .ﻛما ﺳيتم تدريب أفراد اﻟموقع على االﺳتجاﺑﺔ ﻟحوادث االنﺳﻛاب وﺳيتم تغطيﺔ هذا
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تدابير التخفيف

األثر
اﻟتدريب في اﻟمناقشات اﻟخاصﺔ ﺑأدوات.

التلوث العرضي للتربة

إدارة التخزين
والنفايات

وﻟن يتم إعادة تزويد اﻟمعدات واﻟخزانات ﺑاﻟوقود (مثل مناطق اﻹرﺳاء) إال في اﻟمناطق اﻟمخصصﺔ مع اتﺑاع
اﻹجراءات اﻟخاصﺔ وﻟيس مواقع اﻟعمل من أجل اﻟحد من االنﺳﻛاﺑات اﻟمحتملﺔ.
وتتضمن إجراءات اتﺑاع اﻟممارﺳات اﻟمنزﻟيﺔ اﻟجيدة أثناء أنشطﺔ اﻹنشاء إجراءات ومتطلﺑات اﻟتعامل واﻟتخزين ونقل
اﻟمواد واﻟنفايات اﻟخطرة ﺑطريقﺔ مﻼئمﺔ.
وفي حال حفظ اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ أثناء نشاط اﻹنشاءات ،فﺳيتم حفر اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ اﻟمحددة ﺑصفﺔ مﺳتقلﺔ وتخزينها أو
اﻟتخلص منها وفقًا ﻟإلجراءات اﻟﺑيئيﺔ اﻟمﻼئمﺔ ﻹدارة اﻟنفايات وتفادي اﻟتلوث اﻟعرضي.
ﻛما ﺳيتم اﻟتخلص من اﻟنفايات اﻟمتراﻛمﺔ أو مواد اﻟحفر من خﻼل مقاوﻟي نفايات معتمدين في اﻟمرافق اﻟمرخصﺔ.
وﻟن يﺳمح ﺑغﺳل اﻟمعدات واآلالت واﻟمرﻛﺑات إال في اﻟمناطق اﻟمخصصﺔ مع وجود أﺳطح مﻼئمﺔ ونظم صرف
منفصلﺔ تؤدي إﻟى مرافق معاﻟجﺔ مﺳتقلﺔ و/أو ﺑرك تﺑخير منظمﺔ .وﺳيتطلب اﺳتخدام ﺑرك اﻟتﺑخير إزاﻟﺔ ﺑواقي اﻟحمأة
مثل اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ اﻟخطرة عن طريق مقاول معتمد متخصص في اﻟنفايات.
ينﺑغي حفظ جميع اﻟمواد أو اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟتي تﺳتخدم ﺑصفﺔ مؤقتﺔ أو يتم تخزينها خارج مناطق اﻟتخزين
اﻟمخصصﺔ في حاويات مجهزة جيدًا ومانعﺔ ﻟلتﺳريب مع توفير اﻟحمايﺔ اﻟﻛاملﺔ ﻟتفادي أي تﺳريب على األرض.
وإن أمﻛن ،ﺳيقلل مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاء واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن ﻛميﺔ اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ واﻟوقود اﻟمخزن
ﻛثيرا ﺑﻛميات مﻼئمﺔ وعند اﻟحاجﺔ إﻟيها
في اﻟموقع ألدنى مﺳتوى عملي .وﺳيتم طلب اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ غير اﻟمﺳتخدمﺔ
ً
فقط.
جدير ﺑاﻟذﻛر أنه ُﺳيتم حفظ مواد اﻟحفر في أماﻛن تخزين ألقصر فترة زمنيﺔ ممﻛنﺔ.
مع عدم تجميع اﻟمواد اﻟخطرة.
ﺳيقدم مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاء واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن اﻟتدريﺑات اﻟﻼزمﺔ ﻹدارة اﻟمواد واﻟنفايات اﻟخطرة
ونقلها واﻟتعامل معها ﺑما يتماشى مع أيﺔ إجراءات تم إعدادها ﻟتوجيه إدارة األنشطﺔ في اﻟموقع.

7.6.2

التشغيل

الجدول 19-7

التربة والمياه الجوفية  -إجراءات اإلدارة والتخفيف أثناء التشغيل
تدابير التخفيف

األثر

توفير حمايﺔ ﺳدوديﺔ غير نافذة ﻟصهاريج اﻟوقود اﻟﺳائل وجميع اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ/اﻟخطرة وصهاريج تخزين اﻟﺳوائل.
وﺳتحتوي اﻟﺳدود على أقصى قدرة اﺳتيعاﺑيﺔ ﻟلصهريج من حيث اﻟحجم ﺑنﺳﺑﺔ .%110

االنسكاب/
التسريب

التخزين وإدارة
النفايات

اإلضافات إلى المناطق
الخضراء :استخدام
مياه الصرف الصحي
المعالجة واألسمدة
والمبيدات الحشرية

فصل جميع أنظمﺔ اﻟصرف داخل اﻟمناطق اﻟمﺳدودة وتوجيهها إﻟى مياه اﻟصرف اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت أو مرافق معاﻟجﺔ
مياه اﻟصرف اﻟﻛيميائيﺔ حﺳب نوع اﻟمحتويات.
ﺑصفﺔ عامﺔ ،ﺳيﻛون اﻟموقع صلﺑًا األمر اﻟذي ﺳيقلل من مﺳارات اﻟتلوث إﻟى اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ في حال االنﺳﻛاب.
تثﺑيت أنظمﺔ رصد اﻟتﺳريب في اﻟصهاريج اﻟرئيﺳيﺔ (مثل زيت اﻟوقود وأيﺔ صهاريج ﻛيميائيﺔ ﻛﺑيرة) من أجل اﻟوقوف
على مواضع اﻟتﺳريب في مرحلﺔ مﺑﻛرة.
وضع أدوات االنﺳﻛاب ومواد اﻟتنظيف في مﻛان جيد ﺑحيث يمﻛن رؤيتها في اﻟمناطق اﻟرئيﺳيﺔ ﺑاﻟموقع (مثل اﻟمخازن
اﻟﻛيميائيﺔ وﺑاﻟقرب من أيﺔ مناطق تخزين وقود) .وينﺑغي توفير مؤن أﻛﺑر ﻟتنظيف االنﺳﻛاب واﻟتحﻛم فيه في حاالت
االنﺳﻛاﺑات اﻟخطيرة.
تطﺑيق اﻹدارة اﻟفعاﻟﺔ ﻟلنفايات وفقًا ﻟتداﺑير تخفيف إدارة اﻟنفايات ،وذﻟك عن طريق وضع خطﺔ إدارة نفايات خاصﺔ
ﺑاﻟموقع ،على أن تتضمن خطﺔ إدارة اﻟنفايات هذه إجراءات ﻟلحد من حاالت تلوث اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ.
إنشاء مناطق تخزين اﻟنفايات اﻟخطرة ﺑحمايﺔ ﺳدوديﺔ غير نافذة ﻟلترﺑﺔ ونظام اﻟصرف اﻟمنفصل ومأوى من اﻟمطر
ﻟتفادي أيﺔ حاالت صرف أو تﺳرب ﻟه.
يجب اﻟحد من اﺳتخدام األﺳمدة واﻟمﺑيدات ومراقﺑتها عند اﺳتخدامها في اﻟمناطق اﻟمحﺳنﺔ اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ؛




حظر اﺳتخدام اﻟمﺑيدات اﻟﺳامﺔ/غير اﻟقاﺑلﺔ ﻟلتحلل اﻟحيوي وفقًا التفاقيﺔ ﺳتوﻛهوﻟم ﺑشأن اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ
اﻟمحظورة؛
االقتصار على اﺳتخدام األﺳمدة اﻟعضويﺔ واﻟخاﻟيﺔ من اﻟﻛلوريد واﻟصديقﺔ ﻟلﺑيئﺔ.
حظر اﺳتخدام مادة اﻟدي دي تي (مﺑيد حشري) ﺑﺳﺑب إدراجه ﻛمادة ﻛيميائيﺔ محظورة (راجع :اتفاقيﺔ
اﺳتوﻛهوﻟم ﻟلقائمﺔ اﻟﻛاملﺔ ﺑاﻟملوثات اﻟعضويﺔ اﻟثاﺑتﺔ).

اﻟمراقﺑﺔ اﻟدوريﺔ على نوعيﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ اﻟمﺳتخدمﺔ في اﻟري .مراقﺑﺔ نوعيﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي
اﻟمعاﻟجﺔ من حيث األس اﻟهيدروجيني ( )pHومﺳتوى اﻟحاجﺔ اﻟﻛيميائيﺔ اﻟحيويﺔ ﻟألﻛﺳجين ( )BODومﺳتوى اﻟحاجﺔ
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اﻟﻛيميائيﺔ ﻟألﻛﺳجين ( )CODواﻟزيوت واﻟشحوم واﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟنفطيﺔ اﻟﻛليﺔ ( )TPHﺑحد أدنى.
إدارة مياه العواصف

مسار التلوث  -اآلبار

توجيه مياه اﻟعواصف اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت من مناطق تخزين اﻟوقود وتفريغه ومناطق اﻟزيوت األخرى اﻟمحتملﺔ
اﻟمعرضﺔ ﻟهطول األمطار إﻟى عازل اﻟزيت عن اﻟمياه داخل اﻟموقع تمهيدًا ﻟمعاﻟجتها وذﻟك قﺑل اﻟدخول في ﺑرﻛﺔ
اﻟتﺑخير.
تتضمن مصارف اﻟموقع ﻟمياه اﻟعواصف اﻟنظيفﺔ محاﺑس مضمنﺔ ﻟلزيوت واﻟشحوم.
فيما يتعلق ﺑتصميم اآلﺑار اﻟجديدة ،معلوم أن اآلﺑار ت ُ ّ
ﺑطن تﺑطي ًنا مناﺳﺑًا ﺑمواد غير نافذة (وفقًا ﻟقوانين اﻟﺑناء اﻟمعمول
ﺑها) ،وذﻟك ﻟضمان اﻟحد من مخاطر وجود هذه اﻟمﺳارات قدر اﻹمﻛان.
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 7.7اآلثار المتبقية

7.7.1

اإلنشاء

الجدول 20-7

التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -اآلثار المتبقية  -مرحلة اإلنشاء

األثر

الحجم

االنﺳﻛاب

طفيف
ضئيل

اﻹدارة غير اﻟمﻼئمﺔ ﻟلنفايات

طفيف
ضئيل

اﻟتلوث اﻟعرضي ﻟلترﺑﺔ

طفيف

7.7.2

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

خطورة األثر المتبقي

اﻟترﺑﺔ

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف

اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

اﻟترﺑﺔ

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف

اﻟمياه اﻟخزانات اﻟجوفيﺔ اﻟعليا (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

اﻟترﺑﺔ

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

من مهمل إلى طفيف

التشغيل

الجدول 21-7

التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -اآلثار المتبقية  -مرحلة التشغيل

األثر

الحجم

االنﺳﻛاﺑات
واﻹطﻼق اﻟعرضي

متوﺳط
ﺳلﺑي

اﻟري ﺑمياه اﻟصرف
اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

إضافات تنﺳيق
اﻟموقع

ﺳلﺑيﺔ مهملﺔ

المستقبِّل

درجة الحساسية

اﻟترﺑﺔ (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

خطورة األثر

التخفيف

متوﺳط

نعم

خطورة األثر المتبقي

ضئيل

اﻟمياه اﻟخزانات
اﻟجوفيﺔ اﻟعليا
(اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

ضئيل

اﻟترﺑﺔ (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل

اﻟمياه اﻟخزانات
اﻟجوفيﺔ اﻟعليا
(اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

اﻟترﺑﺔ (اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

ضئيل
ضئيل

ضئيل

اﻟمياه اﻟخزانات
اﻟجوفيﺔ اﻟعليا
(اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

مﺳار اﻟتلوث -
اآلﺑار

ﺳلﺑي متوﺳط

اﻟمياه اﻟخزانات
اﻟجوفيﺔ اﻟعليا
(اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

من طفيف إﻟى معتدل

نعم

آثار االﺳتخراج
اﻟمياه على نوعيﺔ
اﻟمياه اﻟجوفيﺔ

صغير ﺳلﺑي

اﻟمياه اﻟخزانات
اﻟجوفيﺔ اﻟعليا
(اﻟنوعيﺔ)

متوﺳطﺔ

طفيف

ال

ضئيل

من مهمل إلى
طفيف
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8

إدارة المياه ومياه الصرف الصحي

 8.1مقدمة
يتناول هذا اﻟفصل أهم اﻟمشﻛﻼت اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﺳتهﻼك اﻟمياه وإدارة مياه اﻟصرف اﻟناتجﺔ عن مرحلتي إنشاء وتشغيل اﻟمشروع اﻟمقترح ﻟلتورﺑين
اﻟغازي ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ.
ﺳتُﺳتخدم اﻟتوصيات وتداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟموضحﺔ نتيجﺔ ﻟتقييم اآلثار في هذا اﻟفصل ﻟﻼﺳتفادة منها في إعداد خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟمرحلﺔ االنشاء وخطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ في مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل ،ﻟضمان تحقيق اﻹدارة اﻟﺳليمﺔ خﻼل هاتين
اﻟمرحلتين.

 8.2المنهجية
تم إجراء اﻟتقييم عن طريق تحديد اﻟمعايير اﻟمحليﺔ واﻟدوﻟيﺔ ذات اﻟصلﺔ وأفضل اﻟممارﺳات اﻟمتعلقﺔ ﺑإدارة اﻟمياه ومياه اﻟصرف اﻟصحي خﻼل
مرحلتي إنشاء وتشغيل هذا اﻟصرح اﻟمقترح .واﺳتندت اﻟتقديرات واألرقام اﻟمتعلقﺔ ﺑحجم مياه اﻟصرف اﻟصحي وعمليات اﻟمعاﻟجﺔ اﻟمقترحﺔ إﻟى
اﻟﺑيانات اﻟمتاحﺔ من ﺑيانات تصميم اﻟمشروع اﻟتي قدمها مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاءات.
ويعني هذا اﻟقﺳم ﺑاﺳتخدام مياه اﻟمشروع واحتماالت تلوث اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ومخاطر اﻟتعريﺔ على حدود اﻟمشروع واﻟوادي اﻟواقع على اﻟحد
اﻟشماﻟي ﻟموقع اﻟمشروع.

 8.3التشريعات المعمول بها

8.3.1

الموارد المائية

اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
ينص قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟﺳنﺔ  2006على شروط حمايﺔ وتحﺳين عناصر اﻟﺑيئﺔ مثل اﻟهواء واﻟماء واﻟترﺑﺔ واﻟﻛائنات اﻟطﺑيعيﺔ واﻹنﺳان
واﻟموارد اﻟمتعلقﺔ ﺑها ومنع فﺳادها أو تلوثها .وفيما يلي ﻟوائح موارد اﻟمياه ذات اﻟصلﺔ:





ﻨظام ﻤراقﺒﺔ اﻟﻤﯿاه اﻟﺠوفﯿﺔ رقم  85ﻟعام  2002وتعديﻼته
قانون ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ رقم  18ﻟعام  1988وتعديﻼته؛
اﻟتعليمات اﻟخاصﺔ ﺑحمايﺔ موارد اﻟمياه اﻟمخصصﺔ ألغراض اﻟشرب ﻟعام .2006
معايير مياه اﻟشرب األردنيﺔ  -معيار 286/2008

مؤخرا (ﻛانون األول  )2015اﺳتراتيجيﺔ اﻟمياه اﻟوطنيﺔ األردنيﺔ  .2016-2030وتقدم
إضافﺔ إﻟى ما ﺳﺑق ،أعدت وزارة اﻟمياه واﻟري
ً
اﺳتراتيجيﺔ اﻟمياه نه ًجا اﺳتراتيجيًا ومتﻛامﻼً ﻟإلدارة اﻟمﺳتدامﺔ ﻟموارد اﻟمياه األردنيﺔ وتحليل اﻟوضع اﻟحاﻟي واﻟتحديات اﻟمﺳتقﺑليﺔ ﻟلطلب على اﻟمياه
وتوفيرها ﻟألغراض اﻟمنزﻟيﺔ واﻟري وتوﻟيد اﻟطاقﺔ فضﻼً عن اﻟقطاعين اﻟصناعي واﻟﺳياحي .ﻛما تضع اﺳتراتيجيﺔ اﻟمياه في االعتﺑار تقديم خدمات
اﻟمياه واﻟصرف اﻟصحي.
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متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻟإلنشاء واﻟتعمير ()EBRD
تحدد متطلﺑات األداء  3ﺑاﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟخاصﺔ ﺑﻛفاءة اﺳتخدام اﻟموارد واﻟوقايﺔ من اﻟتلوث واﻟحد منه متطلﺑات عامﺔ ﻟلحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه
وتحﺳين ﻛفاءة اﺳتخدامها ﻛما يلي:





يجب أن يﺳعى اﻟمشروع إﻟى اﻟحد من اﺳتخدام اﻟمياه واالﺳتفادة من اﻟمياه غير اﻟمﻼئمﺔ ﻟﻼﺳتهﻼك اﻟﺑشري في األغراض اﻟفنيﺔ حيثما
أمﻛن؛
يجب أن يحدد اﻟمشروع اﻟتقنيات اﻟمجديﺔ فنيًا وماﻟيًا ﻟلحد من اﺳتخدام اﻟمياه وإعادة اﺳتخدامها وتدويرها وفقًا ﻟلممارﺳات اﻟدوﻟيﺔ اﻟجيدة
اﻟتي يجب تنفيذها ﻛجزء من تصميم اﻟمشروع؛
يجب أن يضع اﻟمشروع في االعتﺑار اآلثار اﻟمتراﻛمﺔ اﻟمحتملﺔ الﺳتخراج اﻟمياه على اﻟمﺳتخدمين اﻟخارجيين واﻟنظم االقتصاديﺔ
اﻟمحليﺔ؛
3
ﻛﺑيرا من اﻟمياه (أﻛثر من  5,000م /يوم) ،يجب وضع ميزانيﺔ مياه تفصيليﺔ واﻟحفاظ عليها
قدرا
ً
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمشاريع اﻟتي تتطلب ً
وإﺑﻼغ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي ﺑها ﺳنويًا .وينﺑغي أن يتضمن ذﻟك تقييم االﺳتخدام اﻟمحدد ﻟلمياه (يقاس ﺑحجم اﻟمياه اﻟمﺳتخدمﺔ ﻟﻛل وحدة إنتاج)

متطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ

تحدد مﺑادئ مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ/اﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟتوجيهيﺔ اﻟعامﺔ ﻟشؤون اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ( )2007متطلﺑات حفظ اﻟمياه :ينﺑغي تنفيذ
ﺑرامج اﻟحفاظ على اﻟمياه ﺑما يتماشى مع حجم وتﻛلفﺔ اﺳتخدام اﻟمياه .وتشجع هذه اﻟﺑرامج على مواصلﺔ االقتصاد في اﺳتهﻼك اﻟمياه واﻟتوفير في
ضخ اﻟمياه ومعاﻟجتها واﻟتخلص منها .وقد تتضمن إجراءات اﻟحفاظ على اﻟمياه تقنيات مراقﺑﺔ/إدارة ﻟلمياه وإعادة تدوير اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ وإعادة
اﺳتخدامها وتقنيات اﻟحفاظ على اﻟمياه اﻟنظيفﺔ".

8.3.2

مياه الصرف الصحي

المتطلبات األردنية
نظرا ألن اﻟمشروع اﻟمقترح ﺳيعيد اﺳتخدام تدفقات مياه اﻟعمليﺔ أو يعيد تدويرها ،فإن اﻟمعايير اﻟمعمول ﺑها اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمياه اﻟصرف تتعلق فقط
ً
ﺑتلك اﻟمعايير اﻟخاصﺔ ﺑإعادة اﺳتخدام اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ .وﺳيتم إعادة اﺳتخدام اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ ﻛماء احتياطي ﻟلري أو ﺳيتم تﺑخيرها.
اﻟمعايير األردنيﺔ  -اﻟمعيار األردني  202-2007اﻟخاص ﺑاﻟمياه :تحدد مياه اﻟصرف اﻟصناعيﺔ اﻟمعاﻟجﺔ ﺑاﻟتفصيل اﻟمتطلﺑات واﻟمعايير اﻟعامﺔ
"ﻟمقاييس إعادة اﺳتخدام مياه اﻟصرف اﻟصناعيﺔ" .ويوضح اﻟجدول أدناه أقصى حدود اﻟترﻛيز اﻟمﺳموح ﺑها .إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،تم اﻟرجوع إﻟى
اﻟمعيار األردني  893-2006اﻟخاص ﺑاﻟمياه :اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟمحليﺔ اﻟمعاﻟجﺔ.
تم إدراج اﻟمعايير األردنيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصرف إﻟى األنهار واألوديﺔ ومناطق تجمع مياه األمطار في حال توصيل انﺳياب مياه اﻟعواصف وانحرافها
ﺑعيدًا عن اﻟموقع إﻟى قناة اﻟتصريف اﻟخارجيﺔ/اﻟوادي.
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الجدول 1-8

مقاييس إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي
المعايير

أقصى حد تركيز مسموح به (ملجم/ل)
الصرف إلى األنهار واألودية
إعادة االستخدام
ومناطق تجمع مياه األنهار
ألغراض الري

اﻟحاجﺔ اﻟﻛيميائيﺔ اﻟحيويﺔ
ﻟألﻛﺳجين 5
اﻟﻛيميائيﺔ
اﻟحاجﺔ
ﻟألﻛﺳجين
األوﻛﺳجين اﻟمذاب
إجماﻟي اﻟمواد اﻟمذاﺑﺔ
اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟعاﻟقﺔ
درجﺔ اﻟحموضﺔ
اﻟلون
درجﺔ اﻟحرارة
اﻟزيت واﻟشحوم
فينول
اﻟمطهرات اﻟصناعيﺔ
اﻟنتراتN – 3
األمونيومN – 4
إجماﻟي اﻟنترات
اﻟفوﺳفاتP – 4
اﻟﻛلور
اﻟﻛﺑريت
4
اﻟفلور
اﻟﺑيﻛرﺑونات3
اﻟصوديوم
امتصاص
نﺳﺑﺔ
اﻟصوديوم
Al
اﻟزرنيخ
ب
إجماﻟي اﻟﻛروم
اﻟنحاس
اﻟحديد
اﻟمنجنيز
اﻟنيﻛل
اﻟرصاص
اﻟﺳيلينوم
اﻟﻛادميوم
اﻟزنك
اﻟﻛوﺑرنﺳيوم
اﻟزئﺑق
TCC (MPN/100
مل)
TFCC (MPN/100
مل)
ﺳِلﻛيات (ﺑيضﺔ/ﻟتر)
اﻟ ّ

-

50

-

150

1
2000
100
6.5-8.4
5
0.002
30
5
50
350
400
500
-

1
3000
50
6.5-9
15
0.002
25
12
5
15
500
500
1.5
-

9

-

5
0.1
1
0.1
0.2
5
0.2
0.2
1
0.02
0.01
2
0.1
0.001

5
0.05
1
0.1
2
1
0.2
0.2
0.1
0.02
0.01
15
0.1
0.001

-

-

1000

1000

<1

<1
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متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻟإلنشاء واﻟتعمير ()EBRD
تحدد متطلﺑات األداء  3ﺑاﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟخاصﺔ ﺑﻛفاءة اﺳتخدام اﻟموارد واﻟوقايﺔ من اﻟتلوث واﻟحد منه اﻟمتطلﺑات اﻟعامﺔ ﻟلحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه
وتحﺳين ﻛفاءة اﺳتخدامها ﻛما يلي:



يجب أن يﺳعى اﻟمشروع إﻟى اﻟحد من اﺳتخدام اﻟمياه ﻟلحد من إنتاج مياه اﻟصرف؛
يجب أن يحدد اﻟمشروع اﻟتقنيات اﻟمجديﺔ فنيًا وماﻟيًا ﻹعادة اﺳتخدام وتدوير اﻟمياه وفقًا ﻟلممارﺳات اﻟدوﻟيﺔ اﻟجيدة اﻟتي يجب تنفيذها في
إطار تصميم اﻟمشروع.

تلقي اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ اﻟضوء على أهميﺔ إعادة اﺳتخدام اﻟمياه ﻛطريقﺔ ﻟلحد من اﺳتخراج اﻟمياه .تحدد اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ما يلي ﺑشأن إعادة
اﺳتخدام اﻟمياه:

"تم اﻹقرار اآلن ﺑاﻟدور اﻟمحتمل ﻹعادة اﺳتخدام مياه اﻟصرف اﻟ ُمعاﻟجﺔ ﻛمصدر مائي ﺑديل وتضمينه هذا اﻟدور في االﺳتراتيجيتين األوروﺑيﺔ
واﻟوطنيﺔ .إعادة اﺳتخدام اﻟمياه هو مجال ذو أوﻟويﺔ قصوى في خطﺔ اﻟتنفيذ االﺳتراتيجيﺔ ﻟﺑرنامج "شراﻛﺔ االﺑتﻛار األوروﺑي اﻟمعنيﺔ ﺑاﻟمياه"
وتعظيم إعادة اﺳتخدام اﻟمياه هو هدف خاص في ﺑيان "خطﺔ حمايﺔ اﻟموارد اﻟمائيﺔ األوروﺑيﺔ"
من ناحيﺔ أخرى ،فإن ﻹعادة اﺳتخدام مياه اﻟصرف اﻟمعاﻟجﺔ فوائد ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ واقتصاديﺔ مهمﺔ .وف ًقا ﻟلخطﺔ ،قد يحﺳّن اﺳتخدام اﻟمياه حاﻟﺔ
اﻟﺑيئﺔ ﻛميًا  -ﺑتخفيف اﻟضغط ﺑاﺳتخدام طرق ﺑديلﺔ الﺳتخراج اﻟمياه  -ونوعيًا ﺑتخفيف ضغط تصريف اﻟمياه من محطات  UWWTPإﻟى اﻟمناطق
اﻟحﺳاﺳﺔ .عﻼوة على ذﻟك ،عندما نقارن إعادة اﺳتخدام اﻟمياه ﺑتوفير مصادر إمداد اﻟمياه اﻟﺑديلﺔ مثل اﻟتحليﺔ أو نقل اﻟماء؛ يتﺑين غاﻟﺑاً أن إعادة
اﺳتخدام اﻟمياه يتطلب تﻛاﻟيف اﺳتثمار وطاقﺔ أقل ويﺳهم في اﻟحد من انﺑعاثات اﻟغازات اﻟدفيئﺔ
متطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
تُحدد إرشادات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل/اﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟعامﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ( )2007اﻟمتطلﺑات اﻟعامﺔ ﻟلصرف اﻟمﺑاشر أو غير
اﻟمﺑاشر ﻟمياه اﻟصرف اﻟ ُمعاﻟجﺔ أو مياه اﻟصرف من عمليات اﻟمنشأة أو مياه األمطار ﻟلﺑيئﺔ.

"وينﺑغي أن تتضمن اﻟمشاريع اﻟتي يُحتمل أن ينتج عنها مياه صرف معاﻟجﺔ أو مياه صرف صحي (محلي) أو مياه أمطار االحتياطات اﻟﻼزمﺔ
ﻟتجنب وتقليل وﻛذا اﻟتحﻛم ﺑاآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ على صحﺔ اﻹنﺳان وﺳﻼمته أو اﻟﺑيئﺔ".
ومع ذﻟك ،ﻟم تُوضع حدود ملوثات نفايات اﻟصرف اﻟصحي إال ﻟتصريف مياه اﻟصرف اﻟصحي إﻟى شﺑﻛات اﻟصرف اﻟصحي .ويوضح اﻟجدول
اﻟتاﻟي اﻟقيم اﻟدالﻟيﺔ ﻟحدود نفايات اﻟصرف اﻟصحي اﻟمعاﻟجﺔ ﻛما حددتها إرشادات اﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟعامﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ (.)2007
ﻟم تُوضع حدود اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ في مياه اﻟصرف اﻟصناعيﺔ ﻟصرفها إﻟى اﻟمياه اﻟﺳطحيﺔ إال ﻟقطاع اﻟطاقﺔ في إرشادات اﻟﺑنك اﻟدوﻟي اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟﺑيئﺔ
واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمحطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ (.)2008

 8.4خط األساس

8.4.1

الموارد المائية

تتﺳم مصادر اﻟمياه اﻟطﺑيعيﺔ اﻟعذﺑﺔ واﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب في األردن ﺑندرتها وﺳرعان ما تُﺳتنفد األغراض اﻟتجاريﺔ واﻟمحليﺔ واﻟري .ويوجد ﺑضع
مصادر مياه ﺳطحيﺔ ومن ثم يتم اﺳتخراج غاﻟﺑيﺔ اﻟمياه من اﻟمياه اﻟجوفيﺔ .يوجد ارتﺑاط محدودة ﺑاﻟﺑحر األحمر وحول منطقﺔ اﻟعقﺑﺔ ما يجعل
إمﻛانيات تحليﺔ مياه اﻟﺑحار محدودة.

مﻼحظﺔ :تقدّم نظرة عامﺔ على نوعيﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في فصل "اﻟترﺑﺔ واﻟجيوﻟوجيا واﻟمياه اﻟجوفيﺔ".
توافر موارد اﻟمياه اﻟجوفيﺔ
تم إعداد دراﺳﺔ هيدروجيوﻟوجيﺔ ﻟلمنطقﺔ اﻟعامﺔ في عام  2012خﻼل مرحلﺔ إمﻛانيﺔ اﻟتنفيذ من أجل ﺑحث مصادر اﻟمياه اﻟمحتملﺔ ﻟمشروع جديد.
وتقدّم اﻟدراﺳﺔ اﻟهيدروﻟوجيﺔ في اﻟملحق "م" وتُحدد اﻟطﺑقات اﻟجوفيﺔ اﻟﻛامنﺔ ومعدالت اﻟتدفق واﻟتصريف اﻟتي تمر ﺑها طﺑقات اﻟمياه اﻟجوفيﺔ
إضافﺔ إﻟى عوامل أخرى عدة .ويرد ملخص ﻟلدراﺳﺔ اﻟهيدروﻟوجيﺔ أدناه.
واﻟوحدات اﻟهيدروﻟوجيﺔ اﻟجوفيﺔ هي:

.1

طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟمرﻛﺑﺔ ﻟلحجر اﻟجيري ﻟوداي اﻟﺳير أ 7ووحدات اﻟجيري اﻟﺳيليﺳي اﻟعماني ب2؛ وهي وحدات ذات إنتاجيﺔ
عاﻟيﺔ .ويﺑلغ متوﺳط اﻟﻛثافﺔ  130م في اﻟمحطﺔ اﻟحراريﺔ.

.2

وحدة اﻟحجر اﻟجيري اﻟطﺑاشيري في أم غردان (ب )1اﻟواقعﺔ ﺑين طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ب 2وأ 7هي طﺑقﺔ جوفيﺔ نصفيﺔ ،ﻟﻛنها
مﻛونﺔ نظام اﻟطﺑقﺔ اﻟجوفيﺔ اﻟمرﻛﺑﺔ ب/2أ.7
ترﺑط هيدروﻟيﻛيا ً ﺑين طﺑقﺔ ب 2اﻟفوقيﺔ وطﺑقﺔ أ 7اﻟﻛامنﺔ ّ

تقع قاعدة نظام طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟ ُمنتج على عمق يصل إﻟى  80م في اﻟجزء اﻟشماﻟي اﻟغرﺑي من اﻟمنطقﺔ وتزداد تدريجيًا إﻟى حد
أقصى  240م في اﻟجزء اﻟجنوﺑي من اﻟمنطقﺔ.
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الشكل  1-8عمق قاعدة وحدة طبقة المياه الجوفية ب2أأ7

مﻼحظﺔ :األرقام اﻟمرجعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .يقع مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء على
طول اﻟجزء اﻟشماﻟي من معظم هذا اﻟمخطط األحمر.

يقتصر مﺳتوى قاعدة هذه اﻟوحدة في أرض محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ على عمق يتراوح ما ﺑين  100م و 160م ما
يعطي عمق ﺑئر  160م ﺑحد أقصى في اﻟجزء اﻟجنوﺑي ﻟلمحطﺔ وذﻟك في مناطق أرض مشروع توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟمقترح.
وفي اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ ،تم حفر آﺑار قليلﺔ ﺑعمق يتجاوز  200م ﻟتوفير طﺑقﺔ مياه جوفيﺔ منتجﺔ ثانيﺔ يعرف ﺑاﺳم تﻛوين همر
(أ )4وﺳط مجموعﺔ عجلون.
يتم فصل طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ب 2أ 7وأنظمﺔ أ 4ﺑوحدة اﻟطﺑقﺔ غير اﻟمنفذة أ 5أ.6
ويتم حﺳاب ﻛثافﺔ وحدة اﻟطﺑقﺔ غير اﻟمنفذة أ 5أ 6ﻟتﻛون في نطاق يتراوح من  100م إﻟى  108م وتمنع أي ارتﺑاط هيدروﻟيﻛي ﺑين نظامي طﺑقﺔ
اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ب2أأ/7أ 4وذﻟك ﺑﺳﺑب انخفاض نفاذيتها.
في اﻟماضي ،اﺳتخرجت محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ اﻟمياه من عدة مصادر مياه جوفيﺔ (  )GWفي اﻟموقع .وتتوغل هذه اآلﺑار ﺑصفﺔ رئيﺳيﺔ
في طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟعلويﺔ اﻟمﻛونﺔ من اﻟحجر اﻟجيري ب2أأ 7مع توغل جزئي في طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ أ 4ﻟﺑعض اآلﺑار ﻛما هو موضح في
اﻟمعرضﺔ ﻟلتلوث اﻟزيتي ،تﺑع ذﻟك
ونظرا ﻹغﻼق محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحاﻟيﺔ ،تم اآلن تغطيﺔ اآلﺑار اﻟموجودة في اﻟموقع .ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟآلﺑار
اﻟشﻛل أدناه.
ّ
ً
صل في قﺳم نوعيﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في اﻟفصل اﻟﺳاﺑق.
فترة إصﻼح ورصد ﻛما هو مف ّ
الشكل  2-8موقع وعمق آبار المياه الجوفية
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مﻼحظﺔ :األرقام اﻟمرجعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .يقع مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء على
طول اﻟجزء اﻟشماﻟي من معظم هذا اﻟمخطط األحمر.
ﺑئرا ،واﻟتي ﻟم تًعتمد خﻼل زيارات اﻟموقع .من اﻟمﻼحظ أن اآلﺑار اﻟﺑاﻟغ عددها 11
تضمنت محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ ً 11
ﺑئرا
11
موضع
8
2
اﻟشﻛل
يوضح
ال
وﻟﻛن
اﻟمملوﻛﺔ)،
ألراضي
ا
خارج
ﺑعضها
ﺑئرا هذه ال تطاﺑق تلك اﻟموضحﺔ ﺑاﻟشﻛل ( 8-2حيث يظهر
ً
ً
منفصلﺔ .وﺑاﻟتاﻟي فمن اﻟمتوقع عدم وجود آﺑار خاصﺔ ﺑأطراف أخرى في اﻟمنطقﺔ اﻟمجاورة ﻟموقع اﻟمشروع ،حيث تقع جميع اآلﺑار اﻟموضحﺔ
ﺑاﻟشﻛل أعﻼه داخل حدود محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ .وفقًا ﻟلمناقشات اﻟتي أجريت مع شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
اﻟمرﻛزيﺔ ،تمت تغطيﺔ هذه اآلﺑار ،أو يجري اﻟعمل على تغطيتها.
ووف ًقا ﻟلﺳجﻼت اﻟصادرة عن وزارة اﻟمياه واﻟري ،يتراوح متوﺳط عمق آﺑار اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من  86م إﻟى  280م مع مﺳتوى منﺳوب مياه ثاﺑت
يتراوح ما ﺑين  480و 490م  -فوق مﺳتوى ﺳطح اﻟﺑحر (.)ASL
كمية المياه الجوفية
وف ًقا ﻟلﺳجﻼت اﻟصادرة عن وزارة اﻟمياه واﻟري ( ،)MWIتم إنشاء خرائط تدفق مياه جوفيﺔ توضّح اﺳتخراج طﺑقات اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في منطقﺔ
اﻟهاشميﺔ ﺑمعدل أعلى من اﻟتصريف (من اﻟمتوقع أن تﻛون من عمليات االﺳتخراج اﻟﺳاﺑقﺔ ﺑمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ) .هذا
أدى إﻟى ﺑاﻟوعﺔ تﺳحب اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من اﻟمناطق اﻟمجاورة ﻟتمﻛين اﻟتصريف.
نتج ﻛذﻟك عن اﻟتصريف من محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ اﻟمياه رﺑوة تصريف وتﺳرب اﻟمياه إﻟى نظام طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟعلوي .وهو ما أدى ﺑدوره
إﻟى منﺳوب مياه جوفيﺔ يصل ارتفاعه إﻟى  550م ﺑمﺳتوى ﺳطح اﻟﺑحر.
وتتميز مﺳتويات اﻟمياه اﻟمحيطﺔ من األجزاء اﻟشماﻟيﺔ ﻟلمنطقﺔ ﺑأنها مرتفعﺔ نﺳﺑيًا ﺑمنﺳوب مياه جوفيﺔ يصل إﻟى  510م فوق مﺳتوى ﺳطح اﻟﺑحر
ما يجعل اﻟمياه اﻟجوفيﺔ تتدفق تجاه محطﺔ اﻟطاقﺔ.
اﺳتنادا ً إﻟى قطاع عرضي في رﺑوة تصريف اﻟﺳمراء ،ثﺑُت ارتفاع اﻟتدرج اﻟهيدروﻟيﻛي ﻟلغايﺔ ﺑمعدل  % 3في اﻟوقت اﻟذي يقل فيه تدرج
وأخيرا ،يصل اﻟتدرج اﻟهيدروﻟيﻛي ﻟتدفق اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من مصفاة اﻟزيت إﻟى اﻟمحطﺔ
اﻟتصريف من اﻟجنوب اﻟشرقي ﺑنﺳﺑﺔ  % 0.4تقريﺑًا.
ً
اﻟحراريﺔ إﻟى نحو .% 1.2
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ويرجع تﻛون هذا اﻟتدرج اﻟهيدروﻟيﻛي اﻟعاﻟي إﻟى عاملين:



اﺳتخراج اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في اﻟمناطق اﻟقريﺑﺔ من محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ (قﺑل إغﻼق محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ)؛
تصريف اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ من خزان محطﺔ معاﻟجﺔ مياه صرف اﻟﺳمراء اﻟذي يُنشئ رﺑوة تصريف ترفع منﺳوب اﻟمياه  50م تقريﺑا ً
فوق متوﺳط منﺳوب اﻟمياه اﻟجوفيﺔ في اﻟمنطقﺔ.

ومن ثم ،يتراوح منﺳوب اﻟمياه في محطﺔ اﻟطاقﺔ من  480م إﻟى  550م فوق مﺳتوى ﺳطح اﻟﺑحر.
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الشكل  3-8نمط تدفق المياه الجوفية من طبقة المياه الجوفية ب2أأ7

مﻼحظﺔ :األرقام اﻟمرجعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمحطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .يقع مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء على
طول اﻟجزء اﻟشماﻟي من معظم هذا اﻟمخطط األحمر.

8.4.2

موارد مياه الصرف

يتضمن اﻟمشروع اﻟمقترح أنظمﺔ معاﻟجﺔ جديدة مخصصﺔ ﻟمجاري مياه اﻟصرف ﺑما فيها مياه اﻟصرف اﻟﻛيماويﺔ واﻟصناعيﺔ.
ﻟم تتم تغطيﺔ اآلﺑار اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟواقعﺔ داخل أراضي مشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء (ﺑخصص عمليات
اﺳتخراج محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ) وخرجت من اﻟخدمﺔ.
تقع منشأة معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف "اﻟﺳمراء" -أﻛﺑر منشأة معاﻟجﺔ مياه صرف في األردن  -على ﺑعد  5ﻛم تقريﺑا ً شمال شرق اﻟموقع اﻟمقترح وتخدم
 2.2مليون نﺳمﺔ تقريﺑا ً يقطنون منطقتي عمان اﻟﻛﺑرى واﻟزرقاء .ويﺑلغ أعلى مﺳتوى تدفق 840,000مم  3يوميًا وتعاﻟج اﻟمنشأة متوﺳط تدفق
يومي  267,000م 3من مياه اﻟصرف اﻟصحي يوميًا .ومن اﻟمقرر أن يزيد مشروع توﺳعﺔ متوقع افتتاحه في  2016متوﺳط قدرة اﻟمعاﻟجﺔ
وفرت إعادة اﺳتخدام آمن ﻟلمياه في
اﻟيوميﺔ عن  365,000م 3يوميًا .واﺳتفاد معظم أنحاء األردن من إنشاء محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟﺳمراء واﻟتي ّ
أغراض اﻟري .وﺳاعد ﻛذﻟك في اﻟقضاء على اﻟروائح اﻟمنﺑعثﺔ من أماﻛن ﺑرك اﺳتقرار مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟﺳاﺑقﺔ (اﻟمصدر :محطﺔ اﻟﺳمراء
ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف ( ،)WWTPاألردنhttp://www.water-technology.net/projects/as-samra-wastewater- ،
 ،/treatment-plant-jordanمتوفر في  11آذار .)2016
يتم جريان مياه األمطار من داخل مﺳتجمع اﻟمياه اﻟمحلي عﺑر اﻟتدفق اﻟﺳطحي فوق قناة تصريف (معروفﺔ أيضًا ﺑاﺳم اﻟوادي) تقع شمال حدود
اﻟمشروع اﻟمقترح مﺑاشرة .يتﺳم اﻟوادي ﺑاﻟجفاف وﻟﻛنه قد يتعرض ﻟتدفقات مائيﺔ واضحﺔ خﻼل هطول أمطار غزيرة.
ﻛما ندرك أنه تم إدارة هذه اﻟقناة ﻟترﻛيب ماﺳورة صرف خارجيﺔ (داخل قاعدة اﻟقناة) .ويﺑدو أنه تم إدارة اﻟقناة ﻟحجمها من أجل ﻟلتأﻛد من أنها
ذات قدرة تدفق مناﺳﺑﺔ .ويتﺳم اﻟوادي ﺑاﻟجفاف أغلب أوقات اﻟعام ﺑيد أن اﻟتدفق يصل إﻟى نهر اﻟزرقاء عند هطول اﻟمطر.

 8.5المستقبالت الحساسة
ويلخص اﻟجدول أدناه اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحددة اﻟمتعلقﺔ ﺑمياه اﻟصرف اﻟصحي فضﻼً عن اﻟحﺳاﺳيﺔ اﻟمحددة ﻟهذه اﻟمﺳتقﺑﻼت.
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الجدول  2-8المستقبالت الحساسة
المستق ِّبل
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه
اﻟجوفيﺔ

درجة الحساسية

األسباب
في حاﻟﺔ وجود انﺳﻛاﺑات أو تﺳرﺑات ﻟمياه اﻟصرف غير اﻟمعاﻟجﺔ ،قد تتعرض اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ
ﻟلتلوث.
اﻟوادي اﻟمتاخم هو قناة تجميع مياه األمطار اﻟمحليﺔ من محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ ومنطقﺔ
اﻟهاشميﺔ شمال اﻟمشروع .ومن اﻟمعلوم أنه تم إدارة اﻟقناة ﻟحجمها وترﻛيب ماﺳورة صرف خارجيﺔ
(داخل اﻟوادي).
ﺑاﻟرغم من عدم اﻟتوثيق ،قت تعتمد ﺑعض اﺳتخدامات اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ واﻟزراعيﺔ اﻟمجاورة اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ ﻟلحصول على مياه صاﻟحﺔ ﻟلشرب فضﻼً عن اﻟري .ويتم اﻟحصول على هذه اﻟمياه من طﺑقﺔ
اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟعلويﺔ (حتى عمق  200م).

متوﺳطﺔ

اﻟمياه هي ﺳلعﺔ ذات قيمﺔ في األردن ومن ثم يزداد اﻟطلب على هذا اﻟمورد.

منخفضﺔ

تقع محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف ﺑاﻟقرب من موقع اﻟمشروع ويجري توﺳعتها ﻟزيادة قدرتها
على اﻟمعاﻟجﺔ.

متوﺳطﺔ

اﻟوادي

متوﺳطﺔ

اﻟمياه اﻟجوفيﺔ
(اﻟموارد)

متوﺳطﺔ

اﻟموارد اﻟمائيﺔ
اﻟمحليﺔ
محطﺔ اﻟﺳمراء
ﻟمعاﻟجﺔ مياه
اﻟصرف

 8.6أهمية اآلثار

8.6.1

اإلنشاء

استخدام الماء
من اﻟمتوقع أن تﻛون االﺳتخدامات اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلمياه خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل اﻟتجريﺑي مخصصﺔ ﻟﻼﺳتهﻼك اﻟشخصي واالﺳتخدام اﻟمنزﻟي
واﻟتحﻛم في اﻟغﺑار واألعمال اﻟمدنيﺔ (مثل اﻟتشحيم) واﻟتشغيل اﻟتجريﺑي ﻟﻼختﺑارات اﻟمائيﺔ واﻟتنظيف ﺑاﻟﺑخار.
من اﻟمرجح أن تختلف ﻛميات اﺳتخدام اﻟمياه اﻟمتوقعﺔ خﻼل مدة اﻹنشاء حﺳب أنماط األعمال اﻟتي يتم تنفيذها واﻟتي تعتمد ﺑقدر ﻛﺑير على عدد
اﻟعاملين في اﻟموقع واألعمال اﻟتي يتم تنفيذها .خﻼل فترة اﻟتشغيل ،يتطلب االختﺑار اﻟمائي وتنظيف اﻟﺑخار إﻟى ﻛميات ﻛﺑيرة من اﻟمياه قد تﻛون
غير متوفرة ﻹعادة االﺳتخدام.
وخﻼل فترة اﻹنشاء ،يتم توصيل اﻟمياه أﺳاﺳا ً إﻟى اﻟموقع (موقع اﻹنشاء ومنطقﺔ اﻟﺳﻛن) عن طريق ناقلﺔ ﺳوائل .وعند توصيل اﻟمياه عﺑر
اﻟمواﺳير من قﺑل ﺳلطﺔ اﻟمياه خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،من اﻟمرجح أن يﻛون يوفر ذﻟك مصدر مياه.
ﺑصفﺔ عامﺔ ،تتطلب عمليات قليلﺔ ﻛميات ﻛﺑيرة من اﻟمياه خﻼل فترة اﻹنشاء واﻟتشغيل .وإذا تطلﺑت أعمال معينﺔ ﻛميات ﻛﺑيرة من اﻟمياه ،فﺳنحتاج
إﻟى ضمان توفير موارد محليﺔ مناﺳﺑﺔ.
مياه الصرف الصحي
وﺳيتضمن توﻟيد اﻟمياه اﻟعادمﺔ خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل اﻟتجريﺑي اﻟتيارات اﻟرئيﺳيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:




اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟصحيﺔ واﻟمنزﻟيﺔ؛
اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟناتجﺔ عن اﻟتشغيل اﻟتجريﺑي (االختﺑارات اﻟمائيﺔ واﻟتنظيف ﺑاﻟﺑخار)؛
مياه األمطار؛

ﻛﺑير من اﻟعاملين في أعلى فترات اﻹنشاء (يقدر ﺑنحو
فيما يتعلق ﺑمياه اﻟصرف اﻟصحي ومياه اﻟصرف اﻟمحليﺔ ،من اﻟمتوقع أن يﻛون هناك عددُ
ُ
 1,500عامل) .ويمﻛن تقدير ﻛميات مياه اﻟصرف اﻟصحي ومياه اﻟصرف اﻟمحليﺔ ﺑمتوﺳط  100ﻟتر/ﻟلشخص/اﻟيوم .وتقدر نﺳﺑﺔ اﺳتهﻼك
اﻹنﺳان ﺳواء اﻟتي تتﺑخر أو يمتصها جﺳم اﻹنﺳان ﺑنحو  ،% 12.5ﻟذا فهي ال تنتهي في منشآت اﻟتحليﺔ .ﻟذا ،تُقدر مياه اﻟصرف اﻟصحي ﺑنحو
 150م 3في أعلى فترات اﻹنشاء .ومن اﻟمرجح أن تقل اﻟﻛميﺔ اﻟفعليﺔ من توﻟيد مياه اﻟصرف عن ذﻟك ،فلن يوجد مياه صرف صحي في اﻟموقع أو
اﻟموﻟدة في اﻟموقع أو في اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ داخل خزانات اﻟصرف اﻟصحي تمهيدًا ﻟلتخلص منها عن
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ .ويتم تخزين مياه اﻟصرف ّ
طريق مقاول صرف معتمد في منشأة اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي في اﻟزرقاء.
جدير ﺑاﻟذﻛر أن نﺳﺑﺔ ﻛﺑيرة من اﻟمياه اﻟمﺳتخدمﺔ خﻼل فترة اﻟتشغيل تﺳتخدم الختﺑار اﻟمواﺳير واﻟخزانات (اختﺑار مائي) وﻟتنظيف اﻟمعدات
(تنظيف اﻟﺑخار) .ويتوقع أن تحتوي مياه اﻟصرف اﻟمذﻛورة على ﺑقايا زيتيﺔ/شحميﺔ ورﺑما ترﻛيزات من معادن ثقيلﺔ .ويتم توجيه مياه اﻟصرف
اﻟمذﻛورة إﻟى ﺑرﻛﺔ تﺑخير في اﻟموقع.
ويمﻛن أن تجري مياه األمطار إﻟى مناطق تحتوي على مواد خطرة وترتشح في اﻟترﺑﺔ أو يتم نقلها ﺑعيدًا عن اﻟموقع وتتﺳﺑب مؤقتًا في تلوث
اﻟمناطق األخرى واﻟمياه اﻟجوفيﺔ .ﺑيد أن هول أمطار غزيرة غير متﻛرر في اﻟمنطقﺔ وال يوجد ﺳوى أيام محدودة ممطرة في اﻟعام .ومن اﻟمتوقع
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جريان مياه األمطار خﻼل فترة اﻹنشاء ﻟتتخلل ترﺑﺔ اﻟموقع .ومن اﻟمرجح أن تصل مياه األمطار ﺑطريقﺔ طﺑيعيﺔ إﻟى قناة اﻟتصريف/اﻟوادي في
اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ شمال حدود اﻟموقع مﺑاشرة .خﻼل فترة اﻹنشاء ،قد تزيد مياه األمطار من إجماﻟي اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟعاﻟقﺔ اﻟتي يتم تصريفها إﻟى
شﺑﻛﺔ اﻟصرف اﻟمحليﺔ ﺑﺳﺑب تفتح اﻟترﺑﺔ وأعمال اﻟحفر.
ال يمثل اﻟفيضان في اﻟموقع مشﻛلﺔ ،ومن اﻟمرجح أال يتغير اﻟموقع نتيجﺔ ألنشطﺔ اﻹنشاء .ويرجع ذﻟك في األﺳاس إﻟى جريان مياه األمطار حاﻟيًا
إﻟى اﻟوادي/قناة اﻟتصريف اﻟمحليﺔ .وخﻼل فترة اﻹنشاء ،يﺑقى معظم اﻟموقع ﺑترﺑﺔ مفتوحﺔ قﺑل تنفيذ شﺑﻛتي اﻟطرق ومياه األمطار (األخيرة خﻼل
مرحلﺔ اﻹنشاء) .حتى هذه اﻟفترة اﻟزمنيﺔ ،يوجد تغييرات قليلﺔ ﻟمعدالت وتدفقات جريان مياه األمطار .وعند اﻛتمال إنشاء شﺑﻛﺔ مياه األمطار في
اﻟموقع (اﻟموجهﺔ إﻟى اﻟوادي/قناة اﻟتصريف اﻟمجاورة) ،تصير معدالت جريان مياه األمطار ﺑعيدًا عن اﻟموقع أﺳرع ،ﻟﻛن مع وجود تغيير ضئيل
في إجماﻟي حجم اﻟمياه اﻟتي تدخل إﻟى اﻟقناة ،فهذه هي قناة اﻟتصريف اﻟحاﻟيﺔ ﻟتجميع مياه األمطار.
وﻟن تخلف اﺳتخدامات اﻟمياه األخرى  -مثل رش اﻟطرق اﻟمائيﺔ اﻟمؤقتﺔ من اﻟغﺑار أو أعمال اﻟحفر  -مياه صرف صحي حيث تﺳتخدم ﻟري اﻟترﺑﺔ
وﺳتتﺑخر.
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الجدول  3-8المياه ومياه الصرف الصحي  -حجم آثار اإلنشاء
األثر
مياه اﻹنشاء

األسباب
تتﺳم اﻟﻛميﺔ اﻟنﺳﺑيﺔ ﻟلمياه اﻟﻼزمﺔ خﻼل فترة اﻹنشاء ﺑأنها منخفضﺔ ﺑيد أنها ﺳتزداد خﻼل فترة
اﻟتشغيل.
قد تﺳفر هذه اﻟتأثيرات عن نتائج متوﺳطﺔ وﻟﻛنها مؤقتﺔ ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ﺑﺳﺑب احتماﻟيﺔ
ارتفاع مﺳتويات اﻟمغذيات واﻟعوامل اﻟمﺳﺑﺑﺔ ﻟلمرض.

الحجم
طفيف

مياه اﻟصرف
اﻟصحي ومياه
اﻟصرف اﻟمحليﺔ
اﻟفيضان
اﻹطماء

متوﺳط

تم تدريج اﻟموقع ﺑاﻟفعل ووضع شﺑﻛﺔ مياه األمطار .ﻛما أن حوادث اﻟمطر نادرة ومدتها قصيرة.
يعوق اﻹنشاء اﻟترﺑﺔ مؤقتًا ويتم وقف هذه اﻟعمليﺔ عند هطول أمطار على األرجح.

ضئيل
طفيف

الجدول  4-8المياه ومياه الصرف الصحي  -أهمية آثار اإلنشاء
األثر

الحجم

مياه اﻟصرف اﻟصحي

متوﺳط

مياه اﻹنشاء
اﻟفيضان
اﻹطماء

طفيف
ضئيل
طفيف

8.6.2

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ

متوﺳطﺔ

متوﺳط

محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ
مياه اﻟصرف
اﻟموارد اﻟمائيﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟوادي
اﻟوادي

منخفضﺔ

طفيف

متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ

طفيف
ضئيلﺔ أو طفيفﺔ
طفيف

التشغيل

استهالك المياه
نظرا ألن اﻟموارد اﻟمائيﺔ محدودة على اﻟصعيد اﻟمحلي وفي اﻟمنطقﺔ ،فقد حاول تصميم اﻟمشروع اﻟحد من اﻟحاجﺔ ﻟلمياه .وتضمن ذﻟك ﺳمات مائيﺔ
ً
خاصﺔ فعاﻟﺔ مثل اﺳتخدام مﻛثفات مﺑردة ﺑاﻟهواء ( )ACCﻟتﺑريد دورة اﻟمياه /اﻟﺑخار في تورﺑين اﻟﺑخار/موﻟد اﻟﺑخار اﻟعامل ﺑاﺳترداد اﻟحرارة.
إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،تمت مراعاة إعادة اﺳتخدام اﻟمياه حيثما أمﻛن ﻟتجنب اﺳتهﻼك موارد إضافيﺔ.
ومع ذﻟك ،فاﻟماء مورد أﺳاﺳي ﻟتشغيل محطﺔ اﻟطاقﺔ .ويﺳتخدم في عمليات عدة ويُتحصل عليه من آﺑار اﻟمياه اﻟجوفيﺔ اﻟجديدة اﻟعميقﺔ اﻟواقع داخل
توفره ﺳلطﺔ اﻟمياه ﻛمنشأة مصاحﺑﺔ ﺑموجب عقد إمداد اﻟمياه.
اﻟموقع .أما مياه اﻟشرب فيتم إمدادها عن طريق خط أناﺑيب اﻟمياه اﻟوارد اﻟذي ّ
مترا) وذﻟك ﻟلوصول إﻟى طﺑقﺔ
ﺳيتم حفر اآلﺑار اﻟجديدة ﺑاﻟقرب من اآلﺑار اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟمﺳتخدمﺔ في  HTPSﺑاﻟعمق نفﺳه (أي  95و 11وً 220
اﻟمياه اﻟجوفيﺔ نفﺳها .وتشير ﺑيانات وزارة اﻟمياه عن اآلﺑار اﻟمحليﺔ إﻟى أن اآلﺑار اﻟمحليﺔ اﻟوحيدة اﻟواقعﺔ ﺑاألراضي اﻟمجاورة ألرض اﻟمشروع
هي تلك اﻟتي اﺳتخدمت من قﺑل في عمليات االﺳتخراج ﺑمحطﺔ  HTPSوقد تمت تغطيتها .وﺳيتضمن اﻟمشروع خزانات ﻟتخزين اﻟمياه واﻟتي
ﺑإمﻛانها توفير إمدادات اﻟمياه اﻟﻼزمﺔ ﻟلعمليﺔ ،مع اﻟقدرة على تخزين متطلﺑات اﻟمياه اﻟﻼزمﺔ ﻟلمشروع على مدى  7أيام.
وإذا ﻟزم األمر ،يوجد قدر من اﻟمرونﺔ في إمداد مياه اﻟمعاﻟجﺔ واﻟذي قد يﺳتخدم جزءا ً من إمداد مياه اﻟشرب اﻟذي توفره ﺳلطﺔ اﻟمياه .وتصل
إمدادات اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب من ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ إﻟى  2,450متر مﻛعب في األﺳﺑوع وقد تﺳاعد في تﻛملﺔ إمدادات اﻟﺑئر ،أو اﻟمياه
اﻟمخزنﺔ ،إذا ﻟزن األمر .وال تحدث هذه اﻟحاﻟﺔ إال في حاالت اﻟطوارئ فقط ،وهي مﺳتﺑعدة ﻟلغايﺔ (مثل تعطل مضخات اآلﺑار اﻟثﻼثﺔ جميعها).
أشارات اﻟدراﺳات األﺳاﺳيﺔ اﻟتي أجريت أثناء تشغيل محطﺔ  HTPSإﻟى وجود انخفاض في توافر اﻟمياه اﻟجوفيﺔ مع انخفاض مﺳتوى طﺑقﺔ اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ في منطقﺔ اﻟمشروع .وﻟم تعد هذه اآلﺑار تعمل اآلن وتمت تغطيتها ﺑاﻟﻛامل (أو يجري اﻟعمل على تغطيتها).
ﺳيﺑلغ االﺳتهﻼك اﻟمقترح ﻟمشروع  CCGTمن اﻟمياه  160,000متر مﻛعب ﺳنويًا .وتعتمد هذه اﻟقيمﺔ اﻟمتوقعﺔ على اﻟتقلﺑات اﻟموﺳميﺔ
الﺳتهﻼك اﻟمياه ،فضﻼً عن اﺳتخدام وقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف ﻟمدة أقصاها  40يو ًما ﺳنويًا.
وﺑاﻟتاﻟي من اﻟمتوقع أن يقلل اﻟمشروع من اﺳتهﻼﻛه ﻟلمياه ﺑشﻛل ﻛﺑير من  ،HTPSواﻟتي ﻛانت تعمل على طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ نفﺳها حيث ﺑلغ
اﺳتهﻼﻛها من اﻟمياه حواﻟي  430,600متر مﻛعب ﺳنويًا.
وﺑاﻟتاﻟي ﺳينخفض اﺳتهﻼك اﻟمياه من اﻟمعدالت اﻟﺳاﺑقﺔ ،وال يُتوقع أن يمثل مصدر قلق ﻟلمشاريع اﻟجاريﺔ أو توفُّر اﻹمدادات أو تقييد االﺳتخدام
فيما يتعلق ﺑاﺳتخدامات أي أطراف أخرى.

اﻟتوازن اﻟمائي
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تُعرض وثيقﺔ اﻟتوازن اﻟمائي اﻟخاصﺔ ﺑتشغيل اﻟمحطﺔ في اﻟملحق ج .وتُحدد هذه اﻟوثيقﺔ تفاصيل تدفقات اﻟتوازن اﻟمائي اﻟمعينﺔ في ظل  5ظروف
تشغيل.
وفيما يلي أقصى معدالت اﺳتهﻼك اﻟمياه في اﻟﺳاعﺔ ﻛماء احتياطي ﻟلمحطﺔ:






اﻟغاز اﻟطﺑيعي في اﻟصيف (تشغيل مﺑرد اﻟتﺑخير) 25.3 :متر مﻛعب/ﺳاعﺔ
اﻟغاز اﻟطﺑيعي في اﻟصيف (إيقاف تشغيل مﺑرد اﻟتﺑخير) 8.07 :متر مﻛعب/ﺳاعﺔ
زيت اﻟديزل اﻟخفيف في اﻟصيف (تشغيل مﺑرد اﻟتﺑخير) 67.63 :متر مﻛعب/ﺳاعﺔ
زيت اﻟديزل اﻟخفيف في اﻟصيف (إيقاف تشغيل مﺑرد اﻟتﺑخير) 50.40 :متر مﻛعب/ﺳاعﺔ
زيت اﻟديزل اﻟخفيف في اﻟشتاء (إيقاف تشغيل مﺑرد اﻟتﺑخير) 69.74 :متر مﻛعب/ﺳاعﺔ

وتمثل اﻟوحدات اﻟتاﻟيﺔ محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟتي ﺳتﺳتخدم في اﻟموقع ﻟﺳد حاجﺔ اﻟمشروع من اﻟمياه:
نظام اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي ومرشح اﻟﻛرﺑون اﻟمنشط
اﻟمرﻛز اﻟناتج عن هذه اﻟخطوة األوﻟى من
تتأﻟف عمليﺔ اﻟمعاﻟجﺔ من نظام تﻛييف اﻟﻛرﺑون واﻟترشيح اﻟدقيق واﻟتناضح اﻟعﻛﺳي .ويتم معاﻟجﺔ اﻟﺳائل ّ
اﻟتناضح مرة أخرى ﻟلحد من صب تدفق اﻟمياه اﻟنهائي في ﺑرك اﻟتﺑخير .تعاﻟج اﻟخطوة األوﻟى من اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي أيضا ً اﻟمياه اﻟتي تُعاﻟج مرة
أخرى من أجل اﻟحصول على مياه منزوعﺔ اﻟمعادن.
وحدة اﻟمياه اﻟمنزوعﺔ اﻟمعادن
تخضع اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ في عمليﺔ اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي اﻟﺳاﺑقﺔ ﻟنظام تﻛييف ﻛيميائي وترشيح دقيق وخطوة ثانيﺔ من اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي ومرحلﺔ إزاﻟﺔ
األيونات اﻟﻛهرﺑائيﺔ.
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مياه الصرف الصحي
ﻟعل من أهم اﻟﺳمات اﻟجديرة ﺑاﻟمﻼحظﺔ هي أن اﻟمحطﺔ ﻟن تعمل على تصريف تدفقات مياه اﻟعمليﺔ .وفي هذه اﻟحاﻟﺔ ،ﻟن يتم تصرف أي مياه
صرف معاﻟجﺔ خارج حدود اﻟمحطات ﺑﺳﺑب إعادة االﺳتخدام أو اﻟتﺑخر أو اﻟري؛ ﻛل هذه اﻟعمليات تتم في اﻟموقع .وﻟعل االﺳتثناء اﻟوحيد ﻟتحويل
اﻟمياه اﻟمرتجعﺔ إﻟى مواد صلﺑﺔ هو مياه اﻟصرف اﻟصحي ومياه اﻟصرف اﻟمحليﺔ واﻟتي يتم معاﻟجتها عن طريق محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟﺑلديﺔ من خﻼل
توصيل اﻟمواﺳير .وﺳيتم توجيه مياه األمطار خارج اﻟموقع إﻟى اﻟوادي اﻟمجاور عقب اﻟمعاﻟجﺔ في إحدى مصائد اﻟشوائب واﻟشحوم.
توﻟيد مياه اﻟصرف ومعاﻟجتها
يتم جمع ﻛل اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ اﻟمتخلفﺔ من محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ في شﺑﻛﺔ منفصلﺔ تمهيدًا ﻹعادة اﺳتخدامها أو تحييدها قﺑل إرﺳاﻟها إﻟى ﺑرك
اﻟتﺑخير .وقد ضمن تصميم اﻟمحطﺔ وتشغيلها تحﺳين طرق إعادة اﺳتخدام اﻟمياه ﺑحيث يمﻛن تقليص عدد وحجم ﺑرك اﻟتﺑخير .يتم توﻟيد مياه
اﻟصرف اﻟصحي اﻟتاﻟيﺔ في اﻟمحطﺔ.
الجدول  5-8تقدير أعلى إنتاج لمياه الصرف الصحي (م/3الساعة)
مجرى مياه الصرف
من مرحلﺔ ما قﺑل اﻟمعاﻟجﺔ واﻟتناضح اﻟعﻛﺳي ونزع اﻟمعادن
من مياه اﻟغﻼيﺔ االحتياطيﺔ
اﻟمياه منزوعﺔ اﻟمعادن ﻟنظام اﻟتدفئﺔ واﻟتهويﺔ وتﻛييف اﻟهواء
مﺑرد  GTاﻟتﺑخيري
مياه اﻟصرف اﻟمحليﺔ (تُرﺳل خارج اﻟموقع)

أعلى إنتاج مقدر
25
12.5
1.2
13
1

يجمع نظام تصريف  BOPتدفقات مياه اﻟصرف اﻟمختلفﺔ اﻟمتخلفﺔ خﻼل تشغيل اﻟمحطات ويرﺳلها إﻟى عمليات معاﻟجﺔ خاصﺔ حﺳب طﺑيعﺔ
اﻟتدفقات ثم تُصرف نهائيا ً إﻟى ﺑرك اﻟتﺑخير.
صممت شﺑﻛﺔ اﻟصرف ﻟلﺳماح ﺑفصل اﻟتدفقات ﺑهدف تطﺑيق أنﺳب طريقﺔ معاﻟجﺔ ﻟﻛل دفق ومن ثم فهي تتأﻟف مما يلي:
ُ






أنظمﺔ تجميع
ﺑرك احتجاز في مصرف حوض اﻟتجميع
جهاز فصل هيدروﻛرﺑونات خفيف من جزيرة اﻟطاقﺔ
حوض تجانس وتحييد
شﺑﻛﺔ تصريف ﻟﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير

ونناقش أدناه ﻟطريقﺔ معاﻟجﺔ مجاري مياه اﻟصرف اﻟمذﻛورة أعﻼه:
معاﻟجﺔ اﻟحمأة
تُنقل اﻟحمأة اﻟمتخلفﺔ في معدات اﻟطفو عن طريق اﻟهواء اﻟمحلل إﻟى ّ
مغلظ ﺳاﻛن .ويتم إعادة اﻟمصفى من اﻟمغلّظ إﻟى مرحلﺔ ما قﺑل اﻟمعاﻟجﺔ
اﻟماديﺔ-اﻟﻛيميائيﺔ في اﻟوقت اﻟذي تُوجه فيه اﻟحمأة اﻟ ُم ّ
غلظﺔ إﻟى مصفق اﻟطرد اﻟمرﻛزي .ويُضخ اﻟ ُمصفى من جهاز اﻟطرد اﻟمرﻛزي إﻟى حجرة
تعويم ما قﺑل اﻟمعاﻟجﺔ.
معاﻟجﺔ اﻟماء اﻟمختلط ﺑاﻟزيت
يُنقل اﻟماء من خزان مياه األمطار اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت إﻟى نظام معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟزيتيﺔ.
وفي جهاز اﻟفصل ،تدخل اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ إﻟى حجرة تغذيﺔ في اﻟﺑدايﺔ حيث يﺑدأ فصل اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ اﻟﻛﺑيرة ثم تمر إﻟى حجرة ثانيﺔ عﺑر حزمﺔ
صفائح معدنيﺔ متُحدة حيث يﺑدأ فصل اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟصغرى.
تُرﺳل اﻟمياه اﻟ ُمعاﻟجﺔ إﻟى محطﺔ معاﻟجﺔ اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ حيث تنظم إﻟى ﺑاقي اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ ويتم نقلها إﻟى ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير.
مياه اﻟصرف اﻟصحي واﻟمنزﻟي
ﻟتقدير تدفق إجماﻟي مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمقرر معاﻟجتها ،اعتﺑرت اﻟﺑيانات اﻟتاﻟيﺔ أﺳاس تصميم:



عدد اﻟعاملين اﻟمقدّر 50 :فردًا
معدل اﻟتوﻟيد 100 :ﻟتر(/فرد/اﻟيوم)

يتوقع متوﺳط  5م/3اﻟيوم من اﻟمياه اﻟصحيﺔ.
ت ُ ّوجه مياه اﻟصرف اﻟصحي خارج اﻟموقع وترتﺑط ﺑماﺳورة اﻟصرف األﺳاﺳيﺔ ﻟيتم إرﺳاﻟها إﻟى محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟتي تعمل
في اﻟﺑلديﺔ.
أنﺑوب تصريف اﻟغﻼيﺔ
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يتم نقل اﻟتدفق من أنﺑوب تصريف غﻼيﺔ اﻟﺑخار ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟمياه اﻟزيتيﺔ اﻟ ُمعاﻟجﺔ إﻟى حفرة تجانس  /تحييد محطﺔ اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ حيث يتم
صرفتين قﺑل نقلهما معا ً إﻟى ﺑرك اﻟتﺑخير.
تحييد هاتين اﻟمادتين اﻟ ُم ّ
ترﻛيزات اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي
يتم نقل ترﻛيز اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟشوائب اﻟناتجﺔ من معاﻟجﺔ اﻟتطهير إﻟى ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير.
ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير
صممت ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير ﻟتجميع اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ من اﻟمحطﺔ ،وتقع في اﻟجزء اﻟشماﻟي من اﻟموقع .وتﺑلغ منطقﺔ اﻟتﺑخير  44,000م 2ﺑينما يﺑلغ عمق
ُ
اﻟﺑرك 1.86مم .يمﻛن ملء اﻟﺑرك حتى عمق  1.5م مع احتياطي يﺑلغ  0.36م عند قمﺔ اﻟجانب األقل مﻼئمﺔً.
ومن اﻟمتوقع توافر اﻟمعايير اﻟتاﻟيﺔ في اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ:





درجﺔ اﻟحموضﺔ7,6 :
اﻟموصليﺔ 5,200 :ميﻛرو ثانيﺔ/ﺳم
إجماﻟي اﻟمواد اﻟمذاﺑﺔ 3500 :جزء في اﻟمليون
اﻟفوالذ اﻟمقاوم ﻟلصدأ 25 :جزء في اﻟمليون

يحظر ملء اﻟﺑرﻛﺔ من أي مصادر أخرى خﻼف اﻟموﻟدة في اﻟمحطﺔ واﻟمذﻛورة أعﻼه ومن أي هطول ﻟلمطر على اﻟمنطقﺔ اﻟﺳطحيﺔ.
ويتم اﻟتأﻛد من عدم نفاذيﺔ اﻟﺑرﻛﺔ ﺑوضع فرخ غشاء أرضي من اﻟﺑوﻟي إثيلين عاﻟي اﻟﻛثافﺔ ﺳمﻛه  1.5مم .ويوضع هذا اﻟفرخ على جزء جاف
مصنوع من ورقﺔ من نﺳيج أرضي غير محﺑوﻛﺔ تﺑلغ  250جم/م .2يوجد مصرف عميق أﺳفل اﻟﺑرك مرتﺑط ﺑماﺳورة مثقوﺑﺔ ﺑحيث يﺳهل
اﻛتشاف أي تﺳرب.
إدارة مياه اﻟعواصف
ﺳيتم تجميع مياه اﻟعواصف من اﻟطرق واألﺳطح (أي مياه اﻟعواصف من اﻟمناطق اﻟتي ال تتعرض ﻟلمخلفات اﻟزيتيﺔ) في أماﻛن مياه اﻟعواصف
وتوجيهها ﺑعيدًا عن اﻟموقع ﺑاﻟقرب من قناة اﻟتصريف/اﻟوادي اﻟمتاخم شمال حدود اﻟمحطﺔ مﺑاشرة .قﺑل تصريف مياه اﻟعواصف ،ﺳتتم معاﻟجﺔ
اﻟمياه ﺑاﺳتخدام مصائد اﻟزيوت/اﻟشحوم واﻟرواﺳب.
صرف مياه اﻟعواصف اﻟحاﻟيﺔ إﻟى هذه اﻟقناة
وال يتوقع أن يؤدي توجيه مياه اﻟعواصف تجاه قناة اﻟتصريف/اﻟوادي إﻟى تدفقات أخرى حيث ت ُ َّ
ﺑاﻟفعل .ويمﻛن صرف مياه اﻟعواصف ﺑمعدل أﺳرع ﺑﺳﺑب عدم وجود احتجاز في اﻟترﺑﺔ واﻟنﺑات ﺑيد أنه ﺳيتم تجميع مقدار من هذه اﻟمياه وإدارتها
عن طريق نظام اﻟصرف اﻟصحي اﻟزيتي (من اﻟمناطق اﻟمحتمل "اختﻼطها ﺑاﻟزيت" ومن ثم اﻟحد من تدفق مياه اﻟعواصف ﺑنﺳﺑﺔ قليلﺔ نحو قناة
اﻟتصريف/اﻟوادي.
ويعتﺑر اﻟتأثير على قناة اﻟتصريف/اﻟوادي محايدًا.
مراقبة جداول مياه الصرف الصحي
ﺳيتم ترﻛيب أجهزة مراقﺑﺔ مﺳتمرة على نقاط اﻟصرف ﻟحوض اﻟتحييد واﻟتجانس من أجل اﻟتحليل وفقًا ﻟمتطلﺑات اﻟصرف اﻟوطنيﺔ.




مﺳتمر :درجﺔ اﻟحموضﺔ ودرجﺔ اﻟحرارة واﻟموصليﺔ ومعدل اﻟدفق.
مرتان أﺳﺑوعيًا :األﻛﺳجين اﻟمﺳتهلك ﻛيميائيًا واﻟزيوت واﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟعاﻟقﺔ واﻟنيتروجين واﻟفوﺳفور.
ﻛل ثﻼثﺔ أشهر؛ معادن ثقيلﺔ.

الجدول  6-8المياه ومياه الصرف الصحي  -حجم آثار التشغيل
الحجم

األثر
اﺳتهﻼك اﻟمياه اﻟصافيﺔ

طفيف

مياه اﻟصرف اﻟصحي
ﺑاﻟمحطﺔ
مياه اﻟصرف اﻟصحي
ومياه اﻟصرف اﻟمحليﺔ

ضئيل

اﻟفيضان

محايد

تلوث مياه اﻟعواصف

طفيف

األسباب
ﺳيﺳتخدم اﻟمشروع تقنيﺔ تﺑريد جاف تعمل ﺑقدر ﻛﺑير على تقليل اﻟحاجﺔ إﻟى اﻟمياه في عمليات
اﻟمحطﺔ.
ﻟن تعمل اﻟمحطﺔ على تصريف تدفقات مياه اﻟعمليﺔ .ﺳتتم معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي ﻟلمحطﺔ
ﺑأﻛمله أو إعادة اﺳتخدامه أو تﺑخيره .وﺳيتم توﻟيد أحجام قليلﺔ من مياه اﻟصرف اﻟصحي
واﻟمحليﺔ وتصريفها ﺑعيدًا عن اﻟموقع تمهيدًا ﻟمعاﻟجتها في محطﺔ اﻟﺳمراء.
ﻟن يغير اﻟمشروع خصائص تجميع اﻟمياه .ورﺑما تقلل األﺳطح اﻟصلﺑﺔ وقت تأخر انﺳياب اﻟمياه
اﻟتي تدخل إﻟى قنوات اﻟصرف اﻟمحايدة ،مع إدارة مقدار من مياه اﻟعواصف اﻟمختلط ﺑاﻟزيت في
اﻟموقع ،من إجماﻟي اﻟدفق إﻟى قناة اﻟتصريف/اﻟوادي.
قد تؤدي أيﺔ مياه عواصف تلتحم ﺑاﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ أو تتدفق إﻟى غرف اﻟمعدات واألجهزة أو تدفق
عازل اﻟمياه عن اﻟزيت إﻟى تلوث مياه اﻟعواصف.
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الجدول  7-8المياه ومياه الصرف الصحي  -أهمية آثار التشغيل
األثر

الحجم

المستق ِّبل

درجة الحساسية

خطورة األثر

اﺳتهﻼك اﻟمياه اﻟصافيﺔ

طفيف

موارد اﻟمياه اﻟجوفيﺔ

متوﺳطﺔ

طفيف

ضئيل

محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ
مياه اﻟصرف

منخفضﺔ

ضئيل

اﻟوادي
اﻟوادي
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ

متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ

محايد
طفيف
طفيف

مياه اﻟصرف اﻟصحي
ﺑاﻟمحطﺔ
مياه اﻟصرف اﻟمحليﺔ
اﻟفيضان

محايد

تلوث مياه اﻟعواصف

طفيف

 8.7التخفيف

8.7.1

تخفيف مخلفات اإلنشاء والمياه العادمة

األثر/المصدر

مصادر اﻟمياه

مياه اﻟصرف اﻟصحي

مياه صرف اﻹنشاء

تدابير التخفيف
ﺳيتم تحديد أﻛثر مصادر اﻟمياه اﻟمﻼئمﺔ ﻟﻛل مﺳار مائي مطلوب (مثل مياه
اﻟشرب واﻟمياه اﻟﻼزمﺔ ﻟإلنشاء واﻟمياه اﻟﻼزمﺔ ﻟترطيب اﻟطرق).
وإن أمﻛن ،ﺳيتم تحديد مصادر اﻟمياه اﻟمحليﺔ اﻟمتاحﺔ من أجل اﻟحد من
اﻟمتطلﺑات األخرى ﻟنقل اﻟمياه من مﺳافات ﺑعيدة.
ومن اﻟمهم جدًا أن يتم توفير اﻟمياه من مصدر ال يحرم أي أحد من اﻟﺳﻛان من
اﻟمتطلﺑات اﻟمائيﺔ اﻟﻼزمﺔ ،أو ﺳيؤدي إﻟى جفاف في اﻟموارد اﻟمائيﺔ.
ﺳيتم ترﻛيب مجموعﺔ مراحيض ذات خزانات تعفين ذاتيﺔ في اﻟموقع وﺳﻛن
ﻟلعاملين ومﺑاني ﻟإلدارة .ﺳتﻛون خزانات اﻟتعفين فوق األرض إن أمﻛن ﺑيد
أنهاه ﺳتوضع في أماﻛن آمنﺔ حال دفنها ﺑعيدًا عن مرور اﻟﺳيارات تﻼفيًا ألي
أضرار قد تلحق ﺑاﻟخزانات.
ﺳيزداد عدد اﻟحمامات وخزانات اﻟتعفين حﺳب زيادة عدد اﻟعاملين ﺑاﻟموقع.
ﻟن يتم صرف أيﺔ مياه صرف معاﻟجﺔ أو غير معاﻟجﺔ في اﻟموقع أو مﺑاشرة
إﻟى اﻟمناطق ﺑعيدًا عن اﻟموقع مثل اﻟوادي اﻟمتاخم.
ﺳيجري مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاء عمليات اﻟتفتيش على اﻟموقع
ﺑصفﺔ منتظمﺔ من أجل اﻟتأﻛد من مﻼئمﺔ إدارة جميع مياه اﻟصرف وعدم وجود
تﺳريب أو انﺳﻛاب .وفي حال وجود انﺳﻛاب أو طفح ،ﺳيتم اتخاذ اﻹجراءات
اﻟعاجلﺔ اﻟﻼزمﺔ وفقًا ﻹجراءات تلوث االنﺳﻛاب وإجراءات اﻟتنظيف (يتم
إعدادها ﺑما يتماشى مع خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء).
وفيما يتعلق ﺑاﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلﺑنك اﻟدوﻟي ﺑخصوص اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ
واﻟﺳﻼمﺔ ،فلن ندخر أي جهد ﻟتوفير اﻟتدريﺑات اﻟﻼزمﺔ ألفراد اﻹنشاءات من
أجل اﻟحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه وضمان فهم قضايا اﻟموارد اﻟمائيﺔ واﻟصرف
اﻟصحي.
قﺑل اﻟخروج من موقع اﻹنشاء ،ﺳيضع مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻹنشاء
اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻹزاﻟﺔ حفر اﻟمجاري ﻟضمان عدم إﻟحاق أي تلوث ﺑاﻟموقع
أو اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ خﻼل فترة اﻟتﺳريح.
ﺳتتم معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت (مثل اختﺑار اﻟمياه
واﻟتنظيف ﺑاﻟﺑخار) عن طريق اﻟمﺳتقﺑﻼت أو عازل اﻟزيت عن اﻟمياه (حال
اﻟعمل في هذه اﻟمرة) .وﺳيتم اﻟتخلص من اﻟزيت اﻟمﺳترد تمهيدًا ﻹعادة تدويره
من قﺑل مقاول متخصص .وﺳيتم نقل أيﺔ حمأة متﺑقيﺔ إﻟى مﻛان دفن اﻟنفايات
اﻟخطرة في اﻟﺑلديﺔ.
ﺳيتم توفير منطقﺔ مخصصﺔ ﻟصيانﺔ اﻟمرﻛﺑات واﻟمعدات (اﻟتشحيم وتغيير
اﻟزيت واﻟفلترة واﻹصﻼحات وما إﻟى ذﻟك) في اﻟموقع .ويتضمن ذﻟك ﺳط ًحا
غير نافذ وﺳدًا/ﺑاﻟوعﺔ جانﺑيﺔ.
يحظر تخزين مياه اﻟصرف اﻟصحي في مناطق متاخمﺔ ﻟلوادي .إال في ظروف
معينﺔ ال يمانع فيها مدير اﻟﺑيئﺔ وﺳتﻛون مؤقتﺔ.
ﺳيراعى إنشاء حوض تﺳويﺔ ﻟحجز اﻟمياه ﻟحين تﺳويﺔ اﻟجﺳيمات اﻟدقيقﺔ .يتم
توجيه مياه اﻟصرف اﻟصحي من تنظيف شاحنات اﻟخرﺳانﺔ اﻟتي قد تشتمل على
نفايات إﺳمنتيﺔ وخرﺳانيﺔ إﻟى هذا اﻟحوض.

المسؤولية
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

الموعد
 - CEMPاﻟتخطيط
واﻹدارة

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 – CEMPاﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 – CEMPاﻟتخطيط
واﻟرصد
 - CEMPاﻟرصد
 - CEMPاﻟرصد

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 – CEMPاﻟتدريب

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 - CEMPاﻹدارة
واﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 - CEMPاﻹدارة
واﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 – CEMPاﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 - CEMPاﻟرصد
 - CEMPاﻹدارة
واﻟتخطيط

ويمﻛن اﺳتخدام جزء من اﻟمياه ﻟتﺑليل اﻟطرق غير اﻟمرصوفﺔ واﻟمخزون
واﻟحفر.
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اﻟتخلص اﻟمنتظم من اﻟحمأة

اﻟفيضانات واﻟتعريﺔ
واﻹطماء

8.7.2

يجب نقل نفايات مياه اﻟمجاري اﻟمعاﻟجﺔ غير اﻟمﺳتخدمﺔ في اﻟموقع إﻟى نقاط
معتمدة ﻟلتخلص منها دون تآﻛل اﻟترﺑﺔ أو اﻟمواد أو أيﺔ مواد أخرى يمﻛن أن
تتﺳﺑب في اﻟتلوث.
عقب اﻛتمال عمليﺔ اﻹنشاء ،يجب تفﻛيك جميع معدات تخزين مياه اﻟصرف
اﻟصحي وأنظمﺔ االحتواء ﺑطريقﺔ مناﺳﺑﺔ .وينﺑغي أن تتضمن عمليﺔ اﻟتفﻛيك
اﻟطرد اﻟنهائي أليﺔ مياه أو حمأة موجودة واﻟتخلص من اﻟتﺑطين اﻟفاصل وردم
أيﺔ حفر وضمان إعادة األرض إﻟى حاﻟتها األوﻟى .يجب أخذ جميع اﻟمنتجات
اﻟزائدة إﻟى مﻛان إدارة نفايات مناﺳب تمهيدًا ﻟمعاﻟجتها\اﻟتخلص منها.
ينﺑغي ﻟلمقاول اتﺑاع اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟلحد من اﺳتخدام اﻟمياه خﻼل فترة
اﻟتشغيل اﻟتجريﺑيﺔ مثل إعادة اﻟتدوير .ويتضمن ذﻟك إعادة اﺳتخدام اختﺑار اﻟمياه
ﻟحين اﻛتمال مرحلﺔ االختﺑار وتﻛون اﻟمياه غير قاﺑلﺔ ﻟﻼﺳتخدام .ومن ثم ،ﺳيتم
إرﺳال مياه اﻟصرف إﻟى ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير.
ﺳيتم نقل دفق اﻟمياه ﻟلحد من اﻟصرف اﻟﺳطحي
وﺳيتم وضع ﺳياج حول اﻟموقع ﻟضمان عدم وجود أي ضرر على اﻟترﺑﺔ
خارج منطقﺔ اﻟموقع.
تقليل ارتفاع اﻟﺳدود واﻟمنحنيات
اﺳتعادة اﻟنﺑاتات على اﻟمنحنيات واﻟﺳدود
منذ ﺑدء اﻟعمل ،يتم اﻟتخطيط ﻟلمناطق وتحديدها واختيارها ﻟلتنظيف واﻟتعريﺔ
وطرق اﻟوصول من أجل اﻟحد من اﻟتخلص غير اﻟﻼزم من اﻟنﺑاتات.
تقليل اﻟتقطع واﻟﺳدود

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 - CEMPاﻹدارة
واﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 - CEMPاﻹدارة
واﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 - CEMPاﻹدارة
واﻟتخطيط

التشغيل

تم إدراج إجراءات تخفيف عدة في تصميم اﻟمشروع من أجل اﻟحد من اﺳتخدام اﻟمياه .ونتيج ًﺔ ﻟهذا اﻟتصميم ،تم توفير عدة حلقات في دورة مياه
اﻟمحطﺔ من أجل إعادة اﺳتخدام اﻟمياه ألغراض عمليات اﻟمحطﺔ واﻟري .ﻛما ﻟوحظ أن تصميم اﻟمحطات يتيح إمﻛانيﺔ معاﻟجﺔ مﺳارات مياه
اﻟصرف اﻟصحي قﺑل صرفها إﻟى ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير.
وﺳيتم تنفيذ اﻹجراءات اﻟتاﻟيﺔ في عمليﺔ تصميم اﻟمشروع وتشغيله:
جدول  8-8تخفيف المخلفات التشغيلية والمياه العادمة
األثر/المصدر
إدارة مياه اﻟصرف
اﻟصحي اﻟتاﺑعﺔ ﻟلمحطﺔ

تدابير التخفيف
ﺳتتم معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمخلوطﺔ ﺑاﻟزيت عن طريق جهاز فصل اﻟمياه
عن اﻟزيت .وﺳيتخلص مقاول متخصص من جزء اﻟزيت اﻟمﺳترد تمهيدًا ﻹعادة
اﻟتدوير .وﺳيتم نقل أيﺔ حمأة متﺑقيﺔ إﻟى مﻛان ﻟدفن اﻟنفايات اﻟخطرة تاﺑع ﻟلﺑلديﺔ1.

المسؤولية
O&M

الموعد
خطﺔ اﻹدارة
اﻟﺑيئيﺔ اﻟتشغيليﺔ -
اﻟتصميم واﻹدارة

ﺳيﻛون ألي خزانات وأحواض فوق األرض أناﺑيب تدفق تؤدي إﻟى نقطﺔ تجميع
نفايات غير نافذة (أي ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير).

O&M

- OEMP
اﻟتصميم

ﻛثيرا
يتم فحص أنظمﺔ جمع مياه اﻟصرف اﻟصحي وأجهزة عزل اﻟزيت عن اﻟمياه
ً
من أجل ضمان عدم وجود حواجز تؤدي إﻟى اﻟطفح.
ﺳيتم اﻟتخلص من اﻟحمأة من جميع نظم اﻟمعاﻟجﺔ وفقًا ﻟلوائح األردنيﺔ وﻟوائح اﻟﺑنك
األوروﺑي ﻹعادة اﻹعمار واﻟتنميﺔ و IFCاﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟنفايات اﻟخطرة.

O&M

- OEMP
اﻟرصد
خطﺔ اﻹدارة
اﻟﺑيئيﺔ اﻟتشغيليﺔ -
اﻟتصميم واﻹدارة
- OEMP
اﻟتصميم
خطﺔ اﻹدارة
اﻟﺑيئيﺔ اﻟتشغيليﺔ -
اﻟتصميم واﻹدارة

O&M

- OEMP
اﻹدارة

إدارة مياه اﻟعواصف

وﺳيتم تخصيص مناطق إدارة اﻟنفايات ﺑحيث ال يوجد أي تﺳرب ﻟلترﺑﺔ أو اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ أو اﻟوادي اﻟخارجي.
قﺑل اﻟتصريف إﻟى اﻟوادي اﻟمجاور ،ﺳتتم معاﻟجﺔ اﻟمياه ﺑاﺳتخدام مصائد
اﻟزيوت/اﻟشحوم واﻟرواﺳب.

اﺳتهﻼك اﻟمياه اﻟصافيﺔ

مع مراعاة أفضل اﻟممارﺳات ،ﻟن ندخر أي جهد ﻟتدريب اﻟعاملين ﺑما في ذﻟك
جميع اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن في اﻟموقع ﺑهدف اﻟحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه وضمان اﻟفهم

O&M

O&M
O&M

 1تقرير  SweepNetﺑخصوص إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ في األدرن  ,2010في مرفق ﺳواقﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اﻟنفايات اﻟخطرة ،موقع ُم َّ
ﺑطن ﺑاﻟخﻼيا مخصص ﻟدفن
اﻟنفايات اﻟمﺳتقرة واﻟخاملﺔ في األردن ،تحت إشراف وزارة اﻟﺑيئﺔ.
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اﻟﻛامل ﻟقضايا اﻟصرف اﻟصحي.
ﺳتتم مراعاة اآلﻟيات وممارﺳات اﻹدارة اﻟﻼزمﺔ ﻟلحد من ﻛميﺔ اﻟمياه اﻟمطلوﺑﺔ في
اﻟمحطﺔ (مثل زيادة معدالت إعادة االﺳتخدام ﻟلطﺑقات اﻟمعاﻟجﺔ) حيث ﺳيﺳاعد ذﻟك
على اﻟحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب.

O&M

- OEMP
اﻹدارة واﻟرصد
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 8.8اآلثار المتبقية

8.8.1

اإلنشاء

الجدول  9-8مياه الصرف الصحي – التأثيرات المتبقية – مرحلة اإلنشاء
األثر

الحجم

مياه اﻟصرف اﻟصحي

متوﺳط

مياه اﻹنشاء

ضئيل

اﻟموارد اﻟمائيﺔ اﻟمحليﺔ

اﻟفيضان
اﻹطماء

ضئيل
طفيف

اﻟوادي
اﻟوادي

8.8.2

المستق ِّبل
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ
محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ
مياه اﻟصرف

درجة الحساسية
متوﺳطﺔ

خطورة األثر
متوﺳط

التخفيف
نعم

منخفضﺔ

طفيف

نعم

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ

من مهمل إﻟى طفيف
طفيف

نعم
نعم

التأثيرات المتبقية
طفيف
من مهمل إﻟى
طفيف
من مهمل إﻟى
طفيف
ضئيل
ضئيل

التشغيل

قﺑل اﻟتخفيف ،ثمﺔ عدد من إجراءات اﻟتصميم اﻟتي يتم تنفيذها من اجل اﻟحد من اﺳتخدام اﻟموارد اﻟمائيﺔ وضمان معاﻟجﺔ وإدارة مياه اﻟصرف
ﺑطريقﺔ مناﺳﺑﺔ .وعقب تنفيذ إجراءات اﻟتخفيف واﻹدارة األخرى (ﻛما هو مذﻛور أعﻼه) ،ﺳيتم اﻟحد من أغلب اﻟتأثيرات.
الجدول 10-8المياه ومياه الصرف الصحي  -التأثيرات المتبقية  -مرحلة العمل
األثر

الحجم

اﺳتهﻼك اﻟمياه اﻟصافيﺔ

طفيف

مياه اﻟصرف اﻟصحي
ﺑاﻟمحطﺔ
اﻟفيضان

محايد

تلوث مياه اﻟعواصف

طفيف

ضئيل

المستقبِّل
اﻟموارد اﻟمائيﺔ اﻟمحليﺔ
موارد اﻟمياه اﻟجوفيﺔ
محطﺔ اﻟﺳمراء
ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف
اﻟوادي
اﻟوادي
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ

التأثيرات
المتبقية
ضئيل
طفيف

درجة
الحساسية
متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ

خطورة األثر

التخفيف

طفيف
طفيف

نعم
نعم

منخفضﺔ

ضئيل

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ

محايد
طفيف
طفيف

نعم
نعم
نعم

محايد
ضئيل
ضئيل
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9

النفايات الصلبة والخطرة

 9.1مقدمة
يتناول هذا اﻟفصل تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ اﻟتي قد تحدث نتيجﺔ توﻟد اﻟنفايات خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل من اﻟمشروع .إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يوصى
ﺑاتﺑاع إجراءات تخفيف وإدارة أنشطﺔ خاصﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اآلثار اﻟمحددة اﻟمحتملﺔ.
إن اﻟنفايات نتاج غير مرغوب ﻟﻛل تطور صناعي وتتﺳﺑب في عدد من اﻟمشﻛﻼت اﻟﺑيئيﺔ مثل تلوث اﻟترﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟتﺳرب اﻟهيدروﻛرﺑوني
واﻟمعادن اﻟثقيلﺔ .وإذا ﻟم يتم اﻟتخلص منها و/أو احتوائها ﺑطريقﺔ مﻼئمﺔ ،فمن اﻟمحتمل أن تتﺳﺑب في تلوث مﺑاشر ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ فضﻼً عن
اﻟتلوث غير اﻟمﺑاشر ﻟلمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ .وال شك أنه إذا توافرت اﻹدارة اﻟمناﺳﺑﺔ فيمﻛن اﺳتعادة ﻛميﺔ ﻛﺑيرة من اﻟمواد غير اﻟخطرة على أن يتم
إعادة اﺳتخدامها مﺑاشرة أو إعادة تجميعها واالﺳتفادة من عناصرها .أما ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمواد اﻟخطرة ،فيتم معاﻟجتها ﺑطريقﺔ مناﺳﺑﺔ واﻟتخلص منها من
أجل تفادي وقوع أي تلوث مﺑاشر أو غير مﺑاشر.
تﺳتلزم مرحلتا اﻹنشاء واﻟتشغيل من اﻟمشروع اﻟمقترح اﻹدارة اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟلمواد اﻟصلﺑﺔ واﻟخطرة اﻟمﺳتخدمﺔ أو اﻟناجمﺔ في اﻟموقع .ويتضمن ذﻟك
تﻛون اﻟمخلفات اﻟمحليﺔ وتخزين اﻟمواد اﻟخطرة وغير اﻟخطرة أو اﻟنفايات واﻹدارة اﻟمﻼئمﺔ ﻟمواد اﻟحفر.
أيضًا ُّ

 9.2المنهجية
ﺑتﻛون مواد اﻟنفايات واﻟتعامل معها وتخزينها ونقلها خﻼل مرحلتي اﻟمشروع :اﻹنشاء
يهدف هذا اﻟفصل في األﺳاس إﻟى تقييم اآلثار اﻟمرتﺑطﺔ
ُّ
واﻟتشغيل .وتم إجراء هذا اﻟتقييم من خﻼل دراﺳﺔ مﻛتﺑيﺔ وزيارة اﻟموقع وفهم شامل ﻟقضايا إدارة اﻟمخلفات ﺑعد تقييم اآلثار اﻟﺑيئيﺔ ﻟلمرافق اﻟمماثلﺔ.
ﻛما تمت مراجعﺔ اﻟمعلومات اﻟخاصﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﻛجزء من دراﺳﺔ مﻛتﺑيﺔ:


اﺳتعراض إدارة اﻟنفايات في األردن وفي اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ؛



تقييم اﻟمعايير اﻟوطنيﺔ اﻟمعمول ﺑها واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟلمقرض؛



تقييم اﻟتصميم اﻟمقترح وإجراءات اﻹنشاء وﺳمات اﻟمشروع اﻟتي قد تؤثر على ﻛل من اﻟمجتمع واﻟﺑيئﺔ من خﻼل اﻟنفايات؛

وف ًقا ﻟنتائج اﻟتقييم ،تم تحديد إجراءات ﻟتخفيف أيﺔ آثار ﺳلﺑيﺔ وتعزيز اآلثار اﻹيجاﺑيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑمرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل .تم تقييم ممارﺳات
إدارة اﻟمخلفات اﻟعامﺔ ﺑشأن اﻟمتطلﺑات اﻟقانونيﺔ ويوصى متى أمﻛن ﺑاتﺑاع إجراءات اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟتي تنعﻛس على تحﺳين إدارة اﻟنفايات
واﻟحد منها.
وتتمثل أهم أهداف اﻟفصل في تحديد اآلتي:


خيارات ﻟلحد من جميع مﺳارات اﻟنفايات وإعادة اﺳتخدامها وتدويرها واﺳتعادتها؛



اﻟفرص اﻟﻼزمﺔ ﻟلحد من مﺳارات اﻟنفايات من اﺳتهﻼل اﻟمشاريع ومن ثم اﻟحد من مقدار اﻟنفايات اﻟمرﺳلﺔ إﻟى مواقع دفن اﻟنفايات؛



تحديد طرق ﻟفصل جداول اﻟنفايات داخل اﻟمرفق؛



تحديد اﻟمتطلﺑات اﻟﻼزمﺔ ﻟوضع خطﺔ شاملﺔ وواضحﺔ ﻹدارة اﻟنفايات ﺑحيث تتﻛامل مع  CESMPوخطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واﻟتشغيليﺔ
ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل ﻹدارة مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل على اﻟتواﻟي .إدراج طرق تفصيليﺔ ﻟلتخزين اﻟمﻼئم ونقل اﻟمواد اﻟخطرة ومﺳارات
اﻟنفايات غير اﻟخطرة واﻟتخلص منها.

تﻛون اﻟنفايات حيث تتم أعمال اﻟتفﻛيك في محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي تﺳتخدم
ﻛذﻟك يتضمن اﻟتقييم تقيي ًما تراﻛميًا نوعيًا ﺑشأن أثر ُّ
زيت اﻟوقود اﻟثقيل ﺑما يتماشى مع إنشاء اﻟمشروع اﻟمقترح وتشغيله.

 9.3التشريع البيئي المعمول به
اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
اﻟﻼئحﺔ األردنيﺔ رقم  27ﻟﺳنﺔ  2005ﺑشأن إدارة ﻟوائح اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ .تنص اﻟلوائح على األحﻛام اﻟتي تحﻛم عمليﺔ إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ على
نحو يحمي اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ اﻟعامﺔ .تنص اﻟلوائح ﺑصفﺔ خاصﺔ على ما يلي:

يُلزم ﻛل طرف يمارس أنشطﺔ إدارة مخلفات صلﺑﺔ أو ينتُج عن ممارﺳﺔ أنشطته مخلفات صلﺑﺔ ﺑما يلي:
أ.

توفير اﻟقوى اﻟعاملﺔ ﻹدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ وإجراءات اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ ﻟعماﻟه.

ب.

توفير اﻟمرﻛﺑات واﻟحاويات واﻟمعدات اﻟﻼزمﺔ ﻹدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ.

ج.

مراقﺑﺔ جمع اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ وتحديد مﺳارها ،ونقلها إﻟى األماﻛن اﻟمخصصﺔ ﻟلتخلص منها.
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د.

وضع اﻟحاويات في اﻟمواقع اﻟمناﺳﺑﺔ واﻟحفاظ عليها ،واﺳتﺑداﻟها عندما تتلف.

هـ.

اتخاذ اﻟتداﺑير اﻟﻼزمﺔ ﻟمنع اﻟنفايات اﻟخطرة من اﻟوصول إﻟى حاويات اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ ووﺳائل اﻟنقل.

و.

االحتفاظ ﺑﺳجﻼت منتظمﺔ ،يتم فيها ﺳرد ﻛميات اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ ومصادرها ،وطرق اﻟتعامل معها ،واﻟمرﻛﺑات اﻟعاملﺔ في هذا
اﻟمجال.

ز.

اﻹشراف على أنشطﺔ اﻟفرز واﻟحفر واﻟدفن ،ورصد االمتثال ﻟلشروط اﻟواردة في عقود مقاوﻟي إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ.

ح.

حظر حرق اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ أو اﻟتخلص منها ﺑطريقﺔ مﻛشوفﺔ'.

يعنى اﻟنظام رقم  24ﻟﺳنﺔ  2005ﺑنظام إدارة اﻟمواد اﻟضارة واﻟخطرة ونقلها وتداوﻟها .ويﺳرد اﻟملحق ﺑهذا اﻟنظام اﻟمواد اﻟمحظورة واﻟمواد
اﻟمقيدة واﻟنفايات اﻟضارة واﻟخطرة ذات اﻟصلﺔ ﺑهذا اﻟنظام
إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،تنص اﻟمادة  11من نظام حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ من اﻟتلوث في اﻟحاالت اﻟطارئﺔ رقم  26ﻟﺳنﺔ  2005على ما يلي:

"تلتزم اﻟمنشأة اﻟتي تتعامل مع اﻟمواد اﻟخطرة ﺑتقديم تقرير دوري إﻟى ﻟجنﺔ اﻟعمليات اﻟمحليﺔ متضم ًنا ﻛميﺔ تلك اﻟمواد ونوعيتها ومدى خطورتها
وأماﻛنها وأماﻛن وجود معدات اﻟمﻛافحﺔ فيها".
وفقًا ﻟذﻟك ،فإنه يلزم تقديم جرد ﻟلمواد اﻟمﺳتخدمﺔ في اﻟموقع اﻟمنصوص عليها في اﻟنظام رقم  ،24إﻟى ﻟجنﺔ اﻟعمليات اﻟمحليﺔ.
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،تنطﺑق اﻟلوائح اﻟوطنيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:




تعليمات إدارة اﻟزيوت اﻟمﺳتهلﻛﺔ وتداوﻟها ﻟﺳنﺔ 2003
تعليمات إدارة اﻟنفايات اﻟخطرة ﻟﺳنﺔ 2003؛ و
اﻟمواصفﺔ اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ رقم  431/1985اﻟخاصﺔ ﺑاالحتياطات اﻟوقائيﺔ اﻟعامﺔ ﻟخزن اﻟمواد اﻟخطرة.

متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻟإلنشاء واﻟتعمير ()EBRD
يحدد متطلب األداء رقم  3ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻹنشاء واﻟتنميﺔ ﺑشأن ﻛفاءة اﺳتخدام اﻟموارد ومنع اﻟتلوث واﻟﺳيطرة عليه اﻟمتطلﺑات اﻟعامﺔ
ﻹدارة اﻟنفايات على اﻟنحو اﻟتاﻟي:





يجب أن يﺳعى اﻟمشروع ﺑﻛل اﻟﺳﺑل إﻟى تفادي توﻟيد اﻟنفايات اﻟخطرة وغير اﻟخطرة واﻟحد من ضررها قدر اﻹمﻛان .وحيثما ال يمﻛن
تجنب توﻟيد اﻟنفايات ،يجب إعادة اﺳتخدام اﻟنفايات أو إعادة تدويرها أو اﺳتردادها ،أو اﺳتخدامها ﻛمصدر ﻟلطاقﺔ .وحيثما ال يمﻛن
اﺳترداد أو إعادة اﺳتخدام اﻟنفايات ،يجب معاﻟجﺔ اﻟنفايات واﻟتخلص منها ﺑطريقﺔ ﺳليمﺔ ﺑيئيًا؛
يجب أن يحدد اﻟمشروع اﻟﺑدائل اﻟمجديﺔ تقنيًا وماﻟيًا ﻟلتخلص اﻟﺳليم ﺑيئيًا من أي نفايات خطرة مع األخذ في االعتﺑار اﻟقيود اﻟمطﺑقﺔ
على اﻟحرﻛﺔ اﻟعاﺑرة ﻟلحدود؛ و
عندما يتم نقل اﻟتخلص من اﻟنفايات خارج اﻟموقع و/أو إجرائها ﺑواﺳطﺔ أطراف ثاﻟثﺔ ،يجب اﻟحصول على ﺳلﺳلﺔ من وثائق االحتجاز
وصوالً إﻟى اﻟوجهﺔ اﻟنهائيﺔ ،ويجب أال يتم تﻛليف ﺳوى اﻟمقاوﻟين اﻟذين يشﻛلون شرﻛات ذات ﺳمعﺔ طيﺑﺔ ومشروعﺔ ومرخصﺔ من
قﺑل اﻟهيئات اﻟتنظيميﺔ ذات اﻟصلﺔ .ويجب أن يتأﻛد اﻟمشروع مما إذا ﻛان يتم تشغيل مواقع اﻟتخلص اﻟمرخص ﻟها وفقًا ﻟلمعايير
اﻟمقﺑوﻟﺔ .وحيثما ال يﻛون ذﻟك هو اﻟحال ،يجب اﻟنظر في خيارات اﻟتخلص اﻟﺑديلﺔ ،ﺑما في ذﻟك إمﻛانيﺔ تطوير مرافق االﺳتعادة
واﻟتخلص اﻟخاصﺔ ﺑهم في موقع اﻟمشروع.

ﻟدى اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ تشريعات واﺳعﺔ اﻟنطاق فيما يتعلق ﺑاﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ ،واﻟتي تتضمن ما يلي:




األمر اﻟتوجيهي اﻹطاري ﺑشأن اﻟنفايات ;2008/98/EC
األمر اﻟتوجيهي ﺑشأن اﻟنفايات اﻟخطرة  ;91/689/EECو
األمر اﻟتوجيهي ﺑشأن اﻟزيوت اﻟمﺳتعملﺔ ﺑاﻟنفايات من اﻟزيوت .75/439/EEC

متطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
تُرﺳي إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟﺑنك اﻟدوﻟي ،اﻟصادرة في أﺑريل من عام  ،2007وإرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ
اﻟعامﺔ اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟتاﺑعﺔ ﻟمجموعﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي ،اﻟصادرة عام  ،2007متطلﺑات إداراة اﻟنفايات .وعلى وجه اﻟخصوص،
يتناول اﻟقﺳم  1.6من اﻟتوجيهيﺔ اﻟعامﺔ ﻟشؤون اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ إدارة اﻟنفايات ،في حين يتناول اﻟقﺳم  1.5إدارة اﻟمواد اﻟخطرة.
وتنص اﻹرشادات اﻟخاصﺔ ﺑإدارة اﻟنفايات على أنه ينﺑغي على اﻟمرافق اﻟتي تعمل على توﻟيد اﻟنفايات وتخزينها ممارﺳﺔ ما يلي:





وضع أوﻟويات ﻹدارة اﻟنفايات في ﺑدايﺔ األنشطﺔ على أﺳاس فهم إمﻛاناتها اﻟمحتملﺔ؛
تحديد اﻟمخاطر واآلثار على اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واألخذ في االعتﺑار توﻟيد اﻟنفايات وما يترتب على ذﻟك؛
وضع تﺳلﺳل هرمي ﻹدارة اﻟنفايات ،ﺑحيث يأخذ في االعتﺑار جوانب اﻟوقايﺔ واﻟحد وإعادة االﺳتخدام واالﺳترداد وإعادة اﻟتدوير
وأخيرا اﻟتخلص من اﻟنفايات؛
واﻹزاﻟﺔ
ً
تجنب أو تقليل توﻟيد اﻟنفايات ،قدر اﻹمﻛان؛
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تحديد اﻟمواطن اﻟتي ال يمﻛن فيها تجنب توﻟيد اﻟنفايات ،وﻟﻛن يمﻛن تقليلها أو اﻟمواطن اﻟتي توجد فيها فرص الﺳترداد اﻟنفايات وإعادة
اﺳتخدامها؛ و
حيثما ال يمﻛن اﺳترداد أو إعادة اﺳتخدام اﻟنفايات ،تحديد وﺳائل ﻟمعاﻟجﺔ وتدمير اﻟنفايات واﻟتخلص منها ﺑطريقﺔ ﺳليمﺔ ﺑيئيًا.

 9.4خط األساس
نموا ﺳريعًا نتيجﺔً ﻟلنمو اﻟﻛﺑير في اﻟصناعﺔ واالقتصاد .ونتيجﺔً ﻟذﻟك ،فإن إدارة اﻟنفايات اﻟمﺳؤوﻟﺔ تمثل
يشهد توﻟيد اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ في األردن ً
حجر زاويﺔ في اﻟحد من اآلثار اﻟمﺑاشرة وغير اﻟمﺑاشرة على اﻟﺑيئﺔ ﻛنتيجﺔ ﻟتوﻟيد اﻟنفايات واﺳتهﻼك اﻟموارد .وغاﻟﺑًا ما تﺳﺑق اﻟتنميﺔ االقتصاديﺔ
اﻟﺳريعﺔ اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟلتعامل مع اﻟنفايات اﻟمتوﻟدة .وﻟذﻟك ،ومن أجل إتاحﺔ اﻟمجال ﻟتنميﺔ اقتصاديﺔ أردنيﺔ مﺳتدامﺔ وصديقﺔ ﻟلﺑيئﺔ ،فمن
اﻟمهم ﻟلغايﺔ اﻟنظر في أﺳاﻟيب مناوﻟﺔ وتخزين وإدارة اﻟنفايات اﻟمتوﻟدة ﺑاﻟتزامن مع اﻟتقدم اﻟحادث في اقتصاد اﻟﺑﻼد.
تتم إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ في األردن ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑلديات اﻟمحليﺔ وف ًقا ﻟـ "قانون اﻟﺑلديات رقم  13ﻟﺳنﺔ  - "2007وهذا يشمل جمع اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ،
ونقلها ،واﻟتخلص اﻟنهائي منها إﻟى مدافن اﻟنفايات .وتشمل اﻟمرافق اﻟﺑلديﺔ اﻟرئيﺳيﺔ ﻹدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ في األردن مﻛب نفايات اﻟغﺑاوي اﻟذي
تديره أمانﺔ عمان اﻟﻛﺑرى ،واﻟتي تعمل على إدارة اﻟنفايات اﻟﺑلديﺔ اﻟمتوﻟدة في عمان ،وﻛذﻟك اﻟمتوﻟدة من عدة ﺑلديات محليﺔ أخرى .ومن اﻟمعلوم
متوفرا في مجمع اﻟغﺑاوي ،وﻟﻛن ﻟم يتم تطويره ﺑاﻟﻛامل حتى اآلن .وﺳيتم تحديد أقرب مﻛب ﻟنفايات اﻟهدم
أن ثمﺔ تدﺑير ما ﻹعادة اﻟتدوير قد أصﺑح
ً
واﻹنشاء في خطﺔ إدارة اﻟنفايات ﻛجزء من خطﺔ  CESMPوخطﺔ  OESMPعندما يتم إنشائه على أﺳاس خاص ﺑاﻟموقع ﺑواﺳطﺔ مقاول
 EPCوشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ.
من ناحيﺔ أخرى ،تتم إدارة وتنظيم اﻟنفايات اﻟخطرة من قﺑل وزارة اﻟﺑيئﺔ .فوفقًا ﻟـ "قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم ( )52ﻟﺳنﺔ  "2006و "تعليمات إدارة
اﻟنفايات اﻟخطرة وتداوﻟها ﻟﺳنﺔ  ،"2003يجب أن يتم نقل اﻟنفايات اﻟخطرة واﻟتخلص منها في اﻟمﻛﺑَّات أو اﻟمخصصﺔ ﻟذﻟك ،اﻟمعتمدة ﺑواﺳطﺔ
وزارة اﻟﺑيئﺔ وذﻟك من خﻼل شرﻛات اﻟقطاع اﻟخاص اﻟتي يتم اعتمادها ﻛذﻟك من قﺑل اﻟوزارة .وفي األردن ،ال يوجد حاﻟيًا ﺳوى مﻛب واحد
ﻟلتخلص من اﻟنفايات اﻟخطرة  -وهو مرفق ﺳواقﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟذي يقع في محافظﺔ عمان.
خصائص النفايات
يمﻛن أن تُظ ِهر اﻟنفايات ﺑعض اﻟخصائص وفقًا ﻟمجرى عمليﺔ اﻟتصنيع اﻟتي توﻟدت عنها ووفقًا ﻛذﻟك ألي عمليات يتم إجراؤها فيما قﺑل اﻟمعاﻟجﺔ.
وتتطلب األنواع اﻟمختلفﺔ من اﻟنفايات أﺳاﻟيب مختلفﺔ ﻟإلدارة واﻟتخلص وفقًا ﻟلمخاطر اﻟمحتملﺔ اﻟتي تشﻛلها اﻟمادة على صحﺔ اﻹنﺳان أو اﻟﺑيئﺔ.
ومن أجل تصنيف اﻟمخاطر اﻟمختلفﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟهذه اﻟمﺳتقﺑﻼت ،غاﻟﺑًا ما يﻛون من اﻟمفيد اﻟقيام ﺑترﺳيم اﻟتيارات إﻟى  3فئات رئيﺳيﺔ ﺑحيث تﻛافئ
ﺑفعاﻟيﺔ مﺳتوى اﻹدارة واﻟتخلص اﻟﻼزمين ﻟﻛل من:
خطرا محتمﻼً على اﻟﺑيئﺔ أو صحﺔ اﻟعاملين أو اﻟجمهور اﻟعام؛ و
اﻟنفايات اﻟخطرة  -اﻟمواد اﻟتي تشﻛل
ً
اﻟنفايات غير اﻟخطرة  -اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟتي ﻟيﺳت خطرة ،وتتحلل ﻛيميائيًا أو ﺑيوﻟوجيًا في اﻟﺑيئﺔ؛ و
اﻟنفايات غير اﻟقاﺑلﺔ ﻟلذوﺑان في اﻟمياه  -اﻟمواد اﻟتي ال تتفﻛك في اﻟﺑيئﺔ ،وتﻛون خاملﺔ من ناحيﺔ أخرى.
وتحمل اﻟنفايات اﻟخطرة أي من اﻟخصائص اﻟتاﻟيﺔ:







اﻟقاﺑليﺔ ﻟﻼشتعال  -يمﻛن ﻟلنفايات اﻟقاﺑلﺔ ﻟﻼشتعال أن تتﺳﺑب في حدوث حرائق في ظل ظروف معينﺔ ،وهي قاﺑلﺔ ﻟﻼحتراق ﺑشﻛل
عفوي ،أو اﻟتي تﻛون نقطﺔ اﻟوميض ﻟها أقل من  60درجﺔ مئويﺔ ( 140درجﺔ فهرنهايت) .وتشمل األمثلﺔ على ذﻟك اﻟزيوت
اﻟمﺳتعملﺔ واﻟمذيﺑات اﻟمﺳتخدمﺔ.
اﻟتآﻛل  -اﻟنفايات اﻟمتآﻛلﺔ هي أحماض أو قواعد (اﻟرقم اﻟهيدروجيني أقل من أو يﺳاوي  ،2أو أﻛﺑر من أو يﺳاوي  ،)12.5واﻟتي
يمﻛنها اﻟتﺳﺑب في تآﻛل اﻟحاويات اﻟمعدنيﺔ ،مثل اﻟخزانات واالﺳطوانات واﻟﺑراميل.
اﻟتفاعليﺔ  -اﻟنفايات اﻟتفاعليﺔ هي تلك اﻟنفايات غير اﻟمﺳتقرة في ظل اﻟظروف "اﻟطﺑيعيﺔ" .ويمﻛن أن تﺳﺑب انفجارات أو أﺑخرة أو
غازات ﺳامﺔ عندما ترتفع درجﺔ حرارتها أو عند ضغطها أو مزجها ﺑاﻟماء .وتشمل األمثلﺔ عليها ﺑطاريات اﻟليثيوم-اﻟﻛﺑريت
واﻟمتفجرات.
اﻟﺳميَّﺔ  -اﻟنفايات اﻟﺳامﺔ هي تلك اﻟنفايات اﻟمؤذيﺔ أو اﻟقاتلﺔ عند تناوﻟها أو امتصاصها (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،اﻟتي تحتوي على اﻟزئﺑق
واﻟرصاص ،وما إﻟى ذﻟك).

ويعتﺑر أنه من اﻟمرجح أن مشروع  CCGTاﻟمقترح رﺑما يﺳتخدم أو يُوﻟد موادًا خطرة في ﻛل اﻟفئات اﻟمذﻛورة أعﻼه.
التسلسل الهرمي إلدارة النفايات
اﻟتﺳلﺳل اﻟهرمي ﻹدارة اﻟنفايات هو عنصر أﺳاﺳي في إدارة اﻟنفايات .وال يﺳاعد اﻟحد من ﻛميﺔ اﻟنفايات اﻟتي ﺳيتم تخزينها واﻟتخلص منها في
حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ فقط ،ﺑل يﺳاهم أيضًا في خفض اﻟتﻛاﻟيف اﻟتي قد يتﻛﺑدها اﻟمقاول اﻟرئيﺳي أو اﻟمتعهد ﺑمناوﻟﺔ اﻟنفايات واﻟتخلص منها.
ويظهر اﻟتﺳلﺳل اﻟهرمي ﻟلنفايات ﺑمزيد من اﻟتوضيح في اﻟشﻛل اﻟتاﻟي ،ذﻟك اﻟتﺳلﺳل اﻟذي يتم اﻟتعﺑير عنه عادة ً "ﺑاﻟقواعد اﻟثﻼث" ﻹدارة اﻟنفايات
وهي (اﻟحد وإعادة االﺳتخدام وإعادة اﻟتدوير).
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لوحة  1-9التسلسل الهرمي للنفايات

ﺑشﻛل عام ،يتم تقييم توﻟيد اﻟنفايات وف ًقا ﻟنهج اﻟحد من اﻟنفايات .ويعد هذا اﻟنهج شائ ًعا ﻟمختلف اﻹرشادات واﻟمﺑادئ اﻟوطنيﺔ واﻟداخليﺔ ،وينطوي
على اﻟخطوات اﻟتاﻟيﺔ ﺑاﻟترتيب اﻟتنازﻟي من حيث األهميﺔ.






اﻟوقايﺔ؛
اﻟحد؛
إعادة االﺳتخدام وإعادة اﻟتدوير؛
االﺳتعادة؛
طمر اﻟنفايات.

في اﻟﺑدايﺔ ،ينﺑغي األخذ في االعتﺑار خيارات منع اﻟنفايات أو اﻟحد منها .وحيثما يﻛون من غير اﻟممﻛن تجنب توﻟيد اﻟنفايات أو اﻟحد منها أﻛثر
وأﻛثر عند اﻟمصدر ،ينﺑغي اﺳتﻛشاف فرص ﻹعادة اﺳتخدام اﻟمواد ،إما الﺳتخدامها في نفس األغراض أو ألغراض مختلفﺔ .ويعد اﻟتخلص من
ً
تفضيﻼ في اﻟتﺳلﺳل اﻟهرمي ﻟلنفايات ،وهو اﻟمﻼذ األخير ﺑعد اﻟنظر في جميع اﻟخيارات األخرى.
اﻟنفايات ﺑدفنها في اﻟمﻛﺑات اﻟخيار األقل
ويﻼحظ مع ذﻟك أن خيارات إدارة اﻟنفايات اﻟخاصﺔ ﺑإعادة اﻟتدوير واﺳتعادة اﻟطاقﺔ محدودة في األردن ،وعلى هذا اﻟنحو ،يجري حاﻟيًا اﻟتخلص
من اﻟغاﻟﺑيﺔ اﻟعظمى من اﻟنفايات ﺑطمرها في اﻟمﻛﺑات.

 9.5المستقبالت الحساسة
يمثل مﻛب نفايات اﻟغﺑاوي (مرفق يحتوي على خﻼيا مﻛب مﺑطنﺔ ونظام ﻟجمع اﻟغازات من مﻛب اﻟنفايات اﻟﺑلديﺔ اﻟمغطى ومرﻛز فرز ﻹعادة
اﻟتدوير) ،اﻟمﻛب اﻟخاص ﺑنفايات اﻟهدم واﻹنشاء األقرب ومرفق ﺳواقﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اﻟنفايات اﻟخطرة (يتضمن اﻟمرفق مﻛب خطي مقﺳم إﻟى خﻼيا،
ﺑإمﻛانه معاﻟجﺔ اﻟنفايات) ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ اﻟمحتملﺔ ،حيث تؤدي مراحل اﻹنشاء واﻟتشغيل إﻟى مدخﻼت إضافيﺔ من مواد
اﻟنفايات إﻟى هذه اﻟمﻛﺑات .وتشرف وزارة اﻟﺑيئﺔ على اﻟمرفقين اﻟمشار إﻟيهما أعﻼه .وﺳيﻛون من اﻟمتوقع توﻟيد اﻟنفايات اﻟخطرة وغير اﻟخطرة
على حد ﺳواء.
ﻟدى ﺑلديﺔ اﻟزرقاء شرﻛﺔ نفايات مرخصﺔ تعمل على تداول اﻟنفايات اﻟصناعيﺔ واﻟمنزﻟيﺔ .وﺳيتم تداول اﻟنفايات اﻟخطرة واﻟتخلص منها وفقًا ﻟـ
"نظام إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ رقم ( )27ﻟﺳنﺔ "2005؛ و"نظام إدارة اﻟمواد اﻟضارة واﻟخطرة ونقلها وتداوﻟها رقم ( )24ﻟﺳنﺔ "2005؛ وﺳيفي
ﻛذﻟك ﺑأفضل اﻟممارﺳات اﻟدوﻟيﺔ (إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟـ .)WBG/IFC
ﺳا أيضًا .وفي حال وجود أي تﺳرب في مواد اﻟنفايات اﻟخطرة ،قد يحدث تلوث ﻟلترﺑﺔ.
تعتﺑر اﻟترﺑﺔ داخل موقع اﻟمشروع مﺳتقﺑﻼً حﺳا ً
جدول  1-9النفايات الصلبة والخطرة  -حساسية المستقبالت
المستق ِّبل
واﻟمياه
اﻟترﺑﺔ
اﻟجوفيﺔ

درجة الحساسية
متوﺳطﺔ

األسباب
ﺳيتم تخزين اﻟنفايات اﻟخطرة في اﻟموقع ،وفي حال حدوث أي تﺳرب في مواد اﻟنفايات اﻟخطرة،
قد يحدث تلوث ﻟلترﺑﺔ وﻟلمياه اﻟجوفيﺔ على حد ﺳواء.
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مﻛﺑَّات
اﻟمحليﺔ

اﻟنفايات

عاﻟيﺔ

ﺳينتج عن مراحل اﻹنشاء واﻟتشغيل مدخﻼت إضافيﺔ من مواد اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ واﻟخطرة إﻟى هذه
اﻟمﻛﺑَّات .وﺳيتم على األرجح توﻟيد نفايات خطرة وغير خطرة على حد ﺳواء .وتتضمن مدافن
اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟمرخص ﻟها اﻟتي تنظمها وزارة اﻟﺑيئﺔ آﻟيات ﻟلوقايﺔ من اﻟتلوث ﺑما يتفق مع
اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟـ  IFCﺑخصوص اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمرافق إدارة اﻟنفايات.

 9.6أهمية اآلثار

9.6.1

اإلنشاء

أثناء اﻹنشاء ،قد تتوﻟد اﻟنفايات أثناء أعمال اﻟحفر وإنشاء اﻟﺳور واﻟمﺳارات ومداخل اﻟطرق واﻟمﺑاني ورﺑط شﺑﻛات اﻟطاقﺔ ﺑاﻟشﺑﻛﺔ .وﺳتﻛون
األنواع اﻟرئيﺳيﺔ من اﻟنفايات اﻟمتوﻟدة هي اﻟرمل واﻟحصى واﻟخرﺳانﺔ واألﺳفلت واﻟصلب اﻟخردة واﻟزجاج واﻟﺑﻼﺳتيك واﻟخشب ومواد اﻟتعﺑئﺔ
ونظرا ﻟحجم اﻟمنشأة ،ﺳتﻛون ﻛميﺔ اﻟنفايات اﻟناتجﺔ ﻛﺑيرة ،وإذا ﻟم تُدار ﺑشﻛل صحيح،
واﻟتغليف واﻟنفايات اﻟﺑلديﺔ اﻟمتأتيﺔ من عمال اﻹنشاء.
ً
فﺳيﻛون منظرها قﺑي ًحا ،ورﺑما تؤدي إﻟى تلوث اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ.
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وفرت شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3ﻛميات مقدرة من مخلفات اﻹنشاء ﻛما هو موضح ﺑاﻟجدول أدناه.
جدول  2-9كميات مخلفات اإلنشاء المقدرة
اﻟنوع
اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ غير اﻟخطرة
اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ اﻟخطرة
اﻟمياه اﻟعادمﺔ (اﻟصحيﺔ واﻟمنزﻟيﺔ)
اﻟمياه اﻟعادمﺔ من أعمال اﻹنشاء األخرى
اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟتشغيل اﻟتجريﺑي

اﻟمقدار اﻟمتوقع
 2000ﻛيلوغرام/شهر
 300ﻛيلوغرام/شهر
 60ﻛيلوغرام/شهر
 10ﻛيلوغرام/شهر
 1000ﻟتر/شهر

النفايات غير الخطرة
خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،ﺳتؤدي ﻛل األنشطﺔ تقريﺑًا إﻟى توﻟيد اﻟنفايات .وﺳتشمل أنواع اﻟنفايات اﻟتي ﺳتوﻟدها هذه األنشطﺔ على األرجح ما يلي:










اﻟتراب؛
اﻟخرﺳانﺔ؛
أﺳفلت اﻟرصف؛
اﻟصلب اﻟخردة؛
اﻟزجاج؛
اﻟﺑﻼﺳتيك؛
مواد اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف؛
اﻟخشب؛ و
اﻟنفايات اﻟعامﺔ من عمال اﻹنشاء.

يمﻛن اﻟعثور على اﻟخرﺳانﺔ في شﻛلين في موقع اﻹنشاء؛ عناصر هيﻛليﺔ تحتوي على اﻟخرﺳانﺔ اﻟمﺳلحﺔ ،فيما تشمل األﺳاﺳات خرﺳانﺔ ﻛتليﺔ غير
مﺳلحﺔ.
تﻛون نفايات اﻹنشاء في ﻛثير من األحيان ضخمﺔ وثقيلﺔ ،ﻛما تﻛون في غاﻟب األحيان غير مناﺳﺑﺔ ﻟلتخلص منها عن طريق ترميدها أو تحويلها
ﺳا ،وال تشﻛل تهديدًا على صحﺔ
إﻟى ﺳماد .وﺑخﻼف جزء اﻟنفايات اﻟخطرة ،واﻟذي يتم مناقشته في اﻟقﺳم اﻟتاﻟي ،تﻛون مواد اﻹنشاء خاملﺔ أﺳا ً
اﻹنﺳان أو اﻟﺑيئﺔ .ومع ذﻟك ،يلزم وجود إدارة ﺳليمﺔ ﻟلحد من اﻟتأثيرات اﻟثانويﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑها ،مثل اﺳتخدام اﻟموارد وانﺑعاثات اﻟغﺑار وتدمير
اﻟﺑيئات اﻟطﺑيعيﺔ .وقد يوضع اﻟمزيد من اﻟضغط على مﻛب اﻟهدم واﻹنشاء وﻛذﻟك على مﻛب اﻟﺑلديﺔ ﻟلنفايات اﻟصلﺑﺔ (اﻟغﺑاوي) ،مما يؤدي إﻟى
انخفاض اﻟقدرة على اﻟتعامل مع اﻟنفايات من اﻟمصادر اﻟﺑلديﺔ.
نظرا
وقﺑل تنفيذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة ،يعتﺑر أن توﻟيد اﻟنفايات غير اﻟخطرة خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ﺳيؤدي إﻟى تأثير مؤقت ،مما قد يُشﻛل
خطرا ً
ً
ﻟتواﻟي ﻛميات اﻟنفايات اﻟتي يُرجَّح توﻟيدها.
النفايات الخطرة
صغيرا نﺳﺑيًا من اﻟقدر اﻹجماﻟي ﻟنفايات اﻹنشاء اﻟمرجَّح توﻟيدها ،إال أن إدارته
على اﻟرغم من أن اﻟجزء اﻟخطر من نفايات اﻹنشاء يمثل جز ًءا
ً
تتطلب دراﺳﺔ متأنيﺔ ،حيث أن اﻟتأثيرات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟنفايات اﻟخطرة يُحتمل أن تؤدي إﻟى تلوث ﻟلترﺑﺔ ،ويُحتمل ﻛذﻟك تﺳﺑﺑها في اﻟمياه اﻟجوفيﺔ.
وتشمل تيارات اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟمعتادة اﻟتي قد تنشأ أثناء اﻹنشاء:












نفايات اﻟمذيﺑات؛
اﻟزيوت اﻟمﺳتخدمﺔ واﻟمﺳتهلﻛﺔ؛
اﻟﺳوائل اﻟهيدروﻟيﻛيﺔ؛
اﻟراتنجات ومواد اﻟطﻼء؛
اﻟﺑطاريات؛
مرﻛﺑات اﻟعزل اﻟمائي؛
اﻟمواد اﻟﻼصقﺔ؛
مواد تشحيم اآلالت؛
اﻟنفايات من اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ  -اﻟمﺳتخدمﺔ في عمليﺔ تشﻛيل اﻟخرﺳانﺔ؛
مواد اﻟتنظيف (مثل اﻟنفايات من مواد منع اﻟتﺳرب واﻟخِ رق) اﻟملوثﺔ ﺑاﻟمواد اﻟمذﻛورة أعﻼه؛
اﻟﺑراميل واﻟحاويات واﻟعلب اﻟتي تشمل ﺑقايا مواد خطرة.

آثارا ﺳلﺑيﺔ ﻛﺑيرة على صحﺔ اﻹنﺳان واﻟﺑيئﺔ إذا ما أديرت ﺑشﻛل غير صحيح .وقد يؤدي اﻟتعامل
يمﻛن أن يﺳﺑب اﻟجزء اﻟخطر من نفايات اﻹنشاء ً
غير اﻟﺳليم نتيجﺔ ﻟنقص تدريب اﻟعاملين في اﻟموقع إﻟى تﺳرب عرضي إﻟى اﻟترﺑﺔ أو اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،األمر اﻟذي قد يؤدي إﻟى حاﻟﺔ تلوث ،مما
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يؤدي ﺑدوره إﻟى مخاطر صحيﺔ محتملﺔ ﻟلعمال وإﻟى آثار ﺑيئيﺔ .ﻛما قد ينشأ اﻟتلوث نتيجﺔً ﻟنقل اﻟنفايات من قﺑل مقاوﻟي اﻟنفايات اﻟذين ﻟم يتم
اعتمادهم من قﺑل وزارة اﻟﺑيئﺔ أو اﻟتخلص منها في مﻛﺑَّات غير مرخص ﻟها .وقد يوضع اﻟمزيد من اﻟضغط على مرفق ﺳواقﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اﻟنفايات
اﻟخطرة ويترتب عليه انخفاض في اﻟقدرة على اﻟتعامل مع اﻟنفايات من اﻟمصادر اﻟﺑلديﺔ.
ﻟذﻟك ،فمن اﻟمتوقع قﺑل تنفيذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻟتداﺑير اﻹداريﺔ أن تؤدي اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟمتوﻟدة أثناء مرحلﺔ اﻹنشاء من اﻟمشروع إﻟى تأثير
مؤقت ذي خطورة ﺳلﺑيﺔ معتدﻟﺔ.
جدول  3-9النفايات الصلبة  -مقدار آثار اإلنشاء
األثر
اﻟنفايات
اﻟخطرة
اﻟنفايات اﻟخطرة

غير

الحجم
متوﺳط إﻟى ﻛﺑير
متوﺳط

األسباب
ﺑاﻟنظر إﻟى حجم اﻟمشروع وﻛميات اﻟمواد ،ﺳتتوﻟد نفايات خطرة ،وإذا ﻟم يتم اﻟتخلص منها أو اﻟتعامل
معها ﺑصورة مﻼئمﺔ وﺳليمﺔ ،فقد يؤدي ذﻟك إﻟى اﻟتلوث وزيادة اﻟضغط على اﻟمﻛﺑَّات ذات اﻟصلﺔ.
ﺳتتوﻟد ﻛميات منخفضﺔ من اﻟنفايات اﻟخطرة ،وإذا ﻟم يتم اﻟتخلص منها أو اﻟتعامل معها ﺑصورة مﻼئمﺔ
وﺳليمﺔ ،فقد يؤدي ذﻟك إﻟى اﻟتلوث وزيادة اﻟضغط على اﻟمﻛﺑَّات ذات اﻟصلﺔ.

جدول  4-9النفايات الصلبة  -خطورة آثار اإلنشاء
األثر
اﻟنفايات غير اﻟخطرة

الحجم
ﻛﺑير

اﻟنفايات اﻟخطرة

متوﺳط

9.6.2

المستق ِّبل
اﻟمﻛب
اﻟمﻛب
نوعيﺔ اﻟترﺑﺔ واﻟمياه
اﻟجوفيﺔ

درجة الحساسية
عاﻟيﺔ
عاﻟيﺔ

خطورة األثر
ﻛﺑير
معتدل أو ﻛﺑير

متوﺳطﺔ

متوﺳط

التشغيل

ﺑوجه عام ،ﺳيتم توﻟيد ﻛميﺔ قليلﺔ من اﻟنفايات خﻼل تشغيل محطﺔ اﻟطاقﺔ .ﺳتﻛون ﺑعض هذه اﻟنفايات منتجات مﺑاشرة ناتجﺔ عن تشغيل وصيانﺔ
اﻟمرافق ،في حين ﺳتﻛون نفايات أخرى عﺑارة عن منتجات ثانويﺔ ﻟعمليات معاﻟجﺔ اﻟنفايات األوﻟيﺔ ،على ﺳﺑيل اﻟمثال اﻟحمأة اﻟناتجﺔ عن معاﻟجﺔ
اﻟمياه اﻟعادمﺔ.
وﺑاﻹضافﺔ إﻟى توﻟيد اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ من اﻟمشروع ،ﺳينتج عن تشغيل اﻟمشروع اﻟمقترح نفايات داخليﺔ من اﻟمرافق اﻹداريﺔ واﻟمﻛتﺑيﺔ .ويمﻛن
تصنيف هذه اﻟنفايات إﻟى نفايات قاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟتدوير وأخرى غير قاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟتدوير .وتشمل اﻟنفايات اﻟقاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟتدوير اﻟورق واﻟعلب
اﻟصفيح واﻟﺑﻼﺳتيك واﻟﻛرتون واﻟمطاط واﻟزجاج ،فيما ﺳتتأﻟف اﻟنفايات غير اﻟقاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟتدوير في األﺳاس من ﺑقايا اﻟطعام واﻟمخلفات اﻟعضويﺔ
األخرى.
تجدُر اﻹشارة إﻟى أن ﻛميات اﻟنفايات اﻟمتوﻟدة اﻟمتوقعﺔ من اﻟمشروع ﻟم يتم تقديمها/تقديرها ﺑعد ﻹدراجها في تقييم  .ESIAوﻟذﻟك ،فإن اﻟتقييم
اﻟتاﻟي يعتمد على اﻟنفايات اﻟمتوقعﺔ اﻟشائعﺔ في محطات اﻟطاقﺔ ومرافقها اﻟمتواجدة في اﻟموقع.
النفايات الصناعية غير الخطرة
تشير اﻟنفايات اﻟصناعيﺔ غير اﻟخطرة إﻟى اﻟنفايات اﻟناتجﺔ عن األنشطﺔ اﻟتشغيليﺔ اﻟتي ال تُظ ِهر أي خصائص يحتمل أن تضر ﺑصحﺔ اﻹنﺳان أو
اﻟﺑيئﺔ .ويمﻛن تصنيف هذا اﻟنوع من اﻟنفايات ﺑشﻛل أﻛﺑر ﻛونها نفايات قاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟتدوير وأخرى غير قاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟتدوير .وقد تشمل اﻟنفايات
اﻟصناعيﺔ غير اﻟخطرة اﻟناتجﺔ أثناء تشغيل اﻟمشروع اﻟحاويات اﻟفارغﺔ ومواد اﻟتنظيف اﻟعامﺔ ومواد اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف اﻟناتجﺔ عن عمليات اﻟتشغيل
اﻟعامﺔ أو اﻟتصنيعيﺔ أو اﻟمختﺑريﺔ ،واﻟمواد اﻟخاملﺔ غير اﻟقاﺑلﺔ ﻟلذوﺑان اﻟصلﺑﺔ مثل اﻟزجاج واﻟمطاط واﻟﺑﻼﺳتيك.
النفايات الصناعية الخطرة
آثارا ﺳلﺑيﺔ ﺑاﻟغﺔ على صحﺔ اﻹنﺳان واﻟﺑيئﺔ إذا ما أديرت ﺑشﻛل غير صحيح.
يمﻛن أن يﺳﺑب هذا اﻟجزء من اﻟنفايات ً
وتشمل األمثلﺔ على تيارات اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟمحتملﺔ اﻟتي رﺑما تنشأ أثناء تشغيل اﻟمشروع ما يلي:








اﻟرﺳوم اﻟطينيﺔ اﻟلزجﺔ اﻟناتجﺔ عن مختلف عمليات معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ واﻟنفايات اﻟنفطيﺔ؛
اﻟنفايات اﻟنفطيﺔ واﻟخرق اﻟزيتيﺔ واﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ واﻟمذيﺑات اﻟناتجﺔ عن اﻟصيانﺔ اﻟعامﺔ ﻟلمحطﺔ واآلالت في اﻟموقع؛
ﺑراميل اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ واﻟوقود اﻟمﺳتخدمﺔ؛
وﺳائل اﻟترشيح واﻟفلترة اﻟمﺳتخدمﺔ؛
اﻟترﺑﺔ اﻟملوثﺔ نتيجﺔ ﻟﻼنﺳﻛاﺑات واﻟتﺳرﺑات اﻟمحتملﺔ؛
اﻟنفايات األخرى مثل اﻟﺑطاريات؛ و
مواد اﻟتنظيف اﻟعامﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

214

تمثل تيارات اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟناتجﺔ أثناء تشغيل وصيانﺔ اﻟمحطﺔ واآلالت في اﻟموقع اﻟمواد اﻟمحتمل تصريفها إﻟى اﻟﺑيئﺔ .ويمثل ذﻟك في وقت
أثرا محتمﻼً على اﻟترﺑﺔ ،من حيث حاالت اﻟتلوث .وﺳيتم تناول اﻟمصادر اﻟمحتملﺔ ومﺳارات اﻟتلوث وتداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟمﻼئمﺔ في
الحق ً
اﻟفصل اﻟمتعلق ﺑاﻟترﺑﺔ واﻟجيوﻟوجيا واﻟمياه اﻟجوفيﺔ.
قد يؤدي اﻟتعامل ﺑصورة غير ﺳليمﺔ نتيجﺔ ﻟنقص تدريب اﻟعاملين في اﻟموقع إﻟى تﺳرب عرضي إﻟى اﻟترﺑﺔ ،مما قد يؤدي إﻟى حدوث تلوث ،مع
ما يرتﺑط ﺑذﻟك من مخاطر صحيﺔ على اﻟعمال وآثار ﺑيئيﺔ .ﻛما قد ينشأ اﻟتلوث أيضًا خارج اﻟموقع نتيجﺔً ﻟلنقل من قﺑل مقاوﻟي نفايات ﻟم يتم
اعتمادهم ﺑواﺳطﺔ اﻟجهات اﻟمنظمﺔ أو نتيجﺔً ﻟلتخلص منها في مﻛﺑَّات نفايات غير مرخصﺔ .وقد يوضع اﻟمزيد من اﻟضغط على مﻛﺑَّات اﻟنفايات
اﻟخطرة اﻟمحليﺔ (مرفق ﺳواقﺔ ﻟمعاﻟجﺔ اﻟنفايات اﻟخطرة).
ﺳيتم تراﻛم مخلفات ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخر في اﻟﺑرﻛﺔ طاﻟما ﻛان اﻟماء يتﺑخر وتصﺑح اﻟنفايات مرﻛزة .وفي هذه اﻟمرحلﺔ ،ال يﻛون من اﻟممﻛن تقدير اﻟﻛميﺔ
ألن تشغيل اﻟنظام يجب أن يأخذ في االعتﺑار أيضًا تأثير اﻟغﺑار/اﻟرمل اﻟذي تأتي ﺑه اﻟرياح ،وﻟﻛن حيث أنه قد تم معاﻟجﺔ اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ ﺳاﺑقًا
(إزاﻟﺔ جزيئات اﻟنفط واﻟجزيئات اﻟصلﺑﺔ) ،فإنه من اﻟمتوقع أن تﻛون ﻛميﺔ اﻟمخلفات ضئيلﺔ .وعلى أيﺔ حال ،يتم تصميم اﻟنظام ﺑحيث يتيح إزاﻟﺔ
اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ من اﻟﺑرﻛﺔ دون انقطاع اﻟعمليات .وﻟن تﻛون اﻟﺑرﻛﺔ فارغﺔ إال أثناء عمليﺔ اﻟصيانﺔ اﻟقصيرة ﻹخﻼء اﻟمواد اﻟصلﺑﺔ ،وﺑاﻹضافﺔ إﻟى
ذﻟك ،تصﺑح اﻟنﺳﺑﺔ اﻟضئيلﺔ من اﻟمواد اﻟزيتيﺔ/اﻟدهنيﺔ اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟغﺑار أو اﻟرمال مادة صلﺑﺔ ،مما يعني أنه من غير اﻟممﻛن ﻟلرياح أن تحرك
اﻟمخلفات اﻟتي تحتوي على مواد خطرة.
قد تحتوي اﻟحمأة اﻟناتجﺔ عن معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي على مﺳتويات عاﻟيﺔ من اﻟﺑﻛتيريا واﻟنترات واألمﻼح ،ما قد يؤدي إﻟى تلوث اﻟمياه،
ويمﻛن أن يﺳﺑب األمراض ،مثل االﻟتهاب اﻟﻛﺑدي (أ) أو ﺑﻛتيريا إي ﻛوالي ،إذا تم اﺑتﻼعها .وإذا ﻟم يتم اﻟتخلص من اﻟحمأة ﺑشﻛل ﺳليم ،فمن
اﻟمرجح حدوث تلوث واﻟتعرض ﻟمخاطر صحيﺔ.
ويلخص اﻟجدول اﻟتاﻟي أنواع اﻟنفايات اﻟتي ﺳيتم إنتاجها.
جدول  5-9النفايات الصلبة  -مقدار آثار التشغيل
األثر
اﻟنفايات
اﻟخطرة

الحجم
غير

اﻟنفايات اﻟخطرة

األسباب
ﻟن ينتُج عن اﻟعدد اﻟقليل من اﻟموظفين اﻟعاملين في اﻟموقع ونوع األنشطﺔ اﻟيوميﺔ ﺳوى ﻛميات صغيرة
من اﻟنفايات.
ﺳيتوﻟد عن اﻟمشروع ﻛميات صغيرة من اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟتي يتم حﺳاﺑها على مدى ﺳنوات من
اﻟتراﻛم ،ﺑاﺳتثناء اﻟحمأة .وﺳيؤدي ﻛذﻟك اﻟحد من اﺳتخدام اﻟمياه ﻟنظام اﻟتﺑريد إﻟى تقليل ﻛميﺔ اﻟحمأة
اﻟناتجﺔ.

طفيف
طفيف

جدول  6-9النفايات الصلبة  -خطورة آثار التشغيل
األثر
اﻟنفايات غير اﻟخطرة

الحجم
طفيف

اﻟنفايات اﻟخطرة

طفيف

المستق ِّبل
اﻟمﻛب
اﻟمﻛب
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ

درجة الحساسية
عاﻟيﺔ
عاﻟيﺔ
متوﺳطﺔ

خطورة األثر
من طفيف إﻟى معتدل
من طفيف إﻟى معتدل
طفيف

 9.7تدابير تخفيف اآلثار واإلدارة

9.7.1

اإلنشاء

تشير تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟمقدمﺔ إﻟى اﻟنفايات اﻟخطرة وغير اﻟخطرة على حد ﺳواء .وفي حين أن ﺑعض تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة ُمحددة إما
ﻟتيارات اﻟنفايات اﻟخطرة أو غير اﻟخطرة ،إال أن اﻟعديد من اﻟتداﺑير تنطﺑق على ﻛل منهما ،وﺑاﻟتاﻟي ،فإن هذا اﻟقﺳم ال ينظر إﻟى هذه اﻟتداﺑير على
حدة ،ما ﻟم يتم اﻟتحديد.
ومن أجل تقليل اآلثار اﻟناجمﺔ عن توﻟيد اﻟنفايات خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،يجب أن يتم تخفيض اﻟقدر اﻹجماﻟي ﻟمخلفات اﻹنشاء اﻟناتجﺔ إﻟى أقصى
حد ممﻛن.
خطﺔ إدارة اﻟنفايات
ﺳيلزم إدراج خطﺔ إدارة نفايات ُمحددة ﺑاﻟموقع ﻛجزء من خطﺔ  .CESMPوﺑشﻛل عام ،يمﻛن تحقيق اﻟوقايﺔ من خﻼل اﻟتخطيط اﻟﺳليم اﻟذي
يشتمل على تصميم مخصص منخفض اﻟنفايات واﺳتخدام مواد فعاﻟﺔ تنطوي على اختيار دقيق ،وترتيب دقيق ﻟلمواد ،ومراقﺑﺔ فعاﻟﺔ ﻟلعمليات.
وتتيح إعادة االﺳتخدام وإعادة اﻟتدوير إمﻛانيﺔ اﺳترداد اﻟمﻛونات اﻟقاﺑلﺔ ﻟﻼﺳتخدام الﺳتخدامها الحقًا أو ﻟلﺑيع .ويجب اﻟنظر إﻟى اﻟتخلص من
اﻟنفايات في اﻟمﻛﺑَّات ﺑاعتﺑاره اﻟخيار األقل تفضيﻼً ،واﻟذي ﻟن يتم اﻟلجوء إﻟيه إال فيما يتعلق ﺑتيارات اﻟنفايات اﻟتي ال يمﻛن إعادة تدويرها أو إعادة
اﺳتخدامها .ومع ذﻟك ،فإنه من اﻟمفهوم أنه ﻟيس هناك حاﻟيًا ﺳوى عدد قليل من خيارات إعادة اﻟتدوير في األردن.
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ﺳتحدد خطﺔ إدارة اﻟنفايات اﻟﻛميات اﻟمقدرة من تيارات اﻟنفايات (نفايات اﻟﺑلديﺔ اﻟصلﺑﺔ ،ونفايات اﻹنشاء واﻟنفايات اﻟخطرة ،وما إﻟى ذﻟك)،
اﻟمتوقعﺔ خﻼل اﻹنشاء وتشغيل اﻟمشروع على اﻟتواﻟي .ويلزم ذﻛر اﻟتدﺑير اﻟخاص ﺑتحديد اﻟنفايات واألحﻛام اﻟمتعلقﺔ ﺑتخزينها اﻟمؤقت في اﻟموقع
ﺑشﻛل مفصل .وﺳيأتي إعداد اﻟخطﺔ عقب اﻟتنﺳيق مع اﻟﺑلديﺔ ذات اﻟصلﺔ ﻟتحديد مﻛب نفايات اﻟﺑلديﺔ واﻹنشاء األقرب (من اﻟمتوقع أن يﻛون في
اﻟغﺑاوي) ،وﻛذﻟك اﻟتأﻛد من أن هذه اﻟمﻛﺑَّات ﻟديها اﻟقدرة على اﻟتعامل مع تيارات اﻟنفايات اﻟمتوﻟدة ،وما إﻟى ذﻟك.
وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يجب أن تتفق خطﺔ إدارة اﻟنفايات مع اﻟمتطلﺑات اﻟمحليﺔ ذات اﻟصلﺔ ،واﻟتي تشمل ما يلي:







قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006
نظام إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ رقم ( |)27ﻟعام 2005
نظام إدارة اﻟمواد اﻟضارة واﻟخطرة ونقلها وتداوﻟها رقم ( )24ﻟﺳنﺔ ،2005
تعليمات إدارة اﻟزيوت اﻟمﺳتهلﻛﺔ وتداوﻟها ﻟعام ،2003
تعليمات إدارة وتداول اﻟنفايات اﻟخطرة ﻟعام 2003
اﻟمواصفﺔ اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ رقم  431/1985واﻟخاصﺔ ﺑاالحتياطات اﻟوقائيﺔ ﻟخزن اﻟمواد اﻟخطرة

إدارة اﻟممتلﻛات وتأمين اﻟتجهيزات واﻟخدمات
يلزم أن تحدد خطﺔ إدارة نفايات اﻹنشاء ممارﺳات جيدة ﻹدارة اﻟممتلﻛات وتأمين اﻟتجهيزات واﻟخدمات ﻟضمان أن يتم اﻟفصل ﺑين أجزاء اﻟنفايات
اﻟخطرة وغير اﻟخطرة واﻟتعامل معها وتخزينها ﺑشﻛل صحيح ،وﺑعد ذﻟك نقلها وإعادة تدويرها أو اﻟتخلص منها ﺑواﺳطﺔ أحد مقاوﻟي إدارة اﻟنفايات
اﻟمعتمدين في مﻛب مرخص أو موقع تصريف ﺑديل معتمد.
وﺳتﺳهم تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟتاﻟيﺔ في اﻟحد من اﻟنفايات اﻟعامﺔ اﻟناتجﺔ عن اﻟمشروع.
جدول  7-9النفايات الصلبة  -تدابير التخفيف واإلدارة لإلنشاء
األثر/المصدر
أحجام/ﻛميات اﻟنفايات
اﻟصلﺑﺔ

إدارة اﻟممتلﻛات وتأمين
اﻟتجهيزات واﻟخدمات

تدابير التخفيف
يمﻛن إعادة اﺳتخدام اﻟنفايات اﻟخراﺳانيﺔ ومواد اﻹنشاء في إنشاء اﻟطرق وملء
اﻟقواعد؛ تتراوح مﺳتويات االﺳتخدام اﻟمعقوﻟﺔ من  80إﻟى %90

المسؤولية
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

يمﻛن تقليل ﻛميﺔ اﻟنفايات اﻟخشﺑيﺔ اﻟناتجﺔ من خﻼل ضمان وجود قياﺳات
وأوامر شراء دقيقﺔ ،وإعادة اﺳتخدامها ألغراض اﻹنشاء اﻟعامﺔ .وتشير
اﻟتقديرات إﻟى أنه يمﻛن إعادة اﺳتخدام  50إﻟى  %60من تيار اﻟنفايات هذا
يمﻛن إعادة تدوير اﻟنفايات اﻟمعدنيﺔ ﺑﺳهوﻟﺔ ،ويمﻛن اﻟتخلص من  %100من
تيار اﻟنفايات هذا ،من خﻼل ﺑيعها إﻟى تجار معادن اﻟخردة اﻟمحليين.

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

يُقدَّر ﺑشﻛل تحفظي أن  % 80من اﻟزيوت يمﻛن تجديدها أو إعادة اﺳتخدامها
من خﻼل اﺳتعادة اﻟطاقﺔ.

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

يمﻛن أن يﺳاهم طلب اﻟمواد اﻟتي تﻛون مواد تعﺑئتها وتغليفها قاﺑلﺔ ﻹعادة
االﺳتخدام و/أو طلب ﻛميات ﻛﺑيرة منها في اﻟتقليل إﻟى حد ﻛﺑير من اﻟنفايات
اﻟمتوﻟدة
ﺳيُطلب من اﻟموردين اﺳتخدام أقل قدر من مواد اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف .ﺳيتم طلب
اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ في ﺑراميل قاﺑلﺔ ﻟإلرجاع .وﺳيتم إجراء ترتيﺑات "إعادة
اﻟشراء" مع اﻟموردين اﻟرئيﺳيين ،ﺑحيث يمﻛن إرجاع أي فائض في اﻟمواد
اﻟﻛيميائيﺔ أو في اﻟمواد؛
ﺳتﺳتخدم حاويات قاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟملء ،حيثما أمﻛن ذﻟك ،ﻟجمع اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ،
مثل اﻟنفايات اﻟنفطيﺔ واﻟزيوت اﻟهيدروﻟيﻛيﺔ ،واﻟشحوم اﻟمﺳتخدمﺔ.

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

الموعد
خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء -
اﻟتخطيط
خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء -
اﻟتخطيط
خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء -
اﻟتخطيط
خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء -
اﻟتخطيط
خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء -
اﻟتخطيط
خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء -
اﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء -
اﻟتخطيط
 - CEMPاﻟرصد

فصل تيارات اﻟنفايات ﻟتﺳهيل إعادة اﻟتدوير
مرافق تخزين ﻛافيﺔ ﻟتخزين اﻟنفايات غير اﻟخطرة في مناطق محددة ﻟلحيلوﻟﺔ
دون انتشار اﻟنفايات في جميع أنحاء اﻟموقع
مﺳاحات تخزين ﻛافيﺔ ﻟلنفايات اﻟخطرة في حاويات ﺑحواجز مخزنﺔ في مناطق
تخزين مخصصﺔ مغطاة ذات قواعد محﻛمﺔ وقدرة احتواء ﻛافيﺔ و ُمجهزة
ﺑأدوات منع االنﺳﻛاب
ﺑروتوﻛول اﺳتجاﺑﺔ فوريﺔ ﻟلتﺳرب وخطط ﻟلطوارئ ﻟتفصيل اﻟتنظيف في حاﻟﺔ
أي تﺳرﺑات
إجراءات وقواعد ﻟلتعامل مع اﻟنفايات اﻟخطرة
ﺑرنامج تدريب إﻟزامي ﻟلموظفين ﻟزيادة اﻟوعي ﻟديهم حول ﺑروتوﻛوالت إدارة
اﻟنفايات ،ﺑما في ذﻟك اﻟتعامل اﻟﺳليم واﻟتخزين اﻟﺳليم ﻟلنفايات ،وخطط االﺳتجاﺑﺔ
اﻟطارئﺔ وخطط اﻟطوارئ.

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 – CEMPاﻟتخطيط
 – CEMPاﻟتخطيط
 – CEMPاﻟتدريب
 – CEMPاﻟتدريب
 – CEMPاﻟتدريب
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تخزين اﻟنفايات

يجب أن يتم تخزين فضﻼت اﻟطعام داخل ﺳﻼل أو صناديق معدنيﺔ أو ﺑﻼﺳتيﻛيﺔ
محﻛمﺔ اﻟغلق ،من أجل منع اﻟحشرات/اآلفات من اﻟوصول إﻟيها.
اﻟنفايات خفيفﺔ اﻟوزن ،على ﺳﺑيل اﻟمثال اﻟورق واﻟﻛرتون واﻟﺑﻼﺳتيك :يجب
تخزينها في قادوس محﻛم اﻟغلق مع مشمع/شﺑاك مؤمن ﺑشﻛل ﻛافي ﻟمنع تشتت
أي مواد.
يجب احتواء اﻟنفايات اﻟثقيلﺔ داخل ﺳﻼل مفتوح ،شريطﺔ أن يتم هذا اﻟفصل
ﺑشﻛل فعال ﺑما فيه اﻟﻛفايﺔ ﻹزاﻟﺔ جميع اﻟمواد خفيفﺔ اﻟوزن اﻟتي يمﻛن أن تﻛون
في مهب اﻟريح.
يجب احتواء اﻟنفايات اﻟخطرة داخل حاويات محﻛمﺔ مع احتواء ﻛافي ﻟمنع أي
تﺳرب .ﺳتﻛون حاويات اﻟتخزين ﺑحواجز حيثما يﻛون ذﻟك ضروريًا .ﺳيﻛون
ﻟلقاعدة ذات اﻟحواجز اﻟقدرة على احتواء  ٪110من اﻟحجم اﻟﻛلي ﻟلمواد
اﻟمخزنﺔ .ويجب تخصيص هذه اﻟمنطقﺔ ﺑعيدًا عن أي مصادر ﻟﻼشتعال.
يجب أن تﻛون ﻛافﺔ مناطق اﻟتخزين منظمﺔ تنظي ًما جيدًا ،وأن تُدار اﻟنفايات
ﺑشﻛل مناﺳب من خﻼل فصل اﻟنفايات اﻟخطرة وغير اﻟخطرة .وﺳيتم إجراء
اﻟمزيد من اﻟفصل ﻟلنفايات ضمن ﻛل فئﺔ حﺳب اﻟنوع (اﻟورق واﻟﺑﻼﺳتيك
واﻟمعادن) ،ومن حيث إذا ﻛانت اﻟمواد قاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟتدوير أو غير قاﺑلﺔ ﻹعادة
اﻟتدوير .وﺳيتم فصل مخلفات اﻹنشاء إﻟى مخلفات قاﺑلﺔ ﻟﻼحتراق وغير قاﺑلﺔ
ﻟﻼحتراق ،ويجب إﺑقاء جميع اﻟمواد اﻟقاﺑلﺔ ﻟﻼشتعال ﺑعيدًا عن مصادر االشتعال.
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلقمامﺔ (اﻟنفايات اﻟغذائيﺔ واﻟنفايات اﻟمنزﻟيﺔ) ،ﺳيتم وضع عدد ﻛاف من
اﻟصناديق في جميع أنحاء اﻟموقع حيثما يﺳتهلك عمال اﻹنشاء واﻟموظفين اﻟمواد
اﻟغذائيﺔ .وﺳتُجمع هذه اﻟصناديق ﺑانتظام ويتم نقلها إﻟى منطقﺔ تخزين اﻟنفايات
اﻟرئيﺳيﺔ .وﺳيتم توفير اﻟتدريب اﻟمتواصل فيما يتعلق ﺑإدارة اﻟممتلﻛات وتأمين
اﻟتجهيزات واﻟخدمات ﻟجميع اﻟموظفين ﺑشأن أهميﺔ اﻟحاجﺔ إﻟى تجنب رمي
اﻟنفايات واﻟقمامﺔ.
ﺳيتم وضع عﻼمات تحذير مﻼئمﺔ واضحﺔ على حاويات اﻟنفايات ﻟوصف
محتوياتها ﺑدقﺔ واحتياطات اﻟﺳﻼمﺔ اﻟمفصلﺔ .وﺳتﻛون اﻟعﻼمات ضد اﻟمياه
ومثﺑتﺔ ﺑإحﻛام ومﻛتوﺑﺔ ﺑاﻟلغتين اﻟعرﺑيﺔ واﻹنجليزيﺔ .وحيثما يﻛون ذﻟك ممﻛنًا،
ﺳتﺑقى اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ في حاوياتها األصليﺔ
ﻟن يتم نقل اﻟنفايات اﻟناتجﺔ أثناء عمليﺔ اﻹنشاء خارج اﻟموقع ﻟلتخلص منها إال
عن طريق مقدم خدمات مرخص ﻟه على اﻟنحو اﻟﻼئق .وﺳيتﺑع هذا اﻟمقاول
اﻟﺑروتوﻛوالت اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟضمان تنفيذ ﻛافﺔ عمليات معاﻟجﺔ اﻟنفايات وتصريفها
من اﻟموقع وفقًا ﻟلوائح اﻟﺑيئيﺔ اﻟمقﺑوﻟﺔ .وﺳيتم االحتفاظ ﺑﺳجل ﻟجميع تيارات
اﻟنفايات اﻟناتجﺔ في اﻟموقع ﺑواﺳطﺔ مقاول  .EPCوﺳيﻛون هذا اﻟﺳجل متا ًحا
ﺑﺳهوﻟﺔ ﻹطﻼع اﻟهيئﺔ اﻟعامﺔ ﻟحمايﺔ اﻟﺑيئﺔ أو اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ
ﺳيجري اﻟتدريب اﻟمنتظم ﻟألفراد في اﻟموقع فيما يتعلق ﺑاﻹدارة اﻟﺳليمﺔ ﻟلنفايات
وإجراءات اﻟتعامل مع اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ على فترات منتظمﺔ.

اﻟنفايات اﻟخطرة

تطﺑيق أفضل اﻟممارﺳات واﻹجراءات اﻟمنصوص عليها في اﻟلوائح من أجل
اﻟتعامل اﻟﺳليم وإنشاء مناطق تخزين مؤقتﺔ آمنﺔ ،واﻟتخلص من اﻟنفايات ﺑواﺳطﺔ
اﻟمقاوﻟين اﻟمعتمدين.

9.7.2

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد
مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 – CEMPاﻟتخطيط
 – CEMPاﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

 – CEMPاﻟتخطيط

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
ﻟإلنشاء  -اﻟتخطيط
واﻟتدريب واﻟمراقﺑﺔ

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
ﻟإلنشاء  -اﻟتخطيط
واﻟتدريب واﻟمراقﺑﺔ

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
ﻟإلنشاء  -اﻟتخطيط
واﻟتدريب واﻟمراقﺑﺔ

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
ﻟإلنشاء  -اﻟتخطيط
واﻟتدريب واﻟمراقﺑﺔ

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

خطﺔ
اﻟتدريب

-

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ
ﻟإلنشاء  -اﻟتخطيط
واﻟتدريب واﻟمراقﺑﺔ

CEMP

التشغيل

يمﻛن ﻟلتنفيذ اﻟمناﺳب ﻟضواﺑط وإجراءات معاﻟجﺔ وتخزين ونقل واﻟتخلص من اﻟنفايات أن يحول دون توﻟيد ﻛميات ﻛﺑيرة من اﻟنفايات خﻼل
اﻟعمليﺔ .ومن اﻟمﺳتحﺳن أن يتم تنفيذ اﻟمنع أو اﻟحد من اﻟمصدر ،واﻟذي يليه أﺳاﻟيب إعادة االﺳتخدام وإعادة اﻟتدوير ،في اﻟموقع ﻟلحد من اآلثار
اﻟمتﺑقيﺔ ﻟلنفايات اﻟناتجﺔ عن اﻟمشروع .ويشﻛل االﻟتزام ﺑاﻟتوجيهات واﻟتوصيات اﻟمنصوص عليها في اﻹرشادات اﻟوطنيﺔ وأفضل اﻟممارﺳات
اﻟدوﻟيﺔ أﺳاس إجراءات اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟمﺑينﺔ في هذا اﻟقﺳم.
ﺳيتم وصف هذه اﻟتداﺑير ﺑاﻟﻛامل وتنفيذها من خﻼل خطﺔ مفصلﺔ ﻹدارة اﻟنفايات ُمحددة ﺑاﻟموقع ،ضمن خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلتشغيل
( )OESMPاﻟتي يتم وضعها ﻟلمشروع اﻟمقترح ،شرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ .وﺳتتم إشارة اﻟمزدوجﺔ إﻟى تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة ضمن خطﺔ
إدارة اﻟنفايات ،مع اﻟترﻛيز ﺑشﻛل رئيﺳي على اﻟتعامل اﻟمﻼئم مع ﻛافﺔ اﻟنفايات وتخزينها واﻟفصل ﺑينها ونقلها واﻟتخلص منها ﺑصورة مﻼئمﺔ.
وتﻛون تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟتاﻟيﺔ قاﺑلﺔ ﻟلتطﺑيق خﻼل اﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ:
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جدول  8-9النفايات الصلبة  -تدابير التخفيف واإلدارة للتشغيل
األثر/المصدر
أحجام اﻟنفايات واﻟنفايات
اﻟخطرة

تدابير التخفيف
فصل وتخزين أنواع مختلفﺔ من اﻟنفايات في حاويات منفصلﺔ تحمل
ﺑطاقات ﻟلتصنيف ،ﻟتعزيز إعادة اﺳتخدام و/أو إعادة تدوير اﻟمواد.
اﺳتخدام مواد خام ذات جودة عاﻟيﺔ ﻟلحد من ﻛميات اﻟنفايات اﻟناتجﺔ.
اﻟحد من مواد اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف وطلب ﻛميات ﻛﺑيرة .إذا ﻛان ذﻟك مناﺳﺑًا،
اﻟطلب من اﻟمورد أن ي ُحد من اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف .إعادة تدوير اﻟورق
واﻟمعدن واﻟﺑﻼﺳتيك ومواد اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف.
تنفيذ نظام قيد ﻟﻛميﺔ اﻟنفايات اﻟناتجﺔ في اﻟموقع.
إجراء عمليات تفتيش منتظمﺔ ومراجعﺔ اﻟحﺳاﺑات ورصد تيارات اﻟنفايات
اﻟناتجﺔ ﻟضمان أنه يتم تنفيذ ﻛافﺔ إجراءات اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟﻼزمﺔ.
ﺳيتم جمع اﻟنفايات من اﻟمذيﺑات واﻟزيوت وغيرها من اﻟمواد اﻟخطرة
اﻟمﺳتخدمﺔ في اﻟموقع في مناطق ذات حواجز مناﺳﺑﺔ ومؤمنﺔ ،ﻟيتم
اﺳتخدامها ﻛلما ﻛان ذﻟك ممﻛنًا .تﻛون زيوت اﻟتشحيم اﻟمﺳتعملﺔ مناﺳﺑﺔ
على وجه اﻟخصوص ﻹعادة االﺳتخدام ،ومن اﻟمفهوم أنه يتوفر عدد من
اﻟمرافق اﻟمناﺳﺑﺔ في األردن ،وذﻟك على اﻟرغم من أنه ﻟيس من اﻟمعروف
ما إذا ﻛان أحدها يقع في اﻟمنطقﺔ اﻟمجاورة ﻟموقع اﻟمشروع أم ال .وﺳيتم
جمع هذه اﻟنفايات ونقلها ﺑواﺳطﺔ ناقلين مرخص ﻟهم على اﻟنحو اﻟﻼئق إﻟى
اﻟمواقع اﻟمعتمدة ﻟلتخلص من اﻟنفايات اﻟخطرة ،وذﻟك عندما ال يﻛون إعادة
االﺳتخدام من ضمن اﻟخيارات اﻟممﻛنﺔ.
يجب اﻟحفاظ على تفاصيل اﻟشحنات وﺳجﻼت اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟناتجﺔ في
اﻟمرفق.
ﺳيتم االحتفاظ ﺑﺳجﻼت اﻟتخلص من اﻟنفايات وتفاصيل مواقع اﻟتخلص
منها ،وﺳتﺑقى في اﻟموقع ﻟضمان أن يتم اﻟتخلص من ﻛافﺔ تيارات اﻟنفايات
(غير اﻟخطرة واﻟخطرة) ﺑطريقﺔ مﻼئمﺔ.
ﺳيتم اﻟﺳماح فقط ﻟألفراد اﻟمدرﺑين ﺑاﻟتعامل مع اﻟنفايات اﻟخطرة.

المسؤولية
O&M

الموعد
OEMP
خطﺔ
اﻟتخطيط واﻹدارة

O&M

OEMP
خطﺔ
اﻟتخطيط واﻹدارة

O&M
O&M

 - OEMPاﻟرصد
 - OEMPاﻟرصد

O&M

OEMP
خطﺔ
واﻟتدريب
اﻟتخطيط
واﻟمراقﺑﺔ

O&M

 - OEMPاﻟرصد

O&M

OEMP
خطﺔ
اﻟتخطيط واﻟمراقﺑﺔ

-

O&M

OEMP

-

خطﺔ
اﻟتدريب
OEMP
خطﺔ
واﻟتدريب
اﻟتخطيط
واﻟمراقﺑﺔ
OEMP
خطﺔ
اﻟتخطيط واﻟمراقﺑﺔ

O&M

OEMP
خطﺔ
واﻟتدريب
اﻟتخطيط
واﻟمراقﺑﺔ

تنفيذ تداﺑير منع اﻟتﺳرب واالنﺳﻛاب ،مثل وضع أدﻟﺔ ﻟلتعامل اﻟﺳليم مع
اﻟنفايات واﻟفحص اﻟمنتظم ﻟلحاويات ومناطق اﻟتخزين.

O&M

ﺳيتم تخزين اﻟنفايات اﻟمنزﻟيﺔ اﻟعامﺔ واﻟنفايات اﻟداخليﺔ اﻟناتجﺔ عن موظفي
اﻟمشاريع في اﻟمنطقﺔ اﻟمعينﺔ ﺑوضوح .وﺳيتم تثﺑيت صناديق نفايات
منفصلﺔ تحمل ﺑطاقات وصفيﺔ ومصنفﺔ حﺳب اﻟلون في مواقع مختلفﺔ في
جميع أنحاء موقع اﻟمشروع.
ﺑرنامج تدريب إﻟزامي ﻟلموظفين ﻟزيادة اﻟوعي حول إدارة اﻟنفايات ،ﺑما في
ذﻟك اﻟنفايات اﻟمﻼئمﺔ؛ وﺳيتم إجراء تدريب وتوجيه ﺑشأن اﻟحد من اﻟنفايات
وعزﻟها وممارﺳﺔ اﻹدارة اﻟجيدة ﻟلممتلﻛات واﻟتجهيزات واﻟخدمات ﺑصورة
ﺳليمﺔ في ﺑدايﺔ اﻟعمل وعلى فترات منتظمﺔ.

O&M
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 9.8اآلثار المتبقية

9.8.1

اإلنشاء

عقب تنفيذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟمفصلﺔ أعﻼه وعﺑر اﻟتنفيذ اﻟفعال ﻟإلجراءات واﻟﺑروتوﻛوالت اﻟواردة ضمن خطﺔ إدارة اﻟنفايات ،يتم تقييم
اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ اﻟمحتملﺔ ﻟلنفايات اﻟناتجﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء أدناه.
جدول  9-9النفايات الصلبة  -اآلثار المتبقية  -مرحلة اإلنشاء
التخفيف

األثر

الحجم

المستق ِّبل

درجة الحساسية

خطورة األثر

اﻟنفايات غير
اﻟخطرة

ﻛﺑير

اﻟمﻛب

عاﻟيﺔ

ﻛﺑير

نعم

اﻟنفايات اﻟخطرة

متوﺳط

اﻟمﻛب
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ

عاﻟيﺔ
متوﺳطﺔ

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير
متوﺳط

نعم
نعم

التأثيرات
المتبقية
من طفيف إﻟى
معتدل
طفيف
طفيف
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9.8.2

التشغيل

عقب تنفيذ تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة اﻟمفصلﺔ أعﻼه ،من اﻟمرجح أن تﻛون اآلثار اﻟمتﺑقيﺔ ﻟلمشروع على اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ اﻟمحليﺔ ﻟلتعامل مع اﻟنفايات
وقدرات اﻟمﻛﺑَّات وصحﺔ اﻹنﺳان واﻟﺑيئﺔ ذات خطورة ﺳلﺑيﺔ إما أن تﻛون ضئيلﺔ أو ال تُذﻛر.
جدول  10-9النفايات الصلبة  -اآلثار المتبقية  -مرحلة التشغيل
األثر
اﻟنفايات غير
اﻟخطرة
اﻟنفايات اﻟخطرة

الحجم

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

خطورة األثر المتبقي

طفيف

اﻟمﻛب

عاﻟيﺔ

من طفيف إﻟى معتدل

نعم

طفيف

طفيف

اﻟمﻛب
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ

عاﻟيﺔ
متوﺳطﺔ

من طفيف إﻟى معتدل
طفيف

نعم
نعم

طفيف
ضئيل
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 10المحافظة على التنوع البيولوجي
 10.1مقدمة
ينظر هذا اﻟفصل في ﺑيئﺔ خط األﺳاس داخل حدود موقع محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ ،ﺑما في ذﻟك مناطق اﻟتطوير اﻟمقترحﺔ اﻟتي
ﺳيتم إنشاء محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟجديدة عليها .ﻛما تم تحديد أقرب اﻟمواقع اﻟمخصصﺔ ﻟقيمﺔ اﻟمحافظﺔ على اﻟطﺑيعﺔ في محافظﺔ اﻟزرقاء
ﻟتقييم اآلثار اﻟمحتملﺔ على اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي ﻟﻛل من مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل ﻟلمشروع .وعند االقتضاء ،تُقترح تداﺑير اﻟتخفيف واﻹدارة من
أجل تقليل أو تجنب اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ وﻟتعزيز اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي في اﻟموقع حيثما أمﻛن.
نظرا ﻟلترﺑﺔ واألرضيﺔ اﻟمقلقلﺔ ﺑشدة واﻟخضرة اﻟقليلﺔ اﻟمتناثرة واﻟتنوع
وعلى اﻟرغم من أن موقع اﻟمشروع يعتﺑر ذي قيمﺔ ﺑيئيﺔ منخفضﺔ نﺳﺑيًا،
ً
اﻟضئيل في اﻟموائل ،داخل ﺑيئﺔ صناعيﺔ ،إال إنه من اﻟحﻛمﺔ اﻟتأﻛد من وجود اﻟموائل واألنواع اﻟنﺑاتيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ،وﻛذﻟك اﻟحيوانات اﻟتي ﻟوحظت أو
رﺑما يتوقع وجودها في هذه اﻟمنطقﺔ.
تأثيرا على أي منطقﺔ معينﺔ تﺑعُد أﻛثر من  70ﻛم من شرق اﻟموقع .وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،ثمﺔ رافد صغير
وﻟيس من اﻟمتوقع أن يﻛون ﻟلمشروع
ً
ﻟلغايﺔ من نهر اﻟزرقاء ،واﻟذي يتدفق متاخ ًما ﻟحدود اﻟموقع (على اﻟجزء اﻟخارجي من اﻟجدار) ،يتﺳم حاﻟيًا ﺑنوعيﺔ رديئﺔ ،حيث تأثر ﺑاﻟمياه اﻟعادمﺔ
من مرافق اﻟمنﺑع ،ﺑما في ذﻟك مصنع ﻟلصلب وجريان ﺳطحي ﻟلطرق وفيضانات اﻟمياه اﻟعادمﺔ من اﻟشﺑﻛﺔ اﻟمجاورة.

 10.2المنهجية
وقد تم تقييم اﻟﺑيئﺔ األرضيﺔ ﻟموقع اﻟمشروع وﻟلمناطق اﻟحﺳاﺳﺔ اﻟمتنوعﺔ ﺑيوﻟوجيًا في اﻟمنطقﺔ من خﻼل اﻟجمع ﺑين اﻟدراﺳﺔ اﻟنظريﺔ ومﻼحظات
اﻟمﺳح اﻟميداني.
شملت اﻟدراﺳات اﻟنظريﺔ ﻟلمنطقﺔ مراجعﺔ ﻟﺑيانات مﺳح ﺑيئي مﺳتقاة من مﺳح ميداني ومراجعﺔ اﻟدراﺳات اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟتي أ ُجريت على اﻟموائل
واﻟحيوانات في منطقﺔ اﻟزرقاء ،إﻟى جانب اﻟتحقق من خﻼل اﻟقائمﺔ اﻟحمراء ﻟﻼتحاد اﻟدوﻟي ﻟحفظ اﻟطﺑيعﺔ فيما يتعلق ﺑأي نوع من األنواع اﻟمهددة
ﺑاالنقراض أو اﻟتي تقترب من ذﻟك في اﻟمنطقﺔ.


تم إجراء مﺳح ﺑيئي ﺳريع ﻟموقع اﻟمشروع في  16/15مارس  ،2016من أجل تﺳجيل اﻟنﺑاتات واﻟحيوانات األﺳاﺳيﺔ .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى
ذﻟك ،فقد تم تﻛوين مﻼحظات عامﺔ على أﺳاس اﻟموقع خﻼل مختلف زيارات اﻟموقع عﺑر اﻟﺳنوات اﻟـ  4اﻟماضيﺔ .وتم فحص اﻟنﺑاتات
واﻟحيوانات وأي مﺳارات مرئيﺔ ﻟلحيوانات .وقد مثَّل اﻟمﺳح ﻟمحﺔ من اﻟوضع اﻟﺑيئي في اﻟموقع .وعلى اﻟرغم من ذﻟك ،ﻟم تﻛن اﻟدراﺳﺔ
اﻟموﺳميﺔ اﻟﻛاملﺔ عمليﺔ ،فمﺳتوى اﻟتنميﺔ اﻟتجاريﺔ واﻟصناعيﺔ واﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمحيطﺔ ﺑاﻟموقع واﻟحجم اﻟصغير نﺳﺑيًا ﻟمنطقﺔ اﻟمشروع من
شأنه أن يحد من فرصﺔ وجود موائل اﻟطﺑيعيﺔ واﻟنﺑاتات واﻟحيوانات على مدار اﻟﺳنﺔ .وقد تم تﺳجيل مشاهدات اﻟطيور واﻟمشاهدات
نظرا ﻟلطﺑيعﺔ اﻟمضطرﺑﺔ ﻟلموائل.
اﻟعرضيﺔ ﻟﻼفقاريات .وﻟم يجر أي محاصرة أو أخذ عينات ً

 10.3اللوائح والمعايير المعمول بها
اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
اﻟتشريع اﻟوطني اﻟمعمول ﺑه ،واﻟذي ينص على اﻟمتطلﺑات اﻟﻼزمﺔ ﻟحمايﺔ وحفظ وإدارة اﻟﺑيئﺔ اﻹيﻛوﻟوجيﺔ ،ﺑما في ذﻟك اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي
واﻟحيوانات واﻟنﺑاتات ،هو على اﻟنحو اﻟتاﻟي:
 وزارة اﻟﺑيئﺔ:
 قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006 وزارة اﻟزراعﺔ
 قانون اﻟزراعﺔ رقم  44ﻟعام 2002 نظام تصنيف اﻟطيور واﻟحيوانات اﻟﺑريﺔ اﻟمحظور صيدها رقم  43ﻟعام 2008تأﺳﺳت اﻟجمعيﺔ اﻟملﻛيﺔ ﻟحمايﺔ اﻟطﺑيعﺔ ( )RSCNعام  ،1966وﻛانت أول منظمﺔ غير رﺑحيﺔ تُعنى ﺑاﻟتعامل مع حفظ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي.
واﻟجمعيﺔ اﻟملﻛيﺔ ﻟحمايﺔ اﻟطﺑيعﺔ مﺳؤوﻟﺔ عن إنفاذ قوانين حفظ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي واﻟحياة اﻟﺑريﺔ وتنفيذ االتفاقيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺑشأن اﻟتجارة اﻟدوﻟيﺔ في
األنواع اﻟمهددة ﺑاالنقراض ( )CITESوإدارة اﻟمحميات اﻟطﺑيعيﺔ في األردن.
متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻟإلنشاء واﻟتعمير ()EBRD
ويحدد متطلب األداء رقم  6ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻹنشاء واﻟتنميﺔ ﺑشأن حفظ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي واﻹدارة اﻟمﺳتدامﺔ ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ اﻟحيﺔ
اﻟمتطلﺑات اﻟعامﺔ ﻟحفظ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي واﻹدارة اﻟمﺳتدامﺔ ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ اﻟحيﺔ ،ويغطي ذﻟك جوانب مثل تقييم اﻟقضايا واآلثار اﻟواقعﺔ على
اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي.
وحيثما ينطﺑق ذﻟك ،ﺳيعتزم اﻟمشروع اتﺑاع األهداف اﻟتي حددتها اﺳتراتيجيﺔ اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي اﻟخاصﺔ ﺑاالتحاد األوروﺑي ،ﺑما في ذﻟك األمر
اﻟتوجيهي ﺑشأن اﻟموائل  ،92/43 /EECواألمر اﻟتوجيهي ﺑشأن اﻟطيور  2009/147/ECوالئحﺔ االتحاد األوروﺑي  1143/2014ﺑشأن
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األنواع اﻟغريﺑﺔ اﻟغازيﺔ .ومع ذﻟك ،تُجدر اﻹشارة هنا إﻟى أنه من غير اﻟمرجح تعزيز اﻟمشروع ﻟألهداف ،وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺑيئيﺔ اﻟقائمﺔ في
موقع اﻟمشروع.
متطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
وﺳيتم إجراء تقييم ﻟآلثار اﻟواقعﺔ على اﻟﺑيئﺔ األرضيﺔ مع األخذ اﻟواجب في االعتﺑار ﻟمعيار األداء رقم  6ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺑشأن حفظ
اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي واﻹدارة اﻟمﺳتدامﺔ ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ ،واﻟذي يحدد متطلﺑات حمايﺔ وصون اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي واﻟحفاظ على خدمات اﻟنظم
اﻹيﻛوﻟوجيﺔ واﻹدارة اﻟمﺳتدامﺔ ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ اﻟحيﺔ.

 10.4خط األساس
 10.4.1الصعيد الوطني واإلقليمي
صا ﻟحمايﺔ اﻟطﺑيعﺔ في األردن (يُرجى اﻟرجوع إﻟى  ،)ProtectedPlanet.orgﺑما في ذﻟك  13محميﺔ طﺑيعيﺔ ،و10
هناك  30موقعًا مخص ً
مناطق حفظ خاصﺔ ( ،)SCAsومحميتين في اﻟمحيط اﻟحيوي تاﺑعتين ﻟليونﺳﻛو وغيرها اﻟﻛثير مثل محميﺔ غاﺑات ومناطق رطﺑﺔ خاضعﺔ التفاقيﺔ
رامﺳار .وداخل حدود محافظﺔ اﻟزرقاء ،تقع اﻟمواقع األقرب في محميﺔ األزرق اﻟمائيﺔ ومحميﺔ اﻟشومري ﻟألحياء اﻟﺑريﺔ على ﺑعد حواﻟي  70ﻛم
من شرق اﻟموقع اﻟخاص ﺑمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ .وتشمل مواقع اﻟحفظ اﻟعديدة األخرى ناحيﺔ اﻟشمال اﻟغرﺑي من موقع اﻟمشروع
محميﺔ غاﺑات دﺑين ومنطقﺔ اﻟحفظ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟخيوف ،ويﺑعُد ﻛﻼهما حواﻟي  30ﻛم عن اﻟموقع.
تظهر اﻟمواقع اﻟـ  4األقرب في اﻟشﻛل اﻟمﺑين أدناه .وال توجد مناطق محميﺔ أو معينﺔ على ﺑُعد أو في نطاق  30ﻛم من اﻟموقع.
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الشكل 1-10مناطق حفظ التنوع الحيوي المحمية

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
تقع محمية غابات دبين ناحيﺔ اﻟجنوب مﺑاشرة ً من موقع جرش اﻟروماني ،وتغطي مﺳاحﺔ  8.5ﻛيلو متر مرﺑع من اﻟتﻼل اﻟمغطاة ﺑموائل
اﻟصنوﺑر واﻟﺑلوط .وقد تم حمايﺔ اﻟمنطقﺔ ﺑاعتﺑارها محميﺔ طﺑيعيﺔ في عام  2004في إطار مﺑادرة من اﻟجمعيﺔ اﻟملﻛيﺔ ﻟحمايﺔ اﻟطﺑيعﺔ
( .)RSCNوتحتوي محميﺔ اﻟغاﺑات على أحد آخر اﻟنماذج اﻟمتﺑقيﺔ ﻟغاﺑات اﻟصنوﺑر واﻟﺑلوط في اﻟشرق األوﺳط .وتختلف أنواع األشجار في
اﻟمحميﺔ من حيث ارتفاعها؛ فاﻟصنوﺑر اﻟحلﺑي يقطن االرتفاعات اﻟمنخفضﺔ ،غاﺑﺔ اﻟصنوﺑر واﻟﺑلوط اﻟمختلطﺔ (اﻟتي تضم اﻟصنوﺑر اﻟحلﺑي واﻟﺑلوط
اﻟفلﺳطيني).
محمية األزرق المائية هي محميﺔ طﺑيعيﺔ تقع على ﺑُعد  70ﻛم ناحيﺔ اﻟشرق من مدينﺔ اﻟزرقاء .وتُعد واحﺔ ﻟلطيور اﻟمهاجرة ،فقد تم تأﺳيس
ﻛيلومترا مرﺑعًا .وقد جفت اﻟيناﺑيع اﻟطﺑيعيﺔ في عام  ،1992مما حدا ﺑمعظم اﻟطيور
محميﺔ األزرق في عام  ،1978وتغطي مﺳاحتها 12
ً
اﻟمهاجرة إﻟى هجر اﻟمنطقﺔ .ويجري اﻟحفاظ اﻟيوم على اﻟيناﺑيع االصطناعيﺔ من اجل اﻹﺑقاء على اﻟموقع ﻛوجهﺔ ﺳياحيﺔ.
تأتي اﻟطيور اﻟمهاجرة من األناضول واﻟدول االﺳﻛندنافيﺔ وﺳيﺑيريا وأفريقيا .وقد أﺳفرت االﺳتعادة اﻟجزئيﺔ ﻟألراضي اﻟرطﺑﺔ عن عودة اﻟعديد من
األنواع اﻟمهاجرة ،مثل اﻟقﺑرة اﻟهدهديﺔ وهازجﺔ ﺳيتي واﻟعصفور اﻟوردي اﻟصحراوي ومرزة اﻟمﺳتنقعات .وتشمل األنواع اﻟمهاجرة اﻟمﺳجلﺔ اﻟـ
 280في األزرق اﻟدريجﺔ اﻟشرﺳﺔ أو اﻟحجواﻟﺔ واﻟن َّﻛات واﻟدريجﺔ اﻟصغيرة ورﺳول اﻟغيث اﻟمطوق .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يتوقف اﻟعديد من اﻟطيور
اﻟجارحﺔ في األزرق ،مثل حوام اﻟنحل األوروﺑي وأﺑو شودة.

موائل المستجمعات المائية (غير معينة)
حوض نهر الزرقاء – يُعد هذا اﻟنهر ثاﻟث أﻛﺑر نهر في اﻟمنطقﺔ من حيث اﻟتصريف اﻟﺳنوي ،ﻛما أن مياهه تُﺳتخدم على نطاق واﺳع في إمدادات
اﻟﺑلديﺔ من اﻟمياه واﻟري وفي االحتياجات اﻟصناعيﺔ .وقد تأثر اﻟرافد اﻟصغير اﻟمجاور ﻟموقع محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين ﺑشدة نتيجﺔً ﻟألنشطﺔ
اﻟصناعيﺔ واﻟتجاريﺔ ،وﻛذﻟك نتيجﺔ ﻟلطريق اﻟتي تمر عﺑر اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ في اﻟزرقاء .وتحد أﻛوام اﻟصخور واﻟﺳطح األرضي اﻟمقلقل على
جانب اﻟنهر أو اﻟضفﺔ وﻛذﻟك منﺳوب اﻟماء اﻟمنخفض من فرصﺔ وجود طيور األراضي اﻟرطﺑﺔ أو األﺳماك أو اﻟزواحف واﻟﺑرمائيات .وﻟن يحظى
تعزيز اﻟموائل ﺳوى ﺑاﺳتفادة محدودة إﻟى أن يتم اﻟتحﻛم في اآلثار اﻟواقعﺔ على نوعيﺔ اﻟمياه.

 10.4.2موقع مشروع محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية
ﺳيتم تأﺳيس مﺑنى محطﺔ اﻟطاقﺔ اﻟمقترحﺔ على أرض جرداء مفتوحﺔ في غاﻟﺑها ذات قطاعات ضيقﺔ من اﻟنﺑاتات اﻟتي تجنﺑت االضطراﺑات
اﻟمتﻛررة .وتنتشر مﺳتنقعات ﻟﺳان اﻟحمل اﻟﺑضوي (ﻟقمﺔ اﻟنعجﺔ) في اﻟمناطق اﻟمفتوحﺔ .ويُعد ذﻟك أحد األنواع اﻟعديدة اﻟموجودة في اﻟموقع ،واﻟتي
تنمو في اﻟترﺑﺔ اﻟتي تتﺳم ﺑرواﺳب غنيﺔ ﺑاﻟحديد ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى أنواع األعشاب واﻟحشائش اﻟشائعﺔ ،ﻛما تتمتع هذه اﻟمنطقﺔ ﺑاﻟعديد من شجيرات
األثل اﻟعرﺑي اﻟذي ينمو ﺑاﻟقرب من األناﺑيب حيث ﻟم تتعرض األرض أليﺔ اضطراﺑات .واﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي ﻟلنﺑاتات منخفض نﺳﺑيًا في هذه
اﻟمنطقﺔ إﻟى جانب شواهد أو مشاهد ضئيلﺔ ﻟلطيور أو اﻟﺳحاﻟي .وﻛان نوع اﻟثدييات اﻟوحيد اﻟذي شوهد في هذه اﻟمنطقﺔ هو اﻟﻛلب اﻟوحشي.
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لوحة  1-10منطقة رئيسية من مناطق الموقع التي بها نباتات بسيطة .لسان حمل بيضوي على أرض جرداء

ً
وخاصة األعشاب ،في أنحاء موقع محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية ،على النحو المعتاد مع
تم تحديد أكثر من  25نوعًا من النباتات،
األراضي المضطربة والمزروعة ،بما في ذلك المسك والرقمة واألنواع الخبازية ،وأنواع األربيان ،وأنواع السراغة وأنواع الحماض أو الكربل،
وجنس السرمقوالسمارة أو الشلوى كأمثلة على ذلك .ولم تشمل األنواع المعروفة عادة أي نوع من األنواع المهددة باالنقراض أو التي في
حالة تقترب من ذلك طبقًا لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة .وشملت المناطق الخضراء القائمة أنواعًا غير وطنية مثل األوكالبتوس وأنواع
الزيتون.
لوحة  2-10مثال على شجيرات األثل العربي وعرض عن قرب

ﺳيتم تعيين موضع موقع مﻛثفات تﺑريد اﻟهواء على أرض جرداء مفتوحﺔ ﺑها أنواع قليلﺔ من اﻟعشب ،وذﻟك على اﻟرغم من أنه قد شوهدت حشرات
شائعﺔ ،مثل اﻟجراد في هذا اﻟموقع .وعلى اﻟجانب اﻟمتاخم ﻟلطريق ،دعم اﻟﺳد اﻟحاد ﺑعض األنواع اﻟقليلﺔ ﺑاﺳتثناء نﺑات متﻛيف جيدًا (اﻟنورادة
اﻟمفترشﺔ ) ،واﻟذي يﺑدو أنه األﻛثر تﻛيفًا فيما يتعلق ﺑهذا اﻟنوع من اﻟموائل اﻟجافﺔ وقلما يوجد ما ينافﺳه على اﻟﺳد .ويُعد ذﻟك أحد األمثلﺔ اﻟقليلﺔ
على اﻟموائل اﻟﻛائنﺔ داخل موقع محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ،واﻟتي من اﻟمرجح أنها ظلت دون اضطراﺑات ﻟعدة عقود ،وﺑاﻟتاﻟي قد
تشمل ﺑعض األنواع اﻟمﻛيفﺔ مع هذه اﻟموائل تحديدًا.
لوحة  3-10يبين الموقع الخاص بمكثفات تبريد الهواء أيضًا أرض جرداء وحشرات .أرض السدود غير المضطربة مع أنواع متكيفة
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تتمتع عمو ًما منطقﺔ اﻟموقع اﻟتي تم تعيينها ﻟصهاريج اﻟتخزين ﺑقدر أﻛﺑر من اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي ﻟلنﺑاتات مقارنﺔً ﺑاﻟمواقع األخرى داخل موقع محطﺔ
توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ،ومع ذﻟك فهذه عادة ما تﻛون األنواع اﻟشائعﺔ اﻟتي تُعد من ﺳمات األراضي اﻟمضطرﺑﺔ .وتشمل اﻟنﺑاتات أيضًا
أمثلﺔ على األنواع اﻟهارﺑﺔ من اﻟزراعﺔ مثل عشب اﻟجرجير .وﻛانت األنواع اﻟشائعﺔ األخرى في هذا اﻟموقع هي فصيلﺔ اﻟجثجاث ،و اﻟﺑرﻛعان
واألنواع اﻟعرضيﺔ من اﻟنﺑاتات اﻟشائﻛﺔ اﻟلﺳان غليظ اﻟرأس.
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لوحة  4-10غطاء نباتي أكبر في الموقع المخصص للصهاريج .فصيلة الجثجاث.

لوحة  5-10الجرجير و اللسان غليظ الرأس

لوحة  6-10شيخة رمادية تنمو بالقرب من الطريق داخل موقع الحسين

اﻟشيخﺔ اﻟرماديﺔ اﻟﺳنويﺔ تنمو إﻟى جانب حواجز اﻟﺳﻼمﺔ ،مما يوفر موائل غنيﺔ ﺑاﻟحديد
وقد ﺳﺑق اﺳتخدام مﺳاحﺔ األرض اﻟمخصصﺔ ﻟﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخر ﻛمشتل ،على اﻟرغم من أن جزء ﻛﺑير من اﻟموقع أصﺑح اآلن أرض ﺑور مضطرﺑﺔ.
وﻛانت األشجار تتأﻟف في األﺳاس من أنواع اﻟصنوﺑر ،ﺑما في ذﻟك اﻟشجيرات اﻟمزروعﺔ حديثًا واألشجار شﺑه اﻟناضجﺔ .وﻛانت اﻟﺑقع اﻟميتﺔ في
األطراف واضحﺔ ﺑين األنواع دائمﺔ اﻟخضرة ﺑﺳﺑب نقص اﻟمياه .وﻛان من اﻟمﻼحظ ﺑاﻟرغم من ذﻟك أن هذا اﻟموقع قد دعم مجموعﺔ واﺳعﺔ من
اﻟحشرات ﺑما في ذﻟك اﻟفراشات واﻟخنافس واﻟجنادب واﻟيﺳروع وما إﻟى ذﻟك .وشملت اﻟنﺑاتات األنواع اﻟهارﺑﺔ من اﻟحدائق مثل اﻟجرجير و
اﻟﺑﻛوريﺔ (اﻟمخمليﺔ) جنﺑًا إﻟى جنب مع اﻟعديد من أنواع اﻟخﺑازيﺔ.
لوحة  7-10الجرجير – نوع هارب محتمل من الزراعة
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لوحة  8-10قيصوب ينمو عند قاعدة التالل تحت مزرعة الصهاريج القائمة
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لوحة 9-10صنوبريات ناضجة بالقرب من حدود الموقع الشمالية الغربية وشجيرات صنوبرية في مشتل أشجار

مصدرا قي ًما من حيث األشجار اﻟتي موطنها األصلي هو األردن أو اﻟتي
تمثل األنواع اﻟصنوﺑريﺔ اﻟمزروعﺔ في موقع ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخر اﻟمقترحﺔ
ً
صادف وقوعها في اﻹقليم .وفي مﻛان آخر في اﻟموقع ،ﻛانت هناك أمثلﺔ قليلﺔ على األشجار األصليﺔ ﺑخﻼف األثل اﻟعرﺑي ،اﻟذي شوهد في مﻛان
واحد.
لوحة  1-10أنواع النباتات في الموقع  -حالة الحفظ الخاصة باالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
النبات  -اسم النوع

ﻟﺳان اﻟحمل اﻟﺑيضوي
األثل اﻟعرﺑي
اﻟجرجير
عشﺑﺔ اﻟﺑرﻛعان
اﻟلﺳان غليظ اﻟرأس
اﻟشيخﺔ اﻟرماديﺔ
اﻟقيصوب
األنواع:

حالة الحفظ الخاصة باالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
ﻟم يتم تقييمه
ﻟم يتم تقييمه
ﻟم يتم تقييمه
ﻟم يتم تقييمه
ﻟم يتم تقييمه
ﻟم يتم تقييمه
أقل اهتما ًما

فصائل اﻟمﺳك واألرﺑيان اﻟﺳراغﺔ أو اﻟخفيﺔ واﻟرقمﺔ واﻟحماض واﻟﺳرمق واألوﻛاﻟﺑتوس واﻟزيتون
واﻟنورادة اﻟمفترشﺔ واﻟجثجاث واﻟﺳمارة أو اﻟشلوى واﻟﺑﻛوريﺔ

يشمل اﻟموقع عددًا محدودًا من اﻟموائل غير اﻟمضطرﺑﺔ اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟلثدييات أو اﻟزواحف اﻟصغيرة .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،فإن اﻟموقع منفصل إﻟى حد
نظرا ﻟوجود اﻟجدار اﻟفاصل في محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ .ومع ذﻟك ،تم تﺳجيل نوع واحد من
ﻛﺑير عن اﻟموائل اﻟخارجيﺔ
ً
اﻟﺳحاﻟي خﻼل زيارة ﻟلموقع في عام  ،2012وﻛانت قاضي اﻟجﺑل اﻟﺑاهت (فصيلﺔ  ) Agamadaeعلى اﻟمنحدرات اﻟجافﺔ اﻟمﻛشوفﺔ تحت
محطﺔ اﻟمفاتيح اﻟقائمﺔ.
وﻟم يُﻼحظ خﻼل اﻟزيارات اﻟميدانيﺔ اﻟمتﻛررة أي زواحف أو ثدييات صغيرة أخرى.

 10.5المستقبالت الحساسة
يوضح اﻟجدول أدناه اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحددة فيما يتعلق ﺑاﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي ،فضﻼً عن اﻟحﺳاﺳيﺔ اﻟثاﺑتﺔ ﻟهذه اﻟمﺳتقﺑﻼت
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جدول  2-10البيئة  -المستقبل  -الحساسية
المستق ِّبل

درجة الحساسية

اﻟنﺑاتات (في اﻟموقع)

منخفضﺔ

اﻟحيوانات (في اﻟموقع)

منخفضﺔ

األسباب
اﻟموقع عﺑارة عن أرض مصانع مهجورة ،وعادة ما تتعرض غاﻟﺑيﺔ اﻟمنطقﺔ الضطراﺑات
جراء األنشطﺔ اﻟمؤقتﺔ ﻹدارة اﻟنفايات ،مثل إخﻼء األرض .وتقتصر اﻟمظاهر اﻟﺑيئيﺔ
ﻟلموقع على ﺑعض األنواع اﻟنﺑاتيﺔ اﻟقاﺳيﺔ واﻟحيوانات االنتهازيﺔ واﻟقاﺑلﺔ ﻟلتﻛيف إﻟى حد
ﻛﺑير.
وقد زرعت اﻟمنطقﺔ اﻟمقترحﺔ ﻟﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخر ﺑمجموعﺔ متنوعﺔ من األنواع اﻟصنوﺑريﺔ.

 10.6أهمية اآلثار
 10.6.1اإلنشاء
أظهر مﺳح خط األﺳاس أن اﻟموقع يتﺳم ﺑتنوع ﺑيوﻟوجي محدود ،مع وجود نﺑاتات وحشرات رئيﺳيﺔ منتشرة ﺑصورة أﻛﺑر في منطقﺔ ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخر
وموقع صهاريج اﻟتخزين .وﺳتﺳتلزم اﻟمتطلﺑات اﻟﻼزمﺔ ﻟتصميم وتخطيط اﻟمحطﺔ اﻟقيام ﺑإخﻼء اﻟموقع من اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ ،على اﻟرغم من أنه
ينﺑغي االحتفاظ ﺑها في أﻛوام ﻟلحفاظ على موارد اﻟﺑذور في اﻟموقع .وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،ﺳيتم االحتفاظ ﺑاألشجار واﻟشجيرات اﻟصنوﺑريﺔ في
اﻟموقع (على طول حدود اﻟموقع) أو نقلها إﻟى موقع مماثل ﻟحدود اﻟموقع.
إضافﺔ إﻟى االضطراﺑات اﻟقائمﺔ ﺑاﻟموقع ،فقد يحد إزاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ ﻟتﺳويﺔ وتدريج اﻟموقع من مصرف اﻟﺑذور ﻟلنمو في اﻟمﺳتقﺑل .ومن اﻟمرجح أنه
ﺳيحدث اﻟنمو من جديد إﻟى حد ما في اﻟمناطق اﻟتي تﻛون أرضها غير متطورة ،وينﺑغي أن يشجع اﻟحفاظ على اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ في اﻟموقع على
حدوث ذﻟك.
وﺳينتج عن اﻟمعدات واآلالت اﻟمﺳتخدمﺔ في اﻟموقع ﻛميات ﻛﺑيرة نﺳﺑيًا من اﻟضوضاء ،واﻟتي يمﻛن أن تقلق اﻟحيوانات في نطاق اﻟمنطقﺔ
اﻟمجاورة ،وذﻟك على اﻟرغم من قلﺔ اﻟحيوانات اﻟتي تم تحديدها في اﻟموقع ،ويمﻛن تقدير ذﻟك ﺑأنه تأثير دائم ذي خطورة ﺳلﺑيﺔ طفيفﺔ.
جدول  3-10البيئة  -مقدار آثار اإلنشاء
األثر

الحجم

اﻟفقدان اﻟمﺑاشر ﻟلموائل
(في اﻟموقع)

ضئيل

فقدان مصرف اﻟﺑذور

طفيف

أثر اﻟضوضاء على
اﻟحيوانات

ضئيل

األسباب
ﺳتﺳتلزم اﻟمتطلﺑات اﻟﻼزمﺔ ﻟتصميم وتخطيط اﻟمحطﺔ إخﻼء اﻟموقع ،األمر اﻟذي ﺳيؤدي إﻟى
اضطراب أي من اﻟحيوانات واﻟنﺑاتات اﻟمتﺑقيﺔ في اﻟموقع .وأظهر مﺳح خط األﺳاس أن اﻟموقع
واﻟمناطق اﻟمحيطﺔ ﺑه تتﺳم ﺑتنوع ﺑيوﻟوجي ضئيل وأنها ﻟيﺳت حﺳاﺳﺔ.
ﺳيؤدي إخﻼء اﻟموقع وتحريك األرض إﻟى تغيير تنوع وﻛثافﺔ اﻟﺑذور في اﻟترﺑﺔ .ﻛما ﺳتحد إزاﻟﺔ
اﻟغطاء اﻟنﺑاتي من إعادة ترﺳب اﻟﺑذور اﻟجديدة ،وﺳيحول انضغاط اﻟترﺑﺔ دون إعادة نمو أي ﺑذور
متﺑقيﺔ في اﻟموقع.
قد ينتج عن اﻟمعدات واآلالت اﻟمﺳتخدمﺔ في اﻟموقع ﻛميات ﻛﺑيرة من اﻟضوضاء ،ما قد يؤدي إﻟى
تعﻛير صفو اﻟحيوانات في اﻟمنطقﺔ اﻟمجاورة .ومع ذﻟك ،فإن عدم وجود مﻛونات مرئيﺔ ﺑاﻟعين
محددة في اﻟموقع ،وﻛذﻟك االﺳتخدام اﻟصناعي واﻟﺳﻛني ﻟألراضي اﻟمجاورة وإنشاء اﻟمشروع ،قد
يحد من وجود اﻟحيوانات.

جدول  4-10البيئة  -خطورة آثار اإلنشاء
المستقبِّل
اﻟنﺑاتات (في اﻟموقع)
اﻟحيوانات (في اﻟموقع)
اﻟنﺑاتات (في اﻟموقع)

درجة الحساسية
منخفضﺔ
منخفضﺔ
منخفضﺔ

خطورة األثر
ضئيلﺔ أو طفيفﺔ
ضئيلﺔ أو طفيفﺔ
ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

األثر

الحجم

اﻟفقدان اﻟمﺑاشر ﻟلموائل

ضئيل

فقدان مصرف اﻟﺑذور
أثر اﻟضوضاء على
اﻟحيوانات

طفيف
ضئيل

اﻟحيوانات (في اﻟموقع)

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

 10.6.2التشغيل
ونظرا ﻟإلنشاء اﻟمحتمل على أرض معﺑدة وﺳطح مﺳتو ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟغاﻟﺑيﺔ اﻟموقع اﻟمقترح ،فمن اﻟمتوقع أن تﻛون اﻟتأثيرات خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل على
ً
أي غطاء نﺑاتي في اﻟموقع ضئيلﺔ ﻟلغايﺔ .وعلى هذا اﻟنحو ،فإن األنشطﺔ اﻟوحيدة اﻟتي يمﻛن أن تؤثر ﺳلﺑًا على اﻟﺑيئﺔ في اﻟموقع ﺳتﻛون من خﻼل
اﻟتداﺑير غير اﻟمﺑاشرة ،اﻟمتعلقﺔ ﺑممارﺳات ﺳوء اﻹدارة في أي مناطق خضراء معينﺔ؛ أو ﺑأنواع اﻟحيوانات اﻟتي تقطن في/تﺳتخدم هذه اﻟمناطق.
ﺳيتم إجراء تخطيط محدد ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمناطق اﻟخضراء في موقع اﻟمشروع .وﻟم يتم في هذه اﻟمرحلﺔ تفصيل مدى شمول ما يتعلق ﺑاﻟمناطق اﻟخضراء
واﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ وأي األنواع منها على وجه اﻟتحديد.
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يمﻛن أن يؤدي عدم وجود مﺳاحات ﻛافيﺔ ﻟلتخزين وقصور اﻟتعامل مع اﻟمواد اﻟخطرة واﻟتصميم واﻟتخزين غير اﻟمﻼئمين ﻟلنفايات إﻟى تلوث
اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ وجذب اآلفات وانتشار األمراض .ﻛما يمﻛن أن تنجذب اﻟحشرات إﻟى اﻟموقع جراء تراﻛم اﻟنفايات (وخاصﺔ اﻟنفايات اﻟغذائيﺔ
اﻟمحليﺔ) ،إذا ﻟم يتم تخزينها واﻟتخلص منها على اﻟنحو اﻟﻼئق.
حيثما يتم تطﺑيقها على اﻟمناطق اﻟخضراء ،فإن اﺳتخدام اﻟمواد اﻟمضافﺔ ،مثل اﻟمﺑيدات غير اﻟعضويﺔ واﻟمﺑيدات اﻟحشريﺔ واألﺳمدة ،يُحتمل أن
يؤثر على اﻟمياه اﻟجوفيﺔ عﺑر جريان ﺳطحي ،ورﺑما يﻛون ﺳا ًما ﻟلطيور ،ﻛما قد يؤثر أيضًا على اﻟنﺑاتات اﻟمحليﺔ ،وﺑاﻟتاﻟي زيادة احتماﻟيﺔ تﺳمم
أنواع غير مﺳتهدفﺔ .وقد يؤدي ذﻟك إﻟى حدوث أثر مؤقت ذي خطورة ﺳلﺑيﺔ طفيفﺔ.
جدول  5-10البيئة  -مقدار آثار التشغيل
األثر
تخطيط اﻟمناطق
اﻟخضراء
اآلفات اﻟناتجﺔ عن
اﻟنفايات اﻟمحليﺔ

الحجم
إيجاﺑي ضئيل

األسباب
ﺳيؤدي تخطيط اﻟمناطق اﻟخضراء وإدارتها إﻟى تعويض فقدان اﻟموائل في مرحلﺔ اﻹنشاء.

طفيف

قد تُشﻛل اآلفات خﺳارة قاﺑلﺔ ﻟﻼنعﻛاس مؤقتﺔ وطفيفﺔ ﻟلغايﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلتنوع اﻟﺑيوﻟوجي وذﻟك من
خﻼل انتشار األمراض وإزعاج اﻟموائل األصليﺔ اﻟموجودة في اﻟموقع ومحيطه اﻟمﺑاشر.

اﻹضافات إﻟى اﻟمناطق
اﻟخضراء

طفيف

قد تتﺳﺑب اﻹدارة اﻟقاصرة واختيار مواد ﻛيميائيﺔ دائمﺔ غير قاﺑلﺔ ﻟلتحلل ﻟلمناطق اﻟخضراء في
تأثيرا أيضًا على اﻟنﺑاتات اﻟمحليﺔ ،وﺑاﻟتاﻟي زيادة احتماﻟيﺔ تﺳمم
تﺳمم اﻟطيور ،ﻛما يﻛون ﻟذﻟك
ً
أنواع غير مﺳتهدفﺔ.

تصريف اﻟمياه اﻟعادمﺔ

طفيف

تأثيرا على اﻟنﺑاتات.
يُحتمل أن يﻛون ﻟإلدارة اﻟقاصرة ﻟلمياه اﻟعادمﺔ
ً

جدول  6-10البيئة  -خطورة آثار التشغيل
األثر
تخطيط اﻟمناطق اﻟخضراء
اآلفات اﻟناتجﺔ عن
اﻟنفايات اﻟمحليﺔ
اﻹضافات إﻟى اﻟمناطق
اﻟخضراء
تصريف اﻟمياه اﻟعادمﺔ

الحجم
إيجاﺑي ضئيل

المستق ِّبل
اﻟنﺑاتات (في اﻟموقع)

درجة الحساسية
منخفضﺔ

خطورة األثر
طفيف

طفيف

اﻟحيوانات (في اﻟموقع)

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

طفيف

اﻟنﺑاتات (في اﻟموقع)

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

طفيف

اﻟحيوانات (في اﻟموقع)

منخفضﺔ

من مهمل إﻟى طفيف

 10.7تدابير تخفيف اآلثار واإلدارة
 10.7.1اإلنشاء
جدول  7-10البيئة األرضية  -تدابير التخفيف واإلدارة لإلنشاء
األثر/المصدر
اﻟفقدان اﻟمﺑاشر ﻟلموائل

تدابير التخفيف
تماشيًا مع  EBRD/IFC PR/PS 6ﺑشأن اﻟحفاظ على اﻟتنوع
اﻟﺑيوﻟوجي ،ينﺑغي تعويض فقدان اﻟغطاء اﻟنﺑاتي األصلي من خﻼل
إعادة اﻟغطاء اﻟنﺑاتي اﻟمناظر في اﻟموقع .وينﺑغي أن يعتمد أي
تعويض مطلوب ﻟلغطاء اﻟنﺑاتي على أنواع أصليﺔ أو متجنﺳﺔ .وﻟن
يتم اﺳتقدام أنواع غريﺑﺔ.
ﺳيتم اﻟحد من مناطق اﻹرﺳاء في اﻟموقع من حيث اﻟحجم ﻛلما ﻛان
ذﻟك ممﻛنًا ،ويفضل أن تقع في منطقﺔ ذات غطاء نﺑاتي ضئيل أو
ﺑﻼ غطاء نﺑاتي.
ﺳتدار اﻟمواد اﻟخطرة اﻟمﺳتخدمﺔ أثناء مرحلﺔ اﻹنشاء على نحو
ﻛاف ،وذﻟك من أجل تقليل اﻟمخاطر اﻟمحتملﺔ ﻟلتﺳرب ومن ثم
حدوث تلوث ﻟلموائل.
ﻟلمﺳاعدة في إعادة اﻟغطاء اﻟنﺑاتي ،ﺳيتم إزاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ
(اﻟتي تحتوي على اﻟترﺑﺔ اﻟغنيﺔ ﺑمعظم اﻟمواد اﻟغذائيﺔ) وتخزينها
ﺑشﻛل آمن ونشرها في جميع أنحاء اﻟموقع ﺑمجرد إتمام اﻹنشاء.

أثر اﻟضوضاء على
اﻟحيوانات

تخفيف اﻟضوضاء اﻟناتجﺔ عن اﻹنشاء وفقًا ﻟقﺳم اﻟضوضاء اﻟذي
ﺳيتم تطﺑيقه

فقدان مصرف اﻟﺑذور

المسؤولية
مقاول اﻟتصميم
واﻟشراء واﻟتشييد

الموعد
- CESMP
اﻟتخطيط :خﻼل إتمام
عمليﺔ اﻹنشاء

مقاول اﻟتصميم
واﻟشراء واﻟتشييد

خطﺔ - CESMP
إعداد اﻟموقع

مقاول اﻟتصميم
واﻟشراء واﻟتشييد

خطﺔ - CESMP
اﻹدارة واﻟتدريب عﺑر
مراحل اﻹنشاء
خطﺔ - CESMP
تخطيط وإزاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ
خﻼل أعمال اﻟحفر
األوﻟيﺔ
خطﺔ - CESMP
على مدار مرحلﺔ
اﻹنشاء

مقاول اﻟتصميم
واﻟشراء واﻟتشييد
مقاول EPC
واﻟمقاوﻟين من
اﻟﺑاطن

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

229

 10.7.2التشغيل
على اﻟرغم من أن اﻟﺑيئﺔ األرضيﺔ في اﻟموقع ﻟيﺳت ذات قيمﺔ عاﻟيﺔ ،إال أنه يﺑقى من اﻟمهم اﻟنظر في ﺳﺑل اﻟحد من األثر اﻟناتج ،ورﺑما تحﺳين
اﻟﺑيئﺔ األرضيﺔ ﻟموقع اﻟمشروع واﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ ﺑه أثناء اﻟعمليات.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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جدول  8-10البيئة األرضية  -تدابير التخفيف واإلدارة للتشغيل
األثر/المصدر
تخطيط اﻟمناطق
اﻟخضراء

اآلفات اﻟناتجﺔ عن
اﻟنفايات اﻟمحليﺔ
إضافات تنﺳيق
اﻟموقع
تصريف اﻟمياه
اﻟعادمﺔ

تدابير التخفيف
تماشيًا مع  EBRD/IFC PR/PS 6ﺑشأن اﻟحفاظ على اﻟتنوع
اﻟﺑيوﻟوجي ،ينﺑغي تعويض فقدان اﻟغطاء اﻟنﺑاتي األصلي من خﻼل إعادة
اﻟغطاء اﻟنﺑاتي اﻟمناظر في اﻟموقع .وينﺑغي أن يعتمد أي تعويض مطلوب
ﻟلغطاء اﻟنﺑاتي على أنواع أصليﺔ أو متجنﺳﺔ .وﻟن يتم اﺳتقدام أنواع غريﺑﺔ.
رﺑما تعمل إعادة اﻟزراعﺔ اﻟمتعمدة ﻟلغطاء اﻟنﺑاتي وإعادة اﺳتعمار اﻟعرضيﺔ
ﺑاﺳتخدام األنواع اﻟمحليﺔ من اﻟﺑذور اﻟمحتفظ ﺑها من مخزون اﻟترﺑﺔ
اﻟﺳطحيﺔ على تعزيز اﻟتنوع اﻟﺑيوﻟوجي في اﻟموقع إضافﺔ إﻟى تحﺳين
اﻟجماﻟيات اﻟﺑصريﺔ فيه .وﺳيتم عزق اﻟمناطق اﻟمﺳتخدمﺔ ﻟإلرﺳاء واﻟتخزين
ضغِطت ،وذﻟك من أجل تﺳهيل إعادة اﺳتعمارها ﺑاألنواع اﻟمحليﺔ؛
إذا ُ
تنفيذ خطﺔ ﻟمﻛافحﺔ اآلفات ،ﺑما في ذﻟك تداﺑير ﻟردع اآلفات (مثل االحتواء
اﻟمناﺳب ﻟلنفايات ،وفقًا ﻟتخفيف اﻟنفايات)
ﺳيتم تفادي اﺳتخدام اﻟمواد اﻟمضافﺔ ﻟلمناطق اﻟخضراء ،مثل األﺳمدة
واﻟمﺑيدات ،حيثما ﻛان ذﻟك ممﻛنًا أو تقليل اﺳتخدامها خﻼف ذﻟك .وﻟن يُﺳمح
ﺑاﺳتخدام اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ اﻟمحظورة ﺑموجب اتفاقيﺔ اﺳتﻛهوﻟم (اﻟملوثات
اﻟعضويﺔ اﻟثاﺑتﺔ) في اﻟموقع.
ﺳيضمن اﻟمشروع معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ ﺑحيث تصل إﻟى مﺳتوى مناﺳب
إﻟى جانب اﻟمراقﺑﺔ اﻟمتﻛررة ﻟنوعيﺔ اﻟمياه .ويجب احتواء جميع اﻟمياه
اﻟعادمﺔ األخرى أو إدارتها خﻼف ذﻟك ﺑصورة مناﺳﺑﺔ .ويشمل ذﻟك مياه
األمطار اﻟتي قد تصﺑح ملوثﺔ نتيجﺔ ألي مخلفات ﺳطحيﺔ خطرة.

المسؤولية
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ
ﻟإلدارة واﻟصيانﺔ

الموعد
خطﺔ OESMP
 على مدارمرحلﺔ اﻟتشغيل

اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ
ﻟإلدارة واﻟصيانﺔ

خطﺔ OESMP
 على مدارمرحلﺔ اﻟتشغيل

O&M

على مدار مرحلﺔ
اﻟتشغيل
خطﺔ - OEMP
اﻟتخطيط
واﻟتصميم
واﻟمراقﺑﺔ
خطﺔ OESMP
 اﻟتخطيطواﻟتصميم
واﻟرقاﺑﺔ

O&M

O&M

 10.8اآلثار المتبقية
 10.8.1اإلنشاء
جدول  9-10البيئة  -خطورة آثار اإلنشاء
األثر

الحجم

اﻟفقدان اﻟمﺑاشر
ﻟلموائل

ضئيل

فقدان مصرف
اﻟﺑذور
أثر اﻟضوضاء على
اﻟحيوانات

طفيف
ضئيل

المستقبِّل
اﻟنﺑاتات (في
اﻟموقع)
اﻟحيوانات (في
اﻟموقع)
اﻟنﺑاتات (في
اﻟموقع)
اﻟحيوانات (في
اﻟموقع)

درجة الحساسية

خطورة األثر

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

التخفيف

التأثيرات
المتبقية

نعم

ضئيل

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

نعم

ضئيل

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

نعم

ضئيل

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

نعم

ضئيل

 10.8.2التشغيل
جدول  10-10البيئة  -اآلثار المتبقية  -مرحلة التشغيل
األثر
تخطيط اﻟمناطق
اﻟخضراء
اآلفات اﻟناتجﺔ عن
اﻟنفايات اﻟمحليﺔ

الحجم
إيجاﺑي ضئيل
طفيف

إضافات تنﺳيق اﻟموقع

طفيف

تصريف اﻟمياه اﻟعادمﺔ

طفيف

المستقبِّل
اﻟنﺑاتات (في
اﻟموقع
اﻟحيوانات (في
اﻟموقع
اﻟنﺑاتات (في
اﻟموقع)
اﻟحيوانات (في
اﻟموقع)

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

التأثيرات
المتبقية

منخفضﺔ

طفيف

نعم

طفيف

نعم

ضئيل

نعم

ضئيل

نعم

ضئيل

منخفضﺔ
منخفضﺔ
منخفضﺔ

من مهمل إﻟى
طفيف
من مهمل إﻟى
طفيف
من مهمل إﻟى
طفيف
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 11النواحي االجتماعية واالقتصادية
 11.1مقدمة
اﻟمقرض على اﻟقضايا االجتماعيﺔ ومشارﻛﺔ اﻟمجتمع من
إن حجم وطﺑيعﺔ اﻟمشروع اﻟمقترح واﻟتشديد اﻟذي تضعه ﻛل من وزارة اﻟﺑيئﺔ ومتطلﺑات
ِ
شأنه أن يﺳلط اﻟضوء على أهميﺔ عمليﺔ اﻟتقييم االجتماعي واالقتصادي .ومن األمور األﺳاﺳيﺔ إجراء دمج ﻟوجهات نظر أصحاب اﻟمصلحﺔ ذوي
اﻟصلﺔ في مثل هذا اﻟتطور اﻟمهم على اﻟصعيد اﻟوطني ،وعليه ،فقد تم دمج تخفيف اآلثار ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلشواغل االجتماعيﺔ أو االقتصاديﺔ ﻟدى أصحاب
اﻟمصلحﺔ ضمن اﻟتصميم في مرحلﺔ مﺑﻛرة.
ويُعنى اﻟفصل االجتماعي واالقتصادي من هذا  ESIAفي األﺳاس ﺑاﻟتأثيرات اﻟواقعﺔ على اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ وديناميتها وﺑاﻟتفاعل ﺑين االقتصاد
واﻟﺑيئﺔ.

 11.2المنهجية
يتمثل اﻟغرض من هذا اﻟفصل في تقييم اﻟتأثيرات اﻟمتوقعﺔ من إنشاء اﻟمشاريع واﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ على اﻟظروف االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ .وتجدر
اﻹشارة ﺑشﻛل خاص إﻟى اآلثار اﻟواقعﺔ على اﻟقوى اﻟعاملﺔ اﻟحاﻟيﺔ ،واﻟتي تم ﺑيانها في هذا اﻟفصل ،فضﻼً عن اﻟعديد من اآلثار اﻹيجاﺑيﺔ اﻟمتعلقﺔ
ﺑاﻟعمل وتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟنظيفﺔ واﻟتعليم غير اﻟمﺑاشر واﺳتخدامات اﻟخدمات على اﻟصعيد اﻟمحلي.
وقد تم اﻟرجوع إﻟى اﻟﺑيانات واﻹحصاءات اﻟحاﻟيﺔ ﻟلمنطقﺔ اﻟمحليﺔ واألردن اعتمادًا على مصادر موثوقﺔ ،ﻛما تم اﻛتﺳاب اﻟمعرفﺔ عﺑر مختلف
اﻟتفاعﻼت مع اﻟﺳﻛان اﻟمحليين واﻟموظفين اﻟحاﻟيين في محطﺔ  HTPSومن عمليﺔ اﻟتشاور االﺳتطﻼعي .ويتيح خط األﺳاس هذا إمﻛانيﺔ إجراء
تقييم مناﺳب آلثار مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل.

 11.3التشريع المعمول به
يشمل اﻟتشريع اﻟﺑيئي اﻟمعمول ﺑه فيما يتعلق ﺑاﻟقضايا االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ،واﻟذي ﺳيتم اعتﺑاره جز ًءا من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،ما
يلي:
متطلبات المقرض
EBRD
ﺳيﻛفل تطﺑيق متطلﺑات أداء  EBRDعلى تقييم  ESIAأن يتم تقييم اآلثار االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ﺑاﻟﻛامل مع اتخاذ اﻟتدﺑير اﻟمﻼئم ﻹدارة اآلثار
اﻟمحتملﺔ اﻟمحددة .ويشمل متطلب األداء اﻟملحوظ ،واﻟذي ﺳيتم تطﺑيقه على هذا اﻟمشروع ،ما يلي:





مطلب األداء رقم  :1تقييم وإدارة اآلثار واﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ؛
مطلب األداء رقم  :2شروط اﻟعماﻟﺔ واﻟعمل
مطلب األداء رقم  :4اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ؛
مطلب األداء رقم  :10اﻹفصاح عن اﻟمعلومات ومشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ.

مﺑاشرا ﻟألراضي أو إعادة توطين قﺳري
من اﻟمﺳلم ﺑه أن  PR5و PR7ﻟن يتم تعزيزهما ﺑواﺳطﺔ هذا اﻟمشروع ،حيث أنه ﻟيس هناك اﺳتحواذًا
ً
أو تفاعل مع أي ﺳﻛان أصليين.
IFC
وتهدف معايير األداء ﻟمؤﺳﺳﺔ  IFCاﻟمنطﺑقﺔ اﻟتاﻟيﺔ إﻟى اﻟتعرف على اآلثار االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ﻟلمشروع في اﻟمجاالت ذات اﻟصلﺔ وضمان
معاﻟجتها ،وعلى وجه اﻟخصوص:




معيار األداء رقم  :1تقييم وإدارة اآلثار واﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ؛
معيار األداء رقم  :2شروط اﻟعماﻟﺔ واﻟعمل؛
معيار األداء رقم  :4صحﺔ اﻟمجتمع وﺳﻼمته وأمنه؛

ﻟن يﺳاهم هذا اﻟمشروع في تعزيز معياري األداء ﻟمؤﺳﺳﺔ  IFCرقم  5ﺑشأن حيازة األراضي وإعادة اﻟتوطين اﻟقﺳري ورقم  7فيما يتعلق
ﺑاﻟﺳﻛان األصليين.

 11.4خط األساس
األردن
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صا ﻟلمعلومات اﻟﺳﻛانيﺔ في األردن.
يقدم اﻟجدول اﻟتاﻟي ملخ ً
جدول 1-11

ملخص للبيانات السكانية في األردن
البيانات ( - 2015تقديرات)

المعايير

8,117,564
مالحظة( :يعﻛس اﻟتقدير افتراضات منقحﺔ حول صافي معدل اﻟهجرة نتيجﺔً ﻟزيادة تدفق اﻟﻼجئين
اﻟﺳوريين (تقدير يوﻟيو )2015
 0-14ﺳنﺔ 35.42%: 15-64 :ﺳنﺔ 60.67%; 65 :ﺳنﺔ وأﻛثر%3.91 :
 22ﺳنﺔ (ﻟلذﻛور 21.7 :ﺳنﺔ; ﻟإلناث 22.4 :ﺳنﺔ)
عند اﻟوالدة;1.06 :
أقل من  15ﺳنﺔ,1.05 :
 64-15ﺳنﺔ,1 :
ما يزيد عن  65ﺳنﺔ،0.89 :
إجماﻟي عدد اﻟﺳﻛان 1.02
 1.155مليون ()2015

عدد اﻟﺳﻛان
اﻟﺑنيﺔ اﻟعمريﺔ
متوﺳط إجماﻟي اﻟعمر:
اﻟنﺳﺑﺔ ﺑين اﻟجنﺳين (ذﻛور /إناث)

عمان (اﻟعاصمﺔ)

اﻟمصدر :ﻛتاب حقائق اﻟعاﻟم اﻟصادر عن وﻛاﻟﺔ اﻟمخاﺑرات األمريﻛيﺔ ،ﻟعام 2015

يأتي االقتصاد األردني ضمن االقتصادات األصغر في اﻟشرق األوﺳط ،مع قلﺔ اﻹمدادات من اﻟمياه واﻟنفط ،وغيرهما من اﻟموارد اﻟطﺑيعيﺔ ،مما
يفﺳر اعتماد اﻟحﻛومﺔ اﻟﻛثيف على اﻟمﺳاعدات اﻟخارجيﺔ .وتشمل اﻟتحديات االقتصاديﺔ األخرى اﻟتي تواجه اﻟحﻛومﺔ ارتفاع اﻟمعدالت اﻟمزمنﺔ
ﻟلفقر واﻟﺑطاﻟﺔ واﻟتضخم واﻟعجز اﻟﻛﺑير في اﻟميزانيﺔ .وفي اﻟﺳنوات األخيرة ،أدى اﻟتﺑاطؤ االقتصادي اﻟعاﻟمي واالضطراﺑات اﻹقليميﺔ إﻟى تراجع
نمو اﻟناتج اﻟمحلي اﻹجماﻟي وقطاعات اﻟتصدير واﻹنشاء واﻟﺳياحﺔ في األردن .وثمﺔ تحد رئيﺳي آخر ﻟألردن ،أال وهو تدفق اﻟﻼجئين اﻟﺳوريين
صا ﻟﻼقتصاد األردني في اﻟجدول أدناه.
منذ عام ( 2011يقدر ﺑأﻛثر من  630,000شخص) .ونﺳرد ملخ ً
جدول 2-11

ملخص حول البيانات االقتصادية في األردن
بيانات ( - 2015تقدير)

المعايير
اﻟناتج اﻟمحلي اﻹجماﻟي
(تعادل اﻟقدرة اﻟشرائيﺔ):

 82.99مليار دوالر أمريﻛي

اﻟناتج اﻟمحلي اﻹجماﻟي (معدل اﻟنمو اﻟحقيقي)

%2.9

اﻟناتج اﻟمحلي اﻹجماﻟي ﻟلفرد اﻟواحد

 12,400دوالر أمريﻛي

اﻟقوة اﻟعاملﺔ:

 2.02مليون

معدل اﻟﺑطاﻟﺔ:

%13

اﻟمصدر :ﻛتاب حقائق اﻟعاﻟم اﻟصادر عن وﻛاﻟﺔ اﻟمخاﺑرات األمريﻛيﺔ
مدينة الزرقاء
ﻛانت اﻟزرقاء في يوم من األيام موقعًا ﻟقلعﺔ عرﺑيﺔ صغيرة ،وﻛانت تمثل خط اﻟدفاع شرق اﻟصدقﺔ وغرب معان .وفي عشرينات اﻟقرن اﻟعشرين،
ﻛانت اﻟزرقاء قريﺔ شرﻛﺳيﺔ صغيرة ،ﻟﻛنها توﺳعت ﺑﺳرعﺔ في اﻟحجم ﺑعد  .1948وفي عام  ،1924تم تأﺳيس مقر جامعﺔ اﻟدول اﻟعرﺑيﺔ في
اﻟزرقاء ،وفي عام  ،1962تم ﺑناء مصفاة ﻟتﻛرير اﻟنفط شمال اﻟمدينﺔ .وتقع اﻟجامعﺔ اﻟهاشميﺔ ( )1992في اﻟزرقاء.
وفي اﻟوقت اﻟحاضر ،تُعد اﻟزرقاء اﻟمرﻛز اﻟصناعي في األردن ،حيث تشتمل على مصفاة تﻛرير اﻟنفط اﻟقائمﺔ ومحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ ومصانع اﻟفوالذ ومحطات معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟﻛﺑيرة ناحيﺔ اﻟشمال من اﻟمدينﺔ (محطﺔ اﻟﺳمرا ﻟمعاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ) .ﻛما أن مصفاة
اﻟﺑتروﻛيماويات تعد ﺑمثاﺑﺔ اﻟمرفق اﻟوحيد من نوعه في األردن ،فضﻼً عن أن محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ األصليﺔ ﻛانت أول محطﺔ
ﻟلطاقﺔ اﻟحراريﺔ في اﻟﺑﻼد .ومن اﻟمعلوم أن عدد ﺳﻛان اﻟزرقاء قد ازدهر منذ تطوير اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ في هذه اﻟمناطق اﻟخاصﺔ ﺑاﻟﺳﻛان
اﻟمحليين ﻹيجاد فرص عمل ﻟهم.
ويقع مشروع توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟخاص ﺑمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ شمال مدينﺔ اﻟزرقاء ،في محافظﺔ اﻟزرقاء ﺑاألردن .وتعتﺑر محافظﺔ
اﻟزرقاء ثاﻟث أﻛﺑر محافظات األردن من حيث عدد اﻟﺳﻛان ،حيث توجد أﻛثر اﻟمناطق اﻟمﻛتظﺔ ﺑاﻟﺳﻛان في اﻟمنطقﺔ ﺑاﻟتزامن مع احتوائها على
حوض نهر اﻟزرقاء في اﻟمناطق اﻟغرﺑيﺔ.

'تص َّنف اﻟزرقاء ﺑوصفها "جيب اﻟفقر" .ومنذ  ،1997ازدادت نﺳﺑﺔ اﻟفقر في اﻟزرقاء ،على اﻟنقيض من جميع اﻟمحافظات األردنيﺔ األخرى ،حيث
تتراوح معدالت اﻟفقر في األحياء اﻟمﺳتهدفﺔ من  29إﻟى  52.2في اﻟمائﺔ .وتﺑلغ شدة اﻟفقر في اﻟزرقاء اﻟضعف مقارنﺔ مع اﻟمعدل اﻟوطني.
ويفوت اﻟشﺑاب اﻟذين ينشئون في هذه اﻟﺑيئﺔ فرصﺔ اﻛتﺳاب أﺳاﺳيات اﻟحياة واﻟمهارات اﻟضروريﺔ  -واﻟتي تعد حيويﺔ ﻟحمايتهم وتطويرهم وإعادة
ﺑناء مجتمعاتهم  ...ﻛما أن اﻟقطاع غير اﻟرﺳمي في اﻟزرقاء ناﺑض ﺑاﻟحياة مع وجود اﻟمئات من اﻟمؤﺳﺳات اﻟصغيرة ومتوﺳطﺔ اﻟحجم.
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تشارك اﻟمرأة األردنيﺔ ﺑصورة أﺳاﺳيﺔ في تجارة إعادة اﻟﺑيع .حيث يقمن ﺑﺑيع اﻟمﻼﺑس اﻟمعاد تدويرها واألجهزة اﻟمنزﻟيﺔ واﻟهواتف وﺑطاقات
اﻟهاتف اﻟمحمول اﻟمدفوعﺔ ُمﺳﺑ ًقا ومﺳتحضرات اﻟتجميل واﻟﺑياضات .ويقوم ﻛثير منهن ﺑرحﻼت ﻟيليﺔ متﻛررة إﻟى اﻟمنطقﺔ اﻟحرة في اﻟعقﺑﺔ ﻟشراء
اﻟمنتجات اﻟتي يﺑيعونها الح ًقا ﺑﺳعر أعلى2".
مدينة الزرقاء :المؤشرات الديموغرافية (اﻟمصدر)knoema.com :
















اﻟعاصمﺔ :مدينﺔ اﻟزرقاء
اﻟلغﺔ :اﻟعرﺑيﺔ
اﻟمحافظ :حامد اﻟ ِشيَّاب
اﻟﺳﻛان (عدد األشخاص))2012( 951,800 :
اﻟمﺳاحﺔ ﺑاﻟﻛيلو متر مرﺑع)2012( 4,761 :
اﻟﻛثافﺔ اﻟﺳﻛانيﺔ (عدد األشخاص ﻟﻛل ﻛيلومتر مرﺑع))2012( 199.9 :
عدد اﻟمدارس)2009( 630:
عدد اﻟطﻼب)2009( 246,423 :
معدل اﻟمواﻟيد (ﻟﻛل  1000نﺳمﺔ))2009( 25.9 :
معدل اﻟوفيات (ﻟﻛل  1000نﺳمﺔ))2009( 2.9 :
معدل وفيات اﻟرضع (حاالت اﻟوفاة ﻟﻛل  1000موﻟود حي))2009( 15 :
األﺳرة في اﻟمﺳتشفيات)2009( 963 :
عدد
َّ
معدل اﻟﺑطاﻟﺔ)2008( 11.6 :
عدد حوادث اﻟطرق)2009( 10,819 :
متوﺳط حجم األﺳرة)2008( 5.4 :

محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية القائمة
يمثل اﻟمشروع ﺑديﻼ في اﻟوقت اﻟمناﺳب ﻟمحطﺔ  HTPS HFOاﻟقائمﺔ واﻟتي أوقفت عملياتها في ديﺳمﺑر  .2015ﻛانت محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء
اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ أول محطﺔ طاقﺔ حراريﺔ في األردن ،وﻛانت تقع إﺑان إنشائها في منطقﺔ غير متطورة شمال اﻟزرقاء ،على مقرﺑﺔ من
مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات (اﻟتي ال تزال مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟوحيدة في األردن) .وقد نمت اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ نتيجﺔ ﻟوجود هذه اﻟمرافق في
اﻟمنطقﺔ ،وشرع اﻟناس في ﺑناء اﻟمﺳاﻛن وأقاموا األعمال اﻟتجاريﺔ في اﻟمنطقﺔ .وقد أدى ذﻟك في نهايﺔ اﻟمطاف إﻟى توﺳيع وتطوير اﻟمﺳاﻛن
اﻟهاشميﺔ اﻟواقعﺔ شمال اﻟمحطﺔ واﻟمصفاة مﺑاشرةً.
ﺑاعتﺑارها محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ األصليﺔ في األردن وحتى ديﺳمﺑر من عام  ،2015أحد أقدم اﻟمرافق اﻟتاﺑعﺔ ﻟشرﻛﺔ  ،CEGCOفقد
تطور موقع محطﺔ  HTPSاألوﺳع نطاقًا إﻟى أﻛثر من مجرد ﻛونها منشأة ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ .ﻛما أن حيازة األراضي في  HTPSيعد أﻛﺑر ﺑﻛثير من
َّ
محطﺔ اﻟطاقﺔ اﻟقائمﺔ نفﺳها ،وتضم في هذه األيام مﺳاحﺔ ﻟعدة خدمات دعم تاﺑعﺔ ﻟشرﻛﺔ  ،CEGCOواﻟتي تخدم عمليات اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ
ألصول اﻟشرﻛﺔ .وهذا يتضمن إدارة اﻟنقل واﻟمخازن اﻟمرﻛزيﺔ واﻟمﺳتودعات واﻟمعامل ومرﻛز تدريب شرﻛﺔ ( NEPCOعلى أرض شرﻛﺔ
 )CEGCOوﺑعض مﺳاﻛن اﻟعاملين ﺑشرﻛﺔ ( CEGCOﻟموظفي محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ).
هناك عدد ﻛﺑير من األشخاص اﻟمعينين ﻟلعمل في موقع  HTPSﺑواﺳطﺔ شرﻛتي  CEGCOو ،NEPCOوعلى اﻟرغم من إغﻼق محطﺔ
 HTPSاﻟقائمﺔ في ديﺳمﺑر  ،2015إال أنهم ال يزاﻟوا نشطين في اﻟموقع .وقد أشارت  CEGCOإﻟى أنه ﻛان هناك  250موظفًا يعملون على
وجه اﻟتحديد ﻟصاﻟح محطﺔ  .HTPS HFOأما ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ألوﻟئك اﻟموظفين اﻟذين شارﻛوا مﺑاشرةً في تشغيل محطﺔ  HTPS HFOاﻟقائمﺔ ،فقد
احتفظت  CEGCOﺑاﻟﻛثير منهم في اﻟموقع ﻟإلشراف على اﻟمشروع اﻟمقترح ،وﻹدارة األراضي .وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ألوﻟئك اﻟموظفين اﻟذين ﻟم يتم
االحتفاظ ﺑهم في موقع  ،HTPSفقد تم توفير فرص عمل ﻟهم في اﻟمنشآت األخرى ﻟشرﻛﺔ  .CEGCOومن اﻟمعلوم أنه ﻟم يتم فصل أيًا من
اﻟقوى اﻟعاملﺔ ﺑمحطﺔ  HTPSاﻟقائمﺔ.
ﻛذﻟك فمن اﻟمعلوم أن ما يقرب من  ٪80من اﻟعاملين في محطﺔ  HTPSاﻟقائمﺔ من منطقﺔ اﻟزرقاء/اﻟمنطقﺔ اﻟهاشميﺔ.
أزمة الالجئين السوريين

"اعتﺑارا من أغﺳطس  ،2014ﺳجلت األمم اﻟمتحدة  619,000الجئًا في األردن،
وفقًا ﻟلموقع اﻹﻟﻛتروني ،www.syrianrefugees.eu
ً
إﻟى جانب وجود أﻛثر من  80,000الجئ مﺳجلين في مخيم اﻟزعتري ﻟﻼجئين.
ويعيش ما يقرب من  80في اﻟمائﺔ من اﻟﻼجئين اﻟﺳوريين في األردن في مناطق حضريﺔ شمال األردن ،في حين أن نﺳﺑﺔ  ٪20منهم يعيشون في
مخيمات اﻟزعتري ومريجب اﻟفهود وﺳايﺑر ﺳيتي واألزرق.

( 2اﻟمصدر :تعزيز اﻟمرونﺔ االقتصاديﺔ ﻟلعراقيين اﻟنازحين واألردنيين اﻟفقراء ،تقييم اقتصادي :اﻟفرص واﻟقيود اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟنﺳاء واﻟشﺑاب اﻟعرضﺔ ﻟلخطر في اﻟزرقاء ،األردن (مارس
))2014
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وقد تغير شمال األردن ﺑشﻛل جذري نتيج ًﺔ ﻟلحرب األهليﺔ اﻟﺳوريﺔ .ومنذ ﺑدء االنتفاضﺔ في مارس  2011عﺑر اﻟحدود مﺑاشرةً في مدينﺔ درعا،
فقد شهد األردنيون اﻟصراع عﺑر آالف األشخاص اﻟذين عﺑروا اﻟحدود إﻟى ﺑﻼدهم من خﻼل مدينتي جاﺑر واﻟرمثا"
وفيما يتعلق ﺑمخيمات اﻟﻼجئين في محافظﺔ اﻟزرقاء ،فهي تقع ﺑعيدًا عن اﻟمشروع في حد ذاته ،غير أن  UNHCRتقدر ﺑأن نحو 105,900
صا يقعون ضمن فئﺔ اﻟﻼجئين في اﻟمحافظﺔ .ويشمل ذﻟك مخيم األزرق ( 51,089شخص) واﻟمخيم اﻹماراتي األردني ( 6,644شخص)
شخ ً
وما يقرب من  48,167الجئًا في مدينﺔ اﻟزرقاء.
الشكل  1-11مخيمات ومواقع الالجئين في محافظة الزرقاء

اﻟمصدرUNHCR.org :
المبادرات االجتماعية لشركة CEGCO
من اﻟمﺳلم ﺑه أن  CEGCOتضطلع ﺑدور تفاعلي مع اﻟمجتمع اﻟمحلي في نطاق اﻟمنطقﺔ اﻟهاشميﺔ ومدينﺔ اﻟزرقاء وجميع أنحاء األردن ﺑوجه
عام .وقد شملت مثل هذه اﻟمﺑادرات وال تزال تعمل على توفير اﻟفحوص اﻟطﺑيﺔ اﻟمجانيﺔ واﻟمﻼﺑس اﻟشتويﺔ ﻟألطفال وأجهزة اﻟﻛمﺑيوتر ﻟلمدارس
وإنشاء مﺳارح في اﻟمدارس .وتعتزم  CEGCOمواصلﺔ دعمها ﻟلمجتمع اﻟمحلي ﻟضمان اﻟحفاظ على عﻼقتها اﻟجيدة معه.
منظمات العمال

هناك عدة منظمات ﻟلعمال في األردن .ويشمل ذﻟك مرﻛز اﻟتضامن األردني ،واﻟذي "يدعم مﺑادرات حمايﺔ حقوق جميع اﻟعمال في األردن ،وذﻟك
من خﻼل تعﺑئﺔ وتنظيم مواقع اﻟعمل ،وﻛذﻟك من خﻼل حمﻼت اﻟمناصرة اﻟوطنيﺔ".
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وفقًا ﻟمرﻛز اﻟتضامن األردني" ،أخفقت اﻟتنميﺔ االقتصاديﺔ في األردن في وقف إضعاف اﻟظروف اﻟمعيشيﺔ ﻟمعظم اﻟعمال األردنيين .فتﻛلفﺔ
اﻟمعيشﺔ في ارتفاع مﺳتمر ،في ظل غياب االرتفاع اﻟمتناﺳب في األجور .ﻛما أن اﻟفجوة ﺑين األثرياء واﻟفقراء تزداد وضو ًحا يو ًما ﺑعد يوم ،داخل
وخارج اﻟعاصمﺔ على حد ﺳواء .ويتمتع اﻟعديد من اﻟنقاﺑيين في األردن ﺑتاريخ طويل من اﻟﻛفاح من أجل حقوق اﻟعمال ،وعلى اﻟرغم من اﻟقيود
اﻟمفروضﺔ على حريﺔ تﻛوين اﻟجمعيات ،إال أن اﻟعمال يواصلون تشﻛيل اﻟنقاﺑات .وفي أﺑريل  ،2013أنشأ اﻟعمال األردنيون اتحاد اﻟنقاﺑات
اﻟمﺳتقلﺔ في األردن (.)FITU
ويشجع مرﻛز اﻟتضامن ويدعم اﻟنقاﺑات األردنيﺔ في جهودها اﻟراميﺔ إﻟى تغيير قانون اﻟعمل في اﻟﺑﻼد ﻟلﺳماح ﺑمزيد من اﻟحريﺔ ﻟلنقاﺑات .ويح ُظر
على اﻟعاملين في اﻟقطاع اﻟعام تشﻛيل اﻟنقاﺑات ،ﻛما أن موظفي اﻟخدمﺔ اﻟمدنيﺔ ال يتمتعون ﺑحقوق اﻟمفاوضﺔ اﻟجماعيﺔ .ومن اﻟمتوقع حصول
اﻟنقاﺑات األردنيﺔ على إذن من اﻟحﻛومﺔ قﺑل حدوث إضراب"

 11.5المستقبالت
اﺳتنادًا على اﻟمعلومات اﻟمﺳتمدة من معلومات خط األﺳاس اﻟمتاحﺔ ،يحدد اﻟجدول اﻟتاﻟي اﻟمﺳتقﺑﻼت محددة ﺑاﻟتأثيرات اﻟمحتملﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟقضايا
االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ.
جدول  3-11الحساسية االجتماعية االقتصادية للمستقبالت
األسباب

المستق ِّبل

درجة الحساسية

اﻟعمل

متوسطة

معدل اﻟﺑطاﻟﺔ في األردن مرتفع نﺳﺑيًا ،وﻟﻛنه ﻟيس مفر ً
طا ،ما يضعه في متوﺳط اﻟمعدالت
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلﺑلدان في جميع أنحاء اﻟعاﻟم.

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

متوسطة

أثرا
من اﻟمرجح أيضًا أن يﻛون ألي تغيير في اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ أو اﻟﺳﻛان أو اﻟمدخﻼت اﻹقليميﺔ ً
ﺑارزً ا على رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين.

اﻟخدمات اﻟمجتمعيﺔ

متوسطة

من اﻟمرجح أن تﺳتهدِف اﻟخدمات اﻟمجتمعيﺔ اﻟمتاحﺔ حاﻟيًا اﻟﺳﻛان اﻟمحليين اﻟحاﻟيين فقط ،مع
قدرة إضافيﺔ تﻛاد ال تُذﻛر.

االقتصاد اﻟمحلي/اﻹقليمي

متوسطة

تأثيرا على اﻟشرﻛات اﻹقليميﺔ .ﻟيس فقط ﺑاﻟنﺳﺑﺔ
من اﻟمرجح أن يﻛون ﻟلمشروع اﻟمقترح
ً
ﻟلمقاوﻟين اﻟمحليين وأوﻟئك اﻟمنخرطين ﺑصورة مﺑاشرة في اﻹنشاء ،ﺑل أيضًا ﻟلعمليات اﻟتجاريﺔ
اﻟمحليﺔ ،مثل اﻟمﺳاﻛن وتجار اﻟمواد اﻟغذائيﺔ وما إﻟى ذﻟك.

 11.6أهمية اآلثار
 11.6.1اإلنشاء
ﺳيوﻟد إنشاء اﻟمشروع اﻟمقترح عددًا من فرص اﻟعمل ﻟعمال اﻹنشاء واﻟعمال اﻟمهرة .وﺑاﻟتاﻟي ﺳيحقق اﻟمشروع آثاراً إيجاﺑيﺔ نتيجﺔً ﻟزيادة فرص
اﻟتوظيف اﻟمتاحﺔ ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين ،ونشر اﻟمهارات اﻟﻼزمﺔ ﻟلقوى اﻟعاملﺔ اﻟمحليﺔ ،وشراء اﻟﺳلع واﻟخدمات اﻟمحليﺔ ﻟتحفيز االقتصاد اﻟمحلي.
تدفق اﻟﺳﻛان
من اﻟمتوقع أن تتطلب مرحلﺔ إنشاء اﻟمشروع إﻟى ما يصل إﻟى  1,500عامل وغيرهم من موظفي اﻟمشروع في ذروة أعمال اﻹنشاء .ويتوقع أن
يتم تدﺑير عدد من اﻟعمال من مصادر محليﺔ ،ومع ذﻟك فمن اﻟمرجح أنه قد يلزم تدﺑير عدد من اﻟموظفين من مناطق خارجيﺔ ،من اﻟمحليات
واألحياء واﻟمقاطعات؛ ال ﺳيما ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلوظائف اﻟمتخصصﺔ واألخرى اﻟتي تتطلب مهارة .وﺳتﻛون غاﻟﺑيﺔ موظفي مقاول األشغال اﻟهندﺳيﺔ
واﻟمشتريات اﻟتاﺑع ﻟشرﻛﺔ  - SEPCOاﻟمرحلﺔ اﻟثاﻟثﺔ من اﻟصين (ما يصل إﻟى  200موظف تقريﺑًا) .وﺳيقيم موظفو مقاول األشغال اﻟهندﺳيﺔ
واﻟمشتريات في منطقﺔ إقامﺔ موجودة تقع على ﺑعد  3ﻛم إﻟى اﻟشمال من موقع اﻟمشروع في منطقﺔ اﻟﺳمرا .فيما أن مصدر موظفي اﻟمقاول من
اﻟﺑاطن غير معروف إﻟى حد ﻛﺑير ،غير أنه من اﻟمتوقع أن أغلﺑيتهم ﺳيﻛونون عمال محليين أردنيين ،إﻟى جانب احتماﻟيﺔ طلب ﺑعض اﻟشرﻛات

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

237

اﻟمتخصصﺔ ﻟخﺑرات من اﻟعاملين في اﻟخارج .وﻟم يتم االنتهاء من أماﻛن اﻹقامﺔ اﻟخاصﺔ ﺑموظفي اﻟمقاول من اﻟﺑاطن ،حيث ﻟم تُﺑرم ﺑعد اﻟعقود
اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمقاول من اﻟﺑاطن.
وﺑاﻟتاﻟي ،فإن اﻟطلب على اﻟموظفين واﻟعمال في مرحلﺔ اﻹنشاء ﺳيؤدي إﻟى تدفق قدر من اﻟﺳﻛان إﻟى منطقﺔ اﻟمشروع اﻟمحليﺔ .ويصعب اﻟوصول
إﻟى تقديرات فيما يتعلق ﺑتدفق أعداد من اﻟعمال ﺑﺳﺑب عدة عوامل غير معروفﺔ في اﻟوقت اﻟحاضر ،ﺑما في ذﻟك توافر اﻟعمال اﻟمناﺳﺑين محليًا،
فضﻼً عن متطلﺑات شرﻛات اﻟمقاوالت من اﻟﺑاطن اﻟعاملﺔ في مختلف جوانب اﻟعمل في اﻟموقع.
وﺑنا ًء على ذﻟك ،فإن تدفق اﻟعمال ﺳيؤدي إﻟى ارتفاع مؤقت في عدد اﻟﺳﻛان اﻟمحليين خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء .واﺳتنادًا إﻟى ما هو معروف حول
اﻟعديد من مناطق اﻹقامﺔ األخرى ﻟلعديد من مقاوﻟي األشغال اﻟهندﺳيﺔ واﻟمشتريات في اﻟمنطقﺔ ،يﺑقى اﻟمغترﺑون اﻟصينيون عادة في مجتمع
ﻛثيرا في اﻟمناطق اﻟمحليﺔ .وعلى اﻟرغم من ذﻟك،
متراﺑط ،ﺳواء في اﻟموقع أو في منطقﺔ اﻟﺳﻛن .وﻟيس من اﻟمتوقع أن يُشاهد اﻟموظفين اﻟصينيين
ً
حضورا وتفاعﻼً محليًا.
يتوقع أن يﻛون اﻟعمال األردنيون اﻟمحليون وغيرهم من اﻟعمال اﻟعرب أﻛثر
ً
ويُحتمل أن يﻛون ﺑإمﻛان اﻟتأثيرات اﻟثانويﺔ اﻟحادثﺔ نتيجﺔً ﻟلزيادة اﻟﺳﻛانيﺔ اﻟمحليﺔ إحداث خلل في ديناميات اﻟمجتمع وتوفير اﻟخدمات (آثار إيجاﺑيﺔ
وﺳلﺑيﺔ) اﻟمﺑينﺔ في هذا اﻟقﺳم اﻟذي يتناول اآلثار ،فضﻼً عن عوامل مثل اﻟجريمﺔ ورمي اﻟنفايات وغيرها من اﻟﺳلوﻛيات غير اﻟمرغوب فيها.
فرص اﻟعمل
نظرا ﻟلطلب على اﻟعماﻟﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،فمن اﻟمتوقع أن يتوفر عدد من فرص اﻟعمل ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين من خﻼل شرﻛات اﻟمقاوالت من
ً
اﻟﺑاطن .وﻟم يُعرف ﺑعد عدد اﻟوظائف اﻟمتاحﺔ اﻟمحتملﺔ.
صا ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين عند االقتضاء ،وحيث يتوفر اﻟموظفون
أشارت شرﻛﺔ ( SEPCO IIIمقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد) إﻟى أنها ﺳتوفر فر ً
اﻟمؤهلون تأهيﻼً مناﺳﺑًا .وأشارت  SECPO IIإﻟى أن ذﻟك ﺳينعﻛس في ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟلمشروع ،مع توضيح اﻹجراء اﻟمرتﺑط ﺑذﻟك.
ومن اﻟمرجح أن تنشأ اﻟغاﻟﺑيﺔ اﻟعظمى من اﻟوظائف اﻟمتاحﺔ في مرحلﺔ اﻟتشييد من اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن .أشارت  SEPCO IIIإﻟى أن معظم
عمال اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن ﺳيﻛونون من اﻟﺳﻛان اﻟمحليين ،حيث ﺳتﻛون األوﻟويﺔ ﻟﻼﺳتعانﺔ ﺑمقاوﻟين من اﻟﺑاطن محليين (إن وجدوا) .ﺳتﺳعى
 SEPCO IIIإﻟى اﻟنص في اﻟعقود اﻟتي تﺑرمها مع مقاوﻟي اﻟﺑاطن على أن األوﻟويﺔ ﻟلعماﻟﺔ اﻟمحليﺔ.
تجدر اﻹشارة إﻟى أن  SEPCO IIIﻟديها خﺑرة حديثﺔ في تنفيذ أحد اﻟمشروعات اﻟمشاﺑهﺔ في هذا اﻟمجال في األردن (محطﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد
اﻟطاقﺔ) ،ويُفهم من ذﻟك أن اﻟعديد من موظفي مشروع اﻟتشييد ﻛانوا يعيشون محليًا أو تم توظيفهم محليًا ﻟمقاوﻟي اﻟﺑاطن ،ﺑما في ذﻟك موظفي
اﻹدارة ﻟشرﻛﺔ .SEPCO III
تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين
يهدف اﻟمشروع إﻟى اﻟتواصل مع اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ في مرحلﺔ اﻟتشييد من أجل توفير تحديثات ﺑشأن اﻟتشييد واﻟرد على أي شﻛاوى .من اﻟمتوقع
أن يﺳهم توفير اﻟمعلومات غير اﻟرﺳميﺔ ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين خﻼل هذه األوقات في تعزيز فهم عمليات اﻟمشروع في مرحلﺔ اﻟتشييد .ومن اﻟمتوقع أن
قدرا من اﻟتثقيف ﺑشأنه.
تﻛون اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ على درايﺔ جيدة ﺑاﻟمشروع ﺑشﻛل عام ،وعلى هذا اﻟنحو ﺳوف تتلقى ً
اﻟطلب على اﻟخدمات اﻟمحليﺔ
من اﻟمتوقع في اﻟﺑدايﺔ أن يﻛون هناك ضغط على اﻟخدمات اﻟمحليﺔ مع تدفق اﻟﺳﻛان ،من حيث اﻟقدرة على تلﺑيﺔ اﻟطلب اﻟمتزايد على اﻟخدمات.
ومع ذﻟك ،من اﻟمتوقع أن يؤدي مﺑدأ اﻟعرض واﻟطلب إﻟى زيادة مخرجات اﻟخدمات ﻟتلﺑيﺔ االحتياجات اﻹضافيﺔ ﻟتدفق اﻟﺳﻛان .ومن اﻟمرجح جدًا
أن يحدث ذﻟك مع خدمات اﻟقطاع اﻟخاص ،مثل اﻟمطاعم ،واﻟتجارة ،إﻟى غير ذﻟك .ويمﻛن أن تشمل اﻟزيادة في اﻟخدمات اﻟمحليﺔ اﻟتوﺳع في
اﻟخدمات اﻟقائمﺔ ﻹنشاء أعمال جديدة في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ .ومن اﻟمتوقع أن تﻛون هذه اﻟتأثيرات إيجاﺑيﺔ عمو ًما خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد ،ومن اﻟمرجح
أن تؤدي إﻟى تحفيز االقتصاد اﻟمحلي.
اﻟطلب على اﻟمرافق
ﺳيتزايد اﻟطلب على اﻟمرافق اﻟمحليﺔ ﺑﻼ شك مع تدفق عمال اﻟمشروع مع تزايد االحتياجات من اﻟمرافق ﻟتلﺑيﺔ احتياجات تشييد اﻟمشروعات.
قد تتضمن اﻟتأثيرات اﻟمحتملﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑزيادة اﻟطلب على اﻟمرافق اﻟمحليﺔ نقص اﻟﻛهرﺑاء؛ مما يؤدي إﻟى عدم اﺳتقرار شﺑﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء ،وإﻟقاء
اﻟمخلفات وانتشارها ،وزيادة إطﻼق مياه اﻟصرف اﻟصحي في اﻟﺑيئﺔ ،وانخفاض تغطيﺔ شﺑﻛات االتصاالت واﻹنترنت.
الجدول  4-11اآلثار االجتماعية االقتصادية  -حجم تأثيرات التشييد
األثر

الحجم

تدفق اﻟﺳﻛان

سلبي متوسط

األسباب

قد يحدث تدفق مؤقت ﻟلﺳﻛان يرتﺑط ﺑزيادة متطلﺑات اﻟتشييد.
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األثر

الحجم

األسباب

فرص اﻟعمل

إيجابي بشكل متوسط

ﺳتتوفر فرص عمل مؤقتﺔ ﺑشﻛل ﻛﺑير في اﻟوظائف اﻟتي تتطلب مهارات وتلك اﻟتي ال تتطلب
مهارات .فوائد تعود على اﻟشرﻛات اﻟمحليﺔ األخرى مع وجود فرص عمل جديدة محتملﺔ ﺑﺳﺑب
اﻟتوﺳعات اﻟتجاريﺔ وظهور قطاعات جديدة.

اﻟتدريب ونشر اﻟمهارات

إيجابي ضئيل

تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

إيجابي بشكل ضئيل

تمتع اﻟﺳﻛان اﻟمحليين ﺑمعرفﺔ وفهم أفضل ﻟلمشروع وعمليات اﻟتشييد واﻟتﻛنوﻟوجيا اﻟمتضمنﺔ
فيه.

اﻟطلب على اﻟخدمات
اﻟمحليﺔ

إيجابي بشكل متوسط

قد تعاني اﻟخدمات اﻟمحليﺔ من اﻟضغط في اﻟﺑدايﺔ ،ﻟﻛن من اﻟمتوقع أن تؤدي مرحلﺔ اﻟتشييد إﻟى
نظرا ﻟلتدفق اﻟمحتمل ﻟلﺳﻛان واألعمال
زيادة توفر اﻟخدمات اﻟمحليﺔ وتنوعها ﺑشﻛل عام ،وذﻟك ً
اﻟجديدة اﻟمطلوﺑﺔ ﻟلتشييد.

اﻟطلب على اﻟمرافق

سلبي متوسط

من اﻟمرجح زيادة اﻟطلب على اﻟمرافق خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد ،ويمﻛن أن يؤدي ذﻟك إﻟى حدوث
انقطاع في اﻹمدادات.

تقديم تدريب ﻟلعاملين فيما يتعلق ﺑاﻟمهارات اﻟمهنيﺔ واﻟمعارف اﻟخاصﺔ ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ
واﻟﺑيئﺔ.
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الجدول  5-11األهمية االجتماعية لآلثار االقتصادية واالجتماعية للتشييد
األثر

الحجم

المستق ِّبل

درجة الحساسية

خطورة األثر

تدفق اﻟﺳﻛان

ﺳلﺑي متوﺳط

الخدمات المجتمعية

متوسطة

متوسط

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

متوسطة

متوسط

فرص اﻟعمل

إيجاﺑي ﺑشﻛل متوﺳط

اﻟتدريب ونشر اﻟمهارات

إيجاﺑي ضئيل

االقتصاد اﻟمحلي/اﻹقليمي

متوسطة

متوسط

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

متوسطة

طفيف

االقتصاد اﻟمحلي/اﻹقليمي

متوسطة

طفيف

تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

إيجاﺑي ﺑشﻛل ضئيل

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

متوسطة

من مهمل إلى طفيف

اﻟطلب على اﻟخدمات
اﻟمحليﺔ

إيجاﺑي ﺑشﻛل متوﺳط

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

متوسطة

متوسط

اﻟطلب على اﻟمرافق

ﺳلﺑي متوﺳط

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

متوسطة

متوسط

 11.6.2التشغيل
ﺳيؤدي االنتهاء من مشروع توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟمقترح في محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ إﻟى اﻟتوفير اآلمن ﻟلطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ وزيادة قدرتها
ﻟﺳﻛان األردن .وﺳيشمل ذﻟك عمليﺔ توﻟيد أنظف ﻟلطاقﺔ وﺑاﻟتاﻟي تقليل اآلثار اﻟﺑيئيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑجودة اﻟهواء اﻟمحلي ،واﻟضوضاء ،واﺳتخدام اﻟموارد،
واﻟصرف اﻟصحي مقارنﺔ ﺑمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ األصليﺔ.
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى تحﺳين اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ ﻟلﻛهرﺑاء وتعزيز أمن إمدادات اﻟطاقﺔ في األردن ،فإن أهم اﻟمزايا اﻟمحليﺔ ﺳتشمل فرص اﻟعمل اﻟمحتملﺔ
اﻟمتعلقﺔ ﺑتشغيل اﻟمرفق.
فرص اﻟعمل
وﺳتطلب اﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟلمشروع عددا ً من اﻟموظفين من أجل إدارة اﻟعمليات اﻟيوميﺔ وصيانﺔ محطﺔ اﻟﻛهرﺑاء ﺑشﻛل فعال .وﺳيﻛون هناك
طلب على اﻟعماﻟﺔ اﻟماهرة وغير اﻟماهرة ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟوظائف اﻟمتخصصﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلموظفين اﻟفنيين .ﺳتﻛون متطلﺑات اﻟقوى اﻟعاملﺔ
ﻟلمشروعات على اﻟنحو اﻟتاﻟي.
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الجدول  6-11متطلبات القوى العاملة للمشروع
القوى العاملة
مدير اﻟمحطﺔ
مدير اﻟتشغيل
مدير اﻟصيانﺔ
مدير األداء
اﻟمدير اﻟماﻟي
مهندﺳو اﻟتشغيل
مهندﺳو اﻟصيانﺔ ،اﻟميﻛانيﻛا ،واﻟﻛهرﺑاء ،واﻟتحﻛم واألجهزة
موظفو اﻟتشغيل (مﺳتوى اﻟمشرفين) 19

عدد العاملين
1
1
1
1
1
4
3

مشغلو غرفﺔ اﻟتحﻛم

9

اﻟعماﻟﺔ اﻟمحليﺔ
اﻟتشغيل اﻟﻛيميائي وتوازن اﻟمحطﺔ
اﻟمعمل اﻟﻛيميائي واﻟحقن
موظفو اﻟصيانﺔ (مﺳتوى اﻟمشرفين) 13
مشرفون :ميﻛانيﻛا ،ﻛهرﺑاء ،أجهزة

4
4
2
3

فني ميﻛانيﻛي

5

فني ﻛهرﺑاء
فني تحﻛم وأجهزة
إدارة وعﻼقات عامﺔ
اﻟعمل
موظفو اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ
ﺳﻛرتير ومراقب وثائق
محاﺳب
أمين مخزن
مهندس دعم تﻛنوﻟوجيا معلومات
مدير اﻟتخطيط واﻟمشتريات
ﺳائق
ﻛيميائي (مﺳتوى رئيس قﺳم)
اإلجمالي
مﺳؤوﻟي األمن
عاملو اﻟنظافﺔ

2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
55
4
2

ﺳيرتﺑط ذﻟك ﺑاﻟفرص اﻟتاﻟيﺔ:





اﻟوظائف اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟشرﻛﺔ اﻟمنفذة ﻟلمشروع (وظائف طاقم عمل  CEGCOاﻟحاﻟيين في محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
 ،HTPSومن غير اﻟمرجح طلب وظائف إضافيﺔ).
اﻟوظائف اﻟمتعلقﺔ ﺑتشغيل اﻟمحطﺔ وصيانتها.
اﻟوظائف اﻟمتعلقﺔ ﺑاألمن واﻟخدمات.
اﻟوظائف اﻟمؤقتﺔ حﺳب اﻟطلب.

وقعت  CEGCOاتفاقيﺔ تنفيذ (تم توقيعها ﺑتاريخ  21ديﺳمﺑر  )2015مع وزارة اﻟطاقﺔ واﻟمعادن ،واﻟتي تضمن االحتفاظ ﺑـ  250موظفًا ﻛجزء
من مرحلﺔ اﻟتشغيل ،أو في عمليات  CEGCOاألخرى في موقع محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ( HTPSمثل مخازن ،CEGCO
واﻟنقل ،واﻟمعامل ،إﻟى غير ذﻟك) .وهذا ﺑاﻟتاﻟي يتناﺳب مع عدد اﻟموظفين اﻟذين تم توظيفهم ﺳاﺑقًا في محطﺔ  HTPS HFOاﻟقائمﺔ وعمليات
 CEGCOاألخرى في موقع .HTPS
ويمﻛن أيضًا أن ينتج عن مرحلﺔ اﻟتشغيل تأثيرات إيجاﺑيﺔ على فرص اﻟتوظيف في اﻟصناعات واﻟخدمات اﻟمحليﺔ األخرى ﻛتداعيات ﻟفرص
اﻟتوظيف اﻹضافيﺔ على اﻟصعيد اﻟمحلي.
تم تأﻛيد أن ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟعامﺔ في أﻛوا ﺑاور ﺳتﻛون هي األﺳاس ﻟجميع ﺳياﺳات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟتي ﺳيتم تنفيذها في اﻟمشروع.
ويضمن هذا االمتثال ﻟجميع اتفاقيات منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ وﻛذﻟك االمتثال ﻟلوائح األردنيﺔ اﻟمحليﺔ.
اﻟتدريب ونشر اﻟمهارات
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ﺳيﺳتفيد اﻟموظفون واﻟعمال اﻟذين يعملون في اﻟمحطﺔ من توفير اﻟتدريب ونشر اﻟمهارات اﻟخاصﺔ ﺑاألدوار اﻟتي يمارﺳونها .ويمﻛن أن يشمل ذﻟك
اﻟتدريب اﻟمتخصص واﻟتدريب على رأس اﻟعمل ،فضﻼً عن تنفيذ أفضل اﻟممارﺳات اﻟعاﻟميﺔ في أﺳاﻟيب اﻟعمل اﻟيوميﺔ (مثل اﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ
واﻟﺳﻼمﺔ واالعتﺑارات اﻟﺑيئيﺔ).
تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين
يهدف اﻟمشروع إﻟى اﻟتواصل مع اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ في مرحلﺔ اﻟتشغيل من أجل توفير اﻟتحديثات واﻟرد على أي شﻛاوى .ﻛما تعتزم CEGCO
مواصلﺔ اﻟدعم طويل اﻟمدى اﻟذي تقدمه ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ عﺑر تفاعﻼتها اﻟعديدة وتوفير اﻟدعم .ومن اﻟمتوقع أن يؤدي تنفيذ محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ
اﻟجديدة إﻟى توفير اﻟمعلومات واﻟتثقيف غير اﻟرﺳمي ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين ﺑشأن محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ وقطاع اﻟطاقﺔ؛ خاصﺔ فيما يتعلق ﺑتفاعﻼت
 CEGCOمع اﻟمدارس اﻟمحليﺔ.
اﻟطلب على اﻟخدمات اﻟمحليﺔ
من اﻟممﻛن أن يؤدي تشغيل اﻟمشروع إﻟى إنشاء أعمال جديدة ،ومن اﻟمحتمل ،صناعات أخرى في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ ﺑﺳﺑب اﻟتوفير اﻹضافي ﻟلطاقﺔ
وموثوقيﺔ إمدادات اﻟطاقﺔ .ومن اﻟمرجح أن يﻛون ﻟذﻟك تأثير إيجاﺑي على اﻟخدمات ،ﺑما في ذﻟك زيادة توفرها وتنوعها .ويمﻛن أن تشتمل تلك
اﻟخدمات على اﻟخدمات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑشﻛل مﺑاشر ﺑمحطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ ،وخدمات اﻟدعم ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ وخيارات اﻟخدمات اﻟمتخصصﺔ األخرى.
اﻟطلب على اﻟمرافق
من اﻟمرجح أن ينتج عن توفير اﻟمرافق ﺑﺳﺑب مرحلﺔ اﻟتشغيل خلق مجموعﺔ من اﻟمزايا على اﻟصعيد اﻟمحلي ،الﺳيما ﺑﺳﺑب اﺳتقرار إمدادات
اﻟطاقﺔ نتيجﺔ ﻟوجود محطﺔ اﻟطاقﺔ .وﺑشﻛل عام ،فإن اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ ﺳتﺳهم في تحﺳين توفر اﻟمرافق على اﻟصعيد اﻟمحلي حيث ﺳيقل اﻟطلب
على موارد اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،وﺳتنخفض ﻛميﺔ اﻟمخلفات اﻟتشغيليﺔ اﻟناتجﺔ عنها مقارنﺔ ﺑتلك اﻟناتجﺔ عن محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
اﻟقائمﺔ .ﺑصفﺔ عامﺔ ،ﺳيقل اﻟطلب على اﻟمرافق ألن مرافق اﻟمحطﺔ ﺳتحقق ﻟنفﺳها االﻛتفاء اﻟذاتي (أي ،محطات معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي في
اﻟموقع).
ﺳيﺳهم اﺳتخدام اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من اآلﺑار في موقع اﻟعمل ﺑاعتﺑارها اﻟمورد األﺳاﺳي ﻟلمياه اﻟخام في تقليل تحويل اﻟمياه من مصادر مياه اﻟشرب،
ﻟلمﺳتخدمين وغيرهم من اﻟمﺳتهلﻛين في األردن.
يتم توفير إمدادات مياه اﻟشرب واﻟغاز اﻟطﺑيعي ﺑموجب اتفاقيات خاصﺔ ﺑتوريد اﻟوقود واﻟمياه من جانب جهات توفير اﻟخدمات اﻟوطنيﺔ في األردن.
ﻟقد تم ضمان توفير هذه اﻟخدمات ،ومن اﻟمتوقع أن تأخذ هذه االتفاقيات ﺑعين االعتﺑار أي متطلﺑات إضافيﺔ ﻟلمياه واﻟغاز اﻟطﺑيعي ﺳتﻛون مطلوﺑﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ ،وﺑاﻟتاﻟي ﻟن يحدث عجز في اﻹمدادات في أماﻛن أخرى.
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الجدول  7-11األهمية االجتماعية واالقتصادية لتأثيرات التشغيل
األسباب

األثر

الحجم

فرص اﻟعمل

إيجابي ضئيل

ﺳيتوفر قدر ﺑﺳيط من فرص اﻟعمل اﻟدائمﺔ ﻟلوظائف اﻟتي تتطلب مهارات وتلك اﻟتي ال تتطلب
مهارات ،مع تفضيل اﻟﺳﻛان اﻟمحليين في ﺳياﺳﺔ اﻟتوظيف .فوائد تعود على اﻟشرﻛات اﻟمحليﺔ
األخرى مع وجود فرص عمل جديدة محتملﺔ ﺑﺳﺑب اﻟتوﺳعات اﻟتجاريﺔ وظهور قطاعات جديدة.

نشر اﻟمهارات

إيجابي ضئيل

نشر اﻟمعارف ﺑين طاقم عمل اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ ﺑما في ذﻟك اﻟمهارات اﻟمهنيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑمعارف
اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ.

شراء اﻟﺑضائع واﻟمواد من
االقتصاد اﻟمحلي/اﻹقليمي

إيجابي ضئيل

ﺳينشئ اﻟمشروع طلﺑًا على اﻟﺑضائع واﻟخدمات األﺳاﺳيﺔ من جانب اﻟعماﻟﺔ فضﻼً عن اﻟمواد
اﻟﻼزمﺔ ﻟلتشغيل واﻟصيانﺔ واﻟتي ينﺑغي اﻟحصول عليها ،في اﻟمقام األول( ،إن وجدت) من اﻟمنطقﺔ
اﻟمحليﺔ/اﻹقليميﺔ.

تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

إيجابي بشكل ضئيل

تمتع اﻟﺳﻛان اﻟمحليين ﺑمعرفﺔ وفهم أفضل ﻟلمشروع وتوﻟيد اﻟطاقﺔ .الﺳيما اﻟمدارس من خﻼل
اﻟدعم اﻟمﺳتمر اﻟمقدم من جانب .CEGCO

اﻟطلب على اﻟخدمات
اﻟمحليﺔ

إيجابي ضئيل

من اﻟمتوقع حدوث تأثير إيجاﺑي طويل اﻟمدى على اﻟخدمات اﻟمحليﺔ نتيجﺔ ﻟلمشروع ،مع زيادة
توفر تلك اﻟخدمات وتنوعها ،وﺑخاصﺔ ﺑﺳﺑب األعمال اﻟجديدة اﻟمتوقعﺔ من زيادة توفر اﻟطاقﺔ
محليًا.

الجدول  8-11األهمية االجتماعية لتأثيرات التشغيل االجتماعية واالقتصادية
األثر

الحجم

فرص اﻟعمل

إيجاﺑي ضئيل

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

العمل

متوسطة

طفيف

الخدمات المجتمعية

متوسطة

طفيف

شراء اﻟﺑضائع واﻟمواد
من االقتصاد
اﻟمحلي/اﻹقليمي

إيجاﺑي ضئيل

االقتصاد اﻟمحلي/اﻹقليمي

متوسطة

طفيف

نشر اﻟمهارات

إيجاﺑي ضئيل

التثقيف

منخفضة

من مهمل إلى طفيف

تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

إيجاﺑي ﺑشﻛل ضئيل

التثقيف

منخفضة

من مهمل إلى طفيف

اﻟطلب على اﻟخدمات
اﻟمحليﺔ

إيجاﺑي ضئيل

الخدمات المجتمعية

متوسطة

طفيف

 11.7تدابير اإلدارة وتخفيف اآلثار
 11.7.1اإلنشاء
الجدول 9-11

التأثيرات االجتماعية واالقتصادية – تدابير اإلدارة وتخفيف اآلثار أثناء مرحلة التشييد
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األثر/المصدر

تدفق اﻟﺳﻛان

فرص اﻟعمل

اﻟتدريب ونشر اﻟمهارات

تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

اﻟطلب على اﻟمرافق

تدابير التخفيف
ﺳيتم اﻟحد من تدفق اﻟﺳﻛان حيثما أمﻛن من خﻼل االﺳتعانﺔ ﺑمقاوﻟي اﻟﺑاطن واﻟﺳﻛان اﻟمحليين في مرحلﺔ اﻟتشييد .ﺳتضمن ﺳياﺳﺔ
اﻟتوظيف في اﻟمشروع أن تﻛون األوﻟويﺔ ﻟلعمال اﻟمحليين متى توفر اﻟمرشحون اﻟمناﺳﺑون واﻟشرﻛات اﻟمحليﺔ اﻟمﻼئمﺔ.
ﺳيتم توفير مرافق اﻹﺳعافات األوﻟيﺔ وغرفﺔ عيادة ﻟعاملي اﻟتشييد في اﻟموقع .ﺳيﺳهم ذﻟك في تقليل اﻟطلب على اﻟخدمات اﻟمحليﺔ
اﻟقائمﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟﺳﻛان اﻹضافيين أثناء مرحلﺔ اﻟتشييد.
ﺳيتم إعداد ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟمقاوﻟي اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ومقاوﻟي اﻟﺑاطن ﺑحيث تضمن اﻟتوافق مع قوانين اﻟعمل
اﻟمحليﺔ واتفاقيات األمم اﻟمتحدة واتفاقيات منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ .يتعين على مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد أن يضمن تطﺑيق ذﻟك
ﻛﺳياﺳﺔ شاملﺔ تحﻛم ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟجميع مقاوﻟي اﻟﺑاطن ﻛجزء من اﻟترتيﺑات اﻟتعاقديﺔ معهم.
ﺳيتلقى جميع اﻟعاملين في اﻟمشروع تدريﺑًا تعريفيًا وتوجيهيًا في اﻟمشروع ،فضﻼً عن اﻟتدريب اﻟمهني اﻟمتخصص على أعمال
اﻟتشييد في اﻟموقع.
صا ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ،وﻛذﻟك اﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ.
ﺳيتلقى جميع اﻟعاملين تدريﺑًا خا ً
ﺳيتم إجراء نقاشات حول اﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ قﺑل اﻟعمل ﻛل يوم ﻟضمان تذﻛير اﻟعمال ﺑاﻟموضوعات األﺳاﺳيﺔ.
ﺳتواصل  CEGCOتفاعﻼتها مع اﻟمجتمع ودعمها ﻟه ،وﺑخاصﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟفحوصات اﻟصحيﺔ ودعم اﻟمدارس .ﺳتوفر جميع
هذه اﻟجوانب فرصﺔ ﻟلتثقيف غير اﻟرﺳمي ونشر اﻟمعلومات.
ﺳيتم ترﻛيب ﻟوحﺔ معلومات في اﻟمدخل اﻟرئيﺳي ﻟموقع اﻟمشروع ﻟعرض اﻟمعلومات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟمشروع.
ﺳتﺳهم الفتات اﻟحوار واﻹخطارات اﻟمناﺳﺑﺔ في إعﻼم اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ في األردن ﺑجميع األحداث اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتشييد
(حﺳب مقتضى اﻟحال).
اﺳتخدام موﻟدات اﻟديزل في اﻟموقع ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ.
ﺳيتم اﻹمداد ﺑاﻟمياه عن طريق اﻟخزانات ،أو اﻟمياه اﻟمعﺑأة في زجاجات (ﻟلشرب).
ﺳيتم جمع مياه اﻟصرف اﻟصحي من اﻟموقع في خزانات صحيﺔ واﻟتخلص منها من قﺑل مقاول معتمد ﻟلمعاﻟجﺔ خارج اﻟموقع (أي،
محليًا في محطﺔ اﻟﺳمرا ﻟمعاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ)
ﺳيتم االﺳتعانﺔ ﺑمقاوﻟي اﻟمخلفات اﻟمعتمدين ﻹزاﻟﺔ جميع اﻟمخلفات من اﻟموقع ﻹعادة اﺳتخدامها أو إعادة تدويرها أو اﺳترجاعها أو
اﻟتخلص منها خارج اﻟموقع.
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 11.7.2التشغيل
الجدول 10-11

التأثيرات االجتماعية واالقتصادية – تدابير اإلدارة وتخفيف اآلثار أثناء مرحلة التشغيل
تدابير التخفيف

األثر/المصدر

ﺳتضمن ﺳياﺳﺔ اﻟتوظيف اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع أن تﻛون األوﻟويﺔ ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين متى توفر اﻟعمال اﻟمهرة محليًا (أو في حاﻟﺔ توفر
وظائف ال تتطلب مهارات).
فرص اﻟعمل

ﺳيتم إعداد ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﺑحيث تضمن اﻟتوافق مع ﺳياﺳﺔ شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور واﻟتي ﺳتضمن اﻟتوافق مع قوانين اﻟعمل
اﻟمحليﺔ واتفاقيات األمم اﻟمتحدة واتفاقيات منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ.

اﻟتدريب ونشر اﻟمهارات

من اﻟمﺳتحﺳن أن تتم مراقﺑﺔ ﺳﻼﺳل اﻟتوريد األﺳاﺳيﺔ ﺑشﻛل دوري أثناء اﻟعمليات ﻟضمان عدم قيام موفري اﻟمواد واﻟﺑضائع
واﻟخدمات ﺑتوظيف األطفال أو عمال اﻟﺳخرة ،مع ضمان تمتع اﻟموردين ﺑﺳجل مناﺳب فيما يتعلق ﺑاﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ.
ﺳيتلقى جميع عمال اﻟمحطﺔ تدريﺑًا تعريفيًا وتوجيهيًا في اﻟمشروع ،فضﻼً عن اﻟتدريب اﻟمهني اﻟمتخصص على األدوار اﻟتي
يمارﺳونها.
صا ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ،وﻛذﻟك اﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ .ﺳيتم تحديث اﻟتدريب على أﺳاس ﺳنوي ﺑحد أدنى.
ﺳيتلقى جميع اﻟعاملين تدريﺑًا خا ً
ﺳيتم تشجيع اﻟعمال على تطوير مهنهم وقد يتم توفير فرص ﻟهم ﻟحضور دورات تدريﺑيﺔ إﻟى جانب عمليات اﻟتطوير اﻟمهني
األخرى.
ﺳتﺳهم الفتات اﻟحوار واﻹخطارات اﻟمناﺳﺑﺔ (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،ﻟوحات اﻹخطارات اﻟخارجيﺔ) في اﻟتعريف ﺑاألحداث اﻟرئيﺳيﺔ
اﻟمتعلقﺔ ﺑمرحلﺔ اﻟتشغيل.

تثقيف اﻟﺳﻛان اﻟمحليين

مصدرا مه ًما ﻟلغايﺔ ﻟلطاقﺔ من شأنه تعزيز اﺳتقرار إمدادات اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ.
ﺳتوفر محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ
ً

اﻟطلب على اﻟمرافق
واﻟخدمات

نظرا ألن اﻟمشروع ﻟن يصرف تدفقات مياه اﻟعمليﺔ ،فإن اﻟمحطﺔ ﺳتعيد اﺳتخدام جزء ﻛﺑير من مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟتي تمت
ً
معاﻟجتها من أجل اﻟحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه.
ﻛما أن اﺳتخدام اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من اآلﺑار في اﻟموقع ﺳيحد من تحويل اﻟمياه من مصادر اﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب.
وﺳيتم توفير اﻟخدمﺔ واﻟمياه اﻟتي تمت معاﻟجتها من محطﺔ اﻟتناضح اﻟعﻛﺳي في اﻟموقع .وﺳيتم تزويد مياه اﻟشرب عن طريق خط
أناﺑيب اﻟمياه إﻟى اﻟمحطﺔ.
ﺳتتم معاﻟجﺔ اﻟمخلفات اﻟصناعيﺔ في محطات معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي في اﻟموقع ،أو يتم تﺑخيرها.
ﺳيتم االﺳتعانﺔ ﺑمقاوﻟي اﻟمخلفات اﻟمعتمدين ﻹزاﻟﺔ جميع اﻟمخلفات من اﻟموقع ﻹعادة اﺳتخدامها أو إعادة تدويرها أو اﺳترجاعها أو
اﻟتخلص منها خارج اﻟموقع.

من اﻟمﺳلم ﺑه أنه ﺑاﻹضافﺔ إﻟى تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف من اآلثار اﻟموضحﺔ أعﻼه ،ﺳيقوم اﻟمشروع أيضًا ﺑتنفيذ خطﺔ إشراك أصحاب اﻟمصلحﺔ
( ،)SEPﺑشﻛل منفصل عن تقييم اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ هذا ،واﻟتي من شأنها أن تتضمن أﺳاﻟيب قويﺔ ﻟلحوار مع اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ
وأصحاب اﻟمصلحﺔ .ﺳتتضمن خطﺔ إشراك أصحاب اﻟمصلحﺔ آﻟيﺔ تقديم شﻛاوى يمﻛن ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ اﻟوصول إﻟيها فضﻼً عن أي فئات قد
تتعرض ﻟمخاطر.
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 11.8اآلثار المتبقية
 11.8.1اإلنشاء
الجدول 11-11

التأثيرات االجتماعية واالقتصادية – تأثيرات المخلفات – مرحلة التشييد
خطورة األثر المتبقي

األثر

الحجم

المستقبِّل

درجة
الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

تدفق اﻟﺳﻛان

ﺳلﺑي متوﺳط

الخدمات
المجتمعية

متوسطة

متوﺳط

نعم

طفيف

فرص اﻟعمل

إيجاﺑي ﺑشﻛل
متوﺳط

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

متوسطة

متوﺳط

نعم

متوسط

اﻟتدريب ونشر
اﻟمهارات

إيجاﺑي ضئيل

االقتصاد
اﻟمحلي/اﻹقليمي

متوسطة

متوﺳط

نعم

متوسط

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

متوسطة

طفيف

نعم

من طفيف إلى معتدل

االقتصاد
اﻟمحلي/اﻹقليمي

متوسطة

طفيف

نعم

من طفيف إلى معتدل

تثقيف اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

إيجاﺑي ﺑشﻛل
ضئيل

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

متوسطة

من مهمل إﻟى طفيف

نعم

طفيف

اﻟطلب على اﻟخدمات
اﻟمحليﺔ

إيجاﺑي ﺑشﻛل
متوﺳط

رفاهيﺔ اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

متوسطة

متوﺳط

نعم

متوسط
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 11.8.2التشغيل
الجدول 12-11

التأثيرات االجتماعية واالقتصادية – تأثيرات المخلفات – مرحلة التشغيل

األثر

الحجم

فرص اﻟعمل

إيجاﺑي ضئيل

المستقبِّل

درجة
الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

خطورة األثر
المتبقي

العمل

متوسطة

طفيف

نعم

من طفيف إلى معتدل

الخدمات المجتمعية

متوسطة

طفيف

نعم

من طفيف إلى معتدل

شراء اﻟﺑضائع
واﻟمواد من االقتصاد
اﻟمحلي/اﻹقليمي

إيجاﺑي ضئيل

االقتصاد
اﻟمحلي/اﻹقليمي

متوسطة

طفيف

نعم

من طفيف إلى معتدل

نشر اﻟمهارات

إيجاﺑي ضئيل

التثقيف

منخفضة

من مهمل إﻟى
طفيف

نعم

طفيف

تثقيف اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

إيجاﺑي ﺑشﻛل
ضئيل

التثقيف

منخفضة

من مهمل إﻟى
طفيف

نعم

طفيف

اﻟطلب على اﻟخدمات
اﻟمحليﺔ

إيجاﺑي ضئيل

اﻟخدمات اﻟمجتمعيﺔ

متوسطة

طفيف

نعم

طفيف

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

247

 12المرور والنقل
 12.1مقدمة
يرﻛز هذا اﻟفصل من تقييم اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ على اﻟتأثيرات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟنقل اﻟتي ترتﺑط ﺑمرحلﺔ اﻟتشييد واﻟتشغيل ﻟمشروع CCGT
اﻟمقترح .تم وصف اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ األﺳاﺳيﺔ ﻟلنقل في اﻟمنطقﺔ ،وخاصﺔ في اﻟمنطقﺔ اﻟمجاورة ﻟلمشروع مﺑاشرة .وﺑاﻟتاﻟي ،فقد ُوضع في االعتﺑار
تأثيرات زيادة حرﻛﺔ اﻟمرور اﻟناتجﺔ عن مراحل تشييد وتشغيل اﻟمشروع .حيثما ﻛان ذﻟك ضروريًا وممﻛنًا ،تم توفير فرص ﻟمواصلﺔ اﻟتداﺑير اﻟتي
تهدف إﻟى تقليل و/أو اﻟتخفيف من أي تأثيرات.

 12.2المنهجية
يعتﺑر اﻟتحليل األﺳاﺳي في هذا اﻟفصل عمﻼً مﻛتﺑيًا في اﻟمقام األول ،حيث إنه مﺳتمد من اﻟعرض اﻟفني ﻟلمشروع ،واﻟمﻼحظات اﻟواردة من
اﻟزيارات اﻟميدانيﺔ ﻟلموقع اﻟتي تم إجراؤها حتى اآلن .وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻹنشاء اﻟظروف األﺳاﺳيﺔ ،ﺳيتم تقييم تأثير اﻟتطوير على اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ ﻟلنقل في
اﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ.
ونظرا ألن اﻟتطوير ﺳتﻛون ﻟه تأثيرات مختلفﺔ على مدى دورة حياة اﻟمشروع ،فقد قمنا ﺑإنشاء اﻟتحليل اﻟخاص ﺑنا ﻟيعﻛس مراحل اﻟتطوير
ً
األﺳاﺳيﺔ ﻟلتشييد واﻟتشغيل .يتناول اﻟتحليل في هذا اﻟفصل تأثيرات اﻟنقل األﺳاﺳيﺔ فقط ،وهي تحديدًا اﻟمتطلﺑات اﻟتي فرضها اﻟتطوير على اﻟﺑنيﺔ
اﻟتحتيﺔ ﻟلنقل .أما ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمشﻛﻼت اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتأثيرات اﻟثانويﺔ اﻟناشئﺔ عن احتياجات اﻟنقل اﻟتي يفرضها اﻟتطوير ،مثل اﻟضوضاء ،فﺳيتم تناوﻟها
على حدة في اﻟفصول ذات اﻟصلﺔ من هذا اﻟتقرير.
ﻛما أن اﻟتأثيرات اﻟمفروضﺔ على اﻟنقل من نقطﺔ اﻟوصول اﻟجديدة ﻟموقع اﻟمشروع وترﻛيب اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ ﺑخط أناﺑيب اﻟمياه اﻟتاﺑع ﻟﺳلطﺔ
اﻟمياه األردنيﺔ قد تم تقييمها أيضًا في هذا اﻟفصل.

 12.3قوانين البيئة
اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
اﻟقانون اﻟﺳاري فيما يتعلق ﺑاﻟمرﻛﺑات وحرﻛﺔ اﻟمرور في األردن هو قانون اﻟمرور (قانون رقم  49ﻟﺳنﺔ  ،)2008واﻟذي تم تعديله في نﺳخﺔ عام
 2008مع اﻟترﻛيز على اﻟحد من اﻟحوادث واﻹصاﺑات واﻟوفيات اﻟمتعلقﺔ ﺑحرﻛﺔ اﻟمرور على اﻟطرق في األردن .وعﻼوة على ذﻟك ،يجب األخذ
ﺑعين االعتﺑار اﻟقوانين اﻟتاﻟيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟنقل:




نظام تﺳجيل وترخيص اﻟمرﻛﺑات رقم  104ﻟعام 2008؛
نظام اﻟحد األقصى ألﺑعاد وأوزان وإجماﻟي قوة اﻟمحرك ﻟلمرﻛﺑات رقم  42ﻟعام 2002؛ و
تعليمات تحديد اﻟﺳرعﺔ على اﻟطرق ﻟعام .2002

متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻟإلنشاء واﻟتعمير ()EBRD
تفرض متطلﺑات األداء ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ  EBRD PR 4ﺑشأن اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ متطلﺑات إداريﺔ فيما يتعلق ﺑمخاطر
اﻟﺳﻼمﺔ على اﻟطرق وحرﻛﺔ اﻟمرور اﻟتي قد يتعرض ﻟها اﻟعمال واﻟمجتمعات اﻟمحيطﺔ .ﻟذﻟك يجب أن تؤخذ ﺑعين االعتﺑار معايير االتحاد
األوروﺑي ﺑشأن إدارة اﻟﺳﻼمﺔ على اﻟطرق وإدارة اﻟﺳﻼمﺔ اﻟمروريﺔ.

متطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
ﺳيتم إجراء اﻟتقييم مع األخذ ﺑعين االعتﺑار اﻟتوصيات اﻟواردة في إرشادات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟعامﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ/اﻟﺑنك اﻟدوﻟي
( )2007اﻟقﺳم  3.4اﻟﺳﻼمﺔ اﻟمروريﺔ ،ضمن اﻟقﺳم  :3اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمجتمعيﺔ.

 12.4خط األساس
يتم اﻟوصول اﻟمﺑاشر إﻟى محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ عﺑر مخرج اﻟخدمﺔ من اﻟطريق اﻟﺳريع  25غرب اﻟموقع .اﻟطرق
اﻟموصلﺔ إﻟى عمان متاحﺔ من هذا اﻟطريق واﻟطرق اﻟﺳريعﺔ اﻟمجاورة في اﻟجنوب ،واﻟتي تﺳير عﺑر مدينﺔ اﻟزرقاء وتتجاوزها .يوجد طريق
ﺳريع جديد يرﺑط اﻟمطار مﺑاشرة ﺑمدينﺔ اﻟزرقاء وهو قيد اﻹنشاء حاﻟيًا ،ومن اﻟمرجح أن يﺳهم في تقليل وقت اﻟوصول إﻟى محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء
اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ من اﻟمطار ﺑشﻛل ﻛﺑير.
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اﻟطرق اﻟمحليﺔ اﻟرئيﺳيﺔ حول موقع اﻟمشروع مﺑينﺔ أدناه في صور األقمار اﻟصناعيﺔ .يتجه اﻟطريق اﻟﺳريع  25إﻟى غرب موقع اﻟمشروع ،ﻛما
أن اﻟطريق اﻟمحلي اﻟرئيﺳي اﻟذي ﺳيوفر وصوالً في اﻟمﺳتقﺑل إﻟى مدخل اﻟمشروع اﻟجديد يتجه إﻟى اﻟشمال.
الشكل  1-12الطرق المحلية في موقع المشروع وحوله

مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
وقد ﻛشفت عمليات رصد اﻟطرق أثناء اﻟزيارات اﻟميدانيﺔ ﺳوء حاﻟﺔ اﻟطرق ﺑوجه عام من حيث عدم اﺳتواء اﻟﺳطح ووجود حفر ومطﺑات ﺳرعﺔ
غير مميزة إضافﺔ إﻟى اﻟعديد من اﻟمخارج واﻟتقاطعات اﻟتي ال توجد ﻟها الفتات .وتﺑدو حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات على اﻟطرق متواصلﺔ وﻟﻛنها ﻟم تﻛن
مزدحمﺔ أثناء فترات اﻟرصد .وتشمل اﻟمرﻛﺑات في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ شاحنات وقود متعددة تخدم مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمجاورة.
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لوحة  1-12الطريق السريع  25في األمام

من اﻟمتوقع أن يؤدي ﺳوء حاﻟﺔ اﻟطرق وعدم وجود الفتات وعﻼمات ﻛافيﺔ على اﻟطرق إﻟى زيادة احتماﻟيﺔ وقوع اﻟحوادث على اﻟصعيد اﻟمحلي.
ﻛما أن نقل اﻟوقود محليًا يزيد من اﻟحجم اﻟمحتمل ﻟهذه اﻟمخاطر.
اﻟطرق اﻟموجودة في منطقﺔ محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ هي طرق ممهدة وذات جودة أفضل عادة من اﻟطرق اﻟموجودة في
اﻟمناطق اﻟمحيطﺔ اﻟعامﺔ .يتم فرض حد ﺳرعﺔ صارم قدره  20ﻛم/اﻟﺳاعﺔ في منطقﺔ محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ.
لوحة  2-12الطريق في منطقة محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية القائمة
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 12.5المستقبالت الحساسة
الجدول  1-12المرور والنقل – أهمية المستقبالت
المستق ِّبل

درجة الحساسية

اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ

عاﻟيﺔ

اﻟطرق اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

األسباب
يُﺳتخدم اﻟطريق اﻟﺳريع اﻟرئيﺳي اﻟذي يرﺑط عمان ﺑمحافظات اﻟمنطقﺔ اﻟشماﻟيﺔ اﻟشرقيﺔ
ﺑشﻛل جيد ﺑواﺳطﺔ اﻟمرﻛﺑات اﻟتجاريﺔ واﻟخاصﺔ .تؤثر حاﻟﺔ اﻟطرق اﻟقديمﺔ وﺳوء اﻟصيانﺔ
واﻟﻼفتات وﺳوء إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور ﺳلﺑًا على ظروف اﻟقيادة.
غاﻟﺑيﺔ اﻟطرق اﻟمحليﺔ قديمﺔ وتعاني من ﺳوء اﻟصيانﺔ .يؤدي نقص اﻟﻼفتات وﺳوء إدارة
حرﻛﺔ اﻟمرور إﻟى تفاقم ظروف اﻟقيادة.

 12.6أهمية اآلثار
 12.6.1اإلنشاء
يمﻛن أن يﻛون ﻟجانﺑين من جوانب اﻟنقل أثناء اﻹنشاء آثارا ً على نحو محتمل :نقل اﻟقوى اﻟعاملﺔ ونقل اﻟمعدات واﻟمواد إﻟى اﻟموقع.
اﻟعناصر اﻟرئيﺳيﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟﺑناء اﻟمحطﺔ هي معدات ال يمﻛن تجميعها في اﻟموقع .ﻟذﻟك ،الﺑد من نقلها إﻟى اﻟموقع في شﻛلها اﻟجاهز .ومن اﻟمرجح
أن يتم نقل هذه اﻟمعدات واﻟمواد ﺑاﺳتخدام مرﻛﺑات خاصﺔ قد تﻛون ﻛﺑيرة اﻟحجم أو مرﻛﺑات تﺳحب حاويات .من اﻟمتوقع أن يصل جزء ﻛﺑير من
هذه اﻟمواد عن طريق اﻟﺑر ،وﻟﻛن هناك جزء من اﻟمعدات قد يتطلب اﻟشحن ،قﺑل أن يتم اﻟتﺳليم اﻟنهائي ﻟه عن طريق اﻟﺑر .وأينما يتم شحن اﻟمواد
واﻟمعدات ،ﺳيتم نقلها عﺑر ميناء اﻟعقﺑﺔ ،وﺑعد ذﻟك ﺳيتطلب األمر توصيلها عن طريق اﻟﺑر إﻟى اﻟموقع عﺑر شﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ اﻟوطنيﺔ .اﻟطريق
اﻟمحدد اﻟذي ﺳتﺳتخدمه مرﻛﺑات اﻟﺑناء ﻟلوصول إﻟى اﻟموقع غير معروف ،ﻟﻛن جميع اﻟمرﻛﺑات ﺳتحتاج في نهايﺔ اﻟمطاف إﻟى اﺳتخدام اﻟطريق
اﻟﺳريع  25وطريق اﻟوصول اﻟمحلي إﻟى شمال موقع اﻟمشروع مﺑاشرة من أجل اﻟدخول عﺑر نقطﺔ اﻟوصول إﻟى اﻟموقع.
ﺳتختلف ﻛميﺔ اﻟمرﻛﺑات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟﺑناء ﺑشﻛل ﻛﺑير خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد حﺳب ﻛثافﺔ أعمال اﻟتشييد .تشير اﻟتقديرات إﻟى دخول وخروج حواﻟي
 100شاحنﺔ ثقيلﺔ من اﻟموقع يوميا ً خﻼل فترات اﻟذروة جنﺑا إﻟى جنب مع اﻟحافﻼت اﻟصغيرة ﻟنقل اﻟعمال ذهاﺑا ً وإياﺑا ً واﻟﺳيارات اﻟخاصﺔ ﻟﺑعض
اﻟموظفين واﻟمقاوﻟين اﻟمتخصصين.
من اﻟمتوقع أن تﺳتخدم جميع اﻟمرﻛﺑات اﻟقادمﺔ إﻟى موقع اﻟمشروع شﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ اﻟوطنيﺔ .ﻟذﻟك ،من اﻟمرجح أن تؤدي أنشطﺔ اﻟتشييد إﻟى
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات وحرﻛﺔ اﻟمرور على اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ ،ورﺑما على اﻟطريق اﻟﺳريع اﻟجديد اﻟمقترح في اﻟمﺳتقﺑل؛ حيث يتم نقل اﻟمعدات
نظرا ﻟزيادة تدفق اﻟمرﻛﺑات وشاحنات اﻟنقل اﻟثقيل حاﻟيًا على شﺑﻛات اﻟطرق
واﻟعمال عن طريق اﻟنقل اﻟجوي من مطار اﻟملﻛﺔ علياء اﻟدوﻟي .ﻟﻛن ً
اﻟﺳريعﺔ ،خاصﺔ ﺑاﻟقرب من اﻟموقع ،فمن غير اﻟمرجح أن تﻛون اﻟزيادة في تدفق هذه اﻟمرﻛﺑات ملموﺳﺔ.
يجب نقل أي ﺑضائع خطرة وفق اﻟمعايير واﻟقوانين اﻟدوﻟيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﻟنقل اﻟﺑضائع اﻟخاصﺔ ،ويجب اﻟتقدم ﻟلحصول على اﻟتصاريح اﻟﻼزمﺔ من
اﻟﺳلطات األردنيﺔ وتقييم اﻟﺳﻼمﺔ واﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ.
صا ﻟلمشروع اﻟمقترح ،ﻟلتمﻛن من اﻟوصول ﺑشﻛل خاص إﻟى
يتم إنشاء نقطﺔ وصول جديدة إﻟى محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ خصي ً
اﻟمشروع ﺑمجرد أن يتم فصله ﺑاﻟﺳياج عن محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ .ﺑﺳﺑب نقطﺔ اﻟوصول اﻟجديدة ،ﺳتضطر جميع مرﻛﺑات
مترا تقريﺑًا من اﻟطريق اﻟﺳريع على طول طريق محلي من أجل اﻟوصول إﻟى اﻟمدخل اﻟجديد .يعتﺑر تدفق حرﻛﺔ
اﻟﺑناء إﻟى قطع مﺳافﺔ ً 500
نظرا ألن اﻟطريق اﻟمحلي اﻟحاﻟي يرﺑط اﻟطريق اﻟﺳريع ﺑاﻟمنطقﺔ
اﻟﺳريع.
ﺑاﻟطريق
مقارنﺔ
ﺑﻛثير
أقل
اﻟمحلي
اﻟطريق
اﻟمرور اﻟحاﻟيﺔ على هذا
ً
ً
اﻟصناعيﺔ/اﻟتجاريﺔ اﻟمحليﺔ (شمال منطقﺔ مجمع اﻟطاقﺔ مﺑاشرة) فﺳيﻛون تدفق اﻟمرﻛﺑات عليه قليﻼ في اﻟوقت اﻟحاﻟي ،ﺑما في ذﻟك شاحنات اﻟنقل
نظرا ﻟﻛثافﺔ أنشطﺔ اﻟتشييد اﻟمتوقعﺔ ،فقد يؤدي ذﻟك إﻟى زيادة ملحوظﺔ في مرﻛﺑات اﻟتشييد ،ﻟﻛن من غير اﻟمتوقع أن يؤدي ذﻟك
اﻟثقيل .ورغم ذﻟكً ،
إﻟى اختناق مروري ﺑﺳﺑب اﻟتدفق اﻟضعيف ﻟلمرﻛﺑات وعدم وجود تقاطعات أو إشارات حول نقطﺔ اﻟوصول اﻟجديدة إﻟى موقع اﻟمشروع.
أثناء مرحلﺔ اﻟتشييد ،ﺳتقوم ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ ( )WAJﺑترﻛيب خط أناﺑيب اﻟمياه اﻟذي ﺳيوفر إمدادات مياه اﻟشرب ﻟلمشروع .على اﻟرغم من
عدم االنتهاء من مﺳار خط األناﺑيب ،فمن اﻟمفهوم أن اﻟمﺳار ﺳيأتي من مصدر اﻟمياه اﻟرئيﺳي اﻟحاﻟي واﻟمهماز إﻟى اﻟموقع على طول شﺑﻛﺔ
ﻛﺑيرا ﺑشﻛل خاص ﻟﻛن ﺳيتطلب األمر أعمال حفر
اﻟطرق اﻟحاﻟيﺔ محليًا .من غير اﻟمتوقع أن يﻛون طول اﻟمهماز من خط أناﺑيب اﻟمياه اﻟرئيﺳي
ً
على اﻟطرق اﻟمحليﺔ من أجل اﻟوصول إﻟى موقع اﻟمشروع .من اﻟمتوقع إجراء أعمال اﻟحفر هذه في اﻟمناطق اﻟتجاريﺔ غير اﻟمزدحمﺔ واﻟتي يقل
اﻟتردد عليها إﻟى اﻟشمال من منطقﺔ مجمع اﻟطاقﺔ اﻟمقترحﺔ (ومن اﻟمفهوم أن خط أناﺑيب اﻟمياه اﻟرئيﺳي يمر خﻼل هذه اﻟمنطقﺔ) .قد يوجد ،أثناء
إجراء هذه األنشطﺔ ،قدر من تعطيل حرﻛﺔ اﻟمرور على اﻟطرق اﻟمحليﺔ في فترة اﻟنهار حتى يتم ترﻛيب خط األناﺑيب تحت ﺳطح األرض .ﻟن
تﻛون طﺑيعﺔ تلك اﻟتأثيرات معروفﺔ ﺑشﻛل محدد حتى تقوم ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ ﺑتنفيذ خطﺔ اﻟتشييد اﻟخاصﺔ ﺑها ،ﻟﻛن من اﻟمتوقع أن يرتﺑط ذﻟك
ﺑإغﻼق اﻟحارات واﺳتخدام إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور (مثل إشارات اﻟمرور اﻟمؤقتﺔ) ﻟلحفاظ على تدفق اﻟمرﻛﺑات في ﻛﻼ االتجاهين على طول اﻟطرق
اﻟمحليﺔ .قد تؤدي إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور هذه إﻟى زيادة طفيفﺔ في أوقات اﻟرحﻼت على طول اﻟطرق اﻟمحليﺔ ،إال أن اﻟطﺑيعﺔ اﻟمنظمﺔ ﻟهذه األعمال
ﺳتﺳهم في تقليل اآلثار إﻟى حد ﻛﺑير.
الجدول  2-12المرور والنقل – حجم آثار التشييد
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األثر
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات على اﻟطرق
اﻟﺳريعﺔ
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات على اﻟطرق
اﻟمحليﺔ
تأخيرات على اﻟطرق اﻟمحليﺔ
ﺑﺳﺑب ترﻛيب خط أناﺑيب اﻟمياه

األسباب
تأثيرات طفيفﺔ مﺑاشرة ﻟﻛنها مؤقتﺔ على عدد اﻟمرﻛﺑات وتدفق حرﻛﺔ اﻟمرور.

الحجم
طفيف

زيادة محتملﺔ ملحوظﺔ ﻟﻛنها مؤقتﺔ في عدد اﻟمرﻛﺑات على اﻟطريق اﻟمحلي
اﻟمؤدي إﻟى نقطﺔ اﻟوصول اﻟجديدة ﻟلموقع.
قد تؤدي إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور ﻟترﻛيب خط أناﺑيب اﻟمياه إﻟى زيادة طفيفﺔ في
أوقات اﻟرحﻼت على طول اﻟطرق اﻟمحليﺔ.

متوﺳط
طفيف

الجدول  3-12المرور والنقل – أهمية آثار التشييد
األثر

الحجم

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

زيادة ازدحام اﻟطريق
اﻟﺳريع

طفيف

اﻟطريق اﻟﺳريع اﻟوطني

عاﻟيﺔ

من طفيف إﻟى معتدل

متوﺳط

اﻟطرق اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

طفيف

اﻟطرق اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

من طفيف إﻟى معتدل

زيادة االزدحام واﻟطرق
اﻟمحليﺔ
تأخيرات على اﻟطرق
اﻟمحليﺔ ﺑﺳﺑب ترﻛيب خط
أناﺑيب اﻟمياه

 12.6.2التشغيل
ﺳتعود حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات ذات اﻟصلﺔ ﺑاﻟمشروع مرة أخرى إﻟى معدل اﻟتدفق اﻟمماثل خﻼل فترة تشغيل محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
األصليﺔ ،واﻟتي تم إغﻼقها في ديﺳمﺑر  .2015منذ ديﺳمﺑر  ،2015ﻟم يختلف معدل تدفق اﻟمرﻛﺑات ﺑشﻛل ﻛﺑير حيث ال تزال هناك أعمال
مختلفﺔ متعلقﺔ ﺑإدارة اﻟمرافق في اﻟموقع وأقﺳام  CEGCOاألخرى ﺑمقر محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ.
يتمثل اﻟتغيير األﺳاﺳي في حرﻛﺔ اﻟمرور في أن مرﻛﺑات اﻟمشروع ﺳتدخل اﻟموقع عﺑر اﻟمدخل اﻟجديد إﻟى اﻟشمال من منطقﺔ خزان اﻟتخزين
االحتياطي.
وﺑشﻛل أﺳاﺳي ،فإن عدد األيدي اﻟعاملﺔ اﻟقليل نﺳﺑيًا وﻛميات اﻹمدادات اﻟقليلﺔ نﺳﺑيًا اﻟمتوقع أن تﻛون مطلوﺑﺔ في مرحلﺔ تشغيل اﻟمحطﺔ من
تأثيرا ﻟه أهميﺔ ﺳلﺑيﺔ ال تُذﻛر.
اﻟمتوقع أن تمثل
ً

الجدول  4-12المرور والنقل – حجم آثار التشغيل
األثر
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟمحليﺔ

األسباب

الحجم
محايد

ﺳيتم نقل قدر ضئيل من اﻟمعدات واﻹمدادات ﺑشﻛل غير منتظم ﻟمﺳافات طويلﺔ

محايد

ﺳوف تتﺳﺑب أعداد األيدي اﻟعاملﺔ اﻟدائمﺔ اﻟقليلﺔ ،اﻟتي تعمل في نوﺑات ،في زيادة طفيفﺔ
في حرﻛﺔ اﻟمرور على اﻟطرق اﻟمحليﺔ.

الجدول  5-12المرور والنقل – أهمية آثار التشغيل
األثر
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟمحليﺔ

الحجم

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

محايد

اﻟطريق اﻟﺳريع اﻟوطني

عاﻟيﺔ

محايد

محايد

اﻟطرق اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

محايد

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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 12.7تدابير تخفيف اآلثار واإلدارة
 12.7.1اإلنشاء
الجدول  6-12حركة المرور – تدابير اإلدارة وتخفيف اآلثار المختارة لمرحلة التشييد
األثر/المصدر

زيادة عدد
اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
واﻟطرق اﻟمحليﺔ

تأخيرات على
اﻟطرق اﻟمحليﺔ
ﺑﺳﺑب ترﻛيب خط
أناﺑيب اﻟمياه

تدابير التخفيف
ﺳيتم وضع خطﺔ نقل ﻟتحديد طرق اﻟوصول اﻟمحددة ،ونقاط اﻟدخول إﻟى
اﻟموقع ،وأماﻛن انتظار اﻟﺳيارات ،إﻟى غير ذﻟك .ﺳتوضح اﻟخطﺔ ﻛيفيﺔ إدارة
حرﻛﺔ اﻟمرور اﻟخاصﺔ ﺑاﻟتشييد ﻟلحد من اﻟتأثيرات اﻟواقعﺔ على اﻟمجتمعات
اﻟمحليﺔ ،واﻟعاملين في اﻟموقع ،ومﺳتخدمي اﻟطرق اآلخرين .ﺳيتم وضع
خطﺔ إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور ﻟضمان معاﻟجﺔ اﻟمشﻛﻼت اﻟخاصﺔ ﺑاﻟﺳﻼمﺔ على
اﻟطرق .يجب أن تحدد اﻟخطﺔ ﺑاﻟتفصيل اﻟطرق اﻟتي ﺳيتم اﺳتخدامها ألي
شحنات متخصصﺔ (أي اﻟمرﻛﺑات ﻛﺑيرة اﻟحجم) .ويجب أن تحدد اﻟخطﺔ
متطلﺑات محددة مثل أي تحويﻼت مطلوﺑﺔ ألنواع اﻟطرق ،وقدرات اﻟجﺳور،
وقيود اﻟوزن ،واﻟخطوط اﻟعلويﺔ (في حاﻟﺔ وجود مشاﻛل) إﻟى غير ذﻟك،
فضﻼً عن أي إدارة مطلوﺑﺔ ﻟحرﻛﺔ اﻟمرور اﻟمحليﺔ.
ﺳيتم نقل موظفي وعمال مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﺑاﻟحافﻼت ﻟلحد
من حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات واﻟرحﻼت .ﺳيتم تشجيع جميع عاملي اﻟتشييد اآلخرين
على مشارﻛﺔ رﻛوب اﻟﺳيارات ﻟتقليل عدد اﻟمرﻛﺑات على اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
واﻟطرق اﻟمحليﺔ.
ﺳيتم تحديد مواعيد اﻟرحﻼت اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلموقع خارج ﺳاعات اﻟذروة ﻟتدفق
حرﻛﺔ اﻟمرور.
ﺳيضمن تنظيم اﻟشحنات اﻟرئيﺳيﺔ أو اﻟفترات اﻟتي تشهد حرﻛﺔ زائدة
ﻟلمرﻛﺑات إﻟى اﻟموقع تقليل تواجد اﻟمرﻛﺑات اﻹضافيﺔ على اﻟطرق اﻟمحليﺔ
واﻟطرق اﻟمؤديﺔ إﻟى اﻟموقع ،مع تقليل أوقات انتظار اﻟﺳائقين واﻟطلب اﻟزائد
على اﺳتﻼم اﻟعاملين في اﻟموقع.
ﺳيتم توضيح اﻟطرق اﻟمخصصﺔ ﻟلﺳائقين وﺳيتم وضع الفتات ﺑاالتجاهات
وحد اﻟﺳرعﺔ على طول اﻟطرق.
من اﻟمتوقع أن يقوم مقاوﻟو ترﻛيب خط أناﺑيب مياه ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ
ﺑتنفيذ إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور ﻟضمان اﻟﺳﻼمﺔ على اﻟطرق وتنظيم تدفق
اﻟمرﻛﺑات أثناء إغﻼق اﻟحارات.

المسؤولية

الموعد

اﻟمقاول

– CESMP
اﻟتخطيط واﻹدارة

اﻟمقاول

– CESMP
اﻟتخطيط واﻹدارة

اﻟمقاول

– CESMP
اﻟتخطيط واﻹدارة

اﻟمقاول

– CESMP
اﻟتخطيط واﻹدارة

اﻟمقاول

– CESMP
اﻟتخطيط واﻹدارة

مقاول ﺳلطﺔ اﻟمياه
األردنيﺔ

-

 12.7.2التشغيل
الجدول  7-12حركة المرور – تدابير اإلدارة وتخفيف اآلثار المختارة لمرحلة التشغيل
األثر/المصدر
زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات
على اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
واﻟطرق اﻟمحليﺔ

تدابير التخفيف
حيثما أمﻛن ،ﺳيتم تحديد مواعيد اﻟتخلص من اﻟمخلفات اﻟمحتملﺔ خارج
فترات اﻟذروة
وضع خطﺔ ﻹدارة حرﻛﺔ اﻟمرور تحدد طرق اﻟوصول اﻟمفضلﺔ وأوقات
ﺳير شاحنات اﻟنقل اﻟثقيل اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع.

المسؤولية
O&M
O&M

الموعد
– OEMP
اﻟتخطيط واﻹدارة
– OESMP
اﻟتخطيط واﻹدارة

 12.8اآلثار المتبقية
 12.8.1اإلنشاء
الجدول  8-12المرور والنقل – تأثيرات المخلفات  -مرحلة التشييد
األثر

الحجم

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

التأثيرات
المتبقية
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زيادة عدد
اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
زيادة عدد
اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟمحليﺔ
تأخيرات على
اﻟطرق اﻟمحليﺔ
ﺑﺳﺑب ترﻛيب خط
أناﺑيب اﻟمياه

طفيف

اﻟطريق اﻟﺳريع
اﻟوطني

عاﻟيﺔ

من طفيف إﻟى
معتدل

نعم

طفيف

متوﺳط

اﻟطرق اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

نعم

متوﺳط

طفيف

اﻟطرق اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

من طفيف إﻟى
معتدل

نعم (متوقع)

طفيف

 12.8.2التشغيل
الجدول  9-12المرور والنقل – تأثيرات المخلفات  -مرحلة التشغيل
األثر
زيادة عدد
اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
زيادة عدد
اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟمحليﺔ

الحجم

المستقبِّل

درجة الحساسية

خطورة األثر

التخفيف

التأثيرات
المتبقية

محايد

اﻟطريق اﻟﺳريع
اﻟوطني

عاﻟيﺔ

محايد

نعم

محايد

محايد

اﻟطرق اﻟمحليﺔ

عاﻟيﺔ

محايد

نعم

محايد
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 13التراث الثقافي واألثري
 13.1مقدمة
يتناول هذا اﻟفصل اﻟتأثيرات اﻟمحتملﺔ على اﻟتراث اﻟثقافي واألثري واﻟتي من اﻟمحتمل أن تحدث خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد في مشروع CCGT
اﻟمقترح.
يأخذ تقييم اﻟتراث اﻟثقافي واألثري ﺑعين االعتﺑار أن اﻟموارد األثريﺔ واﻟثقافيﺔ محدودة وﺑاﻟتاﻟي ﺳيجري اﻟعمل على اﻟحفاظ عليها ﺑشﻛل دائم.
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،تعد اﻟمواقع اﻟثقافيﺔ واﻟتاريخيﺔ قيمﺔ مهمﺔ ﻟألنشطﺔ اﻟﺳياحيﺔ في األردن ومحافظﺔ اﻟزرقاء.
ألغراض هذا اﻟتقييم ،تشمل هذه اﻟموارد ،على ﺳﺑيل اﻟمثال ال اﻟحصر:




اﻟﺑقايا األثريﺔ ،ﺳوا ًء اﻟمدفونﺔ و/أو اﻟﺑقايا اﻟموجودة فوق ﺳطح األرض؛
اﻟمﺑاني واﻟمواقع اﻟتاريخيﺔ مثل اﻟمقاﺑر واﻟحصون؛ و
أي مﺑاني أخرى ذات أهميﺔ أثريﺔ و  /أو ثقافيﺔ  /تاريخيﺔ.

عند االقتضاء ،تم توفير تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف من اآلثار من أجل تقليل اﻟمخاطر اﻟمحتملﺔ على اﻟتراث اﻟثقافي واألثري أو منعها.
يقدم هذا اﻟفصل ﻟمحﺔ عامﺔ عن اﻟمعلومات واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟتعامل مع اﻟقطع األثريﺔ أو اﻟمواقع ذات األهميﺔ اﻟثقافيﺔ واألثريﺔ ،واﻟتي
ﺳيتم اﺳتخدامها في حال تم اﻛتشاف هذه اﻟقطع األثريﺔ أثناء مرحلﺔ اﻟتشييد.

 13.2المنهجية
دراﺳﺔ مﻛتﺑيﺔ
يتمثل اﻟغرض من إجراء اﻟتقييم اﻟمﻛتﺑي في تحديد اﻟمواقع اﻟتاريخيﺔ ذات اﻟصلﺔ أو أماﻛن أي قطع أثريﺔ في اﻟموقع أو في اﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ اﻟتي
تشملها اﻟدراﺳﺔ (ﺑما في ذﻟك وجود اﻟموارد األثريﺔ اﻟمحتملﺔ أو عدم وجودها ،وطاﺑعها ،ومداها ،وتاريخها ،وﺳﻼمتها ،وحاﻟﺔ اﻟحفاظ عليها
واﻟجودة اﻟنﺳﺑيﺔ ﻟها) .تشتمل اﻟدراﺳﺔ اﻟمﻛتﺑيﺔ على ﺑحث عﺑر اﻹنترنت على موقع اﻟويب ( MEGA-Jordanاﻟموقع اﻟرﺳمي ﻟدائرة اآلثار
األردنيﺔ) ،وجمع اﻟمعلومات اﻟمﻛتوﺑﺔ ،واﻟرﺳومات ،واﻟصور ،واﻟمعلومات اﻹﻟﻛترونيﺔ من أجل تحديد اﻟطاﺑع اﻟمحتمل ﻟلموارد األثريﺔ اﻟمعروفﺔ
أو اﻟمحتملﺔ ،ومداها ،وجودتها ،وقيمتها في اﻟموقع في اﻟﺳياق اﻟمحلي واﻹقليمي واﻟوطني واﻟدوﻟي.
جوﻟﺔ ﺑاﻟموقع
من أجل اﺳتﻛمال اﻟمعلومات اﻟتي تم جمعها أثناء اﻟدراﺳﺔ اﻟمﻛتﺑيﺔ ،تم إجراء زيارة ميدانيﺔ ﻟتحديد وجود أي مﺑاني أثريﺔ أو ﻛنوز و/أو آثار على
ﺳطح األرض .يتم مناقشﺔ اﻟنتائج أدناه.

 13.3التشريعات المعمول بها
اﻟمتطلﺑات األردنيﺔ
يعتﺑر قانون اآلثار رقم  21ﻟﺳنﺔ  1988وتعديله رقم  23ﻟﺳنﺔ  2004هو اﻟقانون األﺳاﺳي فيما يتعلق ﺑاﻟتراث اﻟثقافي في األردن ،ويحدد هذا
اﻟقانون تداﺑير اﻹدارة اﻟﻼزمﺔ ﻟحمايﺔ اﻟثراء األثري في األردن واﻟحفاظ عليه .اﻟمتطلﺑات ذات اﻟصلﺔ اﻟمتضمنﺔ في اﻟقانون تشمل ما يلي:



يحظر اﻟحفر على مﺳافﺔ أقل من  1ﻛم من أي موقع أثري (اﻟمادة )3؛
يجب أن يﻛون موقع اﻟمشروع خاﻟيًا من أي مواد أثريﺔ ،قﺑل إجراء أي أعمال حفر ،من أجل تجنب أي عقوﺑﺔ يحددها هذا اﻟقانون.

متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻟإلنشاء واﻟتعمير ()EBRD
تحدد متطلﺑات األداء ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ  EBRD PR 8ﺑشأن اﻟتراث اﻟثقافي مجموعﺔ من اﻟمتطلﺑات ﻟحمايﺔ اﻟتراث اﻟثقافي
اﻟمادي وغير اﻟمادي وإدارته واالﺳتخدام اﻟمﺳتدام ﻟه .ترﻛز اﻟمتطلﺑات ﺑشﻛل أﺳاﺳي على عمليﺔ اﻟتقييم ،وإدارة اﻟتأثيرات (ﺑما في ذﻟك إجراء
إيجاد اﻟفرص) واﻟتشاور مع اﻟمجتمعات اﻟمتضررة واﻟجهات اﻟمعنيﺔ األخرى.
متطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
وف ًقا ﻟمتطلﺑات مﺑادئ اﻟتعادل ﻟلمشروعات اﻟتي تقع في اﻟﺑلدان غير األعضاء في منظمﺔ اﻟتعاون االقتصادي واﻟتنميﺔ (على اﻟنحو اﻟمحدد في قاعدة
ﺑيانات مؤشرات اﻟتنميﺔ في اﻟﺑنك اﻟدوﻟي) ،فإن اﻟتقييم ﺳيراعي معايير األداء اﻟﺳاريﺔ ﻟدى مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺑشأن االﺳتدامﺔ االجتماعيﺔ
واﻟﺑيئيﺔ ،وتحديدًا مع األخذ ﺑعين االعتﺑار معيار األداء  8ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺑشأن اﻟتراث اﻟثقافي.
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 13.4خط األساس
يمتلك األردن مجموعﺔ واﺳعﺔ من اﻟمواقع األثريﺔ ذات األهميﺔ اﻟﻛﺑيرة ،ومن أﺑرز هذه اﻟمواقع اﻟﺑتراء (موقع تراث عاﻟمي ﺑحﺳب اﻟيونﺳﻛو)،
ومدينﺔ جرش اﻟقديمﺔ ،واﻟمﺳرح اﻟروماني وﺑقايا أخرى في عمان ،واﻟموقع اﻟﺑيزنطي أم اﻟرصاص (موقع تراث عاﻟمي ﺑحﺳب اﻟيونﺳﻛو) ،ووادي
رم (موقع تراث عاﻟمي ﺑحﺳب اﻟيونﺳﻛو) ،وغيرها اﻟﻛثير.
تتمتع محافظﺔ اﻟزرقاء ﺑتراث طويل يتضمن آثار االحتﻼل من قﺑل مختلف اﻟحضارات اﻟتي يعود تاريخها إﻟى اﻟعصر اﻟﺑرونزي .موضح أدناه نﺑذة
مختصرة عن اﻟمواقع ذات األهميﺔ اﻟتاريخيﺔ.
قصر الحالبات
اﻟمجمع هو في األصل عﺑارة عن قلعﺔ رومانيﺔ ﺑنيت في عهد اﻹمﺑراطور ﻛاراﻛﻼ ﻟحمايﺔ ﺳﻛانها من اﻟقﺑائل اﻟﺑدويﺔ .يعود اﻟموقع إﻟى اﻟقرن اﻟثاني
واﻟثاﻟث اﻟميﻼدي ،على اﻟرغم من أن هناك تتﺑع أدﻟﺔ على وجود اﻟحضارة اﻟنﺑطيﺔ في اﻟموقع .وقد ﻛان واحدًا من اﻟحصون اﻟعديدة اﻟتي تقع على
اﻟطريق اﻟروماني ،فيا نوفا ترايانا ،وهو اﻟطريق اﻟذي يرﺑط دمشق ﺑاﻟعقﺑﺔ عن طريق اﻟﺑتراء وعمان .ومع ذﻟك ،ففي اﻟقرن اﻟثامن ،أمر اﻟخليفﺔ
األموي هشام ﺑهدم اﻟهياﻛل اﻟرومانيﺔ من أجل إعادة تطوير هذا اﻟموقع اﻟعﺳﻛري واألراضي اﻟمجاورة ﻟه ﻟيصﺑح واحدًا من أروع اﻟمجمعات
اﻟصحراويﺔ األمويﺔ.
حمام الصرح
يقع اﻟحمام على ﺑعد نحو ﻛيلومترين شرق اﻟحﻼﺑات .يُعرف اﻟموقع اﻟرئيﺳي ﺑاﺳم حمام اﻟصرح ويتﻛون من قاعﺔ عامﺔ مﺳتطيلﺔ اﻟشﻛل ،وحمام.
قصر عمرة (موقع تراث عالمي بحسب اليونسكو)
قصر أموي ،يضم قاعﺔ اﻟعرش ،ومجموعﺔ من اﻟغرف واﻟحمامات وقد ﺑناه اﻟوﻟيد ﺑن عﺑد اﻟملك .يشتمل اﻟقصر على جداريات جميلﺔ تزين ﺳقف
وجدران اﻟغرف واﻟحمامات.
قصر األصيخم
يقع على ﺑعد حواﻟي  20ﻛم شمال شرق قلعﺔ األزرق ،وهي قلعﺔ رومانيﺔ تاﺑعﺔ ﻟلتخوم اﻟعرﺑيﺔ .ويقع اﻟقصر على جﺑل مخروطي اﻟشﻛل وقد تم
ﺑناؤه من اﻟحجر اﻟجيري اﻟمﻛﺳو ﺑطﺑقات اﻟﺑازﻟت .ويطلق على اﻟتل اﻟذي تقع اﻟقلعﺔ على قمته ،جﺑل األصيخم .رﺑما يﻛون أول اﺳتخدام ﻟقمﺔ هذا
اﻟتل من قﺑل األنﺑاط في اﻟقرن األول اﻟميﻼدي ﻛنقطﺔ مراقﺑﺔ ﻟحرﻛﺔ اﻟدخول واﻟخروج من وادي اﻟﺳرحان.
قلعة األزرق
تعد قلعﺔ األزرق أحد اﻟقﻼع اﻟصحراويﺔ اﻟتاريخيﺔ .وتقع في قريﺔ األزرق اﻟشماﻟيﺔ .ﺑنيت اﻟقلعﺔ من اﻟﺑازﻟت األﺳود ،ويعود تاريخها إﻟى اﻟفترة
اﻟيونانيﺔ ،وﻛانت تُﺳتخدم ﻛأحد معﺳﻛرات جيوش اﻟثورة اﻟعرﺑيﺔ ،ثم ﺳﻛنها اﻟدروز ﺑعد هجرتهم من جﺑل اﻟعرب ﺑعد اﻟثورة اﻟﺳوريﺔ.
الشكل  1-13المواقع األثرية المسجلة في محافظة الزرقاء
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مصدر اﻟتصوير ﺑاﻟقمر اﻟصناعي :ﺑرنامج Google Earth
يعتﺑر قصر اﻟحﻼﺑات وحمام اﻟصرح أقرب موقعين من محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟمقترحﺔ ،ويقعان على مﺳافﺔ  20ﻛم شرق موقع اﻟمشروع.
ﻟم يتم اﻟتعرف ،أثناء اﻟقيام ﺑزيارات ميدانيﺔ أوﻟيﺔ ﻟلموقع ،على أي إشارات عامﺔ أو أدﻟﺔ ﺑصريﺔ ﻟلمعاﻟم اﻟثقافيﺔ/األثريﺔ (على أﺳاس اﻟجوالت اﻟتي
نظرا ﻟعدم وجود أي مواد أو هياﻛل يمﻛن اﺳتخدامها ﻹثﺑات
تم اﻟقيام ﺑها على مدى األرﺑع ﺳنوات اﻟماضيﺔ ومعرفﺔ اﻟعاملين ﺑاﻟموقع) .وﻟذﻟك،
ً
االدعاء ﺑوجود موقع ثقافي أو أثري ،فإنه من غير اﻟمحتمل احتواء موقع اﻟمشروع اﻟمقترح على أي موارد ذات قيمﺔ ثقافيﺔ أو أثريﺔ.
على اﻟرغم من ذﻟك ،فقد حدد موقع اﻟويب  MEGA-Jordanأحد اﻟمعاﻟم في اﻟنطاق اﻟواﺳع ألرض محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ،ﻟﻛنه
يﺑعد عن موقع اﻟمشروع ﺑحواﻟي  300متر .ال يمﻛن تحديد اﻟمعلم على موقع اﻟويب (رقم  ،)MEGA: 18266مع عدم وجود أي إشارة ﻟوجوده
على قاعدة اﻟﺑيانات أو ما شاﺑه ذﻟك.
الشكل  2-13لقطة شاشة لقاعدة بيانات اآلثار – megajordan.org
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اﻟمصدرmegajordan.org :
وأخيرا ،وفقًا ﻟلمشاورات اﻟتي تم إجراؤها ﺑخصوص تقييم اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ،فلم ترد أي إشارة توحي ﺑأن اﻟمشروع اﻟمقترح يقع داخل
ً
أي منطقﺔ ذات أهميﺔ أثريﺔ أو ثقافيﺔ أو ﺑاﻟقرب منها.
 13.4.1المرافق المرتبطة
وفيما يتعلق ﺑتحديد اﻟمﺳارات اﻟمحتملﺔ ﻟلمرافق اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع ،فقد ثﺑت من اﻟجوالت ﺑاﻟموقع ومراجعﺔ اﻟمعلومات األﺳاﺳيﺔ اﻟمتاحﺔ (مثل،
 )MEGA Jordanعدم وجود أي معاﻟم معروفﺔ أو واضحﺔ ذات أهميﺔ ثقافيﺔ أو أثريﺔ على طول اﻟمﺳارات اﻟمقدمﺔ.

 13.5المستقبالت الحساسة
يوضح اﻟجدول أدناه اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحددة فيما يتعلق ﺑاﻟتراث اﻟثقافي واألثري ،فضﻼً عن األهميﺔ اﻟمحددة ﻟتلك اﻟمﺳتقﺑﻼت.
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الجدول  1-13الثقافة واآلثار  -أهمية المستقبالت
درجة
الحساسية

المستق ِّبل
مواقع أثريﺔ مجهوﻟﺔ على
األرجح

األسباب
ال يوجد أي دﻟيل على وجود أي مواقع أثريﺔ في اﻟموقع .وﻟﻛن إذا تم اﻛتشافها ،من اﻟمحتمل
أن تﻛون أي من تلك اﻟمعاﻟم ذات أهميﺔ إقليميﺔ أو وطنيﺔ

متوﺳطﺔ

 13.6أهمية اآلثار
 13.6.1اإلنشاء
ﻟألﺳﺑاب اﻟمﺑينﺔ في اﻟتقرير األﺳاﺳي ،فإنه من غير اﻟمرجح حدوث أي تأثيرات محتملﺔ ذات قيمﺔ ثقافيﺔ أو أثريﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد .ويرتﺑط
ذﻟك ﺑعدم وجود أي مﺳتقﺑﻼت ثقافيﺔ أو أثريﺔ معروفﺔ أو واضحﺔ في منطقﺔ اﻟعمل ﺑاﻟموقع.
ﻟم يتم تحديد أي مﺳتقﺑﻼت أثريﺔ أو ثقافيﺔ من واقع اﻟزيارات اﻟتي تم اﻟقيام ﺑها ﻟمﺳارات اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع .قد تحدث تأثيرات على
طول مﺳار خط أناﺑيب اﻟغاز ﻟلمرفق اﻟمرتﺑط ﺑاﻟمشروع ،ﻟﻛنها تعتﺑر محتملﺔ ،ﺑﺳﺑب وضع خط األناﺑيب في قناة اﻟوادي اﻟخاضعﺔ ﻟلتحﻛم واﻟتي
تشتمل أيضًا على خط صرف صحي على مﺳافﺔ قريﺑﺔ .ﻛما أنه من غير اﻟمتوقع حدوث تأثيرات فيما يتعلق ﺑوضع خط أناﺑيب اﻟمياه حيث ﺳيتم
وضعه تحت اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ ﻟلطرق اﻟقائمﺔ
في حال اﻛتشاف أعمال حفر خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد ألي مصادر مجهوﻟﺔ ﻟلتراث األثري أو اﻟثقافي ،ﺳينتج عن ذﻟك تأثير ﻟه أهميﺔ ﺳلﺑيﺔ ﻛﺑيرة قﺑل
تنفيذ تداﺑير اﻹدارة وتخفيف اآلثار.
الجدول  2-13الثقافة واآلثار  -حجم تأثيرات التشييد
األثر

الحجم

تدمير اﻟﺑقايا األثريﺔ
غير اﻟمعروفﺔ في
اﻟموقع وفي اﻟمرافق
اﻟمرتﺑطﺔ ﺑه

متوﺳط

األسباب
يمﻛن أن تتﺳﺑب أنشطﺔ اﻟتشييد في تدمير اﻟﺑقايا األثريﺔ في اﻟموقع ،مما يؤدي إﻟى خﺳائر دائمﺔ
ﻟلمعاﻟم األثريﺔ.

الجدول  3-13الثقافة واآلثار  -أهمية تأثيرات التشييد
األثر
تدمير اﻟﺑقايا األثريﺔ
اﻟمعروفﺔ في اﻟموقع
اﻟمرافق اﻟمرتﺑطﺔ ﺑه

الحجم
غير
وفي

المستق ِّبل
متوﺳط

مواقع أثريﺔ مجهوﻟﺔ على
األرجح

درجة الحساسية
متوﺳطﺔ

خطورة األثر
متوﺳط

 13.6.2التشغيل
ال يُتوقع حدوث أي آثار ﻛﺑيرة على اﻟموارد األثريﺔ أو اﻟثقافيﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل ،حيث أن هذه اﻟمرحلﺔ من اﻟمشروع ﻟن تشتمل على مزيد من
أعمال اﻟحفر.
في حاﻟﺔ اﻟحاجﺔ إﻟى مزيد من أعمال اﻟحفر في اﻟموقع ،ﺳيتم اتﺑاع تداﺑير اﻹدارة وتخفيف اآلثار اﻟمذﻛورة مﺳﺑ ًقا في مرحلﺔ اﻟتشييد ،ﺑما في ذﻟك
إجراء إيجاد اﻟفرص ،اﻟذي ينﺑغي شرحه ﺑاﻟتفصيل في خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلتشغيل  OESMPاﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ اﻹدارة واﻟتشغيل.

 13.7التخفيف
 13.7.1اإلنشاء
ﺳيُطلب من مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد إعداد خطﺔ إدارة ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ ﻟلتشييد  CESMPقﺑل ﺑدء أعمال اﻟتشييد ،حيث ﺳتقوم ﺑاﻟﺑحث
في احتماﻟيﺔ اﻛتشاف مواقع أو قطع أثريﺔ تاريخيﺔ.
مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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من اﻟمتوقع أن ينفذ مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟتداﺑير اﻟمناﺳﺑﺔ اﻟخاصﺔ ﺑإجراءات إيجاد اﻟفرص واﻟتي تمثل اﻟشروط اﻟقياﺳيﺔ اﻟتي تطرحها
دائرة اآلثار ( )DoAعلى اﻟنحو اﻟذي يحدده "قانون اآلثار رقم  21ﻟعام  1988وتعديﻼته رقم  23ﻟعام  ."2004يتطلب هذا ﺑشﻛل أﺳاﺳي إيقاف
أنشطﺔ اﻟتشييد وإحاطﺔ اﻟمنطقﺔ ﺑﺳياج ،مع قيام مدير اﻟموقع اﻟتاﺑع ﻟلمقاول ﺑإﺑﻼغ دائرة اآلثار ( )DoAعلى اﻟفور .ﻟن يتم اﻟﺳماح ﺑإجراء أعمال
إضافيﺔ قﺑل أن تقوم دائرة اآلثار ﺑتقييم اﻟموقع األثري اﻟمحتمل اﻟذي تم اﻛتشافه ومنح اﻟمقاول تصري ًحا ﺑاﺳتئناف اﻟعمل .يمﻛن مواصلﺔ أعمال
اﻟتشييد في أجزاء أخرى من اﻟموقع في حاﻟﺔ عدم اﻟعثور على أي ﺑقايا أثريﺔ محتملﺔ .وفي حاﻟﺔ اﻟعثور عليها ،يتم تطﺑيق نفس اﻹجراءات
اﻟمذﻛورة أعﻼه
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،ﺳيتعين أيضًا على مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اتﺑاع ودراﺳﺔ اﻟمعايير واﻹرشادات اﻟخاصﺔ ﺑموجز مراقﺑﺔ اآلثار،
اﻟصادر عن معهد علماء اآلثار اﻟميدانيين ،اﻟنﺳخﺔ اﻟمنقحﺔ .2008 ،موجز مراقﺑﺔ اآلثار هو ﺑرنامج رﺳمي ﻟعمليات اﻟمراقﺑﺔ واﻟتحقيق اﻟتي يتم
تنفيذها ﻟلمشروعات غير األثريﺔ .ويمﻛن تنفيذه في أي موقع يحتمل اﻟعثور فيه على أي موجودات أثريﺔ.
ﺳيتم تقديم ﺑرامج اﻟتدريب واﻟتوعيﺔ ﻟضمان أن يﻛون موظفو وعمال اﻹنشاء على علم ﺑاﻹجراءات اﻟمتعلقﺔ ﺑﺳجل اﻟرصد األثري في حاﻟﺔ اﻛتشاف
أي موجودات أثريﺔ أو ﺑشريﺔ.
 13.7.2التشغيل
على اﻟرغم من أنه من غير اﻟمتوقع اﻟعثور على أشياء ذات قيمﺔ أثريﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل ﻟلمشروع ،إال أنه ينﺑغي اتﺑاع إجراء إيجاد اﻟفرص
اﻟمحدد ﻟمرحلﺔ اﻟتشييد (على اﻟنحو اﻟموضح أعﻼه) وتضمينه في خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلتشغيل  OESMPاﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع.

 13.8اآلثار المتبقية
 13.8.1اإلنشاء
نظرا ﻟعدم وجود دﻟيل على مﻼحظﺔ مواقع تاريخيﺔ أو أثريﺔ ﺑاﻟمنطقﺔ ،تقل مخاطر اﻛتشاف أي موارد أثريﺔ ﺑشﻛل ﻛﺑير .وﺑاﻟمثل ،فإن تنفيذ
ً
إجراءات تخفيف اآلثار اﻟمﺑينﺔ أعﻼه ﺳتﺳاعد في تقليل أي تأثير قد يحدث إﻟى مﺳتوى مقﺑول.
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جدول  4-13الثقافة واآلثار – تأثيرات المخلفات  -مرحلة اإلنشاءات
األثر

الحجم

تدمير اﻟﺑقايا األثريﺔ
غير اﻟمعروفﺔ في
اﻟموقع وفي اﻟمرافق
اﻟمرتﺑطﺔ ﺑه

متوﺳط

المستقبِّل

درجة
الحساسية

مواقع أثريﺔ مجهوﻟﺔ
على األرجح

متوﺳطﺔ

خطورة األثر

متوﺳط إﻟى ﻛﺑير

التخفيف

نعم

خطورة األثر
المتبقي

ضئيل
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 14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية
 14.1مقدمة
عادة ما تحدث تأثيرات على اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ في اﻟحاالت اﻟتي يتم فيها اﻟتشويش على األفق اﻟمرئي ﺑواﺳطﺔ أعمال اﻟتطوير .قد تتضمن هذه
اﻟتأثيرات تدخﻼ ﺑشريًا في اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟمﺑاني/اﻹنشاءات اﻟتي ﻟم يوجد ﺑها تدخل مﺳﺑق؛ أو تغير في خصائص اﻟمنظر اﻟطﺑيعي
ﻟلمنطقﺔ ،األمر اﻟذي قد يحدث ﺑﺳﺑب تطوير جديد/في غير محله أو ﺑﺳﺑب تغيرات في اﺳتخدام األرض.
قد تحدث اﻟتأثيرات اﻟﺑصريﺔ عند تقاطع مدى اﻟﺑصر ﺑجهاز االﺳتقﺑال أو منه (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ ،ومناطق اﻟجمال اﻟطﺑيعي) أو
حجﺑه.
نظرا ﻟﻛﺑر حجم اﻟمﻛونات اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ.
تتعلق اﻟتأثيرات اﻟﺑصريﺔ واﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ ﺑهذا اﻟمشروعً ،

 14.2القوانين السارية
ال توجد قوانين أو معايير محددة تتعلق ﺑتأثيرات اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ واﻟتأثيرات اﻟﺑصريﺔ ،ومع هذا فقد تم إجراء تقييم اﻟخط األﺳاﺳي واﻟتأثيرات فيما
يتعلق ﺑهذه اﻟتأثيرات مع اﻹشارة إﻟى اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟتي حددتها مؤﺳﺳات اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ ﺑاﻟمملﻛﺔ اﻟمتحدة "اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟتقييم تأثير
اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ واﻟتأثيرات اﻟﺑصريﺔ ،اﻟطﺑعﺔ اﻟثاﻟثﺔ" (.)2013

 14.3خط األساس
تقع اﻟمنطقﺔ اﻟتي ﺳيقام عليها اﻟمشروع اﻟمقترح ضمن األراضي اﻟحاﻟيﺔ اﻟمملوﻛﺔ ﻟمحطﺔ  HTPSفي اﻟمنطقﺔ اﻟصناعيﺔ اﻟواقعﺔ شمال مدينﺔ
اﻟزرقاء .وﺑﺳﺑب وجود صناعات أخرى في اﻟمنطقﺔ ،يقع اﻟموقع اﻟمقترح في منظر طﺑيعي يتﻛون من أﺑنيﺔ صناعيﺔ ﻛﺑيرة ذات هياﻛل علويﺔ،
ومداخن ،وخزانات ،وآالت ،ومرﻛﺑات ،وملوثات هواء يمﻛن رؤيتها ﺑاﻟعين اﻟمجردة (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،أعمدة ﺑخار ،وجﺳيمات وغازات من
معامل تﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات) .يمﻛن وصف اﻟمنظر اﻟطﺑيعي اﻟمﺑاشر على أنه مزيج من اﻟمناطق اﻟصناعيﺔ ،واﻟتجاريﺔ ،واﻟﺳﻛنيﺔ ،ضمن تﻼل
ﺑها ارتفاعات وانخفاضات تتﺳم ﺑقمم مﻛشوفﺔ ،ومنحدرات طفيفﺔ وأوديﺔ صغيرة .توجد اﻟنﺑاتات اﻟمتفرقﺔ في شﻛل شجيرات ،وتتوفر ﺑشﻛل ﻛﺑير
في األوديﺔ.
ﺳيقع اﻟمشروع اﻟمقترح في أﻛثر اﻟنقاط انخفاضًا من أراضي محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ وهي تقع في أﻛثر اﻟنقاط انخفاضًا في
اﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ .في هذا اﻟموقع ،تطل اﻟعديد من اﻟمﺑاني اﻟمجاورة على منطقﺔ اﻟمشروع من اﻟمنحدرات اﻟطفيفﺔ ﺑاتجاه اﻟشمال .تعترض منظر
اﻟموقع من جهﺔ اﻟجنوب منحدرات أخرى ومنشأة تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ( ،)NEPCOفي حين يحجب اﻟمنظر حاﻟيًا من جهﺔ اﻟغرب
تورﺑينات محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاﻟيﺔ ،واﻟغﻼيات ،وخزانات زيت اﻟوقود اﻟثقيل ( ،)HFOاﻟتي يتم ﺑناؤها على مواد اﻟردم.
ﻟم يتم في اﻟﺑدايﺔ تحديد تخصيصات محددة فيما يتعلق ﺑﺳمات مناطق جمال اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ في منطقﺔ اﻟمشروع اﻟمحلي.
يعرض هذا اﻟفصل عددًا من اﻟصور اﻟتي تم اﻟتقاطها ﻟموقع اﻟمشروع اﻟمقترح واألماﻛن اﻟمحيطﺔ ﺑه ،ﻟإلشارة إﻟى اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ واﻟخصائص
اﻟﺑصريﺔ.
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لوحة 1-14

منظر عبر منطقة  ACCالمقترحة ومنطقة مجمع الطاقة إلى الشمال الشرقي

لوحة 2-14

منظر عبر منطقة  GT/HRSG/STالمقترحة إلى الشرق
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لوحة 3-14

منظر لمنطقة  GT/HRSG/STإلى الغرب

لوحة 4-14

منظر عبر منطقة خزانات الوقود والمياه المقترحة باتجاه الشمال الغربي
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لوحة 5-14

منظر لمنطقة بركة التبخير المقترحة باتجاه الغرب

لوحة 6-14

منظر من المجتمع الموجود شمالي محطة الحسين لتوليد الطاقة الحرارية ومعامل التكرير القائمة
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لوحة 7-14

منظر باتجاه الشمال لمحطة الحسين للطاقة الحرارية من مكان اإلقامة في CEGCO

 14.4المستقبالت الحساسة
توجد اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ واﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺑصريﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑموقع اﻟمشروع اﻟمقترح حول موقع اﻟمشروع اﻟمقترح مﺑاشرة وإﻟى شماﻟه .اﻟمنطقﺔ
اﻟموجودة ﺑاتجاه اﻟجنوب محجوﺑﺔ ﺑاﻟتضاريس اﻟمحليﺔ وأيضًا ﺑإنشاءات محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ.
يحدد اﻟجدول أدناه اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمحددة فيما يتعلق ﺑتأثيرات اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ واﻟتأثيرات اﻟﺑصريﺔ ﺑاﻹضافﺔ إﻟى األهميﺔ اﻟمحددة ﻟهذه اﻟمﺳتقﺑﻼت.
جدول  1-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – أهمية المستقبالت
المستق ِّبل

درجة الحساسية

مرﻛز تدريب
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ
اﻟمجاورة

شرﻛﺔ
اﻟﺳﻛنيﺔ

األسباب

منخفضﺔ

تطل هذه اﻟمنشأة مﺑاشرةً على اﻟموقع ﺑاتجاه اﻟجنوب وهي منشأة صناعيﺔ من حيث اﻟطﺑيعﺔ
واﻟمظهر .ال يتواجد ﺑها اﻟعمال إال في وقت اﻟنهار.

عاﻟيﺔ

يتواجد اﻟﺳﻛان في اﻟغاﻟب في اﻟجهﺔ اﻟشماﻟيﺔ اﻟغرﺑيﺔ ﻟموقع اﻟمشروع وتحجب اﻟتﻼل رؤيتهم
ﻟلمحطﺔ (اﻟهاشميﺔ).

 14.5أهمية اآلثار
 14.5.1اإلنشاء
ﺳينتج عن أحد مراحل أنشطﺔ اﻟتشييد األوﻟى تﺳويﺔ اﻟموقع وإعداده ،قﺑل ﺑدء أعمال اﻟتشييد .ﺳيﺳهم انتشار هذه األنشطﺔ طوال فترة اﻟتشييد وعﺑر
ﻛثيرا خصائص اﻟمنظر اﻟطﺑيعي اﻟعام ﺑإضافﺔ هذه اﻟمحطﺔ واألنشطﺔ
اﻟموقع في تعزيز اﻟمظهر اﻟصناعي اﻟموجود ﻟلموقع .ﻟذﻟك ،ﻟن تتأثر
ً
نظرا ألن اﻟمنطقﺔ صناعيﺔ إﻟى حد ﻛﺑير .ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،تجدر اﻹشارة إﻟى أنه ﺳيتم ﺑناء اﻟمشروع اﻟمقترح ﺑاﻟﻛامل في أراضي
اﻟصناعيﺔ،
ً
ً
تميزا.
محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟموجودة وهي منشأة أﻛﺑر وأﻛثر
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قد تؤدي حرﻛﺔ مرﻛﺑات اﻟتشييد اﻟثقيلﺔ وأعمال اﻟحفر على األﺳطح غير اﻟثاﺑتﺔ إﻟى ارتفاع اﻟغﺑار واحتماﻟيﺔ وجود ضﺑاب غﺑاري يغطي اﻟغﻼف
اﻟﺑصري ﻟلمﺳتقﺑﻼت اﻟمحليﺔ.
على اﻟرغم من عدم توقع ذﻟك ،في خطوات معينﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد ،قد يتم تنظيم ﺑعض نوﺑات اﻟعمل اﻟليليﺔ اﻟتي تحتاج إﻟى ﻛشافات إضاءة
نظرا ﻟوجود اﻹضاءة
شديدة .في حاﻟﺔ عدم تخفيف تأثير اﻟمخاطر ،قد يﻛون ﻟهذا تأثير ﺳلﺑي طفيف على مﺳتخدمي اﻟطرق اﻟمحليﺔ واﻟمقيمين،
ً
األمنيﺔ ﺑاﻟفعل في أماﻛنها اﻟصحيحﺔ.
وﺳتؤثر اآلثار اﻟمؤقتﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑمرحلﺔ اﻹنشاء في األغلب اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ في اﻟشمال ،حيث ﺳتﻛون حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات واﻟغﺑار ومناطق اﻟتخزين
اﻟمؤقت ﻟلمواد ومختلف أنشطﺔ وعمليات اﻟﺑناء مرئيﺔً ﺑصورة مﺑاشرة .ومع ذﻟك ،يﺳاعد اﻟﺳياج اﻟصلب اﻟقائم اﻟذي يحيط ﺑاﻟمﻛان على اﻟحد من
اﻟتأثير اﻟﺑصري.
جدول  2-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – حجم تأثيرات التشييد
األثر
جديدة
مزايا
اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ
مزايا جديدة تؤثر على
اﻟمناظر
في

اﻟتلوث اﻟضوئي

األسباب
ﺳتؤثر اﻟمزايا اﻟجديدة ﻟلمناظر اﻟطﺑيعيﺔ ﺑشﻛل طفيف على خصائص اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ ،وﻟن تؤثر
ﺳلﺑًا على ﺳﻼمﺔ اﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ غير اﻟصناعيﺔ.
ﺳتؤثر اﻟمزايا اﻟجديدة على اﻟمناظر اﻟواردة من أجهزة االﺳتقﺑال ﺑشﻛل جزئي ،ومع هذا ﻟن تؤدي
إﻟى تغيرات ﻛﺑيرة في اﻟمناظر اﻟرئيﺳيﺔ اﻟموجودة.
ﺳتؤدي ﻛشافات إضاءة اﻟتشييد إﻟى زيادة إنارة اﻟمنطقﺔ ،على اﻟرغم من أن أضواء اﻟخلفيﺔ عاﻟيﺔ
ﺑاﻟفعل.

الحجم
طفيف
طفيف
طفيف

جدول  3-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – أهمية تأثيرات التشييد
األثر

الحجم

مزايا جديدة في اﻟمناظر
اﻟطﺑيعيﺔ

طفيف

مزايا جديدة تؤثر على
اﻟمناظر

طفيف

اﻟتلوث اﻟضوئي

طفيف

المستقبِّل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة

درجة الحساسية

خطورة األثر

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

عاﻟيﺔ

طفيف

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

عاﻟيﺔ

طفيف

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

عاﻟيﺔ

طفيف

 14.5.2التشغيل
في اﻟنهايﺔ ﻟن تتﺳﺑب محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟمقترحﺔ في إحداث تغيير ﻛﺑير على اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ اﻟصناعيﺔ واﻟتجاريﺔ اﻟموجودة في شمال مدينﺔ
اﻟزرقاء .أدى وجود محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ األصليﺔ على مدار  40عا ًما ﺑاﻹضافﺔ إﻟى معامل تﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات ومصانع
اﻟصلب إﻟى تغير اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ اﻟمحليﺔ تدريجيًا ﻟتظهر عليها اﻟخصائص اﻟصناعيﺔ واﻟتجاريﺔ.
وﺑمرور اﻟزمن تردد اﻟناس على اﻟمناطق اﻟمحليﺔ وأنشأوا مجتمعات ﺳﻛنيﺔ وأنشطﺔ تجاريﺔ تحيط ﺑهذه اﻟصناعات وتوفر اﻟخدمات اﻟمﺳاندة (على
ﺳﺑيل اﻟمثال ،ﺑواﺳطﺔ اﻟعمل واﻟقوة اﻟعاملﺔ) .من اﻟمتوقع ﺑاﻹضافﺔ إﻟى منشأة محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟجديدة ،أن اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ اﻟمحليﺔ قد تؤدي
اﺳتقرارا .ومن اﻟمحتمل أن تتم هذه
إﻟى تطوير اﻟخدمات اﻟمﺳاندة ﺑشﻛل أﻛﺑر ﺑﺳﺑب اﻟزيادة في إنتاج اﻟطاقﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى توفير مورد طاقﺔ أﻛثر
ً
اﻟتغييرات في اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ ﻛرد فعل ثانوي ﻟمحطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ على مدار عدد من اﻟﺳنوات وﺑشﻛل تدريجي.
قد تؤثر إضافﺔ اﻟﺑنايات اﻟجديدة ،ومعدات توﻟيد طاقﺔ ،وﺑنايات اﻟمداخن على منظر اﻟموقع من اﻟجانب اﻟمواجه ألجهزة االﺳتقﺑال .ومع هذا ،من
اﻟمتوقع أن تﻛون هذه اﻟتأثيرات طفيفﺔ ألن هذه اﻟمناظر اﻟحاﻟيﺔ ﻟهذا اﻟموقع ذات طاﺑع صناعي ويقتصر مدى اﻟمناظر على منحدرات اﻟتﻼل
ومرﻛز تدريب شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ( )NEPCOإﻟى جنوب اﻟموقع اﻟمقترح مﺑاشرةً.
جدارا مرتفعًا ﻟلغايﺔ ﻟحجب اﻟصوت .من اﻟمتوقع أن يﺑلغ ارتفاع حاجز اﻟصوت  10أمتار وﺑاﻟتاﻟي قد يعيق
يواجه منظر اﻟموقع من جهﺔ اﻟشمال
ً
مناظر مرافق مجمع اﻟطاقﺔ ﺑمحطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ .من اﻟمعلوم أن اﻟجزء اﻟعلوي ﻟحاجز اﻟصوت ﺳيﻛون شفافًا ﻟلحد من اﻟتأثير على أجهزة االﺳتقﺑال
اﻟﺑصريﺔ.
جدول  4-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – حجم تأثيرات التشغيل
األثر
اﻟتأثير على اﺳتخدام
اﻟمناظر
خصائص
اﻟطﺑيعيﺔ
اﻟتأثير على اﻟحاﻟﺔ
ألجهزة
اﻟﺑصريﺔ

الحجم

األسباب

ضئيل

ﺳتﻛون اﻟمنشأة اﻟمقترحﺔ داخل حدود محطﺔ طاقﺔ اﻟحﺳين اﻟموجودة وﻟن يﻛون ﻟلتأثير اﻟتراﻛمي
أثر على خصائص اﻟمنظر اﻟطﺑيعي.

ضئيل

يظهر اﻟموقع ﺑشﻛل أﻛثر وضو ًحا ﻟلﺳﻛان اﻟموجودين ناحيﺔ اﻟشمال ،واﻟقادمين من اﻟطريق
اﻟرئيﺳي ،ﻟﻛن ﺳيتم حجﺑه إﻟى حد ما ﺑواﺳطﺔ حاجز اﻟصوت اﻟمحيط ﺑمنطقﺔ مجمع اﻟطاقﺔ .ومع
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هذا ،فإن اﻟمحطﺔ اﻟجديدة ﺳتختلط مع األﺑنيﺔ واﻟﻛتل اﻹنشائيﺔ اﻟمحيطﺔ ﺑها.

االﺳتقﺑال
اﻹضاءة في ﺳاعات
اﻟليل

طفيف

ﺳيﻛون ﻟإلضاءة اﻹضافيﺔ ﻟلمشروع تأثير تراﻛمي طفيف على أجهزة االﺳتقﺑال اﻟحﺳاﺳﺔ.

جدول  5-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – أهمية تأثيرات التشغيل
األثر

الحجم

اﻟتأثير على اﺳتخدام خصائص
اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ

ضئيل

اﻟتأثير على اﻟحاﻟﺔ اﻟﺑصريﺔ
ألجهزة االﺳتقﺑال

ضئيل

اﻹضاءة في ﺳاعات اﻟليل

طفيف

المستق ِّبل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة

درجة الحساسية

خطورة األثر

منخفضﺔ

ضئيل

متوﺳطﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

منخفضﺔ

ضئيل

متوﺳطﺔ
متوﺳطﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ
ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

 14.6تدابير تخفيف اآلثار واإلدارة
 14.6.1اإلنشاء
جدول  6-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – تدابير اإلدارة والتخفيف من اآلثار المختارة لمرحلة التشييد
األثر
مزايا جديدة في اﻟمناظر
اﻟطﺑيعيﺔ
مزايا جديدة تؤثر على
اﻟمناظر
اﻟتلوث اﻟضوئي

تدابير التخفيف
حيثما أمﻛن ،ينﺑغي حجب اﻹنشاءات ومناطق اﻟعمل داخل اﻟموقع أو خارجه ﻟلحد من اﻟتدخل اﻟﺑصري ألجهزة
االﺳتقﺑال اﻟموجودة خارج اﻟموقع.
عندما ال تﻛون اﻟرافعات ومعدات اﻹنشاء األخرى قيد االﺳتعمال ،فينﺑغي خفضها ،ﺑحيث تﻛون في أدنى ارتفاع وال
تﻛون ﺑارزة ﺑشﻛل غير ضروري في اﻟغﻼف اﻟﺑصري ألجهزة االﺳتقﺑال اﻟمحليﺔ.
ينﺑغي تنفيذ تداﺑير اﻹدارة وتخفيف اآلثار فيما يتعلق ﺑوجود غﺑار (على اﻟنحو اﻟمفصل في قﺳم تحﺳين جودة اﻟهواء)
ﻟلتأﻛد من عدم حدوث اﻟتأثيرات اﻟﺑصريﺔ خﻼل أنشطﺔ اﻟتشييد.
ﺳيتم توجيه أي ﻛشافات إضاءة الزمﺔ خﻼل فترة اﻟليل إﻟى مناطق اﻟعمل ،ﺑزاويﺔ تمرﻛز قصوى تﺑلغ  30درجﺔ من
اﻟوضع اﻟرأﺳي ،وتغطيﺔ ظهر اﻟﻛشافات ،وﺑاﻟتاﻟي يقل تﺳرب اﻟضوء غير اﻟﻼزم واﻟتأثيرات اﻟتي يحدثها في اﻟليل.

 14.6.2التشغيل
جدول  7-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – تدابير اإلدارة وتخفيف اآلثار المختارة في مرحلة التشغيل
األثر

التأثير على المنظر
الطبيعي

تأثير األضواء

تدابير التخفيف
على اﻟرغم من أن اﻟمشروع يقع في منطقﺔ صناعيﺔ متطورة ،ينﺑغي ﺑذل جهود ﻟتخفيف اﻟتأثير على خصائص اﻟمنظر
اﻟطﺑيعي ،وﺳيتضمن ذﻟك زراعﺔ اﻟنﺑاتات اﻟقاﺑلﺔ ﻟلنمو في مناطق مناﺳﺑﺔ مثل حدود اﻟمشروع ،ﻟتخفيف اﻟتأثيرات اﻟواقعﺔ
على اﻟمنظر اﻟطﺑيعي.
ﺳيحتوي حاجز اﻟصوت في موقع اﻟمشروع على جزء علوي شفاف ﻟلحد من اﻟتأثيرات اﻟواقعﺔ على أجهزة االﺳتقﺑال
اﻟﺑصريﺔ اﻟمحليﺔ.
ينﺑغي أال يﻛون توفير اﻹضاءة مﺑاﻟغًا فيه أو غير ضروري.
تقليل ﻛثافﺔ اﻟضوء (ضوء أقل من .)4050
ينﺑغي توجيه تجهيزات اﻹضاءة على اﻟنحو اﻟمناﺳب الﺳتخدامها وﺑما يﻼئم مجاالت اﻹضاءة اﻟمقصودة.
ينﺑغي اختيار تصميم أعمدة اﻹنارة ورأس اﻹضاءة ﺑحيث تقلل اﻟتﺳرب اﻟضوئي اﻟخلفي وأي تﺳرب ضوئي غير مطلوب
في مناطق أخرى في اﻟموقع أو ،مناطق أخرى خارج اﻟموقع.
ينﺑغي تقليل إنارة واجهات اﻟمﺑاني ﻟألغراض اﻟجماﻟيﺔ.
ﺳا من األﺑنيﺔ اﻟموجودة ﺑاﻟموقع.
ينﺑغي أال تﺳﺑب اﻹضاءة وه ًجا منعﻛ ً
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 14.7اآلثار المتبقية
 14.7.1اإلنشاء
جدول  8-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – تأثير المخلفات  -مرحلة التشييد
األثر

الحجم

اﻟتأثيرات
اﻟطﺑوغرافيﺔ على
اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ

ضئيل

مزايا جديدة في
اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ

طفيف

مزايا جديدة تؤثر
على اﻟمناظر

طفيف

اﻟتلوث اﻟضوئي

طفيف

المستقبِّل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة

درجة
الحساسية

خطورة األثر

منخفضﺔ

ضئيل

متوﺳطﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

التخفيف

التأثيرات
المتبقية

ال

ضئيل

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

ضئيل

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

ضئيل

منخفضﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

نعم

ضئيل

متوﺳطﺔ

طفيف

نعم

ضئيل

 14.7.2التشغيل
جدول  9-14المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – تأثيرات المخلفات  -مرحلة التشغيل
األثر
اﻟتأثير على
اﺳتخدام خصائص
اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ
اﻟتأثير على اﻟحاﻟﺔ
اﻟﺑصريﺔ ألجهزة
االﺳتقﺑال
اﻹضاءة في
ﺳاعات اﻟليل

الحجم
ضئيل
ضئيل
طفيف

درجة الحساسية

خطورة األثر

المستق ِّبل
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة
مرﻛز تدريب شرﻛﺔ
اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ
اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة

منخفضﺔ

ضئيل

متوﺳطﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

منخفضﺔ

ضئيل

متوﺳطﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة

متوﺳطﺔ

ضئيلﺔ أو طفيفﺔ

التخفيف

التأثيرات
المتبقية

ال

ضئيل

نعم

ضئيل
ضئيل

نعم

ضئيل
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 15صحة المجتمع وسالمته وأمنه
 15.1مقدمة
قد تؤدي األنشطﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع إﻟى زيادة اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟﺳﻛان اﻟمحليين اﻟذين يعيشون في اﻟمناطق اﻟمتأثرة اﻟمحيطﺔ ﺑاﻟمشروعات
ويعملون فيها .على وجه اﻟخصوص ،قد تﺳﺑب مشروعات معينﺔ تأثيرات محددة على ﺑعض اﻟفئات ﺳريعﺔ اﻟتأثر ،واﻟتي تحتاج إﻟى أن يتم تقييمها.

 15.2المنهجية
صا ﻟتوضيح وتقييم اﻟتأثيرات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑﺳﻼمﺔ وأمن اﻟﺳﻛان اﻟمحليين اﻟذين يعيشون في اﻟمنطقﺔ اﻟمحيطﺔ ويعملون ﺑها
تم تضمين هذا اﻟفصل خصي ً
وقد يتعرضون ﻟلتأثيرات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع.
تم تناول أغلب اﻟتأثيرات اﻟثانويﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمجتمع اﻟمحلي من حيث جودة اﻟهواء ،واﻟضوضاء ،ومياه اﻟصرف ،واﻟنفايات إﻟى غير ذﻟك ،في
فصول محددة في مﻛان آخر في تقييم اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا .ﻟذﻟك يرﻛز هذا اﻟفصل ﺑشﻛل خاص على اﻟتأثيرات اﻟطارئﺔ
اﻟمحتملﺔ اﻟتي قد ترتﺑط ﺑاﻟمشروع وأمنه ﻟتجنب حاالت اﻟتعدي على اﻟممتلﻛات ،أو اﻟمخاﻟفات األخرى.
تهدف هذه اﻟمنهجيﺔ إﻟى تلﺑيﺔ متطلﺑات اﻟﺳﻼمﺔ واألمن اﻟمجتمعي اﻟخاصﺔ ﺑجهﺔ اﻹقراض (على اﻟنحو اﻟمﺑين أدناه) ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟمتطلﺑات
األردنيﺔ اﻟعامﺔ.
ﺑوجه خاص ،ﺳتضمن "خطﺔ االﺳتعداد واالﺳتجاﺑﺔ ﻟلطوارئ" تغطيﺔ اﻟعديد من اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑإنشاء اﻟمشروعات وتشغيلها فيما يتعلق
ﺑاﻟﺳﻼمﺔ واألمن اﻟمجتمعي ،في حين يتم تحديد إجراءات االﺳتجاﺑﺔ اﻟتي ﺳيتم اتخاذها في مواقف معينﺔ .ﺳيتم إعداد "خطﺔ االﺳتعداد واالﺳتجاﺑﺔ
ﻟلطوارئ" ﺑواﺳطﺔ مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد وشرﻛﺔ اﻹدارة واﻟتشغيل في مراحل اﻟتشييد واﻟتشغيل اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع على اﻟتواﻟي.

 15.3التشريع المعمول به
يشمل اﻟتشريع اﻟﺑيئي اﻟمعمول ﺑه فيما يتعلق ﺑاﻟقضايا االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ،واﻟذي ﺳيتم اعتﺑاره جز ًءا من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ،ما
يلي:
المتطلبات األردنية



قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم  47ﻟعام 2008
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام 2006

متطلبات المقرض
EBRD
ﺳيﻛفل تطﺑيق متطلﺑات أداء  EBRDعلى تقييم  ESIAأن يتم تقييم اآلثار االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ﺑاﻟﻛامل مع اتخاذ اﻟتدﺑير اﻟمﻼئم ﻹدارة اآلثار
اﻟمحتملﺔ اﻟمحددة .ويشمل متطلب األداء اﻟملحوظ ،واﻟذي ﺳيتم تطﺑيقه على هذا اﻟمشروع ،ما يلي:



مطلب األداء رقم  :4اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ؛
مطلب األداء رقم  :10اﻹفصاح عن اﻟمعلومات ومشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ.

قد توفر مرحلﺔ اﻟتشييد فرصﺔ غير مرغوﺑﺔ ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ ﻟلوصول إﻟى اﻟموقع ،من حيث اﻟتعدي على ملﻛيﺔ اﻟغير ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟمخاطر
اﻟتي قد تلحق ﺑمن يعملون في اﻟموقع ومن يتعدون على ممتلﻛات اﻟغير .وفي ظل هذه اﻟظروف توجد احتماﻟيﺔ ﻟوقوع حوادث ،خاصﺔً وأن
موقع اﻟتشييد منطقﺔ عاﻟيﺔ اﻟمخاطر ال ينﺑغي أن يدخلها إال أشخاص مدرﺑون يرتدون معدات اﻟوقايﺔ اﻟشخصيﺔ اﻟمﻼئمﺔ.
IFC
وتهدف معايير األداء ﻟمؤﺳﺳﺔ  IFCاﻟمنطﺑقﺔ اﻟتاﻟيﺔ إﻟى اﻟتعرف على اآلثار االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ﻟلمشروع في اﻟمجاالت ذات اﻟصلﺔ وضمان
معاﻟجتها ،وعلى وجه اﻟخصوص:


معيار األداء رقم  :4صحﺔ اﻟمجتمع وﺳﻼمته وأمنه؛

تتناول أيضًا إرشادات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟتي تقدمها مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟتأثيرات اﻟخاصﺔ ﺑاﻟصناعﺔ على اﻟجوانب االجتماعيﺔ
واالقتصاديﺔ ﻟلموقع واﻟﺑيئﺔ اﻟمحيطﺔ ﺑه ،خاصﺔً:


اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ؛ و
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اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمجتمعيﺔ.

 15.4أهمية اآلثار
 15.4.1اإلنشاء
تنطوي جميع مشروعات اﻟتشييد على مخاطر محتملﺔ قد تنشأ فيما يتعلق ﺑاﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ ،الﺳيما عند اﺳتخدام معدات تحتاج إﻟى طاقﺔ عاﻟيﺔ،
ومعدات ﺑناء ثقيلﺔ ،ومعدات اﻟحفر ،واﻟتنقل ﺑين اﻟمواقع األخرى ،ﺑما في ذﻟك اندالع اﻟحرائق وانﺑعاث اﻟملوثات.
دمارا ﺑاﻟغًا ﻟشخص أو مجموعﺔ من األشخاص
قد تؤدي اﻟمخاطر اﻟعامﺔ اﻟتي تصاحب عمليﺔ اﻟتشييد إﻟى احتماﻟيﺔ وقوع حوادث متفرقﺔ ،قد تﺳﺑب
ً
حال وجودهم في مﻛان غير مناﺳب في وقت غير مناﺳب .وﺑخﻼف مرحلﺔ اﻟتشغيل ،توجد فرص أقل ﻹمﻛانيﺔ تأثير اﻟمخاطر واﺳعﺔ االنتشار
على اﻟمجتمعات واﻟﺑيئﺔ األوﺳع ﺑاعتﺑارها حدث واحد (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،تﺳرب اﻟنفط على نطاق واﺳع ،واشتعال اﻟوقود تلقائيًا ،واﻟغﺑار،
واالنفجارات إﻟى غير ذﻟك).
ﺳيتم اﻟتعامل مع اﻟمخاطر اﻟتي تهدد اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ واﻹعداد ﻟها ﺑشﻛل مﻼئم في مرحلﺔ اﻟتشييد "خطﺔ االﺳتعداد واالﺳتجاﺑﺔ ﻟلطوارئ" واﻟتدريب.
قد توفر مرحلﺔ اﻟتشييد فرصﺔ غير مرغوﺑﺔ ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ ﻟلوصول إﻟى اﻟموقع ،من حيث اﻟتعدي على ملﻛيﺔ اﻟغير ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟمخاطر
اﻟتي قد تلحق ﺑمن يعملون في اﻟموقع ومن يتعدون على ممتلﻛات اﻟغير .وفي ظل هذه اﻟظروف توجد احتماﻟيﺔ ﻟوقوع حوادث ،خاصﺔً وأن موقع
اﻟتشييد منطقﺔ عاﻟيﺔ اﻟمخاطر ال ينﺑغي أن يدخلها إال أشخاص مدرﺑون يرتدون معدات اﻟوقايﺔ اﻟشخصيﺔ اﻟمﻼئمﺔ.

تأثيرا محددًا محتم ً
ﻼ ،فلم يتم تقييم أهميتها ﺑمزيد من اﻟتفصيل في تقييم
خطرا وﻟيس
نظرا ألن اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ تشﻛل
يرجى مﻼحظﺔ اآلتي:
ً
ً
ً
اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا .ﺳتتم إدارة اﻟمخاطر اﻟتي تهدد اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ من خﻼل اﻟتخطيط اﻟفعال ﻟحاالت اﻟطوارئ واﻟﻛوارث
واﻟتواصل مع اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ عﺑر قنوات اتصال وحوار مناﺳﺑﺔ ،وف ًقا ﻟخطﺔ إشراك أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع.
اﻟتعرض ﻟألمراض
ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء ،ﺳيﻛون اﻟعمال مزيج من اﻟﺳﻛان اﻟمحليين (في اﻟغاﻟب ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟموظفي اﻟمقاول من اﻟﺑاطن) واﻟمغترﺑين (موظفو مقاول
عقد اﻟهندﺳﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد) .ﺳيﻛون اﻟعاملون على مقرﺑﺔ من اﻟمجتمعات اﻟقريﺑﺔ في اﻟموقع وفي اﻟمخيم (مثل < 200متر عن اﻟمقيمين في
نظرا ﻟقرب األعمال من اﻟمجتمعات اﻟخارجيﺔ واﻟطﺑيعﺔ اﻟﻛثيفﺔ ﻟموقع اﻟمشروع وأماﻛن اﻹقامﺔ ،فهناك احتماﻟيﺔ النتشار
اﻟموقعين ﻛﻼهما).
ً
األمراض داخليًا وخارجيًا.

موظفو األمن
يمثل اﻟمشروع مشروعًا ذا أهميﺔ وطنيﺔ وﺳيوظف موظفي أمن خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء.
أعدت شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3تقيي ًما ﻟلمخاطر األمنيﺔ ،موضح في اﻟملحق ت.
على وجه اﻟتحديد ،أﻛدت شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3على أن اﻟترتيﺑات األمنيﺔ تلتزم ﺑمدونﺔ قواعد اﻟﺳلوك اﻟخاصﺔ ﺑاألمم اﻟمتحدة فيما يتعلق ﺑاﻟموظفين
اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون واﻟمﺑادئ األﺳاﺳيﺔ ﻟألمم اﻟمتحدة ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من جانب اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون.
وإﻟى جانب ما ذُﻛر أعﻼه ،ﺳوف يتلقى موظفو األمن اﻟتدريب اﻟداخلي فيما يتعلق ﺑاﻟتظلمات واﻹﺑﻼغ ﺑهذه اﻟتظلمات وإجراء اﻟحوار مع أي
أعضاء ﺑاﻟمجتمع اﻟمحلي.
 15.4.2التشغيل
ﺳينطوي اﻟمشروع على ﻛثير من اﻟمخاطر اﻟتي قد تؤثر على اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ وقد تنتقل هذه اﻟتأثيرات أو يتم تلقيها خارج موقع اﻟمشروع .وقد
تتعلق هذه اآلثار ﺑاﻟحرائق وأﺑخرة اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة واالنفجارات وتﺳرﺑات اﻟوقود االحتياطي وإطﻼق اﻟمياه اﻟعادمﺔ دون ضمان
واﻟتعرض ﻟلمواد اﻟخطرة إﻟى جانب اآلثار اﻟﺑيئيﺔ (على ﺳﺑيل اﻟمثال اﻟضوضاء اﻟمفرطﺔ واالنﺑعاثات اﻟجويﺔ واﻟغﺑار وما إﻟى ذﻟك) واﻟمخاوف
األمنيﺔ من اﻟمتعدين.
قد تمتد هذه اﻟتأثيرات إﻟى خارج نطاق حدود اﻟمشروعات وتتطلب تدخل جهات خارجيﺔ ﻟلمﺳاعدة في إدارة هذه اﻟتأثيرات وتقويضها (على ﺳﺑيل
اﻟمثال ،اﻟدفاع اﻟمدني ،واﻟشرطﺔ واﻟجيش).
قد تؤدي اﻟمخاطر اﻟعامﺔ خﻼل اﻟعمل إﻟى احتماﻟيﺔ وقوع حوادث ،قد تؤثر ﺑشﻛل ﻛﺑير على اﻟمجتمعات واﻟﺳﻛان اﻟمجاورين .ﺳيتم اﻟتعامل مع
اﻟمخاطر اﻟتي تهدد اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ واﻹعداد ﻟها ﺑشﻛل مﻼئم في مرحلﺔ اﻟتشغيل "خطﺔ االﺳتعداد ﻟلطوارئ واﻟﻛوارث" واﻟتدريب.
قد يوفر موقع اﻟمشروع فرصﺔ غير مرغوﺑﺔ ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ ﻟلوصول إﻟى اﻟموقع ،من حيث اﻟتعدي على ملﻛيﺔ اﻟغير ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟمخاطر
اﻟتي قد تلحق ﺑمن يعملون في اﻟموقع ،واﻟمعدات ومن يتعدون على ممتلﻛات اﻟغير .وفي ظل هذه اﻟظروف توجد احتماﻟيﺔ ﻟوقوع حوادث ،الﺳيما
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ﺑﺳﺑب ثقل هذه اﻟمعدات وعدم معرفﺔ هؤالء األشخاص ﺑاﻟمخاطر اﻟتي تحيط ﺑموقع محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ .محطات توﻟيد اﻟطاقﺔ هي مناطق عاﻟيﺔ
اﻟخطورة ويجب أال يدخلها إال أشخاص مدرﺑون يرتدون معدات اﻟوقايﺔ اﻟشخصيﺔ اﻟمﻼئمﺔ.

تأثيرا محددًا محتم ً
ﻼ ،فلم يتم تقييم أهميتها ﺑمزيد من اﻟتفصيل في تقييم
خطرا وﻟيس
نظرا ألن اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ تشﻛل
يرجى مﻼحظﺔ اآلتي:
ً
ً
ً
اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا .ﺳتتم إدارة اﻟمخاطر اﻟتي تهدد اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ من خﻼل اﻟتخطيط اﻟفعال ﻟمواجهﺔ حاالت اﻟطوارئ
واﻟﻛوارث واﻟتواصل مع اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ عﺑر قنوات اتصال وحوار مناﺳﺑﺔ.
وﺳوف توظف شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ خﻼل عمليﺔ اﻟتشغيل موظفي أمن داخليين ﻟحمايﺔ اﻟجزء اﻟخارجي من اﻟمحطﺔ واﻟﺑواﺑات واﻟقيام
ﺑدوريات حمايﺔ ضد أي تهديدات.
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 15.5التخفيف
 15.5.1اإلنشاء
جدول  1-15سالمة وأمن المجتمع  -تدابير اإلدارة والتخفيف من اآلثار المختارة في مرحلة التشييد
األثر
حاالت اﻟطوارئ

اﻟتعرض ﻟألمراض

التخفيف
ﺳيتم اﻟتعامل مع اﻟمخاطر اﻟتي تهدد اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ واﻹعداد ﻟها ﺑشﻛل مﻼئم في مرحلﺔ اﻟتشغيل "خطﺔ االﺳتعداد
واالﺳتجاﺑﺔ ﻟلطوارئ" واﻟتدريب.
ﺳتتضمن اﻟخطﺔ اﻹجراء اﻟمناﺳب ﻟمواجهﺔ أي حوادث ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ﺑيانات االتصال اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع وﺑيانات االتصال
ﺑاﻟجهات اﻟخارجيﺔ اﻟتي قد يلزم االﺳتعانﺔ ﺑها.
ﺳيتم تأمين جميع اﻟمناطق عاﻟيﺔ اﻟمخاطر ﺑما في ذﻟك مناطق تخزين اﻟوقود ﺑﺳياج داخلي وحراﺳﺔ أمنيﺔ على مدار اﻟيوم.
ﺳيتم وضع آﻟيات مناﺳﺑﺔ ﻟلتحﻛم في اﻟطوارئ (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،معدات إطفاء اﻟحريق) في أماﻛن مناﺳﺑﺔ في ﻛل أنحاء
اﻟموقع.
وﺳوف تقدم فرق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﺑاﻟموقع اﻟمشورة خﻼل عمليات اﻟتدريب/اﻟتعريف ﺑشأن اﻟتعرض ﻟألمراض.
أثناء مرحلﺔ اﻹنشاء ،تخطط شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3ﻟمنع انتشار األمراض داخليًا وخارجيًا من خﻼل اتخاذ اﻟتداﺑير اآلتيﺔ:





األمن

ﻟن يُﺳمح ﻟموظفي اﻟموقع ﺑاﻟعمل إال ﺑعد اﻟحصول على شهادة اﻟلياقﺔ اﻟطﺑيﺔ من مرﻛز طﺑي معتمد.
ﺳيوفر موظفو مشروع شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3طﺑيﺑًا وممرضﺔ وفريق إﺳعافات أوﻟيﺔ .يضمن اﻟفريق اﻟطﺑي توفير
ﺑرنامج ﻟلرصد واﻟمراقﺑﺔ اﻟصحيﺔ.
يتم تشخيص أي مرض واجب اﻹﺑﻼغ عنه من قﺑل طﺑيب مرﻛز اﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ اﻟمرخص ﻟه .يشمل اﻟتشخيص
تحديد أيﺔ أعراض جديدة أو تفاقم ملحوظ ﻟألعراض اﻟحاﻟيﺔ.
يتم تشخيص أيﺔ أمراض تنتشر داخليًا وخارجيًا مع أخذ االحتياطات وفقًا ﻟتعليمات اﻟجهات اﻟطﺑيﺔ
اﻟوطنيﺔ/اﻟمحليﺔ.

ﺳتﺳتعين ﺳيﺑﻛو  3ﺑشرﻛﺔ أمن واﻟتي ﺳتوفر حمايﺔ أمنيﺔ على مدار اﻟﺳاعﺔ طوال أيام األﺳﺑوع ﻟلموقع ﺑاﻟﻛامل مع
تخصيص طاقم أمني على اﻟﺑواﺑات .وﺳتعد ﺳيﺑﻛو  3خطﺔ أمنيﺔ تتفق مع تقييم اﻟمخاطر األمنيﺔ ،ﻛي تتم مرجعتها من
شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور واﻟمقرضين.
أﻛدت شرﻛﺔ ﺳﺑيﻛو  3على أن اﻟترتيﺑات األمنيﺔ تلتزم ﺑمدونﺔ قواعد اﻟﺳلوك اﻟخاصﺔ ﺑاألمم اﻟمتحدة فيما يتعلق ﺑاﻟموظفين
اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون واﻟمﺑادئ األﺳاﺳيﺔ ﻟألمم اﻟمتحدة ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من جانب اﻟموظفين اﻟمﻛلفين
ﺑإنفاذ اﻟقانون .ﺳيتﺑع أفراد األمن قواعد ﺳلوك صارمﺔ وﺳيتم تدريﺑهم على اﻟتعامل مع األﺳلحﺔ ،ومعرفﺔ حقوق اﻹنﺳان
وﻛيفيﺔ تلقي اﻟشﻛاوى.
ﺳتتم إحاطﺔ اﻟمشروع ﺑﺳياج قﺑل اﻟوصول إﻟى اﻹنشاءات ﺑما في ذﻟك اﻟﺳياج اﻟداخلي ﻟفصل مناطق اﻟمشروع عن محطﺔ
 HTPS HFOاﻟقائمﺔ.
ﺳتحتاج جميع اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تريد اﻟدخول إﻟى اﻟموقع إﻟى تصريح ﺑموافقﺔ مﺳﺑقﺔ وﺳيلزم تﺳجيلها من أجل دخول اﻟموقع.
ﺳيﺳجل أمن اﻟمشروع جميع اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تدخل.
وﺳيتم ترﻛيب ﻛاميرات مراقﺑﺔ في األماﻛن اﻟحيويﺔ ﺑاﻟموقع وعلى اﻟﺑواﺑات .ﺳيتم توفير اﻹضاءة اﻟمناﺳﺑﺔ على اﻟﺑواﺑات
ألفراد األمن ﻟضمان عدم اﻟدخول غير اﻟمصرح.
ﻟن يتمﻛن اﻟعاملون ﺑاﻟمشروع من دخول موقع اﻟتشييد إال من خﻼل ﺑطاقات هويﺔ صاﻟحﺔ وتصاريح عمل وفقًا ﻟمتطلﺑات
اﻟﺑيئﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ ( )HSEاﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع .ﻟن يُﺳمح ﻟألشخاص اﻟذين يحاوﻟون اﻟحصول على وصول غير صاﻟح
ﺑاﻟدخول إﻟى اﻟموقع ﺑدون تراخيص ومعدات وقايﺔ شخصيﺔ مناﺳﺑﺔ ،أو ﺳيتم إخراجهم.

 15.5.2التشغيل
جدول  2-15سالمة وأمن المجتمع  -تدابير اإلدارة والتخفيف من اآلثار المختارة في مرحلة التشغيل
األثر
حاالت اﻟطوارئ

التخفيف
ﺳيتم اﻟتعامل مع اﻟمخاطر اﻟتي تهدد اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ واﻹعداد ﻟها ﺑشﻛل مﻼئم في مرحلﺔ اﻟتشغيل "خطﺔ االﺳتعداد
واالﺳتجاﺑﺔ ﻟلطوارئ" واﻟتدريب.
ﺳتتضمن اﻟخطﺔ اﻹجراء اﻟمناﺳب ﻟمواجهﺔ أي حوادث ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ﺑيانات االتصال اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع وﺑيانات االتصال
ﺑاﻟجهات اﻟخارجيﺔ اﻟتي قد يلزم االﺳتعانﺔ ﺑها.
ﺳيتم تزويد اﻟمحطﺔ ﺑﺑنيﺔ تحتيﺔ أﺳاﺳيﺔ ﻟمﻛافحﺔ اﻟحرائق ﻟمواجهﺔ حاالت حدوث اﻟحرائق.
ﺳتتضمن اﻟمحطﺔ أدوات تحﻛم متنوعﺔ ﻟلتخفيف من اﻟمخاطر من أجل اﻟحمايﺔ من تﺳرب اﻟﺳوائل واﻟمواد اﻟخطيرة ،ﺑما
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األمن

في ذﻟك اﻟوقود (على اﻟنحو اﻟموضح في مﻛان آخر في تقييم اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا).
ﺳيقوم اﻟمشروع ﺑتعيين طاقم أمن خاص ﺑه ﻟيقدم حمايﺔ أمنيﺔ على مدار اﻟﺳاعﺔ طوال أيام األﺳﺑوع ﻟلمحطﺔ ﺑاﻟﻛامل مع
تخصيص طاقم أمني على اﻟﺑواﺑات.
ﺳيتﺑع أفراد األمن قواعد ﺳلوك صارمﺔ وﺳيتم تدريﺑهم على اﻟتعامل مع األﺳلحﺔ ،ومعرفﺔ حقوق اﻹنﺳان وﻛيفيﺔ تلقي
اﻟشﻛاوى .تلتزم اﻟترتيﺑات األمنيﺔ ﺑمدونﺔ قواعد اﻟﺳلوك اﻟخاصﺔ ﺑاألمم اﻟمتحدة فيما يتعلق ﺑاﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ
اﻟقانون واﻟمﺑادئ األﺳاﺳيﺔ ﻟألمم اﻟمتحدة ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من جانب اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقانون.
ﺳيتم إحاطﺔ اﻟمشروع ﺑﺳياج أمني عاﻟي اﻟجودة يحتوي على أﺳﻼك شائﻛﺔ ،وﻛاميرات أمنيﺔ ،ونقاط مراقﺑﺔ ،وإضاءة
داخليﺔ .ﺳيتضمن اﻟﺳياج حواجز أخرى ﻟفصل مناطق اﻟمشروع عن محطﺔ  HTPS HFOاﻟقائمﺔ.
ﺳتحتاج جميع اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تريد اﻟدخول إﻟى اﻟموقع إﻟى تصريح ﺑموافقﺔ مﺳﺑقﺔ وﺳيلزم تﺳجيلها من أجل دخول اﻟموقع.
ﺳيﺳجل أمن اﻟمشروع جميع اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تدخل.
وﺳيتم ترﻛيب ﻛاميرات مراقﺑﺔ في األماﻛن اﻟحيويﺔ ﺑاﻟموقع ،وعلى حدوده وعلى اﻟﺑواﺑات .ﺳيتم توفير اﻹضاءة اﻟمناﺳﺑﺔ
على اﻟﺑواﺑات ألفراد األمن ﻟضمان عدم اﻟدخول غير اﻟمصرح.
ﻟن يتمﻛن اﻟعاملون ﺑاﻟمشروع من دخول اﻟمحطﺔ إال من خﻼل ﺑطاقات هويﺔ صاﻟحﺔ وتصاريح عمل وفقًا ﻟمتطلﺑات اﻟﺑيئﺔ
واﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ ( )HSEاﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع .ﻟن يُﺳمح ﻟألشخاص اﻟذين يحاوﻟون اﻟحصول على وصول غير صاﻟح
ﺑاﻟدخول إﻟى اﻟموقع ﺑدون تراخيص ومعدات وقايﺔ شخصيﺔ مناﺳﺑﺔ ،أو ﺳيتم إخراجهم.
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 16شروط العمالة والعمل
 16.1مقدمة
ﺳينطوي أي مشروع تشييد على مخاطر صحﺔ وﺳﻼمﺔ مرتﺑطﺔ ﺑاﺳتخدام اﻟمحطﺔ ،واآلالت ،وعمليات اﻟتشييد .قد تﻛون اﻟمخاطر شديدة ﺑنا ًء على
نوع األنشطﺔ اﻟمطلوﺑﺔ ،واﻟمواد اﻟمﺳتخدمﺔ وظروف اﻟموقع.
تحتاج اﻟمشروعات في األماﻛن اﻟمعزوﻟﺔ أو اﻟتي تتطلب ﺳﻛان/مهارات محليﺔ إﻟى اﺳتقدام أفراد من مناطق/دول أخرى .في هذا اﻟﺳيناريو،
ﺳيحتاج اﻟمشروع إﻟى دراﺳﺔ االحتياجات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻹقامﺔ ،واﻟرعايﺔ ،واﻟمرافق اﻟصحيﺔ ،واﻟرعايﺔ اﻟصحيﺔ ،واﻟنظافﺔ ،واﻟغذاء ومياه اﻟشرب،
إﻟى غير ذﻟك.

 16.2المعايير واإلرشادات
اﻟمعايير األردنيﺔ
قانون اﻟعمل (رقم  8ﻟعام )1996؛ يحدد قانون اﻟعمل اﻟجوانب اﻟمرتﺑطﺔ ﺑحقوق اﻟعمال واﻟمتعلقﺔ ﺑاألفراد اﻟذين ﺳيعملون في اﻟمشروع خﻼل
مراحل اﻟتشييد واﻟتشغيل .يتمثل اﻟعنصر األﺳاﺳي ﻟهذا اﻟقانون اﻟمرتﺑط ﺑهذا اﻟمشروع في ضرورة اﻟتزام اﻟمشروع ﺑاﻟمادة ( )78اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ
واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ،حيث ينﺑغي أن يوفر مقدم االقتراح االحتياطات واﻟترتيﺑات اﻟضروريﺔ ﻟحمايﺔ اﻟعاملين من اﻟمخاطر وتزويدهم ﺑمعدات اﻟوقايﺔ
اﻟشخصيﺔ (.)PPE
EBRD
ويشمل متطلب األداء اﻟملحوظ ،واﻟذي ﺳيتم تطﺑيقه على هذا اﻟمشروع ،ما يلي:



مطلب األداء رقم  :2شروط اﻟعماﻟﺔ واﻟعمل
مطلب األداء رقم  :10اﻹفصاح عن اﻟمعلومات ومشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ.

وﺑاﻟتوافق مع متطلﺑات اﻟﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ (" )EBRDيلزم من اﻟمشروعات االﻟتزام ﺑحد أدني ﺑـ ( )1قوانين اﻟعمل اﻟوطنيﺔ،
واﻟضمان االجتماعي وقوانين اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ،و( )2اﻟمﺑادئ واﻟمعايير األﺳاﺳيﺔ اﻟمضمنﺔ في اتفاقيات منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ (متطلب
األداء  2ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ( ،)EBRDﻟعام ".)2014
IFC
وتهدف معايير األداء ﻟمؤﺳﺳﺔ  IFCاﻟمنطﺑقﺔ اﻟتاﻟيﺔ إﻟى اﻟتعرف على اآلثار االجتماعيﺔ واالقتصاديﺔ ﻟلمشروع في اﻟمجاالت ذات اﻟصلﺔ وضمان
معاﻟجتها ،وعلى وجه اﻟخصوص:


معيار األداء رقم  :2شروط اﻟعماﻟﺔ واﻟعمل؛

تتناول أيضًا إرشادات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟتي تقدمها مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟتأثيرات اﻟخاصﺔ ﺑاﻟصناعﺔ على اﻟجوانب االجتماعيﺔ
واالقتصاديﺔ ﻟلموقع واﻟﺑيئﺔ اﻟمحيطﺔ ﺑه ،خاصﺔً:



اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ؛ و
اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمجتمعيﺔ.

وف ًقا ﻟمتطلﺑات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ،ﺳيتم االﻟتزام ﺑمعيار األداء  2ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ (ظروف اﻟعمال واﻟعمل) ،اﻟذي يتضمن االﻟتزام
اﻟﻛامل ﺑاالتفاقيات اﻟتاﻟيﺔ:











اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  87ﺑشأن اﻟحريﺔ اﻟنقاﺑيﺔ وحمايﺔ حق اﻟتنظيم اﻟنقاﺑي؛ و
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  98ﺑشأن حق اﻟتنظيم واﻟمفاوضﺔ اﻟجماعيﺔ؛ و
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  29ﺑشأن اﻟعمل اﻟقﺳري؛ و
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  105ﺑشأن إﻟغاء اﻟعمل اﻟقﺳري؛ و
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  138ﺑشأن اﻟحد األدنى ﻟﺳن (اﻟعمل)؛ و
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  182ﺑشأن حظر أﺳوأ أشﻛال عمل األطفال؛ و
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  100ﺑشأن اﻟمﺳاواة في األجور؛ و
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  111ﺑشأن اﻟتمييز (في مجال اﻟتوظيف واﻟمهن)؛ و
اتفاقيﺔ األمم اﻟمتحدة ﻟحقوق اﻟطفل /اﻟمادة 32.1؛ و
اتفاقيﺔ األمم اﻟمتحدة ﻟحمايﺔ حقوق جميع اﻟعمال اﻟمهاجرين وأفراد أﺳرهم.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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 16.3التأثيرات المحتملة
 16.3.1اإلنشاء
ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ واﻟحريﺔ اﻟنقاﺑيﺔ واﻟمفاوضﺔ اﻟجماعيﺔ
ﺳتوفر ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور األﺳاس اﻟذي ﺳتقوم عليه ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع (تعتمدها شرﻛﺔ
ﺳيﺑﻛو  3في ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻹنشاء) .تضمن ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو  3االﻟتزام ﺑقانون اﻟعمل األردني
ﻟضمان االتﺳاق مع االتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ ﻟمنظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ واألمم اﻟمتحدة:










اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  87ﺑشأن حريﺔ تﻛوين اﻟنقاﺑات وحمايﺔ حق اﻟتنظيم
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  98ﺑشأن اﻟحق في اﻟتنظيم واﻟتفويض اﻟجماعي
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  29ﺑشأن اﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  105ﺑشأن إﻟغاء اﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  138ﺑشأن اﻟحد األدنى ﻟلعمر (ﻟلعمل)اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  182ﺑشأن أﺳوأ أِشﻛال عماﻟﺔ
األطفال
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ رقم  100ﺑشأن اﻟمﺳاواة في األجر
اتفاقيﺔ منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ  111ﺑشأن اﻟتمييز (في مجال اﻟتوظيف واﻟمهن)
اتفاقيﺔ األمم اﻟمتحدة ﺑشأن حقوق اﻟطفل ،اﻟمادة رقم 32.1
اتفاقيﺔ األمم اﻟمتحدة ﺑشأن حمايﺔ حقوق جميع اﻟعمال اﻟمهاجرين وأفراد أﺳرهم

مﻼحظﺔ :تمشيًا مع ما ورد أعﻼه ،تنص ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور على أن عمر اﻟعمل هو  18عا ًما .يتم تضمين اﻟحريﺔ
اﻟنقاﺑيﺔ ( )FoAواﻟمفاوضﺔ اﻟجماعيﺔ في تقارير االﺳتدامﺔ اﻟﺳنويﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور وﺳياﺳﺔ "االﻟتزامات" اﻟخاصﺔ ﺑنا تحت عنوان "اﻟتأﻛد من
حقوق اﻹنﺳان وﺳﻼمﺔ اﻟعمال ورفاهيتهم واﻟعل اﻟعادل وممارﺳات تﻛافؤ اﻟفرص في جميع أنحاء عملياتنا" ،حيث إنه من اﻟمفترض أن تشمل
حقوق اﻹنﺳان اﻟحريﺔ اﻟنقاﺑيﺔ واﻟمفاوضﺔ اﻟجماعيﺔ.
اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ
يدير مقاول اﻟتصميم واﻟشراء واﻟتشييد اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ في اﻟموقع من خﻼل فريق مخصص ﻟشؤون اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ .وﻟدى
شرﻛات اﻟمقاوﻟﺔ من اﻟﺑاطن مديرين مخصصين ﻟشؤون اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ يتحملوا مﺳؤوﻟيﺔ تطﺑيق خطﺔ اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ في
اﻟمواقع في مناطق عملهم .وتتم اﻟموافقﺔ على خطﺔ اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ ﺳيﺑﻛو  3من قﺑل شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور أﻛوا ﺑاور
ﺑاﻟزرقاء .تجري شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء تدقيقًا دوريًا ﻟلمشروع ﺑما يتماشى مع متطلﺑات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟﻼزمﺔ.
قد تشﻛل األنشطﺔ اﻟعامﺔ اﻟتي يتم إجراؤها خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد مثل حرﻛﺔ اآلالت اﻟثقيلﺔ ،وأعمال اﻟحفر ،وأعمال معاﻟجﺔ اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ اﻟتي تتم
على ارتفاع إﻟى غير ذﻟك ،خطورة ﻛﺑيرة على صحﺔ وﺳﻼمﺔ اﻟقوى اﻟعاملﺔ اﻟتي تقوم ﺑها .وﺑوجه خاص ،من اﻟمحتمل أن تﻛون اﻟمخاطر واضحﺔ
ﻟألشخاص اﻟذين ﻟيس ﻟديهم درايﺔ ﺑهذا اﻟنوع من األعمال اﻟتي يتم تنفيذها و/أو األخطار اﻟمرتﺑطﺔ ﺑها.
ﺳيختلف نوع األخطار اﻟتي يعود ﺳﺑﺑها إﻟى موقع اﻟتشييد إﻟى حد ﻛﺑير حﺳب أﺳاﻟيب اﻟتشييد اﻟمتﺑعﺔ ودرجﺔ اﻟتحﻛم اﻟتي ينفذها مقاول اﻟهندﺳﺔ
واﻟتوريد واﻟتشييد ومقاول اﻟﺑاطن اﻟتاﺑع ﻟه .ﻟذﻟك فمن األهميﺔ اﻟقصوى أن يوﻟي مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ومقاوﻟو اﻟﺑاطن اﻟتاﺑعون ﻟه
اهتما ًما ﺑاﻟمخاطر اﻟتي تهدد اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واعتﺑارها جز ًءا من أﺳاﻟيب اﻟتشييد اﻟتي اختاروها واﻟحد من هذه اﻟمخاطر ﺑشﻛل مﻼئم.

تأثيرا محددًا محتم ً
ﻼ ،فلم يتم تقييم أهميتها ﺑمزيد من اﻟتفصيل في تقييم
خطرا وﻟيس
نظرا ألن اﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ تشﻛل
يرجى مﻼحظﺔ اآلتي:
ً
ً
ً
اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا .ﺳتتم إدارة اﻟمخاطر اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ في اﻟموقع من خﻼل تقييم مخاطر فعال ،ووضع
ﺑيانات األﺳاﻟيب اﻟمناﺳﺑﺔ ،واﻟتخطيط ﻟلطوارئ واﻟﻛوارث ونشر متطلﺑات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمحددة اﻟمرتﺑطﺔ ﺑمتطلﺑات اﻟعمل/اﻟوصول اﻟمحددة.
ظروف اﻟعمل
ﻟألﺳف أصﺑح اﺳتغﻼل اﻟعمال في مواقع اﻟتشييد واقعًا في ﺑعض اﻟمناطق من اﻟعاﻟم .وأدى عدم اﻟمﺳاواة في اﻟدخل ،واﻟتعليم وتوافر اﻟفرص إﻟى
ظهور ممارﺳات انتهازيﺔ غير أخﻼقيﺔ ﺑحق اﻟعمال وأطقم اﻟعمل ﺑاﻟموقع اﻟذين يعانون نتيجﺔً ﻟذﻟك.
ﻟضمان رفاهيﺔ طاقم عمل اﻟمشروع ،ﺳيحتاج مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ومقاوﻟو اﻟﺑاطن اﻟتاﺑعون ﻟه إﻟى تخطيط اﻟتداﺑير اﻟﻼزمﺔ اﻟتي
تحتاجها اﻟقوى اﻟعاملﺔ اﻟمطلوﺑﺔ ﻟلموقع.

تأثيرا ﺑيئيًا محتم ً
ﻼ ،ال يتم تقييم أهميتها ﺑشﻛل
نظرا ألن ظروف اﻟعمال تمثل جانﺑًا محددًا من تخطيط اﻟموقع وال تمثل
ً
يرجى مﻼحظﺔ اآلتيً :
مفصل في تقييم اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا .ﺳتتم إدارة اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑرعايﺔ اﻟعمال خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد عﺑر اﻟتخطيط
اﻟفعال ﻟلمشروع ،وفرض اﻟتعامل ﺑإنصاف وعداﻟﺔ في جميع مراحل اﻟتشييد.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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 16.3.2التشغيل
اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ
ﻛثيرا مما ﻛانت عليه خﻼل مرحلﺔ اﻟتشييد ﺑﺳﺑب انخفاض نشاط اﻟموقع واﻟمتطلﺑات
من اﻟمتوقع أن تﻛون اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑمرحلﺔ اﻟتشغيل أقل
ً
اﻟتي تحتاجها اﻟمحطﺔ واآلالت.
ومع هذا ﺳيﻛون هناك ﻛميﺔ ﻛﺑيرة من اﻟمعدات اﻟتي تحتاج إﻟى طاقﺔ عاﻟيﺔ في اﻟموقع ،ﺑما في ذﻟك اتصال ﻛهرﺑائي عاﻟي اﻟجهد ،ومياه مفتوحﺔ
ﻛﺑيرا على صحﺔ اﻟعامل وﺳﻼمته .ﻛما ﺳتتطلب اﻟصيانﺔ واﻟفحص اﺳتخدام مرﻛﺑات اﻟموقع
خطرا
(ﺑرﻛﺔ تﺑخير) ،وتشﻛل ﻛل من هذه اﻟعناصر
ً
ً
خطرا على صحﺔ اﻹنﺳان وﺳﻼمته.
واﻟقيام ﺑأنشطﺔ قد تشﻛل
ً
ﺳتعتمد شدة اﻟمخاطر واحتمال وجودها خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل على تﻛرار عمليات اﻟصيانﺔ اﻟمخططﺔ وغير اﻟمخططﺔ ومتطلﺑاتها .ﺳيحتاج فريق
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ إﻟى ضمان وجود خطﺔ قويﺔ ﻹدارة هذه اﻟمخاطر ﺑشﻛل مﻼئم.

تأثيرا محددًا محتم ً
ﻼ ،فلم يتم تقييم أهميتها ﺑمزيد من اﻟتفصيل في تقييم
خطرا وﻟيس
نظرا ألن اﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ تشﻛل
يرجى مﻼحظﺔ اآلتي:
ً
ً
ً
اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا .ﺳتتم إدارة اﻟمخاطر اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ في اﻟموقع من خﻼل تقييم مخاطر فعال ،ووضع
ﺑيانات األﺳاﻟيب اﻟمناﺳﺑﺔ ،واﻟتخطيط ﻟلطوارئ واﻟﻛوارث ونشر متطلﺑات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمحددة اﻟمرتﺑطﺔ ﺑمتطلﺑات اﻟعمل/اﻟوصول اﻟمحددة.
ظروف اﻟعمال
ال يتوقع وجود حاجﺔ إﻟى إقامﺔ طويلﺔ اﻟمدى في اﻟمشروع ،وحﺳب االقتضاء ،قد يتم توفير إقامﺔ مناﺳﺑﺔ قريﺑﺔ من اﻟموقع ﻟلعاملين من قﺑل
 .CEGCOومع هذا ،ﻛما هو اﻟحال في مرحلﺔ اﻟتشييد ،ﺳتحتاج أنشطﺔ اﻟتشغيل إﻟى تخطيط اﻟتعامل ﺑعداﻟﺔ وإنصاف مع طاقم اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ
وفرض أﺳلوب اﻟتعامل هذا (ﺑما في ذﻟك أي مقاوﻟين فرعيين مشارﻛين) .ﺳتﻛون هناك حاجﺔ أيضًا إﻟى توفير ﺑدل ﻟمرافق رعايﺔ طاقم اﻟموقع.

تأثيرا ﺑيئيًا محتم ً
ﻼ ،ال يتم تقييم أهميتها ﺑشﻛل
نظرا ألن ظروف اﻟعمال تمثل جانﺑًا محددًا من تخطيط اﻟموقع وال تمثل
ً
يرجى مﻼحظﺔ اآلتيً :
مفصل في تقييم اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESIAهذا .ﺳتتم إدارة اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑرعايﺔ اﻟعاملين عﺑر اﻟتخطيط اﻟفعال ﻟلمشروع،
وفرض اﻟتعامل ﺑإنصاف وعداﻟﺔ خﻼل مرحلﺔ تشغيل اﻟمنشأة.
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األثر
ﺳياﺳات وإجراءات
اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ

عمل األطفال
اﻟعمل اﻟقﺳري

عدم اﻟتمييز وتﻛافؤ اﻟفرص

التخفيف
ﺳيتم إعداد ﺳياﺳات وإجراءات موارد ﺑشريﺔ مناﺳﺑﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور على أﺳاس نموذج ﺳياﺳﺔ اﻟموارد
اﻟﺑشريﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﺑخصوص شرﻛات اﻟمشروع .يتعين على مقاول اﻟتصميم واﻟشراء واﻟتشييد واﻟمقاوﻟين
من اﻟﺑاطن أن يوضحوا متطلﺑات شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور في ﺳياﺳات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑهم .وﺑشﻛل عام ،ﺳيتم
تﻛييف ﺳياﺳات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﺑما يناﺳب حجم اﻟقوى اﻟعاملﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟلمشروع .ينﺑغي إعداد اﻟﺳياﺳات
واﻹجراءات ﺑحيث تتفق مع متطلﺑات اﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ ومتطلب األداء  2ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة اﻟﺑناء
واﻟتنميﺔ ( )EBRDومعيار مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ  ،2خاصﺔً فيما يتعلق ﺑاﻟتنفيذ اﻟﻛامل ﻟجميع معايير منظمﺔ
اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ
ﺳتلتزم شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﺑجميع اﻟقوانين واألحﻛام اﻟوطنيﺔ ذات اﻟصلﺔ
اﻟمرتﺑطﺔ ﺑتوظيف اﻟقصر .على أي حال ،ﻟن يقوم اﻟعميل ﺑتوظيف األطفال.
ﻟن توظف شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ ،اﻟتي تتﻛون من أي عمل أو
خدمات ال يتم أداؤها طوعًا حيث يُفرض هذا اﻟعمل من قﺑل فرد تحت اﻟتهديد ﺑاﺳتخدام قوة أو عقوﺑﺔ .يشمل هذا
أي نوع من اﻟعمل اﻹجﺑاري أو اﻟقﺳري ،مثل اﻟعمل ﺑعقود طويلﺔ األجل ،أو اﻟعمل االﺳتعﺑادي أو ترتيﺑات
تعاقدات اﻟعمل اﻟمشاﺑهﺔ.
ﺳتلتزم شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﺑمتطلﺑات االتحاد األوروﺑي ﺑشأن عدم اﻟتمييز
اﻟمرتﺑط ﺑاﻟتوظيف .على وجه اﻟخصوص ،ﺳيحرص مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد على:
 عدم اتخاذ قرارات توظيف على أﺳاس اﻟصفات اﻟشخصيﺔ ،مثل اﻟنوع ،أو اﻟجنس ،أو اﻟجنﺳيﺔ ،أو
األصل اﻟعرقي ،أو اﻟدين أو اﻟمعتقد ،أو اﻹعاقﺔ ،أو اﻟعمر أو اﻟتوجه اﻟجنﺳي ،فهذه األمور ال تمت
ﺑصلﺔ ﻟشروط اﻟوظيفﺔ؛
 ﺑناء عﻼقﺔ اﻟعمل على مﺑدأ تﻛافؤ اﻟفرص واﻟمعاملﺔ اﻟعادﻟﺔ ،وعدم اﻟتمييز فيما يتعلق ﺑجميع جوانب
عﻼقﺔ اﻟعمل ،ﺑما في ذﻟك اﻟتعيين ،واﻟتوظيف ،واﻟتعويض (ﺑما في ذﻟك األجور واﻟمزايا) ،وعﻼقات
اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف ،واﻟحصول على اﻟتدريب ،واﻟترقيﺔ ،وإنهاء اﻟخدمﺔ أو اﻟتقاعد ،واﻹجراءات
اﻟتأديﺑيﺔ.

اﻟرجاء مﻼحظﺔ أن تداﺑير اﻟحمايﺔ أو اﻟمﺳاعدة في اﻟتخلص من اﻟتمييز اﻟذي ﻛان يتم في اﻟماضي أو تعزيز
فرص اﻟتوظيف اﻟمحليﺔ أو اختيار وظيفﺔ محددة على أﺳاس اﻟشروط اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟوظيفﺔ ،واﻟتي تتوافق مع

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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األثر

ً
تمييزا.
اﻟقانون اﻟوطني ،ال تعتﺑر
عﻼقات اﻟعمل

ظروف اﻟعمل وشروط
اﻟتوظيف

اﻟمنظمات اﻟعماﻟيﺔ

األجور ،واﻟمزايا وشروط
اﻟعمل
اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ
()OHS

إقامﺔ اﻟعمال

ﺳتوثق شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد جميع ظروف اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف اﻟخاصﺔ
ﺑاﻟعاملين وينقلها ﻟهم ﺑما في ذﻟك حقهم في اﻟحصول على أجر ،وﺳاعات اﻟعمل ،وترتيﺑات اﻟعمل اﻹضافي
واﻟتعويض عن اﻟعمل اﻹضافي ،وأي مزايا مثل اﻹجازة اﻟمرضيﺔ ،إجازة األمومﺔ/األﺑوة ،أو اﻟعطلﺔ).
صل ﻛيف تتوافق ظروف اﻟعمل وشروط
ﺳتوفر شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد خطﺔ تف ّ
اﻟتوظيف مع قوانين اﻟعمل اﻟوطنيﺔ ،واﻟضمان االجتماعي وقوانين اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ.
ينﺑغي أن تتم عﻼقﺔ اﻟعمل ﺑنا ًء على مﺑدأ تﻛافؤ اﻟفرص واﻟمعاملﺔ اﻟعادﻟﺔ ،وعدم وجود اﻟتمييز فيما يتعلق ﺑجميع
جوانب عﻼقﺔ اﻟعمل ،ﺑما في ذﻟك اﻟتعيين ،واﻟتوظيف ،واﻟتعويض (ﺑما في ذﻟك األجور واﻟمزايا) ،وظروف
اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف ،واﻟحصول على اﻟتدريب ،واﻟترقيﺔ ،وإنهاء اﻟخدمﺔ أو اﻟتقاعد ،واﻹجراءات اﻟتأديﺑيﺔ.
ال تعتﺑر تداﺑير اﻟحمايﺔ اﻟخاصﺔ أو اﻟمﺳاعدة في اﻟتخلص من اﻟتمييز اﻟذي ﻛان يتم في اﻟماضي أو تعزيز فرص
اﻟتوظيف اﻟمحليﺔ أو اختيار وظيفﺔ محددة على أﺳاس اﻟشروط اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟوظيفﺔ ،واﻟتي تتوافق مع اﻟقانون
ً
تمييزا.
اﻟوطني
ﺳتوفر شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد وﺳائل ﻟلعمال ﻟلتعﺑير عن مظاﻟمهم وحمايﺔ حقوقهم
اﻟمتعلقﺔ ﺑظروف اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف.
ﻟن يثني شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟعمال عن تشﻛيل منظمات عماﻟيﺔ أو االنضمام ﻟها
ﺳوا ًء ﻛانت من اختيارهم أو يتم االتفاق عليها ﺑشﻛل جماعي ،وﻟن يميز ﺑين اﻟعمال اﻟمشارﻛين أو ينتقم منهم ،أو
يﺳعى ﻟلمشارﻛﺔ ،في هذه اﻟمنظمات أو يعقد مفاوضات جماعيﺔ معهم.

ينﺑغي أن تﻛون جميع األجور ،واﻟمزايا وظروف اﻟعمل اﻟمقدمﺔ مماثلﺔ ﻟتلك اﻟتي تقدمها اﻟشرﻛات اﻟمناظرة
ﻟلموظفين في اﻟمناطق ذات اﻟصلﺔ من اﻟدوﻟﺔ/اﻟمنطقﺔ واﻟقطاع اﻟمعني.
ﺳتوفر شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﻟلعمال ﺑيئﺔ عمل آمنﺔ وصحيﺔ ،مع اﻟوضع في
االعتﺑار اﻟمخاطر اﻟﻛامنﺔ وفئات محددة من اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع.
ينﺑغي أن تنفذ شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد نظا ًما ﻹدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ
( )OHSيضع في االعتﺑار اﻟمخاطر اﻟمحددة اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع ،واﻟشروط اﻟقانونيﺔ وواجب اﻟرعايﺔ .تتحمل
شرﻛﺔ اﻟمشروع ومقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟمﺳؤوﻟيﺔ عن ضمان اﻟتزام جميع مقاوﻟي اﻟﺑاطن اﻟتاﺑعين
ﺑنظام إدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ( .)OHSيجب أن يتوافق نظام إدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ مع أفضل
اﻟممارﺳات اﻟدوﻟيﺔ اﻟمعترف ﺑها وينﺑغي أن تشمل هذه اﻟخطﺔ ﻛحد أدنى:
 وﺳائل تحديد أﺳﺑاب اﻟمخاطر اﻟمحتملﺔ اﻟتي قد يتعرض ﻟها اﻟعمال واﻟتقليل منها إﻟى اﻟحد اﻟقاﺑل
ﻟلتنفيذ ﺑشﻛل معقول.
 توفير اﻟتداﺑير اﻟوقائيﺔ واﻟخاصﺔ ﺑاﻟحمايﺔ ،ﺑما في ذﻟك تعديل اﻟظروف أو اﻟمواد اﻟخطرة أو اﺳتﺑداﻟها
أو إزاﻟتها.
 توفير اﻟمعدات اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟتقليل اﻟمخاطر ،واﻹﻟزام ﺑها وﺑاﺳتخدامها.
 تدريب اﻟعمال وإمدادهم ﺑاﻟحوافز اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟتزام ﺑإجراءات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ وﺑاﻟمعدات اﻟوقائيﺔ
واﻟتوافق معها.
 توثيق اﻟحوادث واألمراض اﻟمهنيﺔ وإصاﺑات اﻟعمل وتقديم تقارير عنها.
 ترتيﺑات اﻟوقايﺔ من اﻟطوارئ واﻟتحضير واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها.
يجب أن تﻛون هذه أماﻛن اﻹقامﺔ مناﺳﺑﺔ من ناحيﺔ موقعها ونظافتها وأمنها ،وتطاﺑق ﺑحد أدنى االحتياجات
األﺳاﺳيﺔ ﻟلعمال .ﺑوجه خاص ،يجب أن تتوافق أماﻛن اﻹقامﺔ مع اﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﻟـ
 EBRD/IFCواﻟممارﺳات اﻟمتعارف عليها عاﻟميًا ذات اﻟصلﺔ ،وهي على ﺳﺑيل اﻟمثال ال اﻟحصر:








األعراف اﻟخاصﺔ ﺑتﻛلفﺔ اﻹقامﺔ.
توفير اﻟحد األدنى من اﻟمﺳاحﺔ ﻟﻛل عامل.
توفير اﻟمرافق اﻟصحيﺔ وتجهيزات غﺳل اﻟمﻼﺑس واﻟطﺑخ واﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب.
موقع أماﻛن اﻹقامﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ إﻟى موقع اﻟعمل.
أي اشتراطات محليﺔ أخرى متعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ أو اﻟﺳﻼمﺔ من اﻟحرائق أو األخطار األخرى أو
اﻹزعاج.
توفير تجهيزات اﻹﺳعافات األوﻟيﺔ واﻹمﻛانات اﻟطﺑيﺔ.
اﻟتدفئﺔ واﻟتهويﺔ.

ال ينﺑغي إعاقﺔ حريﺔ حرﻛﺔ اﻟعمال إﻟى ومن أماﻛن اﻹقامﺔ اﻟمزودة من صاحب اﻟعمل.
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األثر
اﻟخندقﺔ

آﻟيﺔ اﻟتظلم

ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد

التخفيف
إذا ﻛان مقاول األعمال اﻟهندﺳيﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد (مقاول  )EPCيتوقع تﺳري ًحا جماعيًا ﻟلعمال يرتﺑط
ﺑاﻟمشروع اﻟمقترح ،فيتعين عليه تطوير خطﺔ ﻟلتقليل من اآلثار اﻟضارة ﻟعمليﺔ خفض اﻟنفقات تتوافق مع اﻟقانون
اﻟوطني واألصول اﻟمتعارف عليها في اﻟصناعﺔ وتﺳتند إﻟى مﺑادئ عدم اﻟتمييز واﻟتشاور .مع عدم اﻹخﻼل
ﺑاﻟشروط األﻛثر صرامﺔ اﻟواردة في اﻟقوانين اﻟوطنيﺔ ،ﺳوف تتضمن مثل هذه اﻟمشاورات إخطار مناﺳب
ﺑتغييرات في وضع اﻟعماﻟﺔ ﻟممثلي اﻟعمال ،وإذا اﺳتلزم األمر ﻟلﺳلطات اﻟعامﺔ ذات اﻟصلﺔ ،ﺑحيث يمﻛن مراجعﺔ
خطﺔ خفض اﻟنفقات ﺑشﻛل مشترك ﻟتقليل اآلثار اﻟضارة اﻟناجمﺔ عن فقدان اﻟوظائف على اﻟعمال اﻟمﺳتهدفين.
ﺳوف تنعﻛس نتيجﺔ اﻟمشاورات على خطﺔ خفض اﻟنفقات اﻟنهائيﺔ.
ﺳوف يوفر مقاول األعمال اﻟهندﺳيﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد آﻟيﺔ تظلمات ﻟلعمال ﻟلتعﺑير عن مشﻛﻼتهم اﻟمتعلقﺔ
ﺑمنطقﺔ اﻟعمل .ﺳوف يﺑلغ اﻟعميل اﻟعمال ﺑآﻟيﺔ اﻟتظلمات وقت اﻟتعيين ،ويجعل من اﻟﺳهل اﻟوصول إﻟيها .ينﺑغي أن
تتضمن اآلﻟيﺔ مﺳتوى مناﺳﺑًا من إدارة اﻟمشﻛﻼت ومواجهتها على اﻟفور ،ﺑاﺳتخدام عمليﺔ قاﺑلﺔ ﻟلفهم وشفافﺔ تقدم
اﻟردود ﻟمن يهمه األمر ،دون أي عقوﺑات جزائيﺔ .ينﺑغي أال تشتمل اآلﻟيﺔ على أي إعاقﺔ ﻟلوصول إﻟىإصﻼحات
قضائيﺔ أو إداريﺔ أخرى قد تتوفر ﺑموجب اﻟقانون أو عﺑرإجراءات اﻟتحﻛيم اﻟقائمﺔ أو ﺑدائلآلﻟيات اﻟتظلم يتم
توفيرها عﺑر اتفاقيات جماعيﺔ.
ينﺑغي على مقاول األعمال اﻟهندﺳيﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد تأﺳيس نظام إدارة إمدادات يضمن تطﺑيق تداﺑير تقليل
اآلثار واﻹدارة اﻟمذﻛورة أعﻼه ﺑواﺳطﺔ اﻟمقاوﻟين اﻟفرعيين.
ﺳيتم اﻟتفﻛير في اآلثار اﻟضارة اﻟمحتملﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑﺳﻼﺳل اﻟتوريد عندما تصﺑح تﻛلفﺔ اﻟعماﻟﺔ اﻟمخفضﺔ عامﻼً
مه ًما في تنافﺳيﺔ اﻟصنف اﻟمورد .في مثل هذه اﻟظروف ،ﺳيأخذ مقاول األعمال اﻟهندﺳيﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد
خطوات مناﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳتعﻼم عن اﺳتخدام عماﻟﺔ األطفال واﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ ضمن ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد ﻟلﺑضائع واﻟمواد
اﻟتي يمﻛن اعتﺑارها مرﻛزيﺔ ﻟلوظائف اﻟجوهريﺔ في اﻟمشروع.

 16.4.2التشغيل
الجدول  2-16أحوال العمال والصحة والسالمة المهنية – التدابير المتبعة لتقليل اآلثار وإدارتها أثناء التشغيل
األثر
ﺳياﺳات وإجراءات
اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ

التخفيف
ﺳيتم تهيئﺔ ﺳياﺳات وإجراءات موارد ﺑشريﺔ مناﺳﺑﺔ ﻟحجم قوة اﻟعمل اﻟﻼزمﺔ ﻟمتطلﺑات اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ .يجب
إعداد هذه اﻟﺳياﺳات واﻹجراءات ﺑحيث تتﺳق مع متطلﺑات اﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ ومتطلﺑات أداء اﻟﺑنك األوروﺑي
ﻹعادة اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ( )EBRDرقم .2

عمل األطفال

ﺳتتوافق شرﻛﺔ  O&Mمع جميع اشتراطات اﻟقوانين اﻟوطنيﺔ ذات اﻟصلﺔ ﺑعماﻟﺔ اﻟقُصر.
على أي حال ،ﻟن يقوم اﻟعميل ﺑتوظيف األطفال.
ﻟن توظف شرﻛﺔ  O&Mعماﻟﺔ قﺳريﺔ ،واﻟتي تتﻛون من أي عمل أو خدمﺔ ال يتم أداؤها طواعيﺔ ويجﺑر اﻟفرد
على أداؤها تحت تهديد أو ﺑضغط اﻟعقوﺑﺔ .يشمل هذا أي نوع من اﻟعمل اﻹجﺑاري أو اﻟقﺳري ،مثل اﻟعمل ﺑعقود
طويلﺔ األجل ،أو اﻟعمل االﺳتعﺑادي أو ترتيﺑات تعاقدات اﻟعمل اﻟمشاﺑهﺔ.

اﻟعمل اﻟقﺳري

عدم اﻟتمييز وتﻛافؤ اﻟفرص

ﺳتتوافق شرﻛﺔ  O&Mمع متطلﺑات االتحاد األوروﺑي حول عدم اﻟتمييز تجاه اﻟعمال .على وجه اﻟخصوص،
تلتزم شرﻛﺔ  O&Mﺑما يلي:
 عدم اتخاذ قرارات توظيف على أﺳاس اﻟصفات اﻟشخصيﺔ ،مثل اﻟنوع ،أو اﻟجنس ،أو اﻟجنﺳيﺔ ،أو
األصل اﻟعرقي ،أو اﻟدين أو اﻟمعتقد ،أو اﻹعاقﺔ ،أو اﻟعمر أو اﻟتوجه اﻟجنﺳي ،فهذه األمور ال تمت
ﺑصلﺔ ﻟشروط اﻟوظيفﺔ؛
 ﺑناء عﻼقﺔ اﻟعمل على مﺑدأ تﻛافؤ اﻟفرص واﻟمعاملﺔ اﻟعادﻟﺔ ،وعدم اﻟتمييز فيما يتعلق ﺑجميع جوانب
عﻼقﺔ اﻟعمل ،ﺑما في ذﻟك اﻟتعيين ،واﻟتوظيف ،واﻟتعويض (ﺑما في ذﻟك األجور واﻟمزايا) ،وعﻼقات
اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف ،واﻟحصول على اﻟتدريب ،واﻟترقيﺔ ،وإنهاء اﻟخدمﺔ أو اﻟتقاعد ،واﻹجراءات
اﻟتأديﺑيﺔ.

اﻟرجاء مﻼحظﺔ أن تداﺑير اﻟحمايﺔ أو اﻟمﺳاعدة في اﻟتخلص من اﻟتمييز اﻟذي ﻛان يتم في اﻟماضي أو تعزيز
فرص اﻟتوظيف اﻟمحليﺔ أو اختيار وظيفﺔ محددة على أﺳاس اﻟشروط اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟوظيفﺔ ،واﻟتي تتوافق مع
ً
تمييزا.
اﻟقانون اﻟوطني ،ال تعتﺑر
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األثر
عﻼقات اﻟعمل

التخفيف
ﺳتوثق شرﻛﺔ  O&Mوتﺑلغجميع اﻟعمال ﺑظروف اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف ﺑما في ذﻟك حقوقهم اﻟمتعلقﺔ ﺑاألجور
وﺳاعات اﻟعمل ونظام اﻟعمل اﻹضافي ومﻛافأته ،فضﻼً عن أي مزايا أخرى (مثل اﻹجازة اﻟمرضيﺔ أو إجازة
األمومﺔ/األﺑوة أو اﻟعطﻼت).

ظروف اﻟعمل وشروط
اﻟتوظيف

ﺳتوفر شرﻛﺔ  O&Mخطﺔ توضح ﺑاﻟتفصيل مدى توافق ظروف اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف مع قوانين اﻟعمل
اﻟوطنيﺔ وقوانين اﻟضمان االجتماعي وقوانين اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ.
ينﺑغي أن تتم عﻼقﺔ اﻟعمل ﺑنا ًء على مﺑدأ تﻛافؤ اﻟفرص واﻟمعاملﺔ اﻟعادﻟﺔ ،وعدم وجود اﻟتمييز فيما يتعلق ﺑجميع
جوانب عﻼقﺔ اﻟعمل ،ﺑما في ذﻟك اﻟتعيين ،واﻟتوظيف ،واﻟتعويض (ﺑما في ذﻟك األجور واﻟمزايا) ،وظروف
اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف ،واﻟحصول على اﻟتدريب ،واﻟترقيﺔ ،وإنهاء اﻟخدمﺔ أو اﻟتقاعد ،واﻹجراءات اﻟتأديﺑيﺔ.
ال تعتﺑر تداﺑير اﻟحمايﺔ اﻟخاصﺔ أو اﻟمﺳاعدة في اﻟتخلص من اﻟتمييز اﻟذي ﻛان يتم في اﻟماضي أو تعزيز فرص
اﻟتوظيف اﻟمحليﺔ أو اختيار وظيفﺔ محددة على أﺳاس اﻟشروط اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟوظيفﺔ ،واﻟتي تتوافق مع اﻟقانون
ً
تمييزا.
اﻟوطني

اﻟمنظمات اﻟعماﻟيﺔ

ﺳوف تتيح شرﻛﺔ  O&Mﻟلعمال وﺳائل ﻟرفع تظلماتهم وحمايﺔ حقوقهم اﻟمتعلقﺔ ﺑظروف اﻟعمل وشروط
اﻟتوظيف.
ﻟن تثني شرﻛﺔ  O&Mاﻟعمال عن تشﻛيل منظمات عماﻟيﺔ أو االنضمام إﻟى اﻟقائم منها ﺑاختيارهم أو عن
اﻟتفاوض اﻟجماعي ،وﻟن تميز ضد هؤالء اﻟعمال اﻟمشارﻛين أو اﻟذين يﺳعون ﻟلمشارﻛﺔ في مثل هذه اﻟمنظمات أو
اﻟذي يتفاوضون جماعيًا أو تنتقم منهم.

األجور ،واﻟمزايا وشروط
اﻟعمل

ينﺑغي أن تﻛون جميع األجور ،واﻟمزايا وظروف اﻟعمل اﻟمقدمﺔ مماثلﺔ ﻟتلك اﻟتي تقدمها اﻟشرﻛات اﻟمناظرة
ﻟلموظفين في اﻟمناطق ذات اﻟصلﺔ من اﻟدوﻟﺔ/اﻟمنطقﺔ واﻟقطاع اﻟمعني.

اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ
()OHS

ﺳتوفر شرﻛﺔ  O&Mﻟلعمال ﺑيئﺔ عمل تتميز ﺑاﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ ،آخذة في االعتﺑار اﻟمخاطر اﻟمترتﺑﺔ وفئات
اﻟمخاطر اﻟمعينﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع.
ﺳتطﺑق شرﻛﺔ  O&Mنظا ًما ﻹدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ وتحافظ على اﺳتمراريته مع األخذ في االعتﺑار
اﻟمخاطر اﻟمعينﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع واﻟمتطلﺑات اﻟقانونيﺔ وواجب تقديم اﻟرعايﺔ .تصﺑح شرﻛﺔ  O&Mمﺳؤوﻟﺔ
عن ضمان اﻟتزام ﻛل اﻟمقاوﻟين اﻟفرعيين اﻟمتعاقدين ﺑنظام إدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ .يجب أن يتوافق نظام
إدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ مع أفضل اﻟممارﺳات اﻟدوﻟيﺔ اﻟمعترف ﺑها وينﺑغي أن تشمل هذه اﻟخطﺔ ﻛحد
أدنى:
 وﺳائل تحديد أﺳﺑاب اﻟمخاطر اﻟمحتملﺔ اﻟتي قد يتعرض ﻟها اﻟعمال واﻟتقليل منها إﻟى اﻟحد اﻟقاﺑل
ﻟلتنفيذ ﺑشﻛل معقول.
 توفير اﻟتداﺑير اﻟوقائيﺔ واﻟخاصﺔ ﺑاﻟحمايﺔ ،ﺑما في ذﻟك تعديل اﻟظروف أو اﻟمواد اﻟخطرة أو اﺳتﺑداﻟها
أو إزاﻟتها.
 توفير اﻟمعدات اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟتقليل اﻟمخاطر ،واﻹﻟزام ﺑها وﺑاﺳتخدامها.
 تدريب اﻟعمال وإمدادهم ﺑاﻟحوافز اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟتزام ﺑإجراءات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ وﺑاﻟمعدات اﻟوقائيﺔ
واﻟتوافق معها.
 توثيق اﻟحوادث واألمراض اﻟمهنيﺔ وإصاﺑات اﻟعمل وتقديم تقارير عنها.
 ترتيﺑات اﻟوقايﺔ من اﻟطوارئ واﻟتحضير واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها.

إقامﺔ اﻟعمال

عند توفير أماﻛن إقامﺔ ﻟلعمال ،يجب أن تﻛون هذه األماﻛن مناﺳﺑﺔ من ناحيﺔ موقعها ونظافتها وأمنها ،وتطاﺑق
ﺑحد أدنى االحتياجات األﺳاﺳيﺔ ﻟلعمال .ﺑوجه خاص ،يجب أن تتوافق أماﻛن اﻹقامﺔ مع اﻟتشريعات اﻟمحليﺔ
واألصول اﻟمتعارف عليها عاﻟميًا ذات اﻟصلﺔ ،وهي على ﺳﺑيل اﻟمثال ال اﻟحصر:





توفير اﻟحد األدنى من اﻟمﺳاحﺔ ﻟﻛل عامل.
توفير اﻟمرافق اﻟصحيﺔ وتجهيزات غﺳل اﻟمﻼﺑس واﻟطﺑخ واﻟمياه اﻟصاﻟحﺔ ﻟلشرب.
موقع أماﻛن اﻹقامﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ إﻟى موقع اﻟعمل.
أي اشتراطات محليﺔ أخرى متعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ أو اﻟﺳﻼمﺔ من اﻟحرائق أو األخطار األخرى أو
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التخفيف

األثر



اﻹزعاج.
توفير تجهيزات اﻹﺳعافات األوﻟيﺔ واﻹمﻛانات اﻟطﺑيﺔ.
اﻟتدفئﺔ واﻟتهويﺔ.

ال ينﺑغي إعاقﺔ حريﺔ حرﻛﺔ اﻟعمال إﻟى ومن أماﻛن اﻹقامﺔ اﻟمزودة من صاحب اﻟعمل.
اﻟخندقﺔ

إذا ﻛان مقاول شرﻛﺔ  O&Mيتوقع تﺳري ًحا جماعيًا ﻟلعمال يرتﺑط ﺑاﻟمشروع اﻟمقترح ،فيتعين عليه تطوير خطﺔ
ﻟلتقليل من اآلثار اﻟضارة ﻟعمليﺔ خفض اﻟنفقات تتوافق مع اﻟقانون اﻟوطني واألصول اﻟمتعارف عليها في
اﻟصناعﺔ وتﺳتند إﻟى مﺑادئ عدم اﻟتمييز واﻟتشاور .مع عدم اﻹخﻼل ﺑاﻟشروط األﻛثر صرامﺔ اﻟواردة في اﻟقوانين
اﻟوطنيﺔ ،ﺳوف تتضمن مثل هذه اﻟمشاورات إخطار مناﺳب ﺑتغييرات في وضع اﻟعماﻟﺔ ﻟممثلي اﻟعمال ،وإذا
اﺳتلزم األمر ﻟلﺳلطات اﻟعامﺔ ذات اﻟصلﺔ ،ﺑحيث يمﻛن مراجعﺔ خطﺔ خفض اﻟنفقات ﺑشﻛل مشترك ﻟتقليل اآلثار
اﻟضارة اﻟناجمﺔ عن فقدان اﻟوظائف على اﻟعمال اﻟمﺳتهدفين .ﺳوف تنعﻛس نتيجﺔ اﻟمشاورات على خطﺔ خفض
اﻟنفقات اﻟنهائيﺔ.

آﻟيﺔ اﻟتظلم

ﺳتوفر شرﻛﺔ  O&Mآﻟيﺔ تظلمات ﻟلعمال ﻟلتعﺑير عن مشﻛﻼتهم اﻟمتعلقﺔ ﺑمنطقﺔ اﻟعمل .ﺳوف يﺑلغ اﻟعميل اﻟعمال
ﺑآﻟيﺔ اﻟتظلمات وقت اﻟتعيين ،ويجعل من اﻟﺳهل اﻟوصول إﻟيها .ينﺑغي أن تتضمن اآلﻟيﺔ مﺳتوى مناﺳﺑًا من إدارة
اﻟمشﻛﻼت ومواجهتها على اﻟفور ،ﺑاﺳتخدام عمليﺔ قاﺑلﺔ ﻟلفهم وشفافﺔ تقدم اﻟردود ﻟمن يهمه األمر ،دون أي
عقوﺑات جزائيﺔ .ينﺑغي أال تشتمل اآلﻟيﺔ على أي إعاقﺔ ﻟلوصول إﻟىإصﻼحات قضائيﺔ أو إداريﺔ أخرى قد تتوفر
ﺑموجب اﻟقانون أو عﺑرإجراءات اﻟتحﻛيم اﻟقائمﺔ أو ﺑدائلآلﻟيات اﻟتظلم يتم توفيرها عﺑر اتفاقيات جماعيﺔ.

ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد

ينﺑغي على شرﻛﺔ  O&Mتأﺳيس نظام إدارة إمدادات يضمن تطﺑيق تداﺑير تقليل اآلثار وإدارتها اﻟمذﻛورة أعﻼه
ﺑواﺳطﺔ اﻟمقاوﻟين اﻟفرعيين.
ﺳيتم اﻟتفﻛير في اآلثار اﻟضارة اﻟمحتملﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑﺳﻼﺳل اﻟتوريد عندما تصﺑح تﻛلفﺔ اﻟعماﻟﺔ اﻟمخفضﺔ عامﻼً
مه ًما في تنافﺳيﺔ اﻟصنف اﻟمورد .في مثل هذه اﻟظروف ،ﺳتأخذ شرﻛﺔ  O&Mخطوات مناﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳتعﻼم عن
اﺳتخدام عماﻟﺔ األطفال واﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ ضمن ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد ﻟلﺑضائع واﻟمواد اﻟتي يمﻛن اعتﺑارها مرﻛزيﺔ
ﻟلوظائف اﻟجوهريﺔ في اﻟمشروع.
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 17تقييم األثر التراكمي
تنجم اآلثار اﻟتراﻛميﺔ عن األثر اﻟتزايدي ﻹجراء ما عند دمجه مع آثار أخرى (في اﻟماضي أو اﻟحاضر أو إجراءات مﺳتقﺑليﺔ متوقعﺔ) ،ﺑغض
اﻟنظر عن اﻟوﻛاﻟﺔ أو اﻟشخص اﻟذي اتخذ هذه اﻹجراءات األخرى.
من اﻟناحيﺔ اﻟعمليﺔ ،يتطلب تقييم اﻟتأثيرات اﻟتراﻛميﺔ أخذ عدة مﺑادئ ﺑعين االعتﺑار:





تقييم اﻟتأثيرات على مﺳاحﺔ واﺳعﺔ (إقليميﺔ مثﻼً) قد تتجاوز اﻟحدود اﻟوطنيﺔ أو اﻟقضائيﺔ؛ (ﺑما في ذﻟك اﻟتأثيرات اﻟناجمﺔ عن
االضطراﺑات اﻟطﺑيعيﺔ اﻟمؤثرة على اﻟمﻛونات اﻟﺑيئيﺔ واﻟتصرفات اﻟﺑشريﺔ).
تقييم اﻟتأثيرات على مدى فترة زمنيﺔ طويلﺔ تمتد ﺑين اﻟماضي واﻟمﺳتقﺑل؛
تقييم اﻟتأثيرات على اﻟمﻛونات اﻟﺑيئيﺔ ذات اﻟقيمﺔ اﻟناتجﺔ عن اﻟتفاعﻼت مع اﻹجراءات األخرى ،وﻟيس مجرد مراجعﺔ تأثير إجراء
فردي؛
تقييم األهميﺔ ﺑاﻟنظر إﻟى ما هو أﻛﺑر من مجرد اﻟتأثيرات اﻟمحليﺔ اﻟمﺑاشرة.

ألغراض تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ( )ESIAهذا ﻟمحطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء اﻟعاملﺔ ﺑاﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ
أﻛوا ﺑاور ( ،)ACWA Power Zarqa CCGTتم إجراء تقييم األثر اﻟتراﻛمي ( )CIAﺑهدف معرفﺔ ما إذا ﻛان هناك عوائق أمام اﻟتطوير
اﻟمﺳتقﺑلي في مﺳاحﺔ تأثير اﻟمشروع .على ﺳﺑيل اﻟمثال ،هل هناك قدرة تحمل ﺑيئيﺔ ﻛافيﺔ متاحﺔ ﻟلتطوير اﻟمﺳتقﺑلي؟ هل هناك أي عوامل قد تعيق
اﻟتطوير اﻟمﺳتقﺑلي؟ وهل هناك عوامل رئيﺳيﺔ تدعو ﻟلقلق قد ترتﺑط ﺑتطوير/تشغيل اﻟمشروعات األخرى ﺑاﻟتوازي مع محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء
اﻟعاملﺔ ﺑاﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟمقترحﺔ.

 17.1منهجية التقييم
تم في هذا اﻟتقييم ﻟألثر اﻟﺑيئي واالجتماعي تقييم اآلثار اﻟتراﻛميﺔ ﻟعوامل ﺑيئيﺔ متعددة في األقﺳام اﻟرئيﺳيﺔ ﻟهذا اﻟتقييم .على ﺳﺑيل اﻟمثال ،عند
دراﺳﺔ اآلثار على جودة اﻟهواء واﻟضوضاء ،تم دراﺳﺔ اﻟظروف األﺳاﺳيﺔ اﻟمقاﺳﺔ إضافﺔ إﻟى اﻹﺳهامات اﻟمتوقعﺔ ﻟلعمليﺔ .أدى ذﻟك إﻟى توفير
تقييم ﻟآلثار اﻟتراﻛميﺔ اﻟناتجﺔ عن اﻟمشروع ذاته.
يدرس هذا اﻟفصل اﻟخاص ﺑتقييم األثر اﻟتراﻛمي اآلثار اﻟتراﻛميﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟتطوير اﻟمﺳتقﺑلي اﻟمحتمل واألعمال في مﺳاحﺔ تأثير اﻟمشروعات.
في هذا اﻟمثال ،تم تقييم اآلثار اﻟمتوقعﺔ ﻟلمشروعات جنﺑًا إﻟى جنب مع اﻟتطورات اﻟمﺳتقﺑليﺔ اﻟمحتملﺔ ﻟتحديد اآلثار على اﻟمدى اﻟطويل من ناحيﺔ
اﻟعوامل اﻟﺑيئيﺔ ذات اﻟصلﺔ.
 17.1.1المشروعات المحلية
ﺑصورة نموذجيﺔ ،يﺳتند تقييم اآلثار اﻟتراﻛميﺔ على خطط/اﺳتراتيجيات اﻟتطوير اﻟموثقﺔ اﻟراﺳخﺔ واﻟمشروعات اﻟمعلنﺔ .في حاﻟﺔ هذا اﻟتقييم
صا خطط اﻟتطوير اﻟمﺳتقﺑلي ﻟشرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء
اﻟتراﻛمي ﻟآلثار ،هناك معلومات قليلﺔ متاحﺔ تتعلق ﺑخطط اﻟتطوير اﻟمﺳتقﺑلي في اﻟزرقاء ،وخصو ً
اﻟوطنيﺔ ( )NEPCOفيما يتعلق ﺑمشروعات توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻹضافيﺔ.
على األخص ،مﺳتقﺑل أرض محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ ،واﻟتي ﺳتتوفر عقب هدم اﻟوحدات اﻟتي تم إنهاء خدمتها .حتى هذه
اﻟلحظﺔ ،ال تمتلك أي من شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ( )CEGCOأو شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ ( )NEPCOخط ً
طا ﻟهذه األرض .أﺑلغت
شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ مﻛتب  5 Capitalsشفهيًا أن األرض قد تُﺳتخدم في عملياتها األخرى .عﻼوة على ذﻟك ،أﺑلغت شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء
اﻟوطنيﺔ شفهيًا شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ومﻼك اﻟمشروع أنه ال توجد خطط إضافيﺔ ﻟمشروعات توﻟيد طاقﺔ في اﻟزرقاء ،وأن اﻟخطﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﻟمحطﺔ توﻟيد
ﻛهرﺑاء تدار ﺑاﻟوقود اﻟحفري ﺳتﻛون في مدينﺔ إرﺑد في عام ( 2027على مﺳافﺔ  75ﻛيلو متر من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح).
تم إعداد هذا اﻟقﺳم ﻹﻛمال تقييم األثر اﻟتراﻛمي ﻟلمشروع اﻟحاﻟي واﻟمفصل اﻟمتوفر في ﺑاقي تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا .على نفس اﻟمنوال،
تم تطوير أي تقييمات آثار تراﻛميﺔ إضافيﺔ ﺑاﺳتخدام معايير مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ( )IFCﻟعام  .2013ﻛراﺳﺔ األصول اﻟمتعارف عليها :تقييم
األثر اﻟتراﻛمي وإدارته.
تم ﺑاﻟتفصيل إيضاح اﻟمشروعات اﻟمعلومﺔ واﻟمؤﻛدة في مﺳاحﺔ اﻟتأثير اﻟمحليﺔ ﻟلمشروع في اﻟجدول أدناه.
الجدول  1-17المشروعات المعلومة والمستقبلية الموثقة والجارية في مساحة تأثير المشروع
اسم المشروع

الوصف

المسافة إلى
المشروع

تاريخ بدء التشغيل
المتوقع

المصدر

تحويل اﻟمرحلﺔ اﻟراﺑعﺔ
من محطﺔ توﻟيد اﻟﺳمرا
ﻟتعمل ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ

تتضمن محطﺔ توﻟيد اﻟﺳمرا اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء
( )SEPCOعدد  4مراحل ﺑإجماﻟي  1031ميجا واط عند

 3ﻛم شماالً

قﺑل نهايﺔ 2017

http://www.se
pco.com.jo/e
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اسم المشروع

المسافة إلى
المشروع

الوصف
اﻟتشغيل اﻟﻛامل ﻟجميع اﻟوحدات (اﻟمرحلﺔ  4تعمل
اﻟمراحل  1و 2و 3محطات ذات دورة مرﻛﺑﺔ؛ أما
دورة ﺑﺳيطﺔ وأُعلن عن مشروع مقترح في ﻛانون
ﻟتحويل اﻟمرحلﺔ اﻟراﺑعﺔ إﻟى محطﺔ ذات دورة
اﻟمشروع في مرحلﺔ اﻟتصميم حاﻟيًا.

إنهاء خدمﺔ محطﺔ
توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ
ﺑاﻟوقود اﻟثقيل

تاريخ بدء التشغيل
المتوقع

منذ .)2013
اﻟراﺑعﺔ ،فذات
اﻟثاني 2016
مرﻛﺑﺔ .وهذا

المصدر
?n/index.php
_option=com
content&view
=article&id=6
0&Itemid=67

من اﻟمعلوم أن وقف تشغيل محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﺳيتم
ﻟقيام ﺑه ﺑاعتﺑاره مشروعًا منفصﻼ غير مرتﺑط ﺑمشروع توﻟيد 485
ميجاوات ﻛهرﺑاء اﻟمقترح.
ﺑاﻟتوازي مع خطﺔ إنهاء اﻟخدمﺔ األوﻟيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ توﻟيد
اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ( ،)CEGCOﺳيتم إنهاء خدمﺔ اﻟمﺑنى اﻟحاﻟي
ﺑما في ذﻟك جميع اﻟوحدات اﻟميﻛانيﻛيﺔ وحاويات اﻟوقود واﻟخدمات
واﻟﺑنى اﻟتحتيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ تدريجيًا ﺑين ديﺳمﺑر  2016وحتى مارس
.2019

متاخم ﻟلمشروع

مارس 2019

CEGCO

 17.1.2المكونات البيئية واالجتماعية ذات القيمة
ترتﺑط اﻟمﻛونات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ذات اﻟقيمﺔ ( )VECاﻟمدروﺳﺔ في تقييم األثر اﻟتراﻛمي اﻟحاﻟي ﺑاﻟعوامل اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟتي تمت
مناقشتها في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا (مثل اﻟضوضاء واﻟترﺑﺔ واﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ إﻟخ) .فقط هذه اﻟعوامل هي اﻟتي يتصور أن تﻛون ﻟها
آثار تراﻛميﺔ هامﺔ ،فضﻼً عن أنه تم تضمين محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء اﻟعاملﺔ ﺑاﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور
في تقييم اآلثار اﻟتراﻛميﺔ؛ تم ﺑيان اآلثار اﻟناتجﺔ عن هذه اﻟمشروعات في اﻟجدول أعﻼه .ﻟم يتم تضمين اﻟمشروعات اﻟتي ال تعتﺑر مرتﺑطﺔ ﺑآثار
مهمﺔ.
اﻟمﻛونات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ذات اﻟقيمﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروعات أعﻼه هي ﻛاﻟتاﻟي:
الجدول  2- 17المكونات البيئية واالجتماعية ذات القيمة ()VEC
اسم المشروع

المكونات البيئية واالجتماعية ذات القيمة
مضمنة في تقييم األثر التراكمي ()CIA
جودة الهواء – اﻟتغييرات اﻟمحتملﺔ في خصائص
االنتشار اﻟناجمﺔ عن تشغيل اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ.
المياه الجوفية – قد يأخذ اﻟمشروع اﻟمياه اﻟجوفيﺔ
ﻛمصدر ﻹمداد اﻟمياه.

غير مضمنة في تقييم األثر التراكمي ()CIA
الضوضاء – يﺑعد اﻟمشروع  3ﻛم تقريﺑًا عن محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء اﻟعاملﺔ
ﺑاﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور وال
ﺳا في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ.
يعتﺑر ملمو ً
التربة ،الجيولوجيا – اآلثار مقتصرة على موقع اﻟمشروع واﻟمنطقﺔ
اﻟقريﺑﺔ .ال توجد آثار تراﻛميﺔ متوقعﺔ.
المخلفات الصلبة والخطرة  -هناك احتمال ضعيف أن يوﻟد اﻟمشروع ﻛميات
ذات شأن من اﻟمخلفات عند اﻟتشييد أو اﻟتشغيل.

تحويل اﻟمرحلﺔ اﻟراﺑعﺔ من
محطﺔ توﻟيد اﻟﺳمرا ﻟتعمل
ﺑاﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ

التنوع الحيوي – اآلثار مقتصرة على موقع اﻟمشروع واﻟمنطقﺔ اﻟقريﺑﺔ .ال
توجد آثار تراﻛميﺔ متوقعﺔ.
االجتماعية واالقتصادية – ﻟن يتطلب اﻟمشروع على األرجح قوة عمل
ضخمﺔ أثناء اﻟتشييد ﺑﺳﺑب اﻟتنظيم اﻟحاﻟي ﻟمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء ذات اﻟدورة
اﻟﺑﺳيطﺔ .ﻟيس من اﻟمتصور أن يحتاج اﻟمشروع إﻟى فرق تشغيليﺔ إضافيﺔ
تزيد عن تلك اﻟموجودة ﺑاﻟفعل في اﻟمراحل األرﺑعﺔ من محطﺔ توﻟيد
اﻟﻛهرﺑاء.
المرور والنقل – يﺑعد اﻟمشروع  3ﻛم من مشروع محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء
اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ويﺳتخدم شﺑﻛات طرق محليﺔ مختلفﺔ متفرعﺔ
عن اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ اﻟرئيﺳيﺔ في األردن ﻟلوصول.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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المكونات البيئية واالجتماعية ذات القيمة

اسم المشروع

غير مضمنة في تقييم األثر التراكمي ()CIA

مضمنة في تقييم األثر التراكمي ()CIA

التراث الثقافي واآلثار – تقتصر اﻟتأثيرات على موقع اﻟمشروع واﻟمنطقﺔ
اﻟقريﺑﺔ .ال توجد آثار تراﻛميﺔ متوقعﺔ.
المناظر الطبيعية والتأثيرات البصرية – ﺑﺳﺑب طﺑوغرافيا األرض
اﻟمتداخلﺔ ،ال يعتﺑر مشهد مشروع اﻟﺳمرا ومشروع اﻟزرقاء اﻟمملوك ﻟشرﻛﺔ
أﻛوا ﺑاور هو نفﺳه .اآلثار اﻟناجمﺔ عن ﺳمات اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ في محطﺔ
توﻟيد اﻟﺳمرا ﺳتﻛون في حدها األدنى ﺑاﻟنظر إﻟى أن محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ
تمتلك  7وحدات ذات دورة مرﻛﺑﺔ قائمﺔ.
جودة الهواء – آثار محتملﺔ ناتجﺔ عن اﻟهدم
(األترﺑﺔ واﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة ،إﻟخ).
الضوضاء – آثار ضوضاء تراﻛميﺔ مشاﺑهﺔ ﻟما
يتعرض ﻟه اﻟمتلقون محليًا.

إنهاء خدمﺔ محطﺔ توﻟيد
ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ
اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل

المخلفات – ﺳوف يوﻟد هدم محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء
اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل اﻟقائمﺔ
ﻛميات ﻛﺑيرة من اﻟمخلفات.
المرور والنقل – طرق إضافيﺔ ﻟشﺑﻛﺔ اﻟطرق
اﻟمحليﺔ نتيجﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟمخلفات من اﻟموقع ورفع
معدات اﻟهدم.
المنظر الطبيعي والتأثيرات البصرية – ﺳيؤدي
إنهاء خدمﺔ/هدم محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل إﻟى تغير في
اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ اﻟقريﺑﺔ في اﻟمنطقﺔ ،وتغير اﻟمشهد
اﻟﺑصري أمام اﻟمتلقين.

التربة ،الجيولوجيا ،المياه الجوفية – اآلثار مقتصرة على موقع اﻟمشروع
واﻟمنطقﺔ اﻟقريﺑﺔ .ال توجد آثار تراﻛميﺔ متوقعﺔ .وﻟيﺳت هناك آثار متوقعﺔ
على اﻟمياه اﻟجوفيﺔ.
التنوع الحيوي – هناك غياب ﻟلتنوع اﻟحيوي في منطقﺔ محطﺔ توﻟيد
ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل وﻟذﻟك ﻟيس متوقعًا وجود
تأثيرات خطيرة.
االجتماعية واالقتصادية – طﺑيعﺔ اﻟمشروع مؤقتﺔ وﻟذﻟك ﻟن يﻛون ﻟه تأثير
ﻛﺑير على اﻟعوامل االجتماعيﺔ االقتصاديﺔ اﻟمحليﺔ .تﺳتمر مراحل اﻟمشروع
عﺑر عدة ﺳنوات وﻟن يتطلب تخصيص قوة عمل ﻛﺑيرة ﻟه.
التراث الثقافي واآلثار – تقتصر اﻟتأثيرات على موقع اﻟمشروع واﻟمنطقﺔ
اﻟقريﺑﺔ .ال توجد آثار تراﻛميﺔ متوقعﺔ.

 17.2التأثيرات المحتملة
تم أدناه ذﻛر اآلثار اﻟتراﻛميﺔ اﻟمحتملﺔ على اﻟمﻛونات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ذات اﻟقيمﺔ اﻟواردة أعﻼه ذات اﻟعﻼقﺔ ﺑاﻟمشروعات اﻟﺳاﺑق ذﻛرها.
 17.2.1جودة الهواء
إنهاء خدمة/هدم محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية العاملة بالوقود الثقيل
توقف تشغيل محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل في ديﺳمﺑر  .2015ﺑاﻟتوازي مع خطﺔ إنهاء اﻟخدمﺔ األوﻟيﺔ اﻟخاصﺔ
ﺑشرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ( ،)CEGCOﺳيتم إنهاء خدمﺔ اﻟمﺑنى اﻟحاﻟي ﺑما في ذﻟك جميع اﻟوحدات اﻟميﻛانيﻛيﺔ وحاويات اﻟوقود واﻟخدمات
واﻟﺑنى اﻟتحتيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ تدريجيًا ﺑين ديﺳمﺑر  2016وحتى مارس  .2019ﺳوف تتصادف فترة إنهاء اﻟخدمﺔ مع ﻛل من مرحلتي اﻟتشييد
واﻟتشغيل ﻟمشروع اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمقترح .ﺳيتم إجراء إنهاء اﻟخدمﺔ ﻟمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ
ﺑاﻟوقود اﻟثقيل اﻟقائمﺔ ﻛمشروع منفصل ضمن تطوير اﻟمشروع اﻟمقترح.
اآلثار األﺳاﺳيﺔ على جودة اﻟهواء اﻟمرتﺑطﺔ ﺑإنهاء خدمﺔ محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ ﺳوف تشمل:




انتشار جﺳيمات اﻟمواد  -نتيجﺔ ﻟتفﻛيك اﻟمﺑاني
االنﺑعاثات اﻟغازيﺔ واﻟجزيئيﺔ من اﻟمعدات واﻟمرﻛﺑات
انﺑعاثات اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة ( )VOCمن خزانات اﻟوقود اﻟمﻛشوفﺔ واﻟﺑنى اﻟتحتيﺔ ﻟخطوط األناﺑيب.

صا عند إجراء ممارﺳات
عند تفﻛيك اﻟمﺑاني اﻟقائمﺔ في محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل قد تتوﻟد انﺑعاثات أترﺑﺔ وخصو ً
هدم على نطاق واﺳع ﻟلمﺑاني اﻟضخمﺔ .من اﻟمحتمل أن تتصادف مثل هذه األنشطﺔ مع أعمال اﻟتشييد واﻟتشغيل ﻟمشروع اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات
اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمقترح .ﺳوف تقل اآلثار مع ذﻟك ﺑشﻛل ﻛﺑير ألن اﻟمواد األﺳاﺳيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑمحطﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟقائمﺔ هي معادن (ﻟيس
إﺳمنت أو طوب أو مﻛونات تراﺑيﺔ أخرى) .من اﻟمتوقع أال ينتج عن اﻟمعادن توﻟد ﻛﺑير ﻟألترﺑﺔ ما ﻟم تتفاعل مع أﺳطح مترﺑﺔ مفتوحﺔ .يعد وجود
آثارا قد تعتﺑر
األﺳطح اﻟمترﺑﺔ قليل ﺑﺳﺑب اﻟطﺑيعﺔ اﻟمغلقﺔ ﺑشﻛل ﻛﺑير ﻟموقع محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟي .تُنتج هذه األترﺑﺔ ً
تراﻛميﺔ عندما تتصادف أعمال اﻟهدم مع تشييد محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمقترحﺔ ،حيث توجد انﺑعاثات تراﺑيﺔ
مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)

284

من األعمال على األرض .من اﻟمتوقع ﻟمثل هذه اآلثار اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاألترﺑﺔ أن تقتصر على مناطق اﻟعمل ،نتيجﺔ ﻟتطﺑيق تداﺑير تقليل اآلثار وتﺳويﺔ
األترﺑﺔ في مواقعها.
ﻛﺑيرا على حرﻛﺔ اﻟهواء .ﻛما هو مﺑين في اﻟتقييم
أثرا
ً
ﺑشﻛل عام ،ﻟيس من اﻟمتوقع أن يشﻛل حرق اﻟوقود من هدم محطﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء واآلالت ً
األﺳاﺳي ،هناك قدرة تحمل ضخمﺔ ﻟلملوثات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑحرق اﻟهيدروﻛرﺑون؛ حتى مع دمجها مع آثار تشييد اﻟمشروعات أو في ظل تواجد نيران
عند اﻟتشغيل.
ﺳوف تتصادف مرحلﺔ اﻟتشييد ﻟلمشروع اﻟمقترح مع إزاﻟﺔ خزانات وقود محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ واﻟﺑنى اﻟتحتيﺔ ﻟلوقود اﻟحاﻟيﺔ ،اﻟتي
من اﻟمحتمل أن تتﺳﺑب في انطﻼق مرﻛﺑات عضويﺔ متطايرة من زيوت اﻟوقود اﻟمتخلفﺔ .قد تشﻛل مثل تلك االنﺑعاثات من اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ
أثرا محليًا ﺑﺳي ً
طا ضمن ملﻛيﺔ محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ومﺳاحﺔ اﻟمشروع ،وهو ما قد يتﺳﺑب في آثار تراﻛميﺔ عند دمجها
اﻟمتطايرة ً
مع انﺑعاثات اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة من معامل تﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمجاورة .ﻟيس من اﻟمتوقع أن تشﻛل آثار اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ
أثرا تراﻛميًا أثناء إنشاء مشروع اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمقترح ﺑﺳﺑب غياب وقود اﻟديزل اﻟخفيف ( )LDOعن اﻟموقع
اﻟمتطايرة ً
في هذه اﻟمرحلﺔ.
تحويل المرحلة الرابعة من محطة توليد السمرا للعمل بالدورة المركبة
من اﻟموثق على موقع ويب شرﻛﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء أن اﻟمشروع ﺳوف يؤﺳس دورة تشغيل مرﻛﺑﺔ ﻟتورﺑينات غاز دورة اﻟمرحلﺔ اﻟراﺑعﺔ
اﻟﺑﺳيطﺔ ،وأنه يجري اﻟعمل على ذﻟك اآلن من قﺑل مهندﺳي اﻟتصميم .ومن اﻟمعروف أن تطﺑيق هذا اﻟمشروع ﻟن ينجم عنه حرق وقود إضافي،
ومن ثم ﻟن يطلق ملوثات إضافيﺔ في تيار اﻟهواء.
قد يﻛون من ﺑين خصائص االنﺑعاثات اﻟمحتملﺔ اﻟتي قد تتنوع ﺑﺳﺑب تطﺑيق دورة اﻟتشغيل اﻟمرﻛﺑﺔ في محطﺔ توﻟيد اﻟﺳمرا نطاق انتشار اﻟملوثات
ﺑﺳﺑب انخفاض درجﺔ حرارة اﻟغاز اﻟخارج من اﻟمداخن .ومن ثم ،قد يؤدي تطﺑيق دورة اﻟتشغيل اﻟمرﻛﺑﺔ في اﻟمرحلﺔ اﻟراﺑعﺔ من محطﺔ توﻟيد
اﻟﺳمرا إﻟى انتشار قريب ﻟلملوثات ،ومن اﻟمحتمل أن يقل انتشار هذه اﻟملوثات على مناطق أوﺳع ،ﺑما في ذﻟك مﺳاحﺔ تأثير مشروع محطﺔ ﻛهرﺑاء
اﻟزرقاء اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟمقترح .تعتﺑر آثار االنتشار اﻟمتوقعﺔ ﻟمحطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور محدودة ﺑمﺳافﺔ 1.5
ﻛم من اﻟمشروع ،وقﺑل ذﻟك هناك انخفاض في اﻟترﻛيزات اﻟمحيطﺔ ﺑاﻟمقارنﺔ ﺑاﻟمﺳافﺔ من نقطﺔ االنﺑعاث .في هذا اﻟمثال ،من اﻟمتوقع أال ينجم عن
ﻛﺑيرا في خصائص اﻟهواء اﻟمحليﺔ في مﺳاحﺔ تأثير مشروع
تغيرا
مشروع اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟمحتمل في محطﺔ توﻟيد اﻟﺳمرا (في مرحلته اﻟراﺑعﺔ)
ً
ً
محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟزرقاء اﻟمملوﻛﺔ ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟمقترح.
 17.2.2الضوضاء
إنهاء خدمة/هدم محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية العاملة بالوقود الثقيل
فيما يتعلق ﺑإنهاء خدمﺔ محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل اﻟحاﻟيﺔ ،ﺳوف يتم إجراء ذﻟك أثناء ﻛل من مرحلتي اﻟتشييد
واﻟتشغيل ﻟمحطﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمقترحﺔ .من اﻟمتوقع إجراء أنشطﺔ إنهاء اﻟخدمﺔ أثناء فترات اﻟنهار طوال أيام اﻟعمل فقط .ﻟذﻟك قد تﻛون هناك
ﺑعض اآلثار اﻟتراﻛميﺔ أثناء مرحلتي اﻟمشروع اﻟمقترح (اﻟتشييد واﻟتشغيل ﻟمشروع اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ).
يحتمل أن تشمل اﻟضوضاء أثناء إنهاء اﻟخدمﺔ اﻟمقترحﺔ ﻟمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل ما يلي:




اﻟضوضاء اﻟناتجﺔ عن عمليﺔ اﻟهدم؛
ضوضاء اﻟمعدات؛
ضوضاء اﻟمرﻛﺑات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑرفع اﻟخردة واﻟمخلفات.

ﺳوف تتشاﺑه اﻟضوضاء من أنشطﺔ إنهاء اﻟخدمﺔ ﺑشﻛل ﻛﺑير مع اﻟضوضاء اﻟناتجﺔ عن أي موقع تشييد مماثل .حيث يرتﺑط األمر ﺑنقل مواد ﺑناء
ﺳا أثناء أعمال إنهاء اﻟخدمﺔ تلك أثناء
ضخمﺔ ومعدات اﻟتشييد اﻟمﺳتخدمﺔ في هذه اﻟعمليات .ﻟذﻟك من اﻟمﺳتﺑعد أن يﻛون األثر اﻟتراﻛمي محﺳو ً
مرحلﺔ اﻟتشييد إضافﺔ إﻟى عمليﺔ تشييد محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟتورﺑينات اﻟغازيﺔ ذات اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ ،ﻟﻛن قد ينجم عنه مﺳتوى ضوضاء مرتفع
نﺳﺑيًا ينتشر من اﻟمنطقﺔ اﻟعامﺔ .ﻟﻛن من اﻟمحتمل أن اﻟﻛثافﺔ اﻟعاﻟيﺔ ﻟألعمال في موقع اﻟمشروع ﺳيتوﻟد عنها عمو ًما أصواتًا أعلى وأﻛثر اﺳتمراريﺔ
ﺑاﻟمقارنﺔ ﺑأعمال إنهاء اﻟخدمﺔ (اﻟمتوقع أن تﻛون متفرقﺔ في طﺑيعتها) ،وﺑذﻟك قد ال تﻛون اآلثار اﻹضافيﺔ محﺳوﺳﺔ.
أثناء اﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ من اﻟمشروع اﻟمقترح ،ﺳوف تختلف أنواع اﻟضوضاء اﻟمرتﺑطﺔ ﺑعمليات توﻟيد اﻟطاقﺔ ﺑاﻟمقارنﺔ ﺑعمليات إنهاء اﻟخدمﺔ في
محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل اﻟقائمﺔ .تتﺳم عمليات اﻹنتاج ﺑإصدار مﺳتويات ضوضاء مﺳتمرة ذات طﺑيعﺔ مشاﺑهﺔ،
وتغيرا في مداها .قد تﻛون اآلثار اﻟتراﻛميﺔ ﻹنهاء اﻟخدمﺔ محﺳوﺳﺔ أثناء أوقات عمليات اﻟهدم اﻟﻛﺑرى ،أو
فيما تتﺳم أنشطﺔ اﻟهدم ﺑأنها أﻛثر تقط ًعا
ً
تحريك اﻟمواد اﻟثقيلﺔ (متوقع أثناء اﻟنهار فقط).

 17.2.3المياه الجوفية
تحويل المرحلة الرابعة من محطة توليد السمرا للعمل بالدورة المركبة
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ﻟم يتأﻛد ﺑعد مصدر مياه اﻟعمليات ﻟمجمع طاقﺔ اﻟﺳمرا ،ﻟﻛن من اﻟمتوقع أن يﻛون اﻟمياه اﻟجوفيﺔ.
نظرا ألن اﻟتحويل اﻟمقترح ﻟلمرحلﺔ اﻟراﺑعﺔ ﺳوف يتطلب اﺳتخدام اﻟمياه ﻟتوﻟيد اﻟﺑخار ،فﺳتﻛون هناك حاجﺔ ﻟتوريد ﻛميﺔ من اﻟمياه إﻟى محطﺔ توﻟيد
ً
اﻟﺳمرا .إذا تم اﺳتخدام اﻟمياه اﻟمﺳتخرجﺔ من اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،فﺳيؤدي ذﻟك إﻟى عمليات اﺳتخراج إضافيﺔ محليًا .أظهرت اﻟدراﺳﺔ اﻟهيدروجيوﻟوجيﺔ
ضمن تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي هذا عن مﻼحظﺔ نضوب اﻟمياه اﻟجوفيﺔ محليًا في منطقﺔ محطﺔ  HTPSاﻟﺳاﺑقﺔ ،ﻛما أظهرت مﺳتويات
ونظرا الرتفاع مﺳتويات اﻟمياه
مرتفعﺔ ﻟلمياه اﻟجوفيﺔ في منطقﺔ محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف ﺑاﻟقرب من مشروع محطﺔ توﻟيد اﻟﺳمراء.
ً
اﻟجوفيﺔ في منطقﺔ اﻟﺳمراء ،فﻼ يُتوقع أن يمثل ذﻟك مشﻛلﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟمشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑارك ﺑاﻟزرقاء أو مشروع محطﺔ توﻟيد اﻟﺳمراء.

 17.2.4الفضالت
إنهاء خدمة/هدم محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية العاملة بالوقود الثقيل
ﺑحﺳب اﻟتخطيط األوﻟى ﺳوف يتم إنهاء خدمﺔ محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل أثناء ﻛل من مرحلتي اﻟتشييد واﻟتشغيل
ﻟلمشروع اﻟمقترح .نتيجﺔ ﻟطﺑيعﺔ أعمال إنهاء اﻟخدمﺔ (منفصلﺔ عن اﻟمشروع اﻟمقترح) ،ﺳتﻛون هناك ﻛميﺔ ﻛﺑيرة من اﻟمخلفات اﻟناتجﺔ في وقت
صا أثناء اﻟتشييد.
مشاﺑه ﻟلمخلفات اﻟناتجﺔ ،وخصو ً
من اﻟمﻼحظ وفقًا ﻟلجدول اﻟزمني ﻹنهاء اﻟخدمﺔ اﻟمقدم في اﻟفصل  3أنه ﺳيتم ﺑيع اﻟعديد من اﻟمﻛونات ﻛما هي أو ﻛمواد خردة .ﺑاﻟتاﻟي من
ونظرا ألن أغلﺑيﺔ اﻟمواد في محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟمﺳتﺑعد أن يتم إرﺳال ﻛميﺔ ﻛﺑيرة من اﻟمخلفات مﺑاشرة خارج اﻟموقع إﻟى مقلب اﻟقمامﺔ.
ً
اﻟحراريﺔ اﻟقائمﺔ هي من اﻟمعادن ،من اﻟمتوقع ﺑيع ﻛميﺔ ﻛﺑيرة من اﻟخردة واﻟتي من اﻟمحتمل أن تؤدي إﻟى إعادة اﺳتعمال اﻟمعادن أو إعادة
تدويرها .ﺳيؤدي ذﻟك ﺑﻼ شك إﻟى أثر إيجاﺑي على تجارة اﻟخردة محليًا ﺑل ويتجاوزه إﻟى إدارة مثل هذه اﻟمخلفات وتجنب نقلها إﻟى مقلب اﻟقمامﺔ.
يمﻛن ﺳحق اﻟمخلفات األخرى مثل اﻹﺳمنت وإعادة اﺳتعماﻟه ﻛرﻛام.
ﺳتﻛون هناك ﻛميﺔ ﻛﺑيرة من اﻟمواد اﻟتي ال يمﻛن اﺳتعماﻟها أو إعادة تدويرها وﺳيتطلب ذﻟك رفعها ﺑاﻟنقل إﻟى مقلب اﻟقمامﺔ .مثل هذه اﻟمخلفات
غير معروفﺔ ﺑشﻛل ﻛﺑير في هذه اﻟمرحلﺔ ،ﻟﻛن ﻟيس متوقعًا أن تﻛون اﻟﻛميﺔ ضخمﺔ ﻟلغايﺔ ،ﻛما أنه من اﻟمتوقع أن تتوﻟد على مدى فترة زمنيﺔ
ﻛﺑيرة وﺑاﻟتاﻟي يﺳتﺑعد أن تضيف عﺑئًا متزايدًا على موفري خدمات/تجهيزات إدارة اﻟمخلفات محليًا ،حتى في نفس وقت اﻟتشييد واﻟتشغيل ﻟمحطﺔ
توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمقترحﺔ.
 17.2.5المرور والنقل
إنهاء خدمة/هدم محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية العاملة بالوقود الثقيل
ﺳينجم عن هدم محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل توﻟيد تدفقات مرﻛﺑيﺔ إضافيﺔ ﺑﺳﺑب رفع اﻟمخلفات وتشييد محطﺔ توﻟيد
ﻛهرﺑاء في اﻟموقع.
من اﻟمتوقع أن تخرج معظم اﻟمخلفات من اﻟموقع وأن تنقل مﺑاشرة من خﻼل تجار اﻟخردة اﻟمعدنيﺔ ،أو أن يتم أخذها إﻟى أماﻛن إدارة اﻟمخلفات.
في أي من اﻟحاﻟتين ،ﺳيؤدي ذﻟك إﻟى تدفقات مرﻛﺑيﺔ إضافيﺔ على شﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟمحليﺔ .ومع ذﻟك ال يتوقع ﻟعدد اﻟمرﻛﺑات اﻟتي تصل إﻟى موقع
إنهاء اﻟخدمﺔ وتغادره أن تﻛون ذات حجم ﻛﺑير ،وقد تﺳتمر ﺑين  5و 10ﺳاعات على األﻛثر .ﻟن يؤدي ذﻟك إﻟى زيادة محﺳوﺳﺔ في اﻟمرﻛﺑات
محليًا.
من اﻟمعروف أنه ﺳتﻛون هناك نقاط وصول منفصلﺔ مخصصﺔ ﻟلمشروع اﻟمقترح وموقع إنهاء اﻟخدمﺔ .ﺳتﻛون نقاط اﻟوصول من ﺑين طرق
مختلفﺔ وﻟذﻟك ﻟن تنجم عنها آثار تراﻛميﺔ ﺑين اﻟمشروعات فيما يخص االصطفاف ﻟلدخول إﻟى اﻟموقع.
 17.2.6المعالم الطبيعية والبصرية
إنهاء خدمة/هدم محطة توليد كهرباء الحسين الحرارية العاملة بالوقود الثقيل
ﻛما يمﻛن أن يُشاهد من اﻟصور اﻟفوتوغرافيﺔ األﺳاﺳيﺔ ،تعتﺑر محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل اﻟقائمﺔ في موقع مرئي
صا ﻟلﺳﻛان في منطقﺔ اﻟهاشميﺔ ﺑاﻟزرقاء .يتﺳم اﻟمنظر اﻟصناعي اﻟعام في جزء منه ﺑاﻟﺑنيﺔ اﻟفوقيﺔ اﻟمعدنيﺔ اﻟطويلﺔ ،ومجموعات
جدًا محليًا وخصو ً
آثارا ﺑصريﺔ ﺳلﺑيﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ إﻟى اﻟمجتمع
اﻟمداخن وخزانات اﻟوقود ﻟمحطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل ،ﻟﻛنه يوفر أيضًا ً
اﻟمحلي.
وﺑاﻟتاﻟي من اﻟمحتمل أن ينتج عن إنهاء خدمﺔ محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل اﻟقائمﺔ أثر إيجاﺑي على اﻟمتلقين
اﻟمحليين ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى إزاﻟﺔ مﺳاهم رئيﺳي في اﻟمنظر اﻟصناعي اﻟعام .ﻟيس معروفًا ﺑعد طريقﺔ االﺳتفادة من األرض ﺑعد إزاﻟﺔ محطﺔ توﻟيد
ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل ،وﻟم تُعد شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ خط ً
طا ﻟهذه األرض حتى اﻟوقت اﻟحاضر .ﻟﻛن ﺑﺳﺑب
تطﺑيق اﻟمشروع اﻟمقترح (منشأة أقل حج ًما وأﻛثر حداثﺔ مع جماﻟيات اﻟتصميم) ،من اﻟمحتمل أن تقل اآلثار اﻟتراﻛميﺔ عمو ًما .يرجع ذﻟك أيضًا إﻟى
تحديد موقع اﻟمشروع اﻟمقترح في مﺳتوى طﺑوغرافي أقل من محطﺔ توﻟيد ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ اﻟعاملﺔ ﺑاﻟوقود اﻟثقيل اﻟقائمﺔ.
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المراجع

اﻟقوانين األردنيﺔ ،اﻟقواعد واﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ؛
دائرة األثار اﻟعامﺔ (أداة ﺑحث ) ، www.megajordan.org ،MEGA-Jordanتم اﻟدخول في  18أﺑريل 2016؛
قواعد ومعايير اﻟتوافق األوروﺑي
معايير أداء مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ()IFC؛
إرشادات اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ؛
اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟعامﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟتاﺑعﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ :محطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ
أداة حﺳاب انﺑعاثات غازات االحتﺑاس اﻟحراري من مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ()IFC CEET؛
مﺑادئ خط االﺳتواء III؛
ﺑرنامج Google Earth؛
جمعيﺔ اﻟطيور اﻟعاﻟميﺔ ()Bird Life International؛
موقع Protectedplanet.org
ISO 9613-2؛
BS:5228؛
معايير اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ ﻟوزارة اﻹﺳﻛان واﻟتخطيط اﻟمﻛاني واﻟﺑيئﺔ اﻟهوﻟنديﺔ ()VROM؛
جدول اﻟمرجع اﻟﺳريع ﻟلفحص ( )SQuiRTمن اﻹدارة اﻟوطنيﺔ األمريﻛيﺔ ﻟلمحيطات واﻟغﻼف اﻟجوي ()NOAA؛
محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف ( ،)WWTPاألردنhttp://www.water-technology.net/projects/as-samra- ،
 ،/wastewater-treatment-plant-jordanتم اﻟوصول إﻟيه في  11مارس 2016؛
ﻛتاب حقائق اﻟعاﻟم اﻟصادر عن وﻛاﻟﺔ اﻟمخاﺑرات األمريﻛيﺔ ،ﻟعام 2015؛
اﻟيونﺳﻛو؛
إرشادات تقييم اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ واألثر اﻟﺑصري ،اﻟطﺑعﺔ اﻟثاﻟثﺔ (.)2013
شرﻛﺔ

اﻟﺳمرا

ﻟتوﻟيد

اﻟﻛهرﺑاء

()SEPCO؛

http://www.sepco.com.jo/en/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=67

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تحديث تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻟمجلد  ،2يوﻟيو ( 2016اﻹصدار اﻟثاﻟث)
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