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iv

1

مقدمة

ﻟقد تم إعداد هذه اﻟخطوط اﻟعريضﺔ ﻟخطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ( )ESMMPﻛجزء من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث
ﻟمشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ  CCGTفي اﻟزرقاء ﺑقدرة  485ميجا واط اﻟذي يقوم على تطويره شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور في اﻟزرقاء (اﻟشرﻛﺔ
اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع) .وتمثل هذه اﻟوثيقﺔ اﻟمجلد  3من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث ﻛما تقدم اﻹجراءات واﻟمﺑادرات اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ اﻟمفصلﺔ اﻟتي ﺳوف يتم وضعها في إطار خطﺔ  CESMPاﻟخاصﺔ ﺑمقاوﻟي  EPCوﻛذﻟك خطﺔ  OESMPاﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ ،ﻛما ﺳيتم تنفيذها ﺑناء على ذﻟك خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع .وتعد هذه اﻟخطﺔ أحد مطاﻟب وزارة اﻟﺑيئﺔ
األردنيﺔ وﻛذﻟك اﻟمؤﺳﺳات اﻟتي تقدم اﻟقروض ﻟلمشروعات (الﺳيما ﺑنك  EBRDومؤﺳﺳﺔ .)IFC
ونظرا ألنه من اﻟمقرر أن يﺳتخدم مقاول  EPCوشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ اﻟمعلومات اﻟواردة ﺑخطﺔ ( ESSMPأي شرﻛﺔ اﻟﺳمرا  IIIﻟتوﻟيد
اﻟﻛهرﺑاء ( ))SEPCO IIIوشرﻛﺔ ( O&Mأي شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ( ))CEGCOوذﻟك من أجل إعداد خطﺔ  CESMPوخطﺔ
 OESMPاﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع ،فإن ذﻛر أي خطط إداريﺔ أخرى يﻛون ﺑمثاﺑﺔ دﻟيل إرشادي ﻟهذه اﻟوثائق اﻟتي من اﻟمقرر أن يتوﻟى إعدادها مقاول
 EPCأو شرﻛﺔ  O&Mعلى اﻟترتيب .وينﺑغي إعداد هذه اﻟوثائق على أﺳاس اﻟموقع ﻛما يجب أن تﻛون ذات صلﺔ ﺑموظفي شرﻛﺔ SEPCO III
وأي مقاوﻟين من اﻟﺑاطن وشرﻛﺔ  CEGCOوأي وﻛاالت خارجيﺔ معينﺔ وأصحاب اﻟمصلحﺔ اآلخرين.
وتمثل ﺑنود اﻟعمل اﻟمقترحﺔ في خطﺔ  ESMMPاﻟحد األدنى من اﻟمتطلﺑات اﻟتي ينﺑغي على اﻟمقاوﻟين واﻟمشغلين اتﺑاعها خﻼل عمليتي اﻹنشاء
واﻟتشغيل ﻛما أنها تتﺳق مع أنشطﺔ اﻟتخفيف واﻟمراقﺑﺔ اﻟمﺑينﺔ في اﻟمجلد  2من تقييم  ESIAاﻟمحدث.
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الغرض من خطة اإلدارة والمراقبة البيئية

تشتمل خطﺔ  CESMPوخطﺔ  OESMPعلى مجموعات مفصلﺔ من اﻟتداﺑير واﻹجراءات اﻟموضوعﺔ ﻟضمان تنفيذ اﻟتداﺑير اﻟخاصﺔ ﺑاﻟتخفيف
واﻟمراقﺑﺔ اﻟتي تم ﺑيانها في اﻟمجلد  2من تقييم  ESIAاﻟمحدث .وﺳوف يتم تنفيذ هذه اﻟتداﺑير في ﻛافﺔ مراحل تطور اﻟمشروع ﺑدءا من مرحلﺔ
اﻹنشاء ثم مرحلﺔ اﻟتشغيل اﻟتجريﺑي واﻟتشغيل .ومن اﻟمﻼحظ أن خطﺔ  ESMMPوخطتي  CESMPو OESMPاﻟتاﺑعتين ﻟها تعد وثائق
حيويﺔ وﺳتﻛون خاضعﺔ ﻟلمراجعﺔ ﺑصفﺔ مﺳتمرة متى ﻟزم ذﻟك ،أو عندما يتم إجراء تغييرات معينﺔ داخل اﻟموقع .وﺳوف يتم إعداد خطﺔ تفﻛيك
ﻟلمشروع اﻟمقترح في اﻟوقت اﻟمناﺳب في اﻟمﺳتقﺑل وذﻟك قﺑل ﺑدء عمليﺔ اﻟتفﻛيك ﺑوقت ﻛاف.
توضح هذه اﻟخطوط اﻟعريضﺔ ﻟخطﺔ  ESSMPﺑنيﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟتي ﺳتتوﻟى مﺳئوﻟيﺔ تنفيذ إجراءات خطﺔ  CESMPوخطﺔ
OESMP؛ ﺑما في ذﻟك هذه اﻟﺑنيﺔ اﻟتنظيميﺔ اﻟموصى ﺑها وأدوار ومﺳئوﻟيات أفراد اﻟفريق.
تعد خطتي  CESMPو OESMPمحددتين ﺑطﺑيعتيهما وﺳيتم تعديلهما وتهيئتهما قﺑل جميع اﻟمراحل وأثنائها تﺑعا ﻟتغير اﻟظروف واألنشطﺔ
ﺑاﻟموقع .وتشتمل اﻟخطوط اﻟعريضﺔ ﻟخطﺔ  ESMMPعلى تداﺑير هيﻛليﺔ مصممﺔ ﻟضمان وتقييم مدى فعاﻟيﺔ تداﺑير تخفيف آثار اﻟمشروع اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ على اﻟمدى اﻟﺑعيد اﻟتي تم تحديدها في اﻟمجلد  2من تقييم  ESIAاﻟمحدث ،وذﻟك على اﻟنحو اﻟتاﻟي:







2.1

ﺑرنامح عمليات اﻟتدقيق واﻟتفتيش؛
إجراء ﻟتﺳجيل اﻟحوادث اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ واﻹﺑﻼغ عنها؛
اﻹجراءات اﻟخاصﺔ ﺑتﺳجيل اﻟشﻛاوى اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ؛
نظام ﻟلتنﺳيق مع اﻟﺳلطات اﻟﺑيئيﺔ اﻟتنظيميﺔ؛
إجراءات خاصﺔ ﺑاﻟمراجعﺔ اﻟمنتظمﺔ ﻟمدى فعاﻟيﺔ خطتي  CESMPوOESMP؛
ﺑرنامج ﻟلمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.

أهداف خطط اإلدارة والمراقبة البيئية واالجتماعية

يتمثل اﻟهدف اﻟرئيﺳي ﻟخطط  ESMMPفي ضمان اﻟحد من اآلثار اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟمختلفﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع واﻟتعامل معها ﺑشﻛل مناﺳب .واﻟهدف
من خطﺔ  ESMMPفي اﻟمراحل اﻟمختلفﺔ من تخطيط وتنفيذ اﻟمشروع يﻛون على اﻟنحو اﻟتاﻟي:
مرحلة اإلنشاء



ﻟمنع وتقليل اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟﺳلﺑيﺔ اﻟناجمﺔ عن اﻟمشروع من خﻼل تنفيذ اﻟتداﺑير اﻟمعتمدة ﻟلتخفيف واﻹدارة واﻟمحددة في
تقييم  ESIAاﻟمحدث؛
ﻟضمان اتﺑاع وتطﺑيق ﺑنود  CESMPﺑدقﺔ وصونها وتحﺳينها ﺑانتظام من خﻼل اﻟمراقﺑﺔ اﻟفعاﻟﺔ.

مرحلة التشغيل



ﻟمنع أو اﻟحد من تدهور اﻟمعلمات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ من خﻼل تنفيذ اﻟتداﺑير اﻟمعتمدة ﻟلتخفيف واﻹدارة واﻟمحددة في تقييم ESIA
اﻟمحدث؛
ﻟضمان اتﺑاع وتطﺑيق ﺑنود  OESMPﺑدقﺔ وصونها وتحﺳينها ﺑانتظام من خﻼل اﻟمراقﺑﺔ اﻟفعاﻟﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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2.2

سياسة/متطلبات خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية

المتطلبات األردنية

’تعد خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ ( )EMPوفقا ﻟلملحق  5من الئحﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي رقم  37ﻟﺳنﺔ ( 2005األردن2005 ،أأ) تقريرا منفصﻼ عن وثيقﺔ
تقييم األثر اﻟﺑيئي اﻟتي يجب أن تتناول ﻛل نشاط داخل اﻟمنشأة فيما يتعلق ﺑجميع مراحل اﻟمشروع (ﺑدءا من اﻹنشاء واﻟتشغيل وحتى مرحلﺔ
اﻟتفﻛيك) اﻟتي ﺳتخضع ﻟلقيود اﻟﺑيئيﺔ وغيرها من اﻟشروط أو ﺳيُنفذ ﺑشأنها أحد تداﺑير اﻟتخفيف .وتعتﺑر خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ وثيقﺔ قائمﺔ ﺑذاتها
وﺳتﻛون "وثيقﺔ حيويﺔ" يتم اﺳتخدامها خﻼل عمليات اﻟتفتيش ﻛما يجب تحديثها ﺑشﻛل مﺳتمر حﺳب اﻟضرورة مع انتقال اﻟمشروع من مرحلﺔ
اﻹنشاء إﻟى مرحلﺔ اﻟتشغيل واﻟمراقﺑﺔ طويلﺔ األجل .وينﺑغي أن تقدم هذه اﻟوثيقﺔ قدرا ﻛافيا من اﻟمعلومات اﻟتي يﺳتطيع قﺳم اﻟتفتيش اﺳتخدامها
خﻼل عمليﺔ اﻟتفتيش‘.
(اﻟمصدر :وزارة اﻟﺑيئﺔ األردنيﺔ ،دﻟيل توجيهي ﻹعداد تقييمات األثر اﻟﺑيئي)
متطلبات المقرض
EBRD
اﻟفقرة اﻟتاﻟيﺔ مﺳتمدة من مطلب األداء رقم  1اﻟخاص ﺑﺑنك  EBRDفيما يخص خطط اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ:

’مع األخذ ﺑعين االعتﺑار نتائج عمليﺔ اﻟتقييم اﻟﺑيئي واالجتماعي واﻟنتائج اﻟمترتﺑﺔ على مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ ،ﺳوف يتوﻟى اﻟعميل وضع
وتنفيذ ﺑرنامج إجراءات ﻟلتعامل مع اآلثار واﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟمشروع محدد وإجراءات تحﺳين األداء األخرى ﻟلوفاء ﺑمتطلﺑات األداء.
وقد يتﻛون اﻟﺑرنامج على حﺳب اﻟمشروع من مجموعﺔ من اﻟﺳياﺳات اﻟتشغيليﺔ اﻟمعتمدة وأنظمﺔ اﻹدارة واﻹجراءات واﻟممارﺳات واﺳتثمارات
رأس اﻟمال واﻟتي تعرف جميعها ﺑخطط اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ (.)ESMP
ﺳوف تعﻛس خطﺔ  ESMPاﻟتﺳلﺳل اﻟهرمي ﻟعمليﺔ تخفيف اآلثار ﻛما ﺳتفضل تجنب ومنع اآلثار على تقليلها أو اﻟحد منها أو اﻟتعويض عنها
متى ﻛان ذﻟك ممﻛنا من اﻟناحيﺔ اﻟفنيﺔ واﻟماﻟيﺔ إﻟى جانب ضمان هيﻛلﺔ ﻛافﺔ مراحل اﻟمشروع ذات اﻟصلﺔ ﺑحيث تتفق مع اﻟقوانين اﻟمعمول ﺑها
واﻟمتطلﺑات اﻟتنظيميﺔ ومتطلﺑات األداء .وحيث يتم تعريف األفراد أو اﻟمجموعات اﻟمتأثرة ﻛأفراد ومجموعات تتﺳم ﺑاﻟحرمان واﻟضعف وذﻟك
خﻼل عمليﺔ اﻟتقييم ،ﺳوف تشتمل خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ على تداﺑير متﺑاينﺔ حتى ال تؤثر اآلثار اﻟعﻛﺳيﺔ عليها ﺑشﻛل غير متناﺳب
وحتى تﻛون ﻟديها اﻟقدرة على االﺳتفادة من اﻟفرص اﻟتي تﺳنح ﺑفضل اﻟمشروع .وﺳوف تغطي خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ إدارة اﻟطرف
اﻟثاﻟث إﻟى جانب مشاﻛل ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد حيث يﻛون ذﻟك مناﺳﺑا.
ﺳوف يتناﺳب مﺳتوى اﻟتفصيل واﻟتعقيد اﻟذي تتمتع ﺑه خطﺔ  ESMPمع تأثيرات اﻟمشروع واﻟمشاﻛل اﻟتي تواجه اﻟمخاطر واﻟتأثيرات واﻟفرص
اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع .وﺳتعمل خطﺔ  ESMPعلى تحديد اﻟنتائج اﻟمرجو تحقيقها ﻛأحداث قاﺑلﺔ ﻟلقياس من خﻼل عناصر مثل األهداف ومؤشرات
األداء اﻟتي يمﻛن تعقﺑها على مدار فترات زمنيﺔ محددة .ونظرا ﻟلطﺑيعﺔ اﻟديناميﻛيﺔ ﻟعمليﺔ تطوير وتنفيذ اﻟمشروع ،فإن خطط  ESMPﺳوف
تﺳتجيب ﻟلتغيرات اﻟتي تطرأ على ظروف اﻟمشروع وﻛذﻟك األحداث غير اﻟمتوقعﺔ واﻟتغيرات اﻟنظاميﺔ ونتائج اﻟمراقﺑﺔ واﻟمراجعﺔ ﻛما ﺳيتم
تحديثها من حين آلخر.
وﺳوف يتم تطﺑيق خطﺔ  ESMSمتضمنﺔ أي إجراءات ومتطلﺑات خاصﺔ تقوم ﺑوضعها على اﻟمشروع وذﻟك ﺑغض اﻟنظر عما إذا ﻛانت تنفذ
ﺑشﻛل مﺑاشر من خﻼل اﻟعميل أو من خﻼل اﻟمقاوﻟين أو اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن .ويﻛون اﻟعميل مﺳئوال عن ضمان أن اﻟمقاوﻟين اﻟذين يعملون ﺑمواقع
اﻟمشروع يحققون تلك اﻟمتطلﺑات من خﻼل تﺑني وتنفيذ نظام إدارة مناﺳب خاص ﺑاﻟمقاول .وتشتمل إدارة اﻟمقاول اﻟفعاﻟﺔ على ما يلي:





تقييم اﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاألعمال واﻟخدمات اﻟمتعاقد عليها ودمج شروط خطﺔ  ESMPذات اﻟصلﺔ في وثائق
اﻟمناقصﺔ ﺑاﻟشﻛل اﻟمناﺳب ومطاﻟﺑﺔ اﻟمقاوﻟين في اﻟعقد ﺑتطﺑيق هذه اﻟمعايير على أن ينص على اﻟحد من عدم االﻟتزام.
اﻟتحقق من امتﻼك اﻟمقاوﻟين ﻟلمعارف واﻟمهارات اﻟﻼزمﺔ ألداء مهام مشروعهم ﺑما يتفق مع شروط اﻟعقد
مراقﺑﺔ امتثال اﻟمقاول ﻟشروط اﻟعقد
في حاﻟﺔ اﻟمقاوﻟﺔ من اﻟﺑاطن ،مطاﻟﺑﺔ اﻟمقاوﻟين ﺑاتﺑاع ترتيﺑات مماثلﺔ مع مقاوﻟيهم من اﻟﺑاطن.

توجد اﻟمتطلﺑات ذات اﻟصلﺔ ﺑشروط اﻟعمل واﻟعمال وذﻟك ﻟلعاملين من غير اﻟموظفين مﺑينﺔ في متطلﺑات األداء رقم  .2ﺑينما توجد اﻟمتطلﺑات
اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ﻟجميع اﻟعمال مﺑينﺔ في متطلﺑات األداء رقم ‘.4

IFC
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فيما يتعلق ﺑخطط اﻹدارة ،يﺑين معيار األداء رقم  1اﻟخاص ﺑمؤﺳﺳﺔ  IFCما يلي:

’ﺳتضع اﻟﺑرامج اﻹداريﺔ خطط عمل ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ* ﻟتحديد اﻟنتائج اﻟمرجو تحقيقها واﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ ﻟلتعامل مع اﻟمشﻛﻼت اﻟتي تنشأ خﻼل
عمليﺔ تحديد اآلثار واﻟمخاطر ،مثل األحداث اﻟقاﺑلﺔ ﻟلقياس إﻟى اﻟحد اﻟممﻛن ،ﺑاﺳتخدام عناصر مثل مؤشرات األداء أو األهداف أو معايير اﻟقﺑول
اﻟتي يمﻛن تتﺑعها خﻼل فترات محددة من اﻟزمن وﺑاﺳتخدام تقديرات ﻟلمواد واﻟمﺳئوﻟيات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتنفيذ .وﺳوف يقر ﺑرنامج اﻹدارة ويدمج دور
اﻹجراءات ذات اﻟصلﺔ واألحداث اﻟتي يتحﻛم ﺑها أطراف آخرين وذﻟك ﻟلتعامل مع اﻟمخاطر واﻟتأثيرات متى ﻛان ذﻟك مﻼئما .واعترافا ﺑاﻟطﺑيعﺔ
اﻟديناميﻛيﺔ ﻟلمشروع ،ﺳيﻛون ﺑرنامج اﻹدارة مﺳتجيﺑا إﻟى اﻟتغيرات اﻟتي تطرأ على اﻟظروف واألحداث غير اﻟمتوقعﺔ ونتائج اﻟمراقﺑﺔ واﻟمراجعﺔ‘.
وتفﺳر اﻟحاشيﺔ اﻟﺳفليﺔ ذات اﻟصلﺔ (اﻟمشار إﻟيها ﺑنجمﺔ) ما يلي:

’*قد تشتمل خطط اﻟعمل على خطﺔ عمل ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ شاملﺔ تﻛون ضروريﺔ ﻟتنفيذ مجموعﺔ من تداﺑير اﻟتخفيف أو خط اﻟعمل اﻟموضوعيﺔ مثل
خطط عمل إعادة اﻟتعمير أو خطط عمل اﻟتنوع اﻟحيوي .ويمﻛن أن تﻛون خطط اﻟعمل عﺑارة عن خطط مصممﺔ ﻟﺳد اﻟفجوات ﺑين ﺑرامج اﻹدارة
اﻟحاﻟيﺔ وذﻟك ﻟضمان االتﺳاق مع معايير األداء أو رﺑما تﻛون خططا قائمﺔ ﺑذاتها تعمل على تحديد االﺳتراتيجيﺔ اﻟمﺳتخدمﺔ ﺑاﻟمشروع ﻟلحد من
اآلثار .ويتم فهم مصطلح "خطﺔ اﻟعمل" ﻟدى ﻟﺑعض اﻟمجتمعات اﻟعاملﺔ في هذا اﻟمجال ﺑأنه يعني خطط اﻹدارة أو خطط اﻟتطوير .وفي هذه اﻟحاﻟﺔ،
توجد أمثلﺔ متعددة ﻟذﻟك متضمنﺔ ﺑعض أنواع خطط اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ‘.
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى ما ﺳﺑق ،تواصل حزمﺔ معايير األداء رقم  1اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ توضيح اﻟمحتويات اﻟمتوقعﺔ ﻟﺑرامج اﻹدارة واﻟتي
يجب أن تشتمل على ما يلي على ﺳﺑيل اﻟمثال ال اﻟحصر :اﻟمراقﺑﺔ اﻟمﺳتمرة واﻟتأهب ﻟحاالت اﻟطوارئ ومشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ واالتصاالت
اﻟخارجيﺔ وآﻟيﺔ ﻟلشﻛاوى إﻟى جانب إصدار اﻟتقارير.
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متطلبات خطة CESMP

ﻟضمان االﻟتزام ﺑاﻟتشريعات اﻟﺑيئيﺔ اﻟمحليﺔ واﻟدوﻟيﺔ ،فﺳوف يتم إعداد خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟإلنشاء ( )CESMPمن أجل إدارة
اﻟمخاطر اﻟﺑيئيﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء .وﺳتﻛون هناك حاجﺔ ألن يتم إعداد خطﺔ  CESMPاﻟنهائيﺔ من قﺑل مقاول  EPCوﺳيﻛون جميع
اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن ملزمين ﺑاﻟعمل وفق محتوياتها من قﺑل اﻟﺑدء في أعمال اﻹنشاء .ويشتمل ذﻟك أيضا على اتﺑاع ووضع إجراءات وﺑنيات
إداريﺔ مناﺳﺑﺔ.
وتتمثل اﻟمزايا اﻟرئيﺳيﺔ ﻟخطﺔ  CESMPفيما يلي:






تقديم اﻟهيﻛل اﻟتنظيمي واﻟمﺳئوﻟيﺔ عن إدارة اﻟمﻛونات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟﺑناء اﻟمشروعات.
اﻟتعهد ﺑاالﻟتزام ﺑإجراءات اﻟمراقﺑﺔ اﻟمعتمدة (اﻟتي تعتمدها  MoEوجهﺔ اﻹقراض) وتنفيذها ﺑاﻟموقع.
توفير نظام ﻟمراقﺑﺔ األداء اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟلمشروع ﺑاﻟنظر إﻟى اﻟشروط األﺳاﺳيﺔ.
توفير نظام ﻟتحديد اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑعمليات اﻟﺑناء ﺑطريقﺔ رﺳميﺔ.
اﻟتمﻛين من تحديد األهداف واﻟغايات.

ﺳوف تﻛون خطﺔ  CESMPمطاﻟﺑﺔ ﺑتغطيﺔ جميع مﻛونات اﻟﺑناء اﻟخاصﺔ ﺑمشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ  CCGTفي اﻟزرقاء ﻛما ﺳتقدم
إجراءات مفصلﺔ ﻟتخفيف اآلثار اﻟمترتﺑﺔ على األنشطﺔ اﻟفرديﺔ وإدارتها ومراقﺑتها .ويتمثل اﻟغرض من ذﻟك في اﻟحد من شدة اآلثار اﻟتي تحدث
أثناء ﺑناء اﻟمشروع من خﻼل تجنﺑها ومنعها واﻟحد منها وتصحيحها.
يتمثل اﻟهدف من اﻹجراءات اﻟمراد ﺑيانها في خطﺔ  CESMPفي اﻟعمل على توقع أي آثار محتملﺔ أو حقيقيﺔ قد تنشأ وتﺳجيلها واﻟحد منها .في
هذا اﻟصدد ،ﺳيتم تصميم خطﺔ  CESMPﻟتحديد اﻟجوانب اﻟزمنيﺔ واﻟفنيﺔ ﻟتحﺳين أو اﻟحد من اآلثار اﻹيجاﺑيﺔ أو اﻟﺳلﺑيﺔ على اﻟترتيب ﻛما
ﺳتخضع ﻟلتطوير مع تقدم ﺑناء اﻟمشروعات ﻟضمان أن محتواها يعﻛس ﺑرنامج اﻟﺑناء اﻟحاﻟي.
وﺳوف يتم تحديث متطلﺑات خطﺔ  CESMPﺑطريقﺔ عمليﺔ ﺑما يتفق مع مراحل تطور اﻟﺑناء.
يﻛون اﻟمدراء واﻟمشرفين اﻟتاﺑعين ﻟﻛافﺔ األطراف ﺑاﻟموقع (مقاوﻟي  EPCواﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن) مﺳئوﻟين عن تقديم ما يؤمن اتﺑاع وحدة اﻟعمل
اﻟتاﺑعﺔ ﻟهم ﻟخطﺔ  .CESMPويمﻛن أن يتحقق هذا األمر من خﻼل تضمين اﻹجراءات في ﺑيانات طريقﺔ اﻟعمل وإجراء عمليات تدقيق منتظمﺔ
ﻟنظام اﻹدارة .وﺳوف يتم وضع طريقﺔ معتمدة قاﺑلﺔ ﻟلتدقيق ﻟلوفاء ﺑغرض اﻟتحقق ﻛما ﺳتﻛون متاحﺔ في مﻛاتب اﻟموقع.
وتجدر اﻹشارة إﻟى أن محتوى هذا اﻟفصل ﺳوف يﺳتخدم ﻛهيﻛل أﺳاﺳي ﻟتقديم األﺳاس اﻟذي يمﻛن من خﻼﻟه تحقيق تطوير خطﺔ .CESMP
ﺑينما يتناول اﻟقﺳم اﻟتاﻟي وصف اﻟمحتويات اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمتوقعﺔ ﻟخطﺔ  CESMPﺑشﻛل تام.

3.1

وصف الموقع وظروفه الحالية

ومن اﻟضروري أن تشتمل خطﺔ  CESMPعلى ما يلي:




3.2

موقع اﻟمشروع متضمنا خطﺔ اﻟموقع ومﺑينا حدود موقع اﻟﺑناء.
موقف اﻟمشروع فيما يتعلق ﺑأيﺔ أجهزة اﺳتقﺑال حﺳاﺳﺔ يتم تحديدها خﻼل تقييم .ESIA
اﻟطرق اﻟمؤديﺔ إﻟى اﻟموقع.

وصف أعمال البناء

ﺳوف تقدم خطﺔ  CESMPﺑرنامجا مفصﻼ ألنشطﺔ اﻟﺑناء ﺑمشروع  CCGTﻛما ﺳتشتمل على ما يلي ﻛأحد أدنى:










اﻟمواعيد اﻟمقترحﺔ وتﺳلﺳل األعمال اﻟمخطط ﻟها فيما يتعلق ﺑاﻟمﺳائل اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمﺑينﺔ في هذا اﻟتقرير وذﻟك من أجل اﻟحد من
إزعاج اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ.
تفاصيل ﺳاعات اﻟعمل اﻟطﺑيعيﺔ اﻟمقترحﺔ ومواعيد ﺑدء وانتهاء اﻟعمل.
قائمﺔ اﻟمعدات اﻟمقرر اﺳتخدامها.
قائمﺔ اﻟمعدات اﻟﻼزمﺔ واﻟخدمات اﻟمقدمﺔ ﺑاﻟموقع مثل اﻹمداد ﺑاﻟمياه واﻟصرف اﻟصحي ومنشآت اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ واﻟتزويد ﺑاﻟطاقﺔ
وغير ذﻟك.
تفاصيل منشآت اﻟتخزين اﻟﻼزمﺔ مثل خزانات اﻟوقود واﻟمواد اﻟخطرة واﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ وغيرها ووصف طريقﺔ ﺑناء منشآت اﻟتخزين
هذه واﻟحد األدنى من اﻟمتطلﺑات اﻟﻼزمﺔ ﻟذﻟك.
نقاط/طرق دخول اﻟمرﻛﺑات
طرق تﺳليم/اﻟتخلص من اﻟمواد/اﻟنفايات واﻟمعدات.
تفاصيل مﻛان اﻹقامﺔ اﻟمقترح ﺑاﻟموقع.
موقع منشآت اﻟتخزين اﻟخاصﺔ ﺑأقﺳام اﻟمواﺳير واألدوات واﻟمعدات واﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ وغير ذﻟك.
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3.3

موظفو اإلدارة البيئية :األدوار والمسؤوليات

تم عرض هيﻛل إدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء فيما يلي وﺳوف تعمل على هيﻛل من اﻟقمﺔ ﻟلقاع من أﻛوا ﺑاور ﺑهدف تطﺑيق
ﺳياﺳات أﻛوا ﺑاور األوﺳع نطاقا ﺑاعتﺑارها األﺳاس ﻟجميع ﺳياﺳات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ واﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع ﻟﻛل من أﻛوا
ﺑاور في اﻟزرقاء وشرﻛﺔ .SEPCO III
الشكل  1-3هيكل إدارة الصحة والسالمة والبيئة خالل مرحلة اإلنشاء

ﺳتوظف أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء  6موظفين خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء .وهذا ﺳيضم:






 1رئيﺳا تنفيذيا؛
 1مدير مشروع؛
 1مديرا ماﻟيا؛
 2محاﺳﺑين؛
 1مدير عﻼقات عامﺔ؛

وإضافﺔ إﻟى ما ﺳﺑق ذﻛرهم ،هناك موظفون آخرون منهم موظفو مهندس اﻟماﻟك ( )Poyryوموظفو شرﻛﺔ  CEGCOاﻟذين ﺳيعملون مع أﻛوا
ﺑاور ﺑاﻟزرقاء ﺑموجب اتفاقيﺔ  .O&Mويمﻛن ﺑاﻟفعل اعتﺑار اﻟموظفين من شرﻛتي  Poyryو( CEGCOﺑموجب اتفاقيﺔ  )O&Mجزءا من
اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع.
وفيما يلي توضيح اﻟهيﻛل اﻟمقترح ﻟشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء (ﻟلموظفين اﻟقادمين من مدير اﻟمشروع) ،مع تضمين موظفي
مهندﺳي اﻟماﻟك ( )Poyryوهؤالء اﻟمرتﺑطين ﺑشرﻛﺔ  ،CEGCOﺑموجب اتفاقيﺔ .O&M
الشكل  2-3الهيكل التنظيمي لموظفي شركة أكوا باور بالزرقاء
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وفقا ﻟلهيﻛل اﻟتنظيمي أعﻼه ،يضم هيﻛل موظفي شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء مديرا وفريقا ﻟشؤون اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ .وعلى شرﻛﺔ
 CEGCOﺑموجب اتفاقيﺔ  O&Mتوفير مدير اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ وفريقه اﻟذين ﺳيشرفون على شؤون اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ﺑاﻟنياﺑﺔ
على اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع ،أﻛوا ﺑاور ﺑاﻟزرقاء .ﻛما ﺳيشرف فريق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ هذا على فريقﺔ شرﻛﺔ SEPCO III
اﻟمختص ﺑشؤون اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ داخل اﻟموقع .ويخضع ﻛﻼ فريقي اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ﻟتنﺳيق وفحص موظفي اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ
واﻟﺑيئﺔ ﺑشرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور.
تفصل اﻟهيﻛل اﻹداري اﻟمشتمل على ﻛافﺔ اﻟموظفين اﻟمﺳؤوﻟين عن اﻟعمل اﻟﺑيئي .وﺳوف
ﺳتتضمن خطﺔ  CESMPاﻟمزيد من اﻟمﺳتندات اﻟتي ِّ
تحتاج خطﺔ  CESMPتحديد األدوار واﻟمﺳئوﻟيات ذات اﻟصلﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟﺑيئﺔ وﻛذﻟك تحديد اﻟمدير اﻟﺑيئي اﻟمﺳئول عن اﻟموقع .وفيما يلي
وصف ﻟلمﺳئوﻟيات اﻟتي يضطلع ﺑها ﻛل فرد من أفراد اﻟفريق اﻟﺑيئي ،ويجب أال تقتصر هذه اﻟمﺳئوﻟيات على أفراد اﻟفريق اﻟتاﻟيين .يﻛون جميع
اﻟعاملين ﺑاﻟموقع مﺳئوﻟين عن حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ واﻟمجتمع اﻟمحيط من خﻼل ضمان تنفيذ تداﺑير حمايﺔ مناﺳﺑﺔ وفقا ﻟخطﺔ .CESMP
الجدول  1-3أدوار فريق مقاول  EPCومسؤولياته المقترحة (بمن فيهم المقاولين من الباطن والزائرين)
الدور
مدير المشروع

المسئوليات










فهم متطلﺑات وأهداف خطﺔ .CESMP
ضمان توفر اﻟموارد (اﻟعاملين واﻟموارد اﻟماﻟيﺔ) ﻹعداد خطﺔ  CESMPوتنفيذها.
اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟﻛاملﺔ عن األداء اﻟﺑيئي واالجتماعي.
اعتماد تقارير اﻟمشﻛﻼت اﻟﺑيئيﺔ وعدم اﻟتوافق مع اﻟعميل في اﻟتقارير اﻟمنتظمﺔ وذﻟك متى وجدت أيﺔ مشاﻛل.
تﺳهيل االتصال االﺳتﺑاقي ﺑين جميع من ﻟه دور وذﻟك ﺑما يصب في صاﻟح اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ
اﻟفعاﻟﺔ.
تنفيذ عمليات اﻟتوقف اﻟمؤقت عن اﻟعمل عند حدوث تعديات ﺑيئيﺔ أو اجتماعيﺔ خطيرة أو حاالت عدم
االﻟتزام.
االﻟتزام ﺑخطﺔ  CESMPوجميع اﻟلوائح اﻟقانونيﺔ.
ضمان خضوع جميع اﻟموظفين إﻟى اﻟتدريب اﻟﺑيئي واالجتماعي.
ضمان تحديث خطﺔ  CESMPواعتماد اﻟتحديثات اﻟنهائيﺔ

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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الدور
مدير اإلنشاءات

المدير البيئي
واالجتماعي

المسئوليات










يﻛون مﺳئوال عن األداء اﻟﺑيئي ﺑصفﺔ عامﺔ ﻟﻛل من اﻟمقاول واﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن.
يخصص موارد ﻛافيﺔ ﻟضمان االﻟتزام ﺑخطﺔ  CESMPوفعاﻟيتها.
ضمان وجود نﺳخﺔ من خطﺔ  CESMPﻟدى اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن وأنهم على درايﺔ ﺑاﻟتزاماتهم اﻟﺑيئيﺔ.
االﻟتزام ﺑخطﺔ  CESMPوجميع اﻟلوائح اﻟقانونيﺔ.
مناقشﺔ اﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ مع مدراء مراقﺑﺔ األداء ومدراء اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ.
ضمان تلقي تدريب ﺑيئي.
ضمان اﻟنظر في شﻛاوى اﻟمجتمع.
ضمان تعيين مدير ﺑيئي واجتماعي ﻟلفريق.
االحتفاظ ﺑﺳجﻼت وثائقيﺔ خاصﺔ ﺑاﻟتدريب واﻟحوادث وإدارة اﻟنفايات وغيرها من متطلﺑات اﻟتقارير اﻟﺑيئيﺔ
ذات اﻟصلﺔ.







نقطﺔ االتصال األوﻟى فيما يخص جميع األمور اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ
مﺳئول عن تنفيذ خطﺔ CESMP
مﺳئول عن تحديث خطﺔ CESMP
اﻟتحقق من تلﺑيﺔ خطﺔ  CESMPﻟلمتطلﺑات اﻟقانونيﺔ ﺑشﻛل منتظم؛
اﻟتواصل مع مدراء مراقﺑﺔ األداء واﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن وتقديم اﻟنصائح إﻟيهم حول اﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ؛
مﺳئول عن ضمان تطﺑيق ﻛافﺔ األطراف اﻟمعنيﺔ ﻟخطﺔ ;CESMP
اﻟمشارﻛﺔ في االجتماعات األﺳﺑوعيﺔ اﻟتي تجرى ﺑاﻟموقع ﺑحيث تﻛون اﻟمشاﻛل اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ مدرجﺔ
في أجندتها؛
وضع ﺑرنامج ﻟلمراقﺑﺔ اﻟمنتظمﺔ؛
اﻟرد على اﻟشﻛاوى (اﻟواردة من اﻟموظفين وﻛذﻟك اﻟشﻛاوى اﻟخارجيﺔ)؛
إجراء عمليات اﻟتفتيش ﻟمراقﺑﺔ األداء اﻟﺑيئي واﻟتزام اﻟمقاوﻟين ﺑخطﺔ ;CESMP
ضمان انعقاد االجتماعات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﺑشﻛل منتظم؛
إصدار اﻟتقارير اﻟخاصﺔ ﺑاﻟحوادث واﻟﺑحث فيها ومتاﺑعتها (اﻟحوادث اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ)؛
وضع خطﺔ عمل تصحيحيﺔ ألي حاﻟﺔ من حاالت عدم االﻟتزام متضمنﺔ خطﺔ عمل ﻟمنع إﺳاءة اﻟتصرف
واﻟحوادث؛
إعداد وتنفيذ وإدارة ﺑرنامج اﻟتدريب اﻟﺑيئي واالجتماعي؛
ضمان تﺳجيل واﻟحفاظ على طريقﺔ قاﺑلﺔ ﻟلتدقيق تتعلق ﺑﺑيانات األداء اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑاﻟموقع؛
معرفﺔ آخر اﻟمﺳتجدات فيما يتعلق ﺑاألخﺑار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ووﺳائل اﻹعﻼم واﻟتدريب واﻟتطورات وذﻟك
ﻟتوصيل أي مشاﻛل تتم مﻼحظتها.












مدراء/
مشرفو الموقع

المقاول من الباطن -
المدراء







تفعيل اﻟتداﺑير اﻟﺑيئيﺔ على اﻟمﺳتويات اﻟمنخفضﺔ
ضمان االﻟتزام ﺑشﻛل مﺑاشر ﺑخطﺔ  CESMPفي اﻟموقع
مناقشﺔ اﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ مع اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي واﻹدارة واﻟموظفين األقل درجﺔ.
ضمان أنه على درايﺔ ﺑاﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ
إﺑﻼغ مدير مراقﺑﺔ األداء واﻟمنﺳق اﻟﺑيئي/االجتماعي عن جميع اﻟحوادث وعدم االﻟتزام.








تنفيذ متطلﺑات خطﺔ ;CESMP
تخصيص اﻟموارد اﻟﻼزمﺔ ﻟضمان االﻟتزام ﺑخطﺔ  CESMPوفعاﻟيتها في مجاالت عمل معينﺔ؛
اﻟتعاون مع اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟضمان إجراء عمليات اﻟتفتيش واﻟتدريب في اﻟموقع؛
االﻟتزام ﺑاﻟمﻼحظات واﻟمتطلﺑات اﻟخاصﺔ ﺑاﻹجراءات اﻟتصحيحيﺔ اﻟتي يصدرها اﻟمفتش؛
إﺑﻼغ مدير اﻟموقع ﺑجميع اﻟحوادث وعدم االﻟتزام؛
إخطار مدير اﻹنشاء ومدير اﻟموقع ﺑأيﺔ تغيرات تطرأ على اﻟﺑرنامج وطريقﺔ اﻹنشاء اﻟتي قد تؤثر على
تداﺑير اﻹدارة واﻟحد من اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واﻟقدرة على االﻟتزام ﺑخطﺔ  CESMPواﻟلوائح؛
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الدور

ع ّمال البناء
ُ






الزائرون

المسئوليات
االحتفاظ ﺑﺳجل ﻹدارة اﻟحوادث واﻟنفايات ﻹجراء عمليات اﻟتدقيق في اﻟمﺳتقﺑل؛
اﻟخضوع ﻟلتدريب على اﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ؛
اﻟخضوع ﻟلتدريب على اﻟتوعيﺔ اﻟصحيﺔ واألمنيﺔ (اﻟذي يقدمه متخصص في اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ وﺑما يتفق مع
إرشادات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمقدمﺔ في دراﺳﺔ منفصلﺔ)
فهم اﻹجراءات اﻟﺑيئيﺔ واﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ/االجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاألنشطﺔ؛
إﺑﻼغ اﻟرئيس في اﻟعمل على اﻟفور عن أي حادثﺔ أو حاﻟﺔ عدم اﻟتزام؛

يشير ﻟفظ "اﻟزائرون" إﻟى األفراد اﻟذين ال يشارﻛون ﺑصفﺔ مﺑاشرة في أعمال اﻹنشاء ومن ثم قد ال يﻛونون على
درايﺔ ﺑاﻟمتطلﺑات اﻟﺑيئيﺔ ﻟخطﺔ  CESMPوﻟﻛنهم يطلﺑون إذن دخول موقع اﻟمشروع خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ألداء
مهام أو حضور اجتماعات معينﺔ مثل اﻟموردين وموفري اﻟخدمﺔ وموظفي اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع.
 يجب على جميع اﻟزائرين االﻟتزام ﺑخطﺔ ( CESMPاﻟتي يشرف عليها اﻟموظفون اﻟعاملون ﺑاﻟموقع)؛
 يجب أن يحصل جميع اﻟزائرين على معلومات قﺑل دخول اﻟموقع ﻛما ينﺑغي عليهم االﻟتزام ﺑاﻟتعليمات اﻟتي
يقدمها ﻟهم موظفو اﻟموقع.

الموارد
تﻛون جميع مﺳتويات اﻹدارة ،وخصوصا اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن اﻟمشروع ،مﺳؤوﻟﺔ عن ضمان توافر اﻟموارد اﻟﻼزمﺔ ﻟتنفيذ وإنجاز اﻟمﺳئوﻟيات
اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ وفقا ﻟخطﺔ  .CESMPومن ثم ،ﺳوف يتم تقديم األمور اﻟتاﻟيﺔ وضمان توفيرها:







3.4

ﺳيﻛون اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمعين (ومﺳاعدوه) متﺳما ﺑاﻟﻛفاءة واﻟخﺑرة في اﻟقضايا ذات اﻟصلﺔ؛
ﺳيتم تحديد اﻟوقت اﻟمناﺳب ﻟلتعامل مع اﻟقضايا؛
ﺳوف يتم تقديم اﻟتدريب اﻟخاص ﺑاﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ واﻟمجتمعيﺔ؛
ﺳيتم تقديم اﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ؛
ﺳوف يتم توفير اﻟمعدات اﻟمناﺳﺑﺔ؛
ﺳيتم تخصيص اﻟميزانيﺔ اﻟمناﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟحوادث اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.

التشريعات والسياسات والمبادئ البيئية واالجتماعية المعمول بها

السلطات التنظيمية
تضطلع وزارة اﻟﺑيئﺔ األردنيﺔ ﺑاﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟتنظيميﺔ ﻟضمان تنفيذ اﻟمشروع ﺑما يتفق مع اﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ .وقد يتم إجراء تفتيشات روتينيﺔ
ﺑاﻟموقع من خﻼل مﺳئوﻟين ممثلين ﻟوزارة اﻟﺑيئﺔ ﻹجراء اﻟتدقيقات اﻟخاصﺔ ﺑاالمتثال.
ومن اﻟمتوقع أن يقوم ﺑاألمر ذاته اﻟجهات اﻟمقرضﺔ وﻛذﻟك أي مﺳتشارين مﺳتقلين معينين من قﺑل اﻟجهات اﻟمقرضﺔ (وﺳيتم تقديم اﻟمزيد من
اﻟمعلومات اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتدقيق اﻟمﺳتقل في وقت الحق في هذا اﻟمجلد).
وﺳتﻛون هناك حاجﺔ ألن تشتمل خطﺔ  CESMPعلى قﺳم يتناول ما يلي:




تحديد اﻟﺳياﺳﺔ اﻟشاملﺔ ﻟلمشروع ﺑحيث يمﻛن أن تشتمل على جوانب مثل اﻟتدريب اﻟتوجيهي اﻟﺑيئي ﻟجميع اﻟمقاوﻟين واﻟمقاوﻟين من
اﻟﺑاطن واﻟموظفين وغير ذﻟك من اﻟجوانب االجتماعيﺔ واﻟجوانب اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ.
تحديد اﻟمتطلﺑات واﻟتوجيهات واﻟمعايير اﻟقانونيﺔ اﻟمحليﺔ واﻟدوﻟيﺔ اﻟمعمول ﺑها مثل اﻟتشريعات اﻟمتعلقﺔ ﺑمﻛافحﺔ اﻟتلوث واألنواع
اﻟمهددة ﺑاالنقراض ومعايير اﻟنفايات اﻟخطرة واألراضي اﻟملوثﺔ واﻟتراث واآلثار واﻟقضايا اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟعماﻟﺔ واﻟحقوق االجتماعيﺔ.
وصف آﻟيﺔ ﻟلتعامل مع اﻟشﻛاوى ﺑحيث يجب تنفيذها خﻼل إنشاء اﻟمشروع.

من أجل ضمان االﻟتزام ﺑاﻟمعايير واﻟقوانين اﻟمعمول ﺑها ،يوصى ﺑأن يوثق اﻟمشروع ﻛافﺔ اﻟمعايير واﻟلوائح واﻟقوانين اﻟمعمول ﺑها.

3.5

المتطلبات البيئية/االجتماعية واالمتثال لها

ﺳتغطي خطﺔ  CESMPمتطلﺑات االمتثال وإجراءات اﻟمراقﺑﺔ واﻟتدقيق فضﻼ عن األدوار واﻟمﺳئوﻟيات واﻹجراءات اﻟعﻼجيﺔ .وﺳتُقدَّم خطﺔ
 CESMPإﻟى وزارة اﻟﺑيئﺔ ( )MoEﻟمراجعتها واﻟموافقﺔ عليها .ﻛما ﺳتُقدَّم هذه اﻟخطﺔ إﻟى اﻟمقرضين اﻟدوﻟيين ﻟمراجعتها من قﺑل اﻟمﺳتشارين
اﻟمﺳتقلين اﻟﺑيئيين واالجتماعيين .وإن ﻟزم األمر ،توضع خطﺔ عمل تصحيحيﺔ وفقا ﻟذﻟك.
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ﺳتتضمن خطﺔ  CESMPاﻟمتطلﺑات اﻟموضحﺔ في تصريح اﻟموافقﺔ .ومن ثم فإنها ﺳوف تشتمل على ما يلي:



3.6

اﻹجراءات اﻟخاصﺔ ﺑمراقﺑﺔ عمليات اﻹنشاء ﺑاﻟنظر إﻟى اﻟمعايير اﻟمحليﺔ واﻟدوﻟيﺔ وفيما يتعلق ﺑاألهداف اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﻟلمشروع؛
إجراءات اﻟتعامل مع حوادث اﻟتلوث اﻟﻛﺑرى أو غيرها من اﻟحوادث اﻟﺑيئيﺔ اﻟتي يمﻛن أن تحدث ﺑشﻛل غير متوقع خﻼل مرحلﺔ
اﻹنشاء (ﺑما في ذﻟك اﻟمواعيد اﻟزمنيﺔ وإخطار/إﺑﻼغ اﻟﺳلطات اﻟمعنيﺔ واﻟمقرضين اﻟدوﻟيين) واﻟمتعلقﺔ على وجه اﻟخصوص ﺑجودة
اﻟهواء (األترﺑﺔ على ﺳﺑيل اﻟمثال) واﻟﺑيئﺔ (حمايﺔ اﻟحيوانات/اﻟنﺑاتات على ﺳﺑيل اﻟمثال) وجودة األرض/اﻟترﺑﺔ (اﻟمﺳائل اﻟمتعلقﺔ
ﺑاﻟتلوث) واﻟضوضاء واالهتزازات وموارد اﻟمياه وإدارة اﻟنفايات واﻟتراث اﻟثقافي (مثل االﻛتشافات األثريﺔ) واﻟقضايا اﻟمتعلقﺔ
ﺑاﻟحصول على األرض.

برنامج التدريب والتوعية البيئية/االجتماعية

تمثل ﺑرامج اﻟتدريب واﻟتوعيﺔ جزءا ﺑاﻟغ األهميﺔ من خطﺔ  CESMPومن تطوير اﻟمشروع ﻛﻛل .وﺳوف يﻛون جميع اﻟموظفين واﻟعمال
اﻟعاملين في اﻟموقع مطاﻟﺑين ﺑحضور ﺑرنامج ﻟلتدريب واﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ/االجتماعيﺔ ﻛجزء من اﻟتدريب اﻟتوجيهي اﻟخاص ﺑاﻟموقع قﺑل ﺑدء اﻟعمل
حيث ﺳيشتمل هذا اﻟﺑرنامج على:










تدريب توجيهي فيما يخص اﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ﺑصفﺔ عامﺔ وﻛذﻟك محتوى خطﺔ ;CESMP
تدريب توجيهي خاص ﺑاﻟموقع يلقي اﻟضوء على اﻟمتطلﺑات واألنشطﺔ اﻟﺑيئيﺔ اﻟمحددة (ومتطلﺑات اﻟﺳﻼمﺔ اﻟصحيﺔ اﻟمﺑينﺔ في خطﺔ
منفصلﺔ ﻹدارة إطار اﻟمتخصصين) اﻟتي يتم االﻟتزام ﺑها في موقع اﻟعمل متضمنﺔ ﺳاعات اﻟتشغيل وحدود اﻟضوضاء واالهتزاز
وتداﺑير اﻟتعامل مع اآلثار واﻟحد منها وتداﺑير اﻟتحﻛم في اﻟترﺑﺔ واﻟمياه وأجهزة االﺳتقﺑال اﻟحﺳاﺳﺔ واﻟقضايا اﻟمجتمعيﺔ اﻟمحليﺔ
واﻟمرور واﻟدخول واﻟخروج من اﻟموقع وغير ذﻟك؛
اﻟتعامل مع اﻟنفايات اﻟخطرة وغير اﻟخطرة ومعاﻟجتها؛
أهميﺔ إعادة تدوير اﻟنفايات واﻹجراءات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑذﻟك؛
اﻟتدريب على اﻟتأهب ﻟحاالت اﻟطوارئ وخطﺔ االﺳتجاﺑﺔ ﻟها (ﻛما هو م َعد من قﺑل مقاول )EPC؛
اﻟتدريب على اﻹخطار عن اﻟحوادث واﻟتحقيق فيها واﻹﺑﻼغ عنها؛
اﻟتدريب على إدارة ومراقﺑﺔ حرﻛﺔ اﻟمرور
اﻟتدريب اﻟتوجيهي اﻟخاص ﺑزوار موقع اﻹنشاء.

يُوصى ﺑأن يُدمج هذا اﻟتدريب ضمن ﺑرنامج تدريﺑي خاص ﺑاﻟﺳﻼمﺔ واﻟذي ﺳوف يﻛون الزما أيضا ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلموظفين اﻟذين يعملون في موقع
مشروع .CCGT

3.7

تحديد القضايا البيئية واالجتماعية

ﺳيتم يتم تضمين ملخص ﻟلقضايا واﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ/االجتماعيﺔ في خطﺔ إدارة  CESMPﻛما ﺳيتم إعداده ﺑناء على اﻟنتائج واﻟعديد من اﻟمخاطر
اﻟمتنوعﺔ اﻟمﺑينﺔ في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي ( )ESIAاﻟمحدث .وﺳيتم تحديث هذا اﻟملخص ﺑحيث يعﻛس أيﺔ مخاطر إضافيﺔ تنتج عن طرق
اﻟعمل اﻟتي يختارها اﻟمقاوﻟون/اﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن واﻟتغييرات اﻟتي تطرأ على ظروف اﻟموقع أو اﻟﺑرنامج أو اﻟتصميم.
وفي ظل طﺑيعﺔ اﻟمشروع وطﺑقا ﻟلتقييم االجتماعي واﻟﺑيئي ،ﺳيتم تحديد اﻟمخاطر ضمن خطﺔ  CESMPوهو ما قد يتضمن تصنيفات اﻟجوانب
اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمﺑينﺔ في تقييم  ESIAاﻟمحدث.

3.8

برنامج المراقبة والتسجيل والتفتيش والتدقيق

ﺳوف يﻛون مقاول  EPCأو اﻟمشرف مطاﻟﺑا ﺑإجراء عمليات تفتيش يوميﺔ في مناطق اﻟعمل ﻛما ﺳيﻛون اﻟمدير اﻟﺑيئي/االجتماعي مطاﻟﺑا ﺑإجراء
عمليات تفتيش ﻛل أﺳﺑوع على األقل وذﻟك ﺑغرض تحديد أيﺔ مشﻛﻼت أو حاالت عدم اﻟتزام ﺑخطﺔ  CESMPوﻟمراقﺑﺔ ممارﺳات اﻟعمل اﻟيوميﺔ.
وﺳوف يتم إعداد قائمﺔ تدقيق خاصﺔ ﺑاﻟتفتيش األﺳﺑوعي ﻛما ﺳيتم تقديمها إﻟى اﻟمدققين اﻟخارجيين ﻟتقييمها ،حيث ﺳيشارك في هذا اﻟتقييم جميع
اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن ﻟمناقشﺔ اﻟقضايا اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ وﺳﺑل اﻟتصحيح اﻟخاصﺔ ﺑها.
ويجب إجراء تدقيقات مﺳتقلﺔ ﻛل ثﻼثﺔ أشهر من خﻼل اﺳتشاري خارجي ﻟضمان تﺳليم اﻟجهات اﻟمقرضﺔ تحديثات دوريﺔ ﺑخصوص األداء اﻟﺑيئي
واالجتماعي ﻟلمشروع .وﺳوف تعمل هذه اﻟتدقيقات على فحص ما يلي:





االﻟتزام ﺑاﻟمعايير واﻟمتطلﺑات اﻟنظاميﺔ اﻟمحليﺔ اﻟمعمول ﺑها (متضمنﺔ متطلﺑات اﻟجهﺔ اﻟمقرضﺔ) وذﻟك وفقا ﻟخطﺔ  CESMPوﺑيانات
اﻟطريقﺔ/واﻹجراءات اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع.
اﻟتدقيقات اﻟتي تجرى على أعمال اﻟموقع وﺳجﻼت اﻟمراقﺑﺔ وقوائم تدقيق اﻟتفتيش وغيرها من اﻟمﺳتندات ذات اﻟصلﺔ.
تحديد وتوثيق حاالت عدم اﻟمطاﺑقﺔ
تحديد اﻟمتطلﺑات اﻟخاصﺔ ﺑاﻹجراءات اﻟتصحيحيﺔ.

ﺳيتم توثيق نتائج اﻟتدقيق متضمنﺔ حاالت عدم اﻟمطاﺑقﺔ واﻟتوصيات واﻹجراءات اﻟتصحيحيﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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3.9

االتصاالت والشكاوى

تعد االتصاالت اﻟتي تجرى على اﻟمﺳتويين اﻟداخلي واﻟخارجي من اﻟجوانب اﻟهامﺔ ﻟتﺳليم اﻟمشروع ﺑنجاح .وتشتمل االتصاالت اﻟداخليﺔ على
ترتيب اجتماعات منتظمﺔ ﻟفريق اﻟمشروع الﺳتعراض وتنﺳيق تقدم اﻟمشروع فيما يتعلق ﺑاﻟقضايا اﻟمجتمعيﺔ واﻟﺑيئيﺔ.
برنامج االتصاالت العامة
من اﻟمقرر أن يتوﻟى مطور اﻟمشروع إعداد وتنفيذ ﺑرنامج ﻟﻼتصاالت اﻟعامﺔ ﻟتقديم معلومات مﺳتمرة ألصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمتأثرين واﻟجمهور
حول اﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟرئيﺳيﺔ ذات اﻟصلﺔ على مدار مرحلﺔ اﻹنشاء .وﺳوف يﺳتند اﻟﺑرنامج إﻟى خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ
( )SEPاﻟتي ﺳيتم إعدادها ﺑشﻛل منفصل عن  ESIAاﻟمحدث ﻛما ﺳيﺳتفيد من وﺳائل اﻹعﻼم واﻟنشرات وغيرها من أشﻛال االتصال في
اﻟتشاور مع أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمتأثرين.
وتتمثل اﻹجراءات اﻟرئيﺳيﺔ ﻟﺑرنامج االتصاالت اﻟعامﺔ فيما يلي:




تقديم اﻟمعلومات في اﻟوقت وﺑاﻟشﻛل اﻟمناﺳب ﻟلمجتمعات اﻟمحليﺔ قﺑل وأثناء أنشطﺔ اﻹنشاء (ﺑشﻛل مﺑاشر من قﺑل مطور اﻟمشروع
و/أو من خﻼل مقاوﻟي اﻹنشاء).
تحديث نصف ﺳنوي ﺑشأن حاﻟﺔ اﻟمشروع من جانب مطور اﻟمشروع إﻟى اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ.
تقديم معلومات محددة على حﺳب اﻟحاجﺔ في حاﻟﺔ حدوث أيﺔ تغييرات ﻛﺑيرة في مخطط اﻟمشروع ﺑما قد يؤثر على ﺑعض أصحاب
اﻟمصلحﺔ (مثل إعادة رصف طرق اﻟدخول أو تغيير جدول اﻹنشاء).

وﺳوف يﻛون ﺑرنامج االتصاالت اﻟعامﺔ مصحوﺑا ﺑآﻟيﺔ ﻟلشﻛاوى حيث تقدم إﻟى أصحاب اﻟمصلحﺔ طريقﺔ ﻟتﺳجيل أيﺔ شﻛاوى ﺑشﻛل رﺳمي إﻟى
مطور اﻟمشروع ﺑخصوص األداء اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟلمشروع .وهذه اآلﻟيﺔ من اﻟمقرر أن تشتمل على ﻟوحﺔ إعﻼنات تمتد ﺑطول حدود
اﻟمشروعات تقدم ﺑيانات/أرقام االتصال ﺑفريق اﻟمشروع من أجل تمﻛين اﻟمجتمع اﻟمحلي من االتصال ﺑه.
تﺳعى آﻟيﺔ اﻟشﻛاوى إﻟى حل اﻟمشﻛﻼت على اﻟفور وذﻟك ﺑاﺳتخدام عمليﺔ تتﺳم ﺑاﻟشفافيﺔ وتﻛون مناﺳﺑﺔ من اﻟناحيﺔ اﻟثقافيﺔ ويمﻛن اﻟحصول عليها
دون مقاﺑل وﺑدون معاقﺑﺔ اﻟطرف اﻟذي أثار اﻟمشﻛلﺔ .وتغطي هذه اآلﻟيﺔ ﻛافﺔ أنواع اﻟشﻛاوى مهما ﻛان موضوعها وطﺑيعتها ﻛما ﺳتشتمل على
اﻟخطوات اﻟتاﻟيﺔ:





يتم تﺳجيل ﻛافﺔ اﻟشﻛاوى (ﺑاﺳتخدام اﻟطرق اﻟمﺑينﺔ في خطﺔ  )SEPومراجعتها من قﺑل اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي.
يتوﻟى اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑاﻟموقع تحديد آﻟيﺔ ﻟلرد على اﻟشﻛوى ﻛما ﺳيحدد اﻟطرف اﻟمﺳؤول عن إنجاز هذه اﻟمهمﺔ وﺳيصدر
اﻟتعليمات اﻟﻼزمﺔ ﻹتمام اﻹجراء.
يﺳتعرض اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي مدى ﻛفايﺔ اﻹجراء واعتماد إتمام اﻹجراء.
يتم تﺳجيل ﻛافﺔ خطوات اﻟعمليﺔ في ﺳجل اﻟشﻛاوى وتحديث األمور اﻟﺑيئيﺔ ذات اﻟصلﺔ ﺑخطﺔ  CESMPوفقا ﻟذﻟك (مثل اﻟمراقﺑﺔ
واﻟتدريب وتوريد اﻟمواد وإعداد اﻟميزانيات واﻟتوظيف ونحوها).

ﺳوف يتم تحديث آﻟيﺔ اﻟشﻛاوى ﺑشﻛل مناﺳب خﻼل فترة اﻟمشروع .ﻛما أن مقاول  EPCﺳيﻛون مطاﻟﺑا أيضا ﺑتنفيذ آﻟيﺔ شﻛاوى ﻟلرد على شﻛاوى
أصحاب اﻟمصلحﺔ ﺑشﻛل فعال ومﺑاشر قدر اﻹمﻛان.

 3.10التحكم في المستندات ومراجعتها
ﺳوف يتم اﻟتحﻛم في ﻛافﺔ اﻟمﺳتندات ذات اﻟصلﺔ ﺑإدارة اﻹنشاءات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ داخل اﻟموقع .وتشتمل اﻟمﺳتندات اﻟخاضعﺔ ﻟلتحﻛم تقرير
خطﺔ  CESMPواﻹجراءات وتقارير اﻟتدقيق وتقارير اﻟحوادث واﻟﺳجﻼت واﻟشﻛاوى اﻟمجتمعيﺔ .وﺳوف يﻛون اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي ﻟدى
 EPCمﺳؤوال عن مراجعﺔ خطﺔ  CESMPوتنفيذها داخل اﻟموقع ﻛل ثﻼثﺔ أشهر .وفي حاﻟﺔ إدخال أي آالت أو عمليﺔ جديدة ﻟلتنفيذ في اﻟموقع،
ﺳيتم تحديث خطﺔ  CESMPاﻟحاﻟيﺔ وفقا ﻟذﻟك.

 3.11إجراءات ولوائح وتدابير اإلدارة وتخفيف اآلثار
توصي خطﺔ  ESMMPﺑتداﺑير ﻹدارة اآلثار اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمحتملﺔ واﻟمحددة في مرحلﺔ اﻹنشاء وتخفيفها على اﻟنحو اﻟمحدد في اﻟمجلد 2
من تقييم  ESIAاﻟمحدث.
وقد تمت اﻟتوصيﺔ أيضا ﺑأخذ اﻟتداﺑير اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟتخفيف في مرحلﺔ اﻟتصميم ﺑعين االعتﺑار خﻼل اﻟتصميم اﻟمفصل ﻟمختلف منشآت اﻟمشروع.
وتشتمل اﻟتوصيات عادة على اﺳتخدام تقنيات ﻟلتحﻛم في اﻟتلوث ﻟلحد من اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.
وﻟقد تم وضع تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف اﻟمقدمﺔ ﺑناء على أفضل أﺳاﻟيب اﻹدارة ( )BMPﻟضواﺑط اﻟمصدر واﻟضواﺑط اﻟهندﺳيﺔ.
وﺳوف يﻼحظ أنه يتم أيضا تنفيذ اﻟتداﺑير اﻟمﺑينﺔ في اﻟفصل ذي اﻟصلﺔ من تقييم  ESIAاﻟمحدث (اﻟمجلد  )2ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟتداﺑير اﻟمدرجﺔ في
األقﺳام اﻟتاﻟيﺔ.
ﺳوف يتم تقييم اﻟفعاﻟيﺔ اﻟعامﺔ ﻟتداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف ﺑاﺳتخدام ﺑرامج مراقﺑﺔ اﻟموقع اﻟتي يتم تنفيذها خﻼل مراحل ﺑناء وتشغيل اﻟمشروع .وﺳيتم
تصميم أنشطﺔ اﻟمراقﺑﺔ ﻟتقييم مدى اﻟتزام اﻟمشروع ﺑاﻟتوجيهات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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التأهب لحاالت الطوارئ والتخطيط لالستجابة لها
تعد خطﺔ ’اﻟتأهب ﻟحاالت اﻟطوارئ واﻟتخطيط ﻟﻼﺳتجاﺑﺔ ﻟها‘ من اﻟخطط اﻟرئيﺳيﺔ اﻟتي يجب إعدادها وفقا ﻟخطﺔ  .CESMPوتعد هذه اﻟخطﺔ
ذات أهميﺔ خاصﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟمشروع  CCGTﺑاﻟنظر إﻟى موقع اﻟمشروع في منطقﺔ اﻟزرقا اﻟصناعيﺔ وﺑاﻟقرب من اﻟمنشآت اﻟصناعيﺔ األخرى مثل
مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات ومحطﺔ  TPS HFOاﻟتي تم إيقاف تشغيلها.
ومن اﻟمعروف أن شرﻛﺔ  CEGCOتملك خطﺔ حاﻟيﺔ ﻟلتأهب ﻟحاالت اﻟطوارئ واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها خاصﺔ ﺑمحطﺔ  HTPS HFOواﻟتي من
اﻟمحتمل أن تشتمل على قدر ﻛﺑير من اﻟتفاصيل اﻟهامﺔ واﻟخاصﺔ ﺑاﻟمنطقﺔ/اﻟموقع ﺑخصوص مواقف اﻟطوارئ اﻟمحتملﺔ .ويجب إعداد خطﺔ مقاوﻟي
 EPCﺑشأن اﻟتأهب ﻟحاالت اﻟطوارئ واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها ﺑاﻟتنﺳيق مع اﻟخطﺔ اﻟحاﻟيﺔ ﻛحد أدنى .وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يجب أن تﻛون اﻟخطﺔ متﺳقﺔ مع
أي خطط متوفرة على اﻟمﺳتوى اﻟمحلي أو مطﺑقﺔ في اﻟمنشآت األخرى (حيث يمﻛن أن يﻛون ﻟحاالت اﻟطوارئ اﻟتي تنشأ من مصفاة
اﻟﺑتروﻛيماويات تأثيرات على موقع اﻟمشروع).
ويجب أن تشتمل خطﺔ اﻟمشروع على آﻟيات ﻟإلخطار واﻟمﺳاعدة واﻹخﻼء (إذا ﻟزم األمر) ألي مناطق داخليﺔ حيث يمﻛن أن تضع حاالت
اﻟطوارئ اﻟمحتمل حدوثها ﺑاﻟمشروع اﻟمقترح اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ وغيرها من اﻟمجتمعات اﻟتجاريﺔ في خطر.
ويجب أن تشتمل اﻟخطﺔ على ﺑيانات اتصال محددة (ﺑيانات ﺑمدير اﻟموقع ومدير اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ وممرضﺔ اﻟموقع وغيرهم) ﻛما تشتمل
على تﺳلﺳل هرمي ﻟﻼتصال في حاﻟﺔ اﻟطوارئ وتتضمن ﺑيانات اﻟهيئات اﻟخارجيﺔ اﻟتي يمﻛنها تقديم اﻟمﺳاعدة (مثل اﻟدفاع اﻟمدني وخدمات
اﻟرعايﺔ اﻟصحيﺔ) واالﺳتجاﺑﺔ ﻟحاالت اﻟطوارئ أو اﻟتي يجب إخطارها (اﻟحﻛومﺔ أو شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ وغيرها).
ويجب أن تشتمل اﻟخطﺔ على آﻟيات ﻟضمان توفر معدات مناﺳﺑﺔ وﻛافيﺔ ﻟﻼﺳتجاﺑﺔ ﻟحاالت اﻟطوارئ ﺑاﻟموقع ﻟمواجهﺔ اﻟمخاطر اﻟمتوقعﺔ وأن يﻛون
اﻟموظفين اﻟعاملين ﺑاﻟموقع مدرﺑين ﺑشﻛل مناﺳب على اﺳتخدام هذه اﻟمعدات واالﺳتجاﺑﺔ إﻟى اﻟخطﺔ .ﻛما يجب أن تشتمل تلك اﻟخطﺔ على آﻟيات
ﻟضمان اﻟخضوع إﻟى اﻟتدريﺑات اﻟمعتادة ﺑما يتفق مع اﻟخطﺔ على وجه اﻟخصوص.
ويجب عرض اﻟخطﺔ حول اﻟموقع وتقديمها في شﻛل توجيهات وتضمينها في اﻟتدريب وتنفيذها ﺑاﻟشﻛل اﻟمطلوب .ﻛما يجب أن تشتمل اﻟخطﺔ على
آﻟيﺔ ﻟتوصيل نقاطها اﻟرئيﺳيﺔ إﻟى أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمعنيين خارج اﻟموقع (مثل اﻟمﺳاﻛن اﻟمحليﺔ واﻟصناعﺔ واﻟتجارة) .ويجب أن تﻛون طرق
االتصال متﺳقﺔ مع خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ .ويجب تحديث خطﺔ اﻟتأهب ﻟحاالت اﻟطوارئ واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها ﺑشﻛل دوري ﻛما يجب أن يتم
مراجعتها مرة واحدة في اﻟعام على األقل.

خطط اإلدارة المتصلة
يضع خطط اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمتصلﺔ مقاول  EPCﻛجزء من خطﺔ  CESMPاﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع:
الجدول  2-3الخطط واإلجراءات التكميلية
اﻟخطﺔ/اﻹجراء

خطﺔ إدارة اﻟنفايات (اﻟخطيرة وغير اﻟخطيرة)
خطﺔ إدارة مياه اﻟصرف اﻟصحي
خطﺔ إدارة اﻟموارد اﻟمائيﺔ
خطﺔ إدارة اﻟضوضاء واالهتزاز
خطﺔ إدارة انﺑعاث اﻟهواء
خطﺔ إدارة األترﺑﺔ
خطﺔ إدارة اﻟترﺑﺔ واﻟمياه اﻟجوفيﺔ
خطﺔ االﺳتعداد ﻟلطوارئ واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها
خطﺔ إدارة صحﺔ اﻟمجتمع
خطﺔ إدارة وحدات ﺳﻛن اﻟعمال
خطﺔ اﻟتعيين واﻟتوريد اﻟمحليين
خطﺔ إدارة اﻟتدفق
إجراء إيجاد فرص اﻟتراث اﻟثقافي
خطﺔ األمن
خطﺔ إدارة اﻟمقاوﻟين
خطﺔ منع اﻟتلوث واالﺳتجاﺑﺔ ﻟه (اﻟزيت واالنﺳﻛاﺑات اﻟﻛيميائيﺔ)
خطﺔ اﻟتدريب اﻟﺑيئي
خطﺔ إدارة اﻟنقل
خطﺔ تخزين اﻟمواد اﻟخطيرة
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4

متطلبات خطة OESMP

من اﻟمقرر أن تعمل خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ أثناء اﻟتشغيل ( )OESMPﻛأداة أﺳاﺳيﺔ ﻹدارة اﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمتعلقﺔ
ﺑعمليات اﻟتشغيل في مشروع  .CCGTويقدم اﻟفصل اﻟتاﻟي إطارا ﻟإلعداد ﻟخطﺔ  OESMPاﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع من خﻼل شرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ.
ويوصى ﺑأن يتم االنتهاء من خطﺔ  OESMPقﺑل ﺑدء اﻟعمليات اﻟتشغيليﺔ ﺑشهرين.

4.1

متطلبات خطة OESMP

تضع خطﺔ  OESMPآﻟيات ﻟتحديد وتنفيذ اﻟتداﺑير اﻟمؤﺳﺳاتيﺔ وتداﺑير اﻟمراقﺑﺔ واﻟتخفيف واﻟحمايﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟتي ﺳيتم اتخاذها خﻼل
مرحلﺔ اﻟتشغيل من اﻟمشروع اﻟمقترح .وﺳوف يتم تنفيذ هذه اﻟتداﺑير ﻟضمان االﻟتزام ﺑاﻟمعايير األردنيﺔ ومتطلﺑات جهﺔ اﻹقراض على اﻟترتيب فيما
يخص اﻟمشروع .وتجدر اﻹشارة إﻟى أن ﻛافﺔ اﻟمعايير واﻟلوائح اﻟمعمول ﺑها في اﻟوقت اﻟراهن توجد مفصلﺔ في اﻟمجلد اﻟثاني من تقييم األثر اﻟﺑيئي
واالجتماعي اﻟمحدث.
ويتمثل اﻟغرض من إعداد وتنفيذ خطﺔ  OESMPفي ضمان توفير اﻟتداﺑير اﻟﻼزمﺔ ﻟلحد من اآلثار وذﻟك ﻟلتعامل مع اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ اﻟعﻛﺳيﺔ اﻟمحتملﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑتشغيل اﻟمشروع اﻟمقترح واﻟهﺑوط ﺑها إﻟى مﺳتويات مقﺑوﻟﺔ (أو تحﺳين اﻟتأثيرات اﻹيجاﺑيﺔ).
وﺳوق تﻛون خطﺔ  OESMPﺑحاجﺔ أيضا إﻟى تحديد األهداف واﻟوقوف على تداﺑير ومتطلﺑات اﻟمراقﺑﺔ ﺑما يغطي جميع اﻟمعلمات اﻟﻼزم
مراقﺑتها واألﺳاﻟيب ومواقع أخذ اﻟعينات وتﻛرار اﻟقياس وحدود اﻟﻛشف واألماﻛن اﻟتي تحتاج إﻟى إجراءات تصحيحيﺔ (انظر اﻟقﺳم أدناه).
وﺳوف تﻛون خطﺔ  OESMPخاصﺔ ﺑاﻟموقع ﻛما ﺳتذﻛر ﺑوضوح اﻟمشاﻛل وثيقﺔ اﻟصلﺔ ﺑاﻟموقع .وﺳوف تحتاج إﻟى ما يلي:










اﻹيفاء ﺑاﻟشروط اﻟقانونيﺔ؛
إﻟقاء اﻟضوء على اﻟﺳياق اﻟتشريعي واﻟلوائح واﻹرشادات اﻟﺑيئيﺔ اﻟمعمول ﺑها؛
إﻟقاء اﻟضوء على اﻹجراءات اﻟمتفق عليها ﻟلحد من اآلثار اﻟمجتمعيﺔ واالجتماعيﺔ وﺑرامج اﻟتوعيﺔ؛
وضع أهداف تشغيليﺔ ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ؛
إدراج اﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟمحددة في تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث؛
وضع اﻹجراءات ذات اﻟصلﺔ وتنفيذها؛
وضع ﺑرنامج ﻟلتحﺳين اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمﺳتمر؛
تحديد األدوار واﻟمﺳؤوﻟيات ﺑوضوح؛
إﻟقاء اﻟضوء على اﻹجراءات اﻟتي يجب أخذها ﺑعين االعتﺑار في حاﻟﺔ انتهاك مﺳتوى اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ أو وجود تأثير غير متوقع.

وﺳوف تحدد خطﺔ  OESMPأيضا متطلﺑات اﻟتدريب واﻟﺑيانات اﻟتشغيليﺔ اﻟموجزة ويمﻛن تقديم اﻟتدريب ﺑأشﻛال مختلفﺔ مثل اﻟجلﺳات اﻟتوجيهيﺔ
أو حزم اﻟتدريب اﻟتي تﺑين اﻟممارﺳات اﻟجيدة أو ’نقاشات اﻟﺳﻼمﺔ‘.
وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،من اﻟمهم ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟخطﺔ  OESMPأن تتﻛيف مع اﻟتغيرات اﻟتي تطرأ على اﻟظروف وأن تﺳتجيب إﻟى اﻟحاجﺔ إﻟى أي
متطلﺑات تقييم إضافيﺔ .وتزداد احتماﻟيﺔ حدوث اﻟتغيرات إذا

.I
.II
.III
.IV
.V
.VI

تم تحديد حﺳاﺳيﺔ ﺑيئيﺔ واجتماعيﺔ جديدة نتيجﺔ ﻟتغير اﻟظروف اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ واﻟمﺳوحات األﻛثر تفصيﻼ أو
تم إدخال تغييرات على تصميم اﻟترﻛيﺑات/اﻟتطوير.
وﺳوف يﻛون هناك حاجﺔ ﻟتحديد ﺑرتوﻛوالت اﻟتوثيق واالتصال ضمن خطﺔ  .OESMPويشمل ﺑروتوﻛول االتصال ما يلي
إجراء االتصال في حاالت اﻟحوادث/اﻟطوارئ؛
االتصاالت اﻟداخليﺔ واﻟخارجيﺔ؛
إدارة االﺳتفﺳارات اﻟخارجيﺔ/اﻟداخليﺔ.

تﺑين اﻟممارﺳﺔ اﻟجيدة على اﻟصعيد اﻟدوﻟي ﻟﺑنيﺔ خطﺔ  ESMPأنه ﺳيتم تضمين اﻟعناصر اﻟتاﻟيﺔ( :اﻟمصدر  -خطﺔ اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ ،ﺳلﺳلﺔ أفضل
اﻟممارﺳات ،معهد اﻹدارة واﻟتقييم اﻟﺑيئي ،اﻟمجلد  ,12ديﺳمﺑر :)2008







مقدمﺔ  -تشتمل على ملخص ﻟلمشروع واﻟهدف من خطﺔ OESMP
مﺳؤوﻟيات وأدوار فريق اﻟمشروع
ملخص اﻹجراءات  -يجب اتﺑاعه في حاﻟﺔ اﻟطوارئ أو انتهاك تداﺑير خطﺔ OESMP
اﻟموافقات واﻟتصاريح  -يقدم ذﻟك ﺳجﻼ خاصا ﺑاﻟموافقات اﻟتي يتم تنفيذ اﻟمشروع ﺑناء عليها
اﻟتغيرات اﻟﻛﺑيرة على اﻟمﺳتوى اﻟﺑيئي واالجتماعي  -اﻹجراءات اﻟتفصيليﺔ اﻟتي يجب اتﺑاعها في حاﻟﺔ مواجهﺔ أيﺔ تغيرات ﻛﺑيرة ﺑعد
ﺑدء اﻟمشروع األمر اﻟذي قد يﺳفر عن أيﺔ تغيرات في خطﺔ OESMP
ﺳجل اﻟمﺑادرات االجتماعيﺔ واﻹجراءات اﻟﺑيئيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟموقع  -هذه اﻟمعلومات واﻟتي تشﻛل أﺳاس اﻟمﺳتند ﺳيتم ﺳردها ﺑشﻛل
تفصيلي ﻟﻛل إجراء/مﺑادرة؛ ويُﺳتخدم عادة تنﺳيق مجدول ﻟتحقيق مزيد من اﻟوضوح وتﺳهيل اﻟرجوع .وﺑاﻹضافﺔ إﻟى ذﻟك ،ﺳوف
يشتمل ذﻟك على ( )1ﺑرنامج يوضح متى ﺳيتم تنفيذ هذه اﻟتداﺑير و( )2اﻟمراقﺑﺔ ﺑاﺳتخدام اﻟمؤشرات ﻟﺑيان معدات/طرق اﻟمراقﺑﺔ
واﻟجدول واﻟتﻛرار واﻹرشادات واالﻟتزام ﺑاﻟلوائح

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث  -اﻟمجلد  ،3يوﻟيو/تموز ( 2016اﻹصدار )3

16




4.1.1

متطلﺑات االتصال واﻟتشاور
ﺳجل اﻟتغيرات  -عﺑارة عن وثيقﺔ في شﻛل مجدول ﻟتﺳجيل اﻟتغيرات اﻟتي تطرأ على اﻹجراءات واﻟتصميم واﻟتخفيف وتداعيات تلك
اﻟتغيرات واﻟموظفين اﻟمعتمدين؛ و
اﻟجدول اﻟفني  -يهدف إﻟى تقديم مزيد من اﻟتفاصيل حول اﻟتداﺑير مثل منهجيات اﻟمراقﺑﺔ اﻟواجب اتﺑاعها واﻟخرائط اﻟتي توضح
اﻟحدود/اﻟمناطق اﻟمعمول ﺑها ﺑشأن تداﺑير معينﺔ.
التدابير اإلجرائية لتخفيف اآلثار واللوائح واإلجراءات

من اﻟمقرر أن تﻛون اﻟتداﺑير اﻹجرائيﺔ أثناء مرحلﺔ اﻟتشغيل مماثلﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء ﻟﻛن ﺑما يراعي اﻟمقتضيات اﻟخاصﺔ ﺑمرحلﺔ اﻟتشغيل .فعلى
ﺳﺑيل اﻟمثال ،يجب أن تﻛون خطﺔ اﻟتأهب ﻟحاالت اﻟطوارئ واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها مناﺳﺑﺔ ﻟلمخاطر اﻟتشغيليﺔ ،وﻟﻛن يجب تنفيذ آﻟيات مماثلﺔ ﻟتلك اﻟتي
تجرى خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء.
ومن ثم ،ﺳوف يتم توفير تقنيات تحﻛم مماثلﺔ وتداﺑير إداريﺔ وتداﺑير ﻟلحد من اآلثار وذﻟك ﻟعرقلﺔ مثل هذه اﻟمخاطر .وتشتمل هذه اﻟتقنيات
واﻟتداﺑير عادة على اﺳتخدام تقنيات مﻛافحﺔ اﻟتلوث ﻟلحد من اﻟتأثيرات اﻟﺑيئيﺔ وتوعيﺔ اﻟمجتمع ومﺑادرات اﻟتﻛامل .وﻟقد تم وضع تداﺑير اﻹدارة
واﻟتخفيف اﻟمقدمﺔ ﺑناء على أفضل أﺳاﻟيب اﻹدارة ( )ESIAﻟضواﺑط اﻟمصدر واﻟضواﺑط اﻟهندﺳيﺔ.
ويﻼحظ أيضا أنه ﺳوف يتم تنفيذ وتضمين تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف اﻟمﺑينﺔ في تقييم  ESIAاﻟمحدث (اﻟمجلد اﻟثاني) في خطﺔ  OESMPمتى
ﻟزم ذﻟك.
ﺳيتم تقييم اﻟفعاﻟيﺔ اﻟشاملﺔ ﻟتداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف ﺑاﺳتخدام ﺑرامج مراقﺑﺔ اﻟموقع اﻟتي ﺳوف يتم تنفيذها خﻼل مراحل تشغيل اﻟمشروع .وﺳوف
يتم تصميم أنشطﺔ اﻟمراقﺑﺔ ﻟتقييم مدى اﻟتزام اﻟمشروع ﺑاﻹرشادات اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ ومﺑادرات توعيﺔ اﻟمجتمع.

5

تدابير اإلدارة والتخفيف

يشتمل هذا اﻟفصل على تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف ﻟتناول اﻟتأثيرات اﻟمحتملﺔ اﻟمﺑينﺔ في اﻟمجلد اﻟثاني من تقييم  ESIAاﻟمحدث .وتﻛون تداﺑير
اﻹدارة واﻟتخفيف اﻟوارد ﺑيانها متﺳقﺔ مع تلك اﻟواردة ﺑاﻟمجلد اﻟثاني ،إال أنها تﺑين اﻟمﺳؤوﻟيﺔ واﻟجدول اﻟزمني ﻟلتنفيذ.
ويوضح اﻟمجلد اﻟثاني من تقييم  ESIAاﻟمحدث اﻟمعايير اﻟمحددة اﻟتي تتطلب االﻟتزام ﺑاﻟشروط األردنيﺔ ومتطلﺑات جهﺔ اﻹقراض .ويتم تفصيل
اﻟتشريعات اﻟمعمول ﺑها ﺑاألردن ،وفي حاﻟﺔ وجود معايير/إرشادات معينﺔ خاصﺔ ﺑجهﺔ اﻹقراض ،فإنه يتم تضمينها في اﻟجداول اﻟتاﻟيﺔ أيضا.
وفيما يتعلق ﺑاﻟتﻛلفﺔ ،فإنه يجب مﻼحظﺔ أن أغلﺑيﺔ تداﺑير اﻟتخفيف اﻟموصى ﺑها تحتاج إﻟى دمج اﺳتراتيجيات اﻹدارة وممارﺳات اﻟعمل اﻟمﻼئمﺔ..
ومن ثم ،فإن عددا قليﻼ جدا من االﺳتراتيجيات اﻟمقترحﺔ ﻟلحد من اآلثار يتطلب شراء مواد إضافيﺔ أو ﺑناء أﺑنيﺔ إضافيﺔ ﻟم تﻛن موجودة ﺑاﻟفعل
ضمن األنشطﺔ اﻟتشغيليﺔ واﻟتصميميﺔ.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث  -اﻟمجلد  ،3يوﻟيو/تموز ( 2016اﻹصدار )3
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5.1

جودة الهواء واالنبعاثات

يقدم اﻟجدول اﻟتاﻟي اﻟتداﺑير اﻟمقترحﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل .ومع ذﻟك ،ﺳيتم اﻟتشاور ﺑشأن اﻟمعلومات اﻟمقدمﺔ في اﻟفصول اﻟمتعلقﺔ ﺑتقييم األثر وذﻟك ﻹعداد خطﺔ  CESMPوخطﺔ .OESMP
جدول15تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بجودة الهواء  -مرحلة اإلنشاء
اإلصدار

تولد الغبار

قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام
2006

األطراف المسؤولة
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اإلدارة والتخفيف
ﺳيتم إجراء تقييم ﺑصري النﺑعاثات األترﺑﺔ ﺑصفﺔ يوميﺔ ﻛما ﺳيتم اتخاذ إجراءات من شأنها
اﻟحد من هذه االنﺑعاثات اﻟتي توصف ﺑأنها هائلﺔ.
تقيد ﺳرعﺔ اﻟمرﻛﺑات ﺑمقدار  20ﻛم /ﺳاعﺔ في اﻟطرق اﻟوعرة واﻟمناطق غير اﻟممهدة في
اﻟموقع.
ﻟن يُﺳمح ﺑحرق اﻟنفايات في اﻟموقع خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء.

نظام حمايﺔ اﻟهواء رقم  28ﻟعام
2005

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ترطيب اﻟطرق اﻟوعرة ﺑصورة منتظمﺔ ﺑاﺳتخدام شاحنات صهريجيﺔ ﻟنقل اﻟمياه.

مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات واﻟمقاييس
األردنيﺔ

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 .وﺑدال 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.
يجب اﻟﺳماح ﻟمرﻛﺑات اﻟمقاول ﺑدخول اﻟموقع عﺑر اﻟطريق اﻟمعدة خصيصا ﻟلمشروع وذﻟك
ﻟتجنب اﻟتأثير على حرﻛﺔ اﻟمرور اﻟمحليﺔ ﺑاﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمجاورة.

انبعاثات العادم

التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اﻟمواصفات اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ رقم
 1140-2006جودة اﻟهواء
اﻟمحيط
اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟعامﺔ ﺑشأن
اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ
اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط

المراقبة
ﺑصفﺔ يوميﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ
عدة مرات على مدار
اﻟيوم
عدة مرات على مدار
اﻟيوم
عدة مرات على مدار
اﻟيوم
ﺑصفﺔ يوميﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ
حﺳب اﻟحاجﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ

جدول التنفيذ
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

تُجرى األنشطﺔ اﻟمثيرة ﻟلغﺑار مثل تجليخ األحجار وتقطيعها ﺑعيدا عن حدود اﻟموقع و/أو
ينﺑغي حجﺑها ﺑصورة فعاﻟﺔ.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

تخزين اﻟمواد اﻟمﺳحوقﺔ (مثل اﻹﺳمنت) ونقلها في حاويات مغلقﺔ.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

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.
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

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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ﺑصفﺔ يوميﺔ
فحص يومي

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال

اإلصدار

اإلدارة والتخفيف
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.

األطراف المسؤولة
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

التشريعات المعمول بها

اﺳتخدام آالت حديثﺔ مجهزة ﺑمعدات مناﺳﺑﺔ ﻟلتحﻛم في االنﺑعاثات.
ﺳيتم اﺳتخدام وقود مناﺳب آلالت اﻹنشاء واﻟﺳفن واﻟمرﻛﺑات (الﺳيما وقود اﻟديزل منخفض
اﻟﻛﺑريت).
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.

انبعاثات المواد المتطايرة،
الروائح

المراقبة

جدول التنفيذ
مدة اﻹنشاء

ﺑصفﺔ يوميﺔ

يجب دمج اﻟتﻛلفﺔ ﺑاﻟعقد

حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

ﺑحﺳب االقتضاء

يجب دمج اﻟتﻛلفﺔ ﺑاﻟعقد

ﺑصفﺔ يوميﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

تصميم طرق اﻹنشاء وتوضيح اتجاهات اﻟﺳير ﻟلﺳائقين ﺑاﺳتخدام الفتات خاصﺔ ﺑاالتجاهات
وحدود اﻟﺳرعﺔ موضوعﺔ على طول اﻟطرق.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

إدارة عمليات تﺳليم اآلالت /اﻟمعدات في اﻟموقع ﺑصورة فعاﻟﺔ ﻟتقليل عدد اﻟرحﻼت.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

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.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

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.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

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.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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حﺳب اﻟحاجﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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جدول25تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بجودة الهواء  -مرحلة التشغيل
اإلصدار

تدابير التخفيف
تُجهز تورﺑينات اﻟغاز ﺑنظام احتراق منخفض أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين ،واﻟتي من شأنها ضمان
اﻟجودة اﻟعاﻟيﺔ ﻟعمليﺔ االحتراق ﻟتقليل عمليﺔ تصاعد أﻛاﺳيد اﻟنيتروجين.

انبعاثات محطة
الطاقة

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.

األطراف المسؤولة

المراقبة

قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم  52ﻟعام
2006

يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى شرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

غير منطﺑق

يتم اﻟترﻛيب عند اﻹنشاء .تخضع
ﻟلصيانﺔ طوال فترة اﻟتشغيل.

نظام حمايﺔ اﻟهواء رقم  28ﻟعام
2005

O&M

أثناء مرحلﺔ اﻟتشغيل
اﻟتجريﺑي

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال فترة
اﻟتشغيل.

وزارة اﻟﺑيئﺔ

مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات واﻟمقاييس
األردنيﺔ

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

اﻟمواصفات اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ
 1189-2006اﻟﺤﺪود اﻟقﺼﻮى
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑها ﻟﻤلﻮثات اﻟهﻮاء
اﻟﻤﻨﺒعﺜﺔ مﻦ اﻟﻤﺼادر اﻟﺜاﺑﺘﺔ

O&M

مﺳتمر

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال فترة
اﻟتشغيل.

إجراء أنشطﺔ اﻟصيانﺔ اﻟمجدوﻟﺔ ﺑصورة منتظمﺔ ﻟضمان تشغيل اﻟمعدات ﺑاﻟطريقﺔ األﻛثر
فعاﻟيﺔ ﻟلحد من االنﺑعاثات.

اﻟمواصفات اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ رقم
 1140-2006جودة اﻟهواء اﻟمحيط

O&M

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال فترة
اﻟتشغيل.

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ (ﺑحد أدنى)

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال فترة
اﻟتشغيل.

ﺳوف يتم اﻟتحﻛم في االنﺑعاثات اﻟهارﺑﺔ من اﻟمحطﺔ من خﻼل ﺑرنامج ﻟلفحص واﻟصيانﺔ
يأتي ﺑيانه في خطﺔ  OESMPاﻟتي تم إعدادها في ﺑدايﺔ عمليات اﻟتشغيل.

االنبعاثات
الهاربة

التشريعات المعمول بها

جدول التنفيذ

تجهيز صهاريج تخزين اﻟوقود االحتياطي ﺑأنظمﺔ اﺳتعادة ﺑخار ﻟضمان اﺳتعادة فاقد
األﺑخرة اﻟمتطايرة في اﻟهواء وإدخاﻟها في اﻟخزان على صورة ﺳائل.

اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟعامﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ
واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟتاﺑعﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ
اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ  -محطات اﻟطاقﺔ
اﻟحراريﺔ
االنﺑعاثات في اﻟهواء
نوعيﺔ اﻟهواء اﻟمحيط
اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ

يتم اﻟترﻛيب عند اﻹنشاء .تخضع
ﻟلصيانﺔ طوال فترة اﻟتشغيل.

يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى شرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

توجيهات االنﺑعاثات اﻟصناعيﺔ
اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ

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

5.2

الضوضاء واالهتزاز

يقدم اﻟجدوالن اﻟتاﻟيان اﻟتداﺑير اﻟمقترحﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل .وﻟﻛن ينﺑغي اﻟرجوع إﻟى اﻟمعلومات اﻟمقدمﺔ في اﻟفصل اﻟمتعلق ﺑتقييم األثر وذﻟك ﻹعداد خطﺔ  CESMPوخطﺔ .OESMP
جدول35تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالضوضاء واالهتزاز  -مرحلة اإلنشاء
اإلصدار

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
 8مﺳاء و 6صﺑاحا.
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 جميعا 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.

الضوضاء
واالهتزازات
الصادرة أثناء
اإلنشاء

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 ﻟيﻼ ﻛلما أمﻛن ذﻟك.
ﺳتتم صيانﺔ جميع معدات اﻹنشاء وتشغيلها وفقا 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 مثﻼ) ﻟضمان عدم تجاوز
أقصى مﺳتوى ﻟلضوضاء  85ديﺳﺑل (أ) وذﻟك في نطاق  1متر من مصدر واحد.
عندما تتجاوز مﺳتويات اﻟضوضاء  85ديﺳﺑل (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 ،وفقا ﻟشرﻛﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء .ﺑما في ذﻟك
األنشطﺔ اﻟرئيﺳيﺔ واﻟتداﺑير اﻟتي يتم اتخاذها ﻟلحد من هذه اآلثار.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ:
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006
تعليمات اﻟحد واﻟوقايﺔ
من اﻟضجيج ﻟعام
2003
اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ
اﻟعامﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ
واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ
ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ
اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﺑشأن
اﻟضوضاء

األطراف المسؤولة

المراقبة

جدول التنفيذ

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

22

ﺑصفﺔ شهريﺔ
ﺑصفﺔ شهريﺔ
على حﺳب اﻟحاجﺔ
على حﺳب اﻟحاجﺔ
على حﺳب اﻟحاجﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ
على حﺳب اﻟحاجﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ
على حﺳب اﻟحاجﺔ
على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء
ﺑمجرد ﺑدء اﻹنشاء وطوال مدة
اﻹنشاء

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث  -اﻟمجلد  ،3يوﻟيو ( 2016اﻹصدار )3
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جدول45تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالضوضاء واالهتزاز في مرحلة التشغيل
اإلصدار

التشريعات المعمول
بها

تدابير التخفيف

وزارة اﻟﺑيئﺔ
ﻟقد تم تحديد ﻛافﺔ اﻟمعدات ﻟلحد من اﻟضوضاء اﻟناجمﺔ عن االقتراب من حقل اﻟضوضاء ﻟتﺑلغ  85ديﺳﺑل (أ)
عند  1متر.
عندما تتجاوز مﺳتويات اﻟضوضاء  85ديﺳﺑل (أ) ،يجب إجراء عزل اﻟضوضاء داخل ﺑنيات اﻟمﺑنى أو ينﺑغي
توفير حواجز ﻟلضوضاء.
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  85ديﺳﺑل (أ) في  1متر.
الضوضاء
التشغيلية

األطراف المسؤولة

ص ِّممت اﻟمﻛثفات اﻟمﺑردة ﺑاﻟهواء الحتواء مراوح معينﺔ ذات ضوضاء منخفضﺔ.
ُ

قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ
رقم  52ﻟعام 2006
تعليمات اﻟحد واﻟوقايﺔ
من اﻟضجيج ﻟعام
2003
اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ
اﻟعامﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ
واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ
ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل
اﻟدوﻟيﺔ
اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ
ﺑشأن اﻟضوضاء

ترﻛيب حاجز ضوضاء ﺑارتفاع  10أمتار شمال مجمع توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء.

يتوﻟى مقاول  EPCمﺳؤوﻟيﺔ
اﻟضمان ﺑينما تتوﻟى شرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

ﺑصفﺔ شهريﺔ

O&M

متى ﻟزم ذﻟك

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

يتوﻟى مقاول  EPCمﺳؤوﻟيﺔ
اﻟضمان ﺑينما تتوﻟى شرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول  EPCمﺳؤوﻟيﺔ
اﻟضمان ﺑينما تتوﻟى شرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول  EPCمﺳؤوﻟيﺔ
اﻟضمان ﺑينما تتوﻟى شرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

تتم مراقﺑﺔ اﻟضوضاء اﻟتشغيليﺔ في مﺳتقﺑﻼت حﺳاﺳﺔ محليﺔ محددة أثناء اﻟتشغيل ﻟمراقﺑﺔ االمتثال ﻟلمعايير
واﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ اﻟمنطﺑقﺔ .عند وجود مﺳتويات غير متوافقﺔ مع اﻟمعايير (نتيجﺔ ﻟلمشروع اﻟمقترح) ( -أي
فوق اﻟمعيار أو > 3+ديﺳﺑل (أ) من خط األﺳاس) ،يجب تطﺑيق مزيدا من اﻟتداﺑير اﻟعمليﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف
في اﻟموقع نفﺳه أو في موقع اﻟمﺳتقﺑل.

ﺑصفﺔ شهريﺔ

متى ﻟزم ذﻟك

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.
ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.
ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.
ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.
يتم اﻟترﻛيب خﻼل مرحلﺔ
اﻹنشاء وتجرى اﻟصيانﺔ أثناء
اﻟتشغيل

غير متوفر

يتم اﻟترﻛيب خﻼل مرحلﺔ
اﻹنشاء وتجرى اﻟصيانﺔ أثناء
اﻟتشغيل

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.

مقاول ( EPCخﻼل عمليﺔ
اﻟتشغيل اﻟتجريﺑي) وشرﻛﺔ
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ خﻼل
عمليﺔ اﻟتشغيل

ﺑصفﺔ شهريﺔ

يجب إجراء عمليات تﺳليم اﻟمواد واﻟتخلص من اﻟنفايات خﻼل ﺳاعات اﻟنهار متى أمﻛن ذﻟك.

5.3

المراقبة

جدول التنفيذ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.

التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية

يقدم اﻟجدول اﻟتاﻟي اﻟتداﺑير اﻟمقترحﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف ﻟﻛلتا مرحلتي اﻟمشروع .وذﻟك ،ومن ثم ،ينﺑغي اﻟرجوع ﻛذﻟك إﻟى اﻟمعلومات اﻟمقدمﺔ في اﻟفصل اﻟمتعلق ﺑتقييم األثر وذﻟك ﻹعداد خطﺔ  CESMPوخطﺔ .OESMP
جدول55تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالتربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -مرحلة اإلنشاء
األثر

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

جدول التنفيذ

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.
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.
االنسكاب/التسرب

التلوث العرضي للتربة

إدارة التخزين والنفايات

ﺳوف يتم تنظيف أيﺔ حاالت انﺳﻛاب أو تﺳرب تحدث في جميع أنواع اﻟوقود أو أماﻛن تخزين اﻟنفايات
اﻟخطرة واﻟمواد اﻟخطرة داخل اﻟموقع وذﻟك ﺑاﺳتخدام اﻟمواد اﻟماصﺔ ﻟﻼنﺳﻛاب .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 اﻟتدريب في اﻟمناقشات اﻟخاصﺔ
ﺑأدوات.
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.
وتﻛون حاالت اﻟتلوث اﻟمحددة في منطقﺔ مرﺑع اﻟطاقﺔ قيد اﻟمعاﻟجﺔ ﻛما ﺳيتم إتمامها إﻟى أن يتم اﻟحصول
على اﻟتصريح من وزارة اﻟﺑيئﺔ.
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 وفقا 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 ﻟلنفايات اﻟخطيرة ،ﺑتنظيم من وزارة اﻟﺑيئﺔ.
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.
وضع خطﺔ إدارة نفايات خاصﺔ ﺑاﻟمشروع ﻛجزء من خطﺔ  .CESMPوتتم مراقﺑﺔ تنفيذ إجراءات
اﻹدارة ﻛما يلي:
ينﺑغي حفظ جميع اﻟمواد أو اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟتي تﺳتخدم ﺑصفﺔ مؤقتﺔ أو يتم تخزينها خارج مناطق
اﻟتخزين اﻟمخصصﺔ في حاويات مجهزة جيدا 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 في اﻟموقع ألدنى مﺳتوى عملي .وﺳيتم طلب اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ غير اﻟمﺳتخدمﺔ ﻛثيرا
ﺑﻛميات مﻼئمﺔ وعند اﻟحاجﺔ إﻟيها فقط.

التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

عند ترﻛيب جميع
اﻟخزانات

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

غير متوفر

قﺑل ﺑدء اﻹنشاء

نظام حماية التربة رقم
( )25لعام 2005
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

تحليل جودة اﻟترﺑﺔ ﺑعد
تخفيف اآلُثار

قﺑل نهايﺔ شهر يونيو
2016

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

-

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

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.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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جدول65تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالتربة والجيولوجيا والمياه الجوفية  -مرحلة التشغيل
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التشريعات المعمول
بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ

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

فصل جميع أنظمﺔ اﻟصرف داخل اﻟمناطق اﻟمﺳدودة وتوجيهها إﻟى مياه اﻟصرف اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت أو مرافق
معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟﻛيميائيﺔ حﺳب نوع اﻟمحتويات.
االنسكاب/
التسريب

قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006
نظام حماية التربة رقم
( )25لعام 2005

ﺑصفﺔ عامﺔ ،ﺳيﻛون اﻟموقع صلﺑا 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) .يجب توفير ﻛميات ﻛﺑيرة من مواد تنظيف االنﺳﻛاب
واﻟتحﻛم فيه في حاﻟﺔ حدوث حاالت انﺳﻛاب ﻛﺑيرة.
تطﺑيق اﻹدارة اﻟفعاﻟﺔ ﻟلنفايات وفقا 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.
التخزين وإدارة
النفايات

مواد تحسين المناظر
الطبيعية :استخدام مياه
الصرف الصحي
المعالجة واألسمدة
والمبيدات الحشرية

إنشاء مناطق تخزين اﻟنفايات اﻟخطرة ﺑحمايﺔ ﺳدوديﺔ غير نافذة ﻟلترﺑﺔ ونظام اﻟصرف اﻟمنفصل ومأوى من
اﻟمطر ﻟتفادي أيﺔ حاالت صرف أو تﺳرب ﻟه.

األطراف المسؤولة
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

المراقبة

تجرى فحوصات
اﻟتﺳرب ﺑحﺳب اﻟحاجﺔ

غير متوفر

جدول التنفيذ
في مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
مراقﺑتها خﻼل مرحلﺔ
اﻟتشغيل

في مرحلﺔ اﻹنشاء

مﻼحظات عامﺔ

في مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
مراقﺑتها خﻼل مرحلﺔ
اﻟتشغيل

مﺳتمر

على مدار مرحلﺔ اﻟتشغيل

O&M

ﺑصفﺔ أﺳﺑوعيﺔ

على مدار مرحلﺔ اﻟتشغيل

O&M

اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

غير متوفر

قﺑل وطوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

يجب اﻟحد من اﺳتخدام األﺳمدة واﻟمﺑيدات ومراقﺑتها عند اﺳتخدامها في اﻟمناطق اﻟمحﺳنﺔ اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ؛


يحظر اﺳتخدام أيﺔ مﺑيدات حشريﺔ ﺳامﺔ/غير قاﺑلﺔ ﻟلتحلل وذﻟك وفقا ﻟمعاهدة اﺳتﻛهوﻟم ﺑخصوص
اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ اﻟمحظورة.
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على حﺳب اﻟحاجﺔ

على مدار مرحلﺔ اﻟتشغيل

تدابير التخفيف

األثر


التشريعات المعمول
بها

األطراف المسؤولة

المراقبة

جدول التنفيذ

االقتصار على اﺳتخدام األﺳمدة اﻟعضويﺔ واﻟخاﻟيﺔ من اﻟﻛلوريد واﻟصديقﺔ ﻟلﺑيئﺔ.

حظر اﺳتخدام مادة اﻟدي دي تي (مﺑيد حشري) ﻹدراجه ﻛمادة ﻛيميائيﺔ محظورة (راجع :اتفاقيﺔ اﺳتﻛهوﻟم
ﻟلقائمﺔ اﻟﻛاملﺔ ﺑاﻟملوثات اﻟعضويﺔ اﻟثاﺑتﺔ).
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

توجيه مياه اﻟعواصف اﻟمختلطﺔ ﺑاﻟزيت من مناطق تخزين اﻟوقود وتفريغه ومناطق اﻟزيوت األخرى اﻟمحتملﺔ
اﻟمعرضﺔ ﻟهطول األمطار إﻟى عازل اﻟزيت عن اﻟمياه داخل اﻟموقع تمهيدا ﻟمعاﻟجتها وذﻟك قﺑل اﻟدخول في
ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير.
إدارة مياه العواصف
تتضمن مصارف اﻟموقع ﻟمياه اﻟعواصف محاﺑس مضمنﺔ ﻟلزيوت واﻟشحوم .وﺳيتم تصريف مياه اﻟعواصف ﺑعد
اﻟمعاﻟجﺔ وتحقيق اﻟمعايير األردنيﺔ ومعايير مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟمعمول ﺑها في اﻟوادي.

مسار التلوث  -اآلبار

فيما يتعلق ﺑتصميم اآلﺑار اﻟجديدة ،معلوم أن اآلﺑار تُﺑطن تﺑطينا مناﺳﺑا ﺑمواد غير نافذة (وفقا ﻟقوانين اﻟﺑناء
اﻟمعمول ﺑها) ،وذﻟك ﻟضمان اﻟحد من مخاطر وجود هذه اﻟمﺳارات قدر اﻹمﻛان.

آثار االستخراج المياه
على نوعية المياه
الجوفية

وﺳيتم اﻟحد من اﺳتخراج اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من آﺑار اﻟمياه اﻟجديدة من خﻼل إعادة اﺳتخدام مياه اﻟصرف اﻟمعاﻟج
ألغراض اﻟري في اﻟموقع.
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غير متوفر

خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
اﻟصيانﺔ طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

غير متوفر

خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
اﻟصيانﺔ طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

غير متوفر

خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
اﻟصيانﺔ طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

ﺑصفﺔ يوميﺔ خﻼل ضخ
اﻟمياه اﻟجوفيﺔ

على حﺳب اﻟحاجﺔ

5.4

المياه والمياه العادمة

يقدم اﻟجدوالن اﻟتاﻟيان اﻟتداﺑير اﻟمقترحﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل.
جدول75تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالمياه والمياه العادمة  -مرحلة اإلنشاء
الموضوع

مصادر اﻟمياه

مياه اﻟصرف اﻟصحي

مياه صرف اﻹنشاء

اإلدارة والتخفيف
يقوم مقاول  EPCﺑتحديد 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 جدا 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 حمامات متصلﺔ ﺑخزانات صرف ﻟلمياه اﻟعادمﺔ في اﻟموقع وفي أماﻛن إقامﺔ اﻟعمال واﻟمﺑاني
اﻹداريﺔ .ﺳتﻛون خزانات اﻟتعفين فوق األرض إن أمﻛن ﺑيد أنهاه ﺳتوضع في أماﻛن آمنﺔ حال دفنها ﺑعيدا عن
مرور اﻟﺳيارات تﻼفيا 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 ﺑعيدا 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 وفقا 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 أو محطﺔ مؤقتﺔ ﻟمعاﻟجﺔ مياه اﻟصرف يقوم ﺑتوفيرها مقاول .EPC
وﺳيتم اﻟتخلص من اﻟزيت اﻟمﺳترد تمهيدا 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 ﺳطحا غير نافذ وﺳدا/ﺑاﻟوعﺔ جانﺑيﺔ.
ينﺑغي تجنب تخزين أي مياه صرف ناتجﺔ عن أنشطﺔ اﻹنشاء (مثل صيانﺔ اﻟمعدات واﻟمرﻛﺑات) في مناطق
مجاورة ﻟلوادي.
يجب االهتمام ﺑﺑناء حوض ترﺳيب ﻟلمياه حتى تﺳتقر اﻟجزيئات في اﻟقاع .يتم توجيه مياه اﻟصرف اﻟصحي من
تنظيف شاحنات اﻟخرﺳانﺔ اﻟتي قد تشتمل على نفايات إﺳمنتيﺔ وخرﺳانيﺔ إﻟى هذا اﻟحوض.
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وزارة اﻟمياه واﻟري
قاﻨون ﺴﻟطﺔ اﻟﻤﯿاه
رقم  18ﻟعام
 1988وتعديﻼته

مقاول اﻟتصميم واﻟشراء
واﻟتشييد

على حﺳب اﻟحاجﺔ

قﺑل ﺑدء اﻹنشاء

ﻨظام ﻤراقﺒﺔ اﻟﻤﯿاه
اﻟﺠوفﯿﺔ رقم 85
ﻟعام 2002
وتعديﻼته

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ
أثناء ترﻛيب خزانات
اﻟصرف

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

عام

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

ﺑصفﺔ يوميﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

اﻟتدريب اﻟدوري

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

غير متوفر

قﺑل إزاﻟﺔ خزان اﻟصرف األول

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

غير متوفر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

غير متوفر

قﺑل ﺑناء وإنشاء مناطق اﻟتخزين
اﻟمؤقت

EPC

مﻼحظات عامﺔ

اﻟتخطيط ﻟإلنشاء

EPC

غير متوفر

قﺑل مرحلﺔ اﻹنشاء

ﺘعلﯿﻤات ﺒﺸأن
ﺤﻤاﯿﺔ اﻟﻤﺼادر
اﻟﻤاﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟغاﯿات اﻟﺸرب ﻟعام
2006
وزارة اﻟصحﺔ

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن
مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ
رقم  47ﻟعام
2008
مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات
واﻟمقاييس األردنيﺔ
اﻟمعيار األردني
JS 202-2007
 اﻟمياه :ﻤﯿاهاﻟصرف اﻟﺼﻨاعﯿﺔ
اﻟمعاﻟجﺔ
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الموضوع

التشريعات المعمول
بها

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

اﻟفيضانات
واﻹطماء

واﻟتعريﺔ

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 تمهيدا 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

األطراف المسؤولة

المراقبة

جدول التنفيذ

اﻟمعيار األردني
JS 893-2006
 اﻟمياه :مياهاﻟصرف اﻟمنزﻟيﺔ
اﻟمعاﻟجﺔ
مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟون من اﻟﺑاطن

مﻼحظات عامﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

جدول85تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالمياه والمياه العادمة  -مرحلة التشغيل
الموضوع
إدارة مياه اﻟصرف
اﻟتاﺑعﺔ
اﻟصحي
ﻟلمحطﺔ

اإلدارة والتخفيف
ﺳتتم معاﻟجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟمخلوطﺔ ﺑاﻟزيت عن طريق جهاز فصل اﻟمياه
عن اﻟزيت .وﺳيتخلص مقاول متخصص من جزء اﻟزيت اﻟمﺳترد تمهيدا ﻹعادة
اﻟتدوير .وﺳيتم نقل أيﺔ حمأة متﺑقيﺔ إﻟى مﻛان ﻟدفن اﻟنفايات اﻟخطرة تاﺑع ﻟلﺑلديﺔ.
ﺳيﻛون ألي خزانات وأحواض فوق األرض أناﺑيب تدفق تؤدي إﻟى نقطﺔ تجميع
نفايات غير نافذة (أي ﺑرﻛﺔ اﻟتﺑخير).

يتم فحص أنظمﺔ جمع مياه اﻟصرف اﻟصحي وأجهزة عزل اﻟزيت عن اﻟمياه ﻛثيرا
من أجل ضمان عدم وجود حواجز تؤدي إﻟى اﻟطفح.

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

األطراف المسؤولة
التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟمياه واﻟري
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
قاﻨون ﺴﻟطﺔ اﻟﻤﯿاه رقم  18ﻟعام
اﻟتشغيل
شرﻛﺔ
 1988وتعديﻼته
عمليﺔ
واﻟصيانﺔ
اﻟصيانﺔ
ﻨظام ﻤراقﺒﺔ اﻟﻤﯿاه اﻟﺠوفﯿﺔ رقم 85
يتوﻟى مقاول EPC
ﻟعام  2002وتعديﻼته
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
اﻟتشغيل
شرﻛﺔ
ﺘعلﯿﻤات ﺒﺸأن ﺤﻤاﯿﺔ اﻟﻤﺼادر اﻟﻤاﺌﯿﺔ
عمليﺔ
واﻟصيانﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟغاﯿات اﻟﺸرب ﻟعام 2006
اﻟصيانﺔ
O&M
وزارة اﻟصحﺔ
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المراقبة
غير متوفر

جدول التنفيذ
خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
اﻟصيانﺔ طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

غير متوفر

خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
اﻟصيانﺔ طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

ﺑصفﺔ يوميﺔ

على مدار مرحلﺔ اﻟتشغيل

الموضوع
إدارة مياه اﻟعواصف

اﺳتهﻼك اﻟمياه
اﻟصافيﺔ

اإلدارة والتخفيف
ﺳيتم اﻟتخلص من اﻟحمأة من جميع نظم اﻟمعاﻟجﺔ وفقا ﻟلوائح األردنيﺔ وﻟوائح اﻟﺑنك
األوروﺑي ﻹعادة اﻹعمار واﻟتنميﺔ و IFCاﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟنفايات اﻟخطرة.
وﺳيتم تخصيص مناطق إدارة اﻟنفايات ﺑحيث ال يوجد أي تﺳرب ﻟلترﺑﺔ أو اﻟمياه
اﻟجوفيﺔ أو اﻟوادي اﻟخارجي.

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 اﻟﻛامل
ﻟقضايا اﻟصرف اﻟصحي.
ﻟن يقوم اﻟمشروع ﺑتصريف تدفقات مياه اﻟصرف اﻟمعاﻟجﺔ ،حيث ﺳيتم إعادة اﺳتخدام
اﻟعديد من تدفقات اﻟمياه اﻟمعاﻟجﺔ في اﻟموقع ﻟلحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه.

األطراف المسؤولة
O&M

التشريعات المعمول بها
قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم  47ﻟعام

2008
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
اﻟتشغيل
مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات واﻟمقاييس األردنيﺔ شرﻛﺔ
عمليﺔ
واﻟصيانﺔ
اﻟمعيار األردني - JS 202-2007
اﻟصيانﺔ
اﻟمياه :ﻤﯿاه اﻟصرف اﻟﺼﻨاعﯿﺔ
O&M
اﻟﻤﺴﺘﺼلﺤﺔ

اﻟمعيار األردني - JS 893-2006
اﻟمياه :مياه اﻟصرف اﻟمنزﻟيﺔ اﻟمعاﻟجﺔ

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.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث  -اﻟمجلد  ،3يوﻟيو ( 2016اﻹصدار )3
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المراقبة
حﺳب
على
اﻟحاجﺔ

جدول التنفيذ
على مدار مرحلﺔ اﻟتشغيل

غير متوفر

خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء وتتم
اﻟصيانﺔ طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

غير متوفر

على مدار مرحلﺔ اﻟتشغيل

ﺑصفﺔ ﺳنويﺔ

على مدار مرحلﺔ اﻟتشغيل

5.5

التعامل مع النفايات الصلبة والخطرة

يقدم اﻟجدول اﻟتاﻟي اﻟتداﺑير اﻟعامﺔ اﻟمقترحﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف ﻟﻛلتا مرحلتي اﻟمشروع .وذﻟك ،ومن ثم ،ينﺑغي اﻟرجوع ﻛذﻟك إﻟى اﻟمعلومات اﻟمقدمﺔ في اﻟفصل اﻟمتعلق ﺑتقييم األثر وذﻟك ﻹعداد خطﺔ  CESMPوخطﺔ
.OESMP
جدول95تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بإدارة النفايات  -مرحلة اإلنشاء
األثر/المصدر
ﻛميات/أحجام اﻟنفايات
اﻟصلﺑﺔ

تدابير التخفيف
يمﻛن إعادة اﺳتخدام اﻟنفايات اﻟخراﺳانيﺔ ومواد اﻹنشاء في إنشاء اﻟطرق وملء اﻟقواعد؛ تتراوح
مﺳتويات االﺳتخدام اﻟمعقوﻟﺔ من  80إﻟى %90
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.
يُقدَّر ﺑشﻛل تحفظي أن  % 80من اﻟزيوت يمﻛن تجديدها أو إعادة اﺳتخدامها من خﻼل اﺳتعادة اﻟطاقﺔ.
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
ﺳيُطلَب 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؛
ﺳتﺳتخدَم حاويات قاﺑلﺔ ﻹعادة اﻟملء ،حيثما أمﻛن ذﻟك ،ﻟجمع اﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ ،مثل اﻟنفايات اﻟنفطيﺔ
واﻟزيوت اﻟهيدروﻟيﻛيﺔ ،واﻟشحوم اﻟمﺳتخدمﺔ.

إدارة اﻟممتلﻛات وتأمين
اﻟتجهيزات واﻟخدمات

فصل تيارات اﻟنفايات ﻟتﺳهيل إعادة اﻟتدوير
مرافق تخزين ﻛافيﺔ ﻟتخزين اﻟنفايات غير اﻟخطرة في مناطق محددة ﻟلحيلوﻟﺔ دون انتشار اﻟنفايات في
جميع أنحاء اﻟموقع

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

األطراف المسؤولة

التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006
نظام إدارة اﻟنفايات
اﻟصلﺑﺔ رقم ( |)27ﻟعام
2005
اﻟمواد
إدارة
نظام
اﻟضارة واﻟخطرة ونقلها
وتداوﻟها رقم ( )24ﻟعام
،2005
تعليمات إدارة اﻟزيوت
اﻟمﺳتهلﻛﺔ وتداوﻟها ﻟعام
،2003
تعليمات إدارة وتداول
اﻟنفايات اﻟخطرة ﻟعام
2003
اﻟمواصفات
مؤﺳﺳﺔ
واﻟمقاييس األردنيﺔ
القياسية
المواصفة
رقم
األردنية
 431/1985والخاصة
باالحتياطات الوقائية
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المراقبة

جدول التنفيذ

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

تدابير التخفيف

األثر/المصدر

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

تخزين اﻟنفايات

األطراف المسؤولة

التشريعات المعمول بها
لخزن المواد الخطرة

المراقبة

جدول التنفيذ

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

ﺑروتوﻛول اﺳتجاﺑﺔ فوريﺔ ﻟلتﺳرب وخطط ﻟلطوارئ ﻟتفصيل اﻟتنظيف في حاﻟﺔ أي تﺳرﺑات

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

إجراءات وقواعد ﻟلتعامل مع اﻟنفايات اﻟخطرة

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

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  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

يجب أن يتم تخزين فضﻼت اﻟطعام داخل ﺳﻼل أو صناديق معدنيﺔ أو ﺑﻼﺳتيﻛيﺔ محﻛمﺔ اﻟغلق ،من أجل
منع اﻟحشرات/اآلفات من اﻟوصول إﻟيها.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

اﻟنفايات خفيفﺔ اﻟوزن مثل اﻟورق واﻟﻛرتون واﻟﺑﻼﺳتيك :يجب تخزينها في قادوس محﻛم اﻟغلق مع
مشمع/شﺑاك مؤمن ﺑشﻛل ﻛافي ﻟمنع تشتت أي مواد.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

يجب احتواء اﻟنفايات اﻟخطرة داخل حاويات محﻛمﺔ مع احتواء ﻛافي ﻟمنع أي تﺳرب .ﺳتﻛون حاويات
اﻟتخزين ﺑحواجز حيثما يﻛون ذﻟك ضروريا .ﺳيﻛون ﻟلقاعدة ذات اﻟحواجز اﻟقدرة على احتواء  ٪110من
اﻟحجم اﻟﻛلي ﻟلمواد اﻟمخزنﺔ .ويجب تخصيص هذه اﻟمنطقﺔ ﺑعيدا عن أي مصادر ﻟﻼشتعال.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

يجب أن تﻛون ﻛافﺔ مناطق اﻟتخزين منظمﺔ تنظيما جيدا ،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 ﺑعيدا عن مصادر االشتعال.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلقمامﺔ (اﻟنفايات اﻟغذائيﺔ واﻟنفايات اﻟمنزﻟيﺔ) ،ﺳيتم وضع عدد ﻛاف من اﻟصناديق في جميع أنحاء
اﻟموقع حيثما يﺳتهلك عمال اﻹنشاء واﻟموظفين اﻟمواد اﻟغذائيﺔ .وﺳتُج َمع 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.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

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 ممﻛنا ،ﺳتﺑقى اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ في حاوياتها األصليﺔ

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

ﻟن يتم نقل اﻟنفايات اﻟناتجﺔ أثناء مرحلﺔ اﻹنشاء خارج اﻟموقع ﻟلتخلص منها إال عن طريق مقدم خدمات

مقاول  EPCواﻟمقاول

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

األثر/المصدر

اﻟنفايات اﻟخطرة

تدابير التخفيف

األطراف المسؤولة

التشريعات المعمول بها

مرخص ﻟه على اﻟنحو اﻟﻼئق في مرفق نفايات خطيرة ،ﺑتنظيم من وزارة اﻟﺑيئﺔ .وﺳيتﺑع هذا اﻟمقاول
اﻟﺑروتوﻛوالت اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟضمان تنفيذ ﻛافﺔ عمليات معاﻟجﺔ اﻟنفايات وتصريفها من اﻟموقع وفقا ﻟلوائح
اﻟﺑيئيﺔ اﻟمقﺑوﻟﺔ .وﺳيتم االحتفاظ ﺑﺳجل ﻟجميع تيارات اﻟنفايات اﻟناتجﺔ في اﻟموقع ﺑواﺳطﺔ مقاول .EPC
وﺳيﻛون هذا اﻟﺳجل متاحا ﺑﺳهوﻟﺔ ﻹطﻼع وزارة اﻟﺑيئﺔ أو اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ

من اﻟﺑاطن

المراقبة

جدول التنفيذ
اﻹنشاء

ﺳيجري اﻟتدريب اﻟمنتظم ﻟألفراد في اﻟموقع فيما يتعلق ﺑاﻹدارة اﻟﺳليمﺔ ﻟلنفايات وإجراءات اﻟتعامل مع
اﻟمواد اﻟﻛيميائيﺔ على فترات منتظمﺔ.

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

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

مقاول  EPCواﻟمقاول
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال مدة
اﻹنشاء

جدول105تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بإدارة النفايات  -مرحلة التشغيل

األثر/المصدر

تدابير التخفيف

أحجام اﻟنفايات واﻟنفايات
اﻟخطرة

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 مناﺳﺑا ،اﻟطلب من اﻟمورد أن ي ُحد
من اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف .إعادة تدوير اﻟورق واﻟمعدن واﻟﺑﻼﺳتيك ومواد اﻟتعﺑئﺔ واﻟتغليف.

التشريعات المعمول بها

األطراف المسؤولة

وزارة اﻟﺑيئﺔ

ﺳيتم جمع اﻟنفايات من اﻟمذيﺑات واﻟزيوت وغيرها من اﻟمواد اﻟخطرة اﻟمﺳتخدمﺔ في اﻟموقع في مناطق
ذات حواجز مناﺳﺑﺔ ومؤمنﺔ ،ﻟيتم اﺳتخدامها ﻛلما ﻛان ذﻟك ممﻛنا .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 معمدين حﺳب األصول إﻟى مرافق

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

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

O&M

قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006
نظام إدارة اﻟنفايات
اﻟصلﺑﺔ رقم ( |)27ﻟعام
2005

تنفيذ نظام قيد ﻟﻛميﺔ اﻟنفايات اﻟناتجﺔ في اﻟموقع.
إجراء عمليات تفتيش وتدقيق ومراقﺑﺔ ﻟتدفقات اﻟمياه اﻟمتوﻟدة ﺑشﻛل منتظم وذﻟك ﻟضمان تنفيذ ﻛافﺔ
اﻟتداﺑير اﻟﻼزمﺔ ﻟلتخفيف من اآلثار.

المراقبة

جدول التنفيذ

نظام إدارة اﻟمواد اﻟضارة
واﻟخطرة ونقلها وتداوﻟها
رقم ( )24ﻟعام ،2005
تعليمات إدارة اﻟزيوت
اﻟمﺳتهلﻛﺔ وتداوﻟها ﻟعام
،2003

O&M
تعليمات إدارة وتداول
اﻟنفايات اﻟخطرة ﻟعام
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ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

تدابير التخفيف

األثر/المصدر

التشريعات المعمول بها

اﻟنفايات اﻟخطيرة ،ﺑتنظيم من وزارة اﻟﺑيئﺔ.

2003

يجب اﻟحفاظ على تفاصيل اﻟشحنات وﺳجﻼت اﻟنفايات اﻟخطرة اﻟناتجﺔ في اﻟمرفق.

مؤﺳﺳﺔ اﻟمواصفات
واﻟمقاييس األردنيﺔ

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.

المواصفة القياسية
األردنية رقم
 431/1985والخاصة
باالحتياطات الوقائية
لخزن المواد الخطرة

األطراف المسؤولة

المراقبة

جدول التنفيذ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل ﺑصفﺔ شهريﺔ.

O&M

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

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

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

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.

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ
ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

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

ﺳيتم اﻟﺳماح فقط ﻟألفراد اﻟمدرﺑين ﺑاﻟتعامل مع اﻟنفايات اﻟخطرة.
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ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل.

5.6

الحفاظ على التنوع الحيوي

تقدم اﻟجداول اﻟتاﻟيﺔ اﻟتداﺑير اﻟعامﺔ ﻟلتخفيف من اآلثار ﻟﻛلتا مرحلتي اﻟمشروع .وذﻟك ،ومن ثم ،ينﺑغي اﻟرجوع ﻛذﻟك إﻟى اﻟمعلومات اﻟمقدمﺔ في اﻟفصل اﻟمتعلق ﺑتقييم األثر وذﻟك ﻹعداد خطﺔ  CESMPوخطﺔ .OESMP
جدول115تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي  -مرحلة اإلنشاء
األثر/المصدر
اﻟفقدان اﻟمﺑاشر ﻟلموائل

فقدان مصرف اﻟﺑذور
أثر اﻟضوضاء على اﻟحيوانات

تدابير التخفيف
تماشيا 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 ممﻛنا ،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.
تخفيف اﻟضوضاء اﻟناتجﺔ عن اﻹنشاء وفقا ﻟقﺳم اﻟضوضاء اﻟذي ﺳيتم تطﺑيقه
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التشريعات المعمول
بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ:

المسؤولية

المراقبة

الموعد

اﻟتصميم
مقاول
واﻟشراء واﻟتشييد

على حﺳب اﻟحاجﺔ (في
نهايﺔ مرحلﺔ اﻹنشاء)

 - CESMPاﻟتخطيط خﻼل
إتمام مرحلﺔ اﻹنشاء

قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006
وزارة اﻟزراعﺔ
قانون اﻟزراعﺔ رقم 44
ﻟعام 2002
نظام تصنيف اﻟطيور
واﻟحيوانات اﻟﺑريﺔ
اﻟمحظور صيدها رقم
 43ﻟعام 2008

اﻟتصميم
مقاول
واﻟشراء واﻟتشييد
اﻟتصميم
مقاول
واﻟشراء واﻟتشييد
اﻟتصميم
مقاول
واﻟشراء واﻟتشييد
EPC
مقاول
واﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن
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مﻼحظات عامﺔ
اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ
على حﺳب اﻟحاجﺔ
اﻟمﻼحظات اﻟيوميﺔ

خطﺔ  - CESMPإعداد
اﻟموقع
خطﺔ  - CESMPاﻹدارة
واﻟتدريب عﺑر مراحل اﻹنشاء
خطﺔ  - CESMPتخطيط
وإزاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ خﻼل أعمال
اﻟحفر األوﻟيﺔ
خطﺔ  - CESMPعلى مدار
مرحلﺔ اﻹنشاء

جدول125تدابير اإلدارة والتخفيف المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي  -مرحلة التشغيل
األثر/المصدر
تخطيط اﻟمناطق اﻟخضراء

اآلفات اﻟناتجﺔ عن اﻟنفايات
اﻟمحليﺔ
إضافات تنﺳيق اﻟموقع
تصريف اﻟمياه اﻟعادمﺔ

تدابير التخفيف
تماشيا 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
ض ِّغ َ
طت ،وذﻟك من أجل تﺳهيل إعادة اﺳتعمارها ﺑاألنواع اﻟمحليﺔ؛
واﻟتخزين إذا ُ
تنفيذ خطﺔ ﻟمﻛافحﺔ اآلفات ،ﺑما في ذﻟك تداﺑير ﻟردع اآلفات (مثل االحتواء اﻟمناﺳب ﻟلنفايات،
وفقا ﻟتخفيف اﻟنفايات)
ﺳيتم تفادي اﺳتخدام اﻟمواد اﻟمضافﺔ ﻟلمناطق اﻟخضراء ،مثل األﺳمدة واﻟمﺑيدات ،حيثما ﻛان ذﻟك
ممﻛنا أو تقليل اﺳتخدامها خﻼف ذﻟك .وﻟن يُﺳ َمح 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.
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التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ:

المسؤولية
اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ ﻟإلدارة
واﻟصيانﺔ

المراقبة
مﻼحظات عامﺔ

الموعد
خطﺔ - OESMP
على مدار مرحلﺔ
اﻟتشغيل

على حﺳب اﻟحاجﺔ

خطﺔ - OESMP
على مدار مرحلﺔ
اﻟتشغيل

على حﺳب اﻟحاجﺔ

خطﺔ - OESMP
طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم 52
ﻟعام 2006
وزارة اﻟزراعﺔ

اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ ﻟإلدارة
واﻟصيانﺔ

قانون اﻟزراعﺔ رقم  44ﻟعام
2002

O&M

نظام تصنيف اﻟطيور
اﻟﺑريﺔ
واﻟحيوانات
اﻟمحظور صيدها رقم 43
ﻟعام 2008

O&M

مﻼحظات عامﺔ

O&M

ﺑصفﺔ أﺳﺑوعيﺔ (ﻛحد
أدنى) ﻟتحقيق جودة اﻟري
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خطﺔ - OESMP
واﻟتصميم
اﻟتخطيط
واﻟرقاﺑﺔ
خطﺔ - OESMP
واﻟتصميم
اﻟتخطيط
واﻟرقاﺑﺔ

5.7

الجوانب االجتماعية واالقتصادية

جدول135إدارة الجوانب االجتماعية واالقتصادية وتخفيف اآلثار  -مرحلة اإلنشاء
اإلصدار

تدفق اﻟﺳﻛان

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.

فرص اﻟعمل

اﻟتدريب ونشر
اﻟمهارات

تثقيف اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

ﺳوف يتم إعداد ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﺑما يضمن اتﺳاقها مع قوانين اﻟعمل اﻟمحليﺔ ومعيار األداء 2
اﻟخاص ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ/متطلب األداء  2اﻟخاص ﺑﺑنك  EBRDومعاهدات األمم اﻟمتحدة
ومنظمﺔ 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 وفقا
ﻟمتطلﺑات مقرضي اﻟمشروع اﻟدوﻟيين.

غير منطﺑق في األردن
يجب أن يلتزم اﻟمشروع
ﺑمتطلﺑات األداء اﻟخاصﺔ
ﺑﺑنك  EBRDومعايير
األداء اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ
اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ حيث يشتمل
ﻛل منهما على مراجع هامﺔ
تتعلق ﺑاﻟجوانب
االجتماعيﺔ.

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟين
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

EPC

ﺳيتلقى جميع اﻟعاملين في اﻟمشروع تدريﺑا تعريفيا وتوجيهيا في اﻟمشروع ،فضﻼ عن اﻟتدريب
اﻟمهني اﻟمتخصص على أعمال اﻟتشييد في اﻟموقع.

EPC

ﺳيتلقى جميع اﻟعاملين تدريﺑا خاصا ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ،وﻛذﻟك اﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ.

EPC

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.
ﺳوف تعمل الفتات اﻟحوار اﻟمناﺳﺑﺔ واﻹخطارات على توصيل األحداث اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻹنشاء
إﻟى اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ ﺑاﻟهاشميﺔ (على اﻟنحو اﻟمعمول ﺑه).
اﺳتخدام موﻟدات اﻟديزل في اﻟموقع ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ.
ﺳيتم اﻹمداد ﺑاﻟمياه عن طريق اﻟخزانات ،أو اﻟمياه اﻟمعﺑأة في زجاجات (ﻟلشرب).

اﻟطلب على اﻟمرافق

التشريعات المعمول بها

األطراف المسؤولة

المراقبة

جدول التنفيذ

ﺳيتم جمع مياه اﻟصرف اﻟصحي من اﻟموقع في خزانات صحيﺔ واﻟتخلص منها من قﺑل مقاول معتمد
ﻟلمعاﻟجﺔ خارج اﻟموقع (أي ،محليا 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 .مﻼحظﺔ :ﺳيتم اﻟتخلص من أي نفايات

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

غير متوفر

غير متوفر
يجب تﺳجيل جميع
اﻟحاضرين في اﻟجلﺳﺔ
اﻟتدريﺑيﺔ
يجب تﺳجيل جميع
اﻟحاضرين في اﻟجلﺳﺔ
اﻟتدريﺑيﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

قﺑل ﺑدء اﻹنشاء

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء
طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟين
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

CEGCO

غير متوفر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

غير متوفر

قﺑل ﺑدء اﻹنشاء

EPC

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

غير متوفر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

غير متوفر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟين
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاوﻟين
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاوﻟين
من اﻟﺑاطن
مقاول  EPCواﻟمقاوﻟين
من اﻟﺑاطن
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تدابير التخفيف

اإلصدار

التشريعات المعمول بها

األطراف المسؤولة

المراقبة

جدول التنفيذ

خطيرة في مرافق اﻟنفايات اﻟمعدة ﻟها ،ﺑتنظيم من وزارة اﻟﺑيئﺔ.

جدول145إدارة الجوانب االجتماعية واالقتصادية وتخفيف اآلثار  -مرحلة التشغيل
اإلصدار

اإلدارة والتخفيف
ﺳتضمن ﺳياﺳﺔ اﻟتوظيف اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع أن تﻛون األوﻟويﺔ ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين متى توفر اﻟعمال اﻟمهرة محليا
(أو في حاﻟﺔ توفر وظائف ال تتطلب مهارات).

فرص اﻟعمل

اﻟتدريب ونشر
اﻟمهارات

تثقيف اﻟﺳﻛان
اﻟمحليين

ﺳوف يتم إعداد ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﺑما يضمن اتﺳاقها مع قوانين اﻟعمل اﻟمحليﺔ ومعيار األداء  2اﻟخاص
ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ/متطلب األداء  2اﻟخاص ﺑﺑنك  EBRDومعاهدات األمم اﻟمتحدة ومنظمﺔ اﻟعمل
اﻟدوﻟيﺔ.
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 تدريﺑا تعريفيا وتوجيهيا في اﻟمشروع ،فضﻼ عن اﻟتدريب اﻟمهني اﻟمتخصص
على األدوار اﻟتي يمارﺳونها.
ﺳيتلقى جميع اﻟعاملين تدريﺑا خاصا ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ،وﻛذﻟك اﻟتوعيﺔ اﻟﺑيئيﺔ .ﺳيتم تحديث اﻟتدريب على
أﺳاس ﺳنوي ﺑحد أدنى.
ﺳيتم تشجيع اﻟعمال على تطوير مهنهم وقد يتم توفير فرص ﻟهم ﻟحضور دورات تدريﺑيﺔ إﻟى جانب عمليات
اﻟتطوير اﻟمهني األخرى.

التشريعات المعمول بها
غير منطﺑق في األردن
يجب أن يلتزم اﻟمشروع
ﺑمتطلﺑات األداء اﻟخاصﺔ
ﺑﺑنك  EBRDومعايير
األداء اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ
اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ حيث يشتمل
ﻛل منهما على مراجع هامﺔ
تتعلق ﺑاﻟجوانب االجتماعيﺔ.

O&M
O&M
O&M

ﺳتﺳهم الفتات اﻟحوار واﻹخطارات اﻟمناﺳﺑﺔ (على ﺳﺑيل اﻟمثال ،ﻟوحات اﻹخطارات اﻟخارجيﺔ) في اﻟتعريف
ﺑاألحداث اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑمرحلﺔ اﻟتشغيل.
ﺳتوفر محطﺔ توﻟيد اﻟطاقﺔ مصدرا مهما ﻟلغايﺔ ﻟلطاقﺔ من شأنه تعزيز اﺳتقرار إمدادات اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ في
اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ.
ﺳتعيد اﻟمحطﺔ اﺳتخدام جزء ﻛﺑير من مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟتي تمت معاﻟجتها من أجل اﻟحد من اﺳتهﻼك
اﻟمياه.

اﻟطلب على اﻟمرافق
واﻟخدمات

األطراف المسؤولة
شرﻛﺔ اﻟمشروع
وشرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ
شرﻛﺔ اﻟمشروع
وشرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ

غير متوفر

قﺑل مرحلﺔ اﻟتشغيل

ﺑصفﺔ ﺳنويﺔ

طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

على حﺳب
اﻟحاجﺔ
على حﺳب
اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل
طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

O&M

غير متوفر

شرﻛﺔ اﻟمشروع
وشرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ

يتم اﻟتحديث متى
ﻟزم ذﻟك

طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

O&M

غير متوفر

غير متوفر

O&M

غير متوفر

طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

اﻟمراقﺑﺔ اﻟيوميﺔ
ﻟلجودة (أثناء
اﻟتشغيل)
اﻟمراقﺑﺔ اﻟيوميﺔ
ﻟلجودة
اﻟمراقﺑﺔ اﻟيوميﺔ
ﻟلجودة

ﻛما هو مطلوب خﻼل
حاالت اﻟطوارئ

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 اآلﺑار اﻟموجودة في اﻟموقع.

O&M

ﺳوف تتم معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ ﺑاﻟموقع وإعادة اﺳتخدامها ورشها في شﻛل مياه ري أو تﺑخيرها.

O&M

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

غير متوفر

قﺑل مرحلﺔ اﻟتشغيل

طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

O&M
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المراقبة

جدول التنفيذ

طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل
طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

اإلصدار

اإلدارة والتخفيف

التشريعات المعمول بها

ﺳيتم االﺳتعانﺔ ﺑمقاوﻟي اﻟمخلفات اﻟمعتمدين ﻹزاﻟﺔ جميع اﻟمخلفات من اﻟموقع ﻹعادة اﺳتخدامها أو إعادة
تدويرها أو اﺳترجاعها أو اﻟتخلص منها خارج اﻟموقع.

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

األطراف المسؤولة
O&M

39
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على حﺳب
اﻟحاجﺔ

جدول التنفيذ
طوال مرحلﺔ اﻟتشغيل

5.8

حركة المرور والنقل

جدول155إدارة حركة المرور وتخفيف اآلثار  -مرحلة اإلنشاء
األثر/المصدر

تدابير التخفيف
ﺳيتم وضع خطﺔ ﻹدارة اﻟمرور ﺑهدف ﺑيان طرق اﻟوصول اﻟمخصصﺔ ونقاط اﻟدخول إﻟى اﻟموقع ومناطق
انتظار وإيقاف اﻟﺳيارات .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) .وتحتاج هذه
اﻟخطﺔ ﻟتحديد متطلﺑات خاصﺔ مثل أي تحويﻼت يلزم إجراؤها ألنواع اﻟطرق وﺳعات اﻟجﺳور وقيود
اﻟوزن وتحديد أقصى ارتفاع وغير ذﻟك إﻟى جانب إدارة اﻟمرور اﻟمحلي إذا ﻟزم األمر.

زيادة عدد اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ واﻟطرق
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.

ﺳوف يتم تنظيم رحﻼت رئيﺳيﺔ إﻟى اﻟموقع في غير ﺳاعات اﻟذروة اﻟمروريﺔ.
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.

التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟنقل

األطراف المسؤولة

المراقبة

الموعد

قانون اﻟﺳير رقم  49ﻟعام
2008

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ شهريﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

نظام تﺳجيل وترخيص
اﻟمرﻛﺑات رقم  104ﻟعام
2008؛
اﻟﻼئحﺔ رقم  42ﻟﺳنﺔ
 2002ﺑخصوص األﺑعاد
واألوزان اﻟقصوى
وإجماﻟي قوة اﻟمحرك
ﻟلمرﻛﺑات.
تعليمات تحديد اﻟﺳرعﺔ
على اﻟطرق ﻟعام .2002

ﺳيتم توضيح اﻟطرق اﻟمخصصﺔ ﻟلﺳائقين وﺳيتم وضع الفتات ﺑاالتجاهات وحد اﻟﺳرعﺔ على طول اﻟطرق.
تأخيرات على اﻟطرق
اﻟمحليﺔ ﺑﺳﺑب ترﻛيب خط
أناﺑيب اﻟمياه

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.

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مقاول ﺳلطﺔ اﻟمياه
األردنيﺔ

غير متوفر

أثناء اﻹنشاء

جدول165إدارة حركة المرور وتخفيف اآلثار  -مرحلة التشغيل
األثر/المصدر
زيادة عدد
اﻟمرﻛﺑات على
اﻟطرق اﻟﺳريعﺔ
واﻟطرق اﻟمحليﺔ

تدابير التخفيف

التشريعات المعمول بها

األطراف المسؤولة

المراقبة

الموعد

O&M

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.

على حﺳب اﻟحاجﺔ

ﺑمجرد ﺑدء اﻟتشغيل وطوال
مرحلﺔ اﻟتشغيل.

وزارة اﻟنقل
حيثما أمﻛن ،ﺳيتم تحديد مواعيد اﻟتخلص من اﻟمخلفات اﻟمحتملﺔ خارج فترات اﻟذروة
قانون اﻟﺳير رقم  49ﻟعام 2008
وضع خطﺔ ﻹدارة حرﻛﺔ اﻟمرور ﺑحيث تحدد طرق اﻟوصول اﻟمفضلﺔ وأوقات مرور اﻟشاحنات
اﻟثقيلﺔ داخل اﻟمشروع .ويجب أن تعمل خطﺔ إدارة حرﻛﺔ اﻟمرور هذه على اﻟحد من اآلثار اﻟواقعﺔ

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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على اﻟمناطق اﻟمحليﺔ اﻟمتﺳمﺔ ﺑاﻟحﺳاﺳيﺔ ﻛما يجب أن تشتمل على تداﺑير تهدف إﻟى اﻟحد من
اآلثار اﻟواقعﺔ على اﻟمجتمعات اﻟمحليﺔ (ﻟلحفاظ على ﺳﻼمﺔ اﻟمشاة وغيرهم من مﺳتخدمي
اﻟطريق).

 104ﻟعام 2008؛
اﻟﻼئحﺔ رقم  42ﻟﺳنﺔ  2002ﺑخصوص
األﺑعاد واألوزان اﻟقصوى وإجماﻟي قوة
اﻟمحرك ﻟلمرﻛﺑات.
تعليمات تحديد اﻟﺳرعﺔ على اﻟطرق ﻟعام
.2002
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5.9

التراث الثقافي واآلثار

5.9.1


التشريعات المعمول بها

دائرة اآلثار اﻟعامﺔ

قانﻮن اآلثار رقﻢ  21ﻟعام  1988وتعﺪيﻼته رقﻢ  23ﻟعام 2004
5.9.2

اإلنشاء

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.
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 1988
وتعديﻼته 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 تصريحا 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 أيضا 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.
5.9.3

التشغيل

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.
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 5.10المعالم الطبيعية والبصرية
جدول175تدابير التخفيف المتعلقة بالتأثيرات البصرية والمناظر الطبيعية  -مرحلة اإلنشاء
األثر

تدابير التخفيف

مزايا جديدة في اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ

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.

مزايا جديدة تؤثر على اﻟمناظر
اﻟتلوث اﻟضوئي

يجب تنفيذ تداﺑير اﻟحد من اآلثار اﻟمتعلقﺔ ﺑإثارة األترﺑﺔ (ﻛما هو مﺑين تفصيﻼ في
اﻟقﺳم اﻟخاص ﺑاﻟحد من اآلثار اﻟمضرة ﺑجودة اﻟهواء) ﻟضمان عدم حدوث أضرار
ﺑصريﺔ خﻼل أنشطﺔ اﻹنشاء.
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.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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التشريعات المعمول بها

غير منطﺑق في األردن

األطراف المسؤولة

المراقبة

الموعد

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

مقاول  EPCواﻟمقاوﻟون
من اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ يوميﺔ

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

43

ﺑمجرد ﺑد األعمال وطوال
مدة اﻹنشاء

جدول185التدابير التخفيف المتعلقة بالتأثيرات البصرية والمناظر الطبيعية  -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 مﺑاﻟغا 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.
ينﺑغي أال تﺳﺑب اﻹضاءة وهجا منعﻛﺳا من األﺑنيﺔ اﻟموجودة ﺑاﻟموقع.
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التشريعات المعمول بها

األطراف المسؤولة

غير منطﺑق في األردن

O&M

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

غير منطﺑق في األردن

يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

على حﺳب
اﻟحاجﺔ
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المراقبة

الموعد
طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

 5.11سالمة وأمن المجتمع
جدول195أمن وسالمة المجتمع  -تدابير مختارة لإلدارة والتخفيف خالل مرحلة اإلنشاء
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 .ﺳوف يتم وضع آﻟيات مناﺳﺑﺔ ﻟلتحﻛم في حاالت اﻟطوارئ (مثل معدات مﻛافحﺔ اﻟحرائق) في مواضع مناﺳﺑﺔ
حول اﻟموقع.
وﺳوف تقدم فرق اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﺑاﻟموقع اﻟمشورة خﻼل عمليات اﻟتدريب/اﻟتعريف ﺑشأن اﻟتعرض ﻟألمراض.

التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006
وزارة اﻟصحﺔ
قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم
 47ﻟعام 2008

األطراف المسؤولة

المراقبة

الموعد

EPC

غير متوفر

قﺑل ﺑدء اﻹنشاء

مقاول EPC
واﻟمقاوﻟين من
اﻟﺑاطن

مﻼحظات عامﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،تتضمن خطﺔ شرﻛﺔ  SEPCO IIIﻟلحمايﺔ من انتشار األمراض اﻟداخليﺔ واﻟخارجيﺔ ﺑاتخاذ
اﻹجراءات اﻟتاﻟيﺔ:




األمن

وال يُﺳمح ﻟموظفي اﻟموقع اﻟعمل إال ﺑعد اﻟحصول على شهادة ﻟياقﺔ طﺑيﺔ من مرﻛز طﺑي معتمد.
ﺳيضم موظفي مشروع  SEPCO IIIطﺑيﺑا وممرضﺔ ومﺳعفين أوﻟيين .ويضمن اﻟطاقم اﻟطﺑي تنفيذ
ﺑرنامج رقاﺑي وإشراف صحي.
يختص طﺑيب اﻟمرﻛز اﻟطﺑي اﻟمهني اﻟمعتمد ﺑتشخيص أي مرض واجب اﻟتﺑليغ .ويتضمن اﻟتشخيص
تحديد أي أعراض جديدة أو أي تدهور معتﺑر في األعراض اﻟحاﻟيﺔ.

EPC

وينﺑغي تشخيص أي أمراض منتشرة داخليا أو خارجيا واتخاذ االحتياطات اﻟﻼزمﺔ وفقا ﻟلتعليمات اﻟواردة من اﻟﺳلطﺔ
اﻟطﺑيﺔ اﻟوطنيﺔ/اﻟمحليﺔ.
وﺳيﺳتخدم اﻟمشروع موظفي أمن مﺳلحين خاصين ﺑه ﻟتقديم خدمﺔ أمنيﺔ محﻛمﺔ على مدار اﻟﺳاعﺔ في ﻛافﺔ أرجاء
اﻟموقع ﻛما ﺳيتم تخصيص موظفي أمن ﻟتأمين اﻟﺑواﺑات.
ﻟقد أﻛدت شرﻛﺔ  SEPCO IIIعلى أن تﻛون اﻟترتيﺑات األمنيﺔ موجهﺔ من مدونﺔ األمم اﻟمتحدة ﻟقواعد ﺳلوك
اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقوانين ومﺑادئ األمم اﻟمتحدة األﺳاﺳيﺔ ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من جانب
اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقوانين .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.

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

45

مﻼحظات عامﺔ

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

مﺳتمر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

غير متوفر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

غير متوفر

قﺑل ﺑدء اﻹنشاء

EPC

مﺳتمر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

EPC

غير متوفر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

ﻟن يتمﻛن اﻟعاملون ﺑاﻟمشروع من دخول موقع اﻟتشييد إال من خﻼل ﺑطاقات هويﺔ صاﻟحﺔ وتصاريح عمل وفقا
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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46

مﺳتمر

طوال مرحلﺔ اﻹنشاء

جدول205أمن وسالمة المجتمع  -تدابير مختارة لإلدارة والتخفيف خالل مرحلة التشغيل
األثر

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.
ﺳوف تشتمل اﻟمحطﺔ على ﺑنيﺔ تحتيﺔ ﻟمﻛافحﺔ اﻟحرائق ﻟﻼﺳتجاﺑﺔ في حاﻟﺔ حدوث حريق.

التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟﺑيئﺔ
قانون حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ رقم
 52ﻟعام 2006
وزارة اﻟصحﺔ
قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم
 47ﻟعام 2008

حاالت اﻟطوارئ
ﺳتتضمن اﻟمحطﺔ أدوات تحﻛم متنوعﺔ ﻟلتخفيف من اﻟمخاطر من أجل اﻟحمايﺔ من تﺳرب اﻟﺳوائل واﻟمواد اﻟخطيرة ،ﺑما في
ذﻟك اﻟوقود (على اﻟنحو اﻟموضح في مﻛان آخر في هذا اﻟتقييم اﻟمحدث).

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 .وتﻛون اﻟترتيﺑات األمنيﺔ موجهﺔ من مدونﺔ األمم اﻟمتحدة ﻟقواعد ﺳلوك اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقوانين ومﺑادئ
األمم اﻟمتحدة األﺳاﺳيﺔ ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من جانب اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقوانين.
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.

األمن

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 وفقا 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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O&M

غير متوفر

قﺑل عمليات
اﻟتشغيل

يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ
يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

O&M

مﺳتمر

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

O&M

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

O&M

مﺳتمر

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

يتوﻟى مقاول EPC
اﻟترﻛيب ﺑينما تتوﻟى
شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ عمليﺔ
اﻟصيانﺔ

على حﺳب اﻟحاجﺔ

O&M

47

على حﺳب اﻟحاجﺔ

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

مﺳتمر

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

طوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل
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 5.12ظروف العمال والصحة والسالمة المهنية
جدول215أحوال العمال وصحتهم وسالمتهم المهنية  -تدابير مختارة لإلدارة والتخفيف من اآلثار خالل مرحلة اإلنشاء
األثر
ﺳياﺳات وإجراءات اﻟموارد
اﻟﺑشريﺔ

عمل األطفال
اﻟعمل اﻟقﺳري

عدم اﻟتمييز وتﻛافؤ اﻟفرص

التخفيف
ﺳيتم تعديل ﺳياﺳات وإجراءات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟتناﺳب حجم اﻟقوى اﻟعاملﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع .يجب إعداد
هذه اﻟﺳياﺳات واﻹجراءات ﺑحيث تتﺳق مع متطلﺑات اﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ ومعيار األداء  2اﻟخاص ﺑمؤﺳﺳﺔ
اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ/متطلب األداء  2اﻟخاص ﺑﺑنك  EBRDومعاهدات األمم اﻟمتحدة ومنظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ.
وﺳوف يعمل اﻟمشروع على هيﻛل من اﻟقمﺔ ﻟلقاع من أﻛوا ﺑاور ﺑهدف تطﺑيق ﺳياﺳات أﻛوا ﺑاور األوﺳع
نطاقا ﺑاعتﺑارها األﺳاس ﻟجميع ﺳياﺳات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع ﻟﻛل من أﻛوا ﺑاور في اﻟزرقاء
وشرﻛﺔ .SEPCO III
ﺳيلتزم مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﺑجميع اﻟقوانين واألحﻛام اﻟوطنيﺔ ذات اﻟصلﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑتوظيف
اﻟقصر .على أي حال ،ﻟن يقوم اﻟعميل ﺑتوظيف األطفال.
ﻟن يوظف مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ ،اﻟتي تتﻛون من أي عمل أو خدمات ال يتم أداؤها
طوعا 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.
ﺳيلتزم مقاول 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
اﻟقانون اﻟوطني ،ال تعتﺑر تمييزا.

التشريعات المعمول بها
وزارة اﻟعمل
قانون اﻟعمل رقم  8ﻟعام
 1996وتعديﻼته

EPC

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻹنشاء

نظام اﻟوقايﺔ واﻟﺳﻼمﺔ من
اآلالت واﻟماﻛينات اﻟصناعيﺔ
ومواقع اﻟعمل رقم  43ﻟعام
 1998وتعديﻼته

EPC

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻹنشاء

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻹنشاء

نظام تشﻛيل ﻟجان ومشرفي
اﻟﺳﻼمﺔ واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ رقم
 7ﻟعام 1998

EPC

تعليمات حمايﺔ اﻟعاملين من
مخاطر ﺑيئﺔ اﻟعمل
نظام اﻟعنايﺔ اﻟطﺑيﺔ اﻟوقائيﺔ
واﻟعﻼجيﺔ ﻟلعمال في
اﻟمؤﺳﺳات رقم  42ﻟعام
 1998وتعديﻼته
EPC
نظام رﺳوم تصاريح عمل
اﻟعمال غير األردنيين
وتعديﻼته رقم  36ﻟعام
1997ووتعديﻼته
وزارة اﻟصحﺔ
قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم 47
ﻟعام 2008
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على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻹنشاء

التخفيف

التشريعات المعمول بها

األثر
عﻼقات اﻟعمل

ﺳيوثق مقاول 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).

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

ظروف اﻟعمل وشروط
اﻟتوظيف

ﺳيوفر مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد خطﺔ تفصل ﻛيف تتوافق ظروف اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف مع قوانين
اﻟعمل اﻟوطنيﺔ ،واﻟضمان االجتماعي وقوانين اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ.
ينﺑغي أن تتم عﻼقﺔ اﻟعمل ﺑناء 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 اﻟوطني تمييزا.
ﺳيوفر مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد وﺳائل ﻟلعمال ﻟلتعﺑير عن مظاﻟمهم وحمايﺔ حقوقهم اﻟمتعلقﺔ ﺑظروف
اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف.
ﻟن يثني مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟعمال عن تشﻛيل منظمات عماﻟيﺔ أو االنضمام ﻟها ﺳواء 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.

األجور ،واﻟمزايا وشروط
اﻟعمل
اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ
()OHS

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.
ﺳيوفر مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﻟلعمال ﺑيئﺔ عمل آمنﺔ وصحيﺔ ،مع اﻟوضع في االعتﺑار اﻟمخاطر
اﻟﻛامنﺔ وفئات محددة من اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع.

اﻟمنظمات اﻟعماﻟيﺔ
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ينﺑغي أن ينفذ مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد نظاما ﻹدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ( )OHSيضع في
االعتﺑار اﻟمخاطر اﻟمحددة اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع ،واﻟشروط اﻟقانونيﺔ وواجب اﻟرعايﺔ .يتحمل مقاول 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.

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

التخفيف
توثيق اﻟحوادث واألمراض اﻟمهنيﺔ وإصاﺑات اﻟعمل وتقديم تقارير عنها.

ترتيﺑات اﻟوقايﺔ من اﻟطوارئ واﻟتحضير واالﺳتجاﺑﺔ ﻟها.

عند توفير أماﻛن إقامﺔ ﻟلعمال ،يجب أن تﻛون هذه األماﻛن مناﺳﺑﺔ من ناحيﺔ موقعها ونظافتها وأمنها ،وتطاﺑق
ﺑحد أدنى توجيهات ﺑنك /EBRDمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑإقامﺔ اﻟعمال .ﺑوجه خاص ،يجب أن
تتوافق أماﻛن اﻹقامﺔ مع اﻟتشريعات اﻟمحليﺔ واألصول اﻟمتعارف عليها عاﻟميا ذات اﻟصلﺔ ،وهي على ﺳﺑيل
اﻟمثال ال اﻟحصر:








اﻟخندقﺔ

آﻟيﺔ اﻟتظلم

ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد

التشريعات المعمول بها
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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.

EPC

ال ينﺑغي إعاقﺔ حريﺔ حرﻛﺔ اﻟعمال إﻟى ومن أماﻛن اﻹقامﺔ اﻟمزودة من صاحب اﻟعمل.
إذا ﻛان مقاول األعمال اﻟهندﺳيﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد (مقاول  )EPCيتوقع تﺳريحا جماعيا 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 مناﺳﺑا 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.
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يجب على مقاول  EPCاﺑتﻛار نظام ﻹدارة اﻟموارد ﻟضمان تمﻛن اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن ذوي اﻟصلﺔ من
اﻟتعرف على تداﺑير اﻟحد من اآلثار اﻟمﺑينﺔ أعﻼه.
ﺳيتم اﻟتفﻛير في اآلثار اﻟضارة اﻟمحتملﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑﺳﻼﺳل اﻟتوريد عندما تصﺑح تﻛلفﺔ اﻟعماﻟﺔ اﻟمخفضﺔ عامﻼ
مهما 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.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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يحدد مقاول  EPCﻛيفيﺔ اﺳتيفاء اﻟمعايير اﻟﺳاﺑقﺔ في إطار اﺳتراتيجيﺔ تدﺑير اﻟمشاريع .وتوضع هذه اﻟمعايير
ﺑاعتﺑارها شروط أهليﺔ مﺳﺑقﺔ ﻟجميع اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن .ويحافظ مقاول  EPCعلى دﻟيل إثﺑات امتثال
اﻟمقاول من اﻟﺑاطن عﺑر ﺳلﺳلﺔ من مراجعات اﻟموارد اﻟدوريﺔ ﻟضمان اﺳتمرار ﺳريان دﻟيل اﻹثﺑات اﻟمقدم.

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
تقييم األثر اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث  -اﻟمجلد  ،3يوﻟيو ( 2016اﻹصدار )3
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جدول225أحوال العمال وصحتهم وسالمتهم المهنية  -تدابير مختارة لإلدارة والتخفيف من اآلثار خالل مرحلة اإلنشاء
التخفيف

األثر
ﺳياﺳات وإجراءات اﻟموارد
اﻟﺑشريﺔ

ﺳيتم تعديل ﺳياﺳات وإجراءات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟتناﺳب حجم اﻟقوى اﻟعاملﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشروع .ينﺑغي إعداد
اﻟﺳياﺳات واﻹجراءات ﺑحيث تتفق مع متطلﺑات اﻟتشريعات اﻟوطنيﺔ ومتطلب األداء  2ﻟلﺑنك األوروﺑي ﻹعادة
اﻟﺑناء واﻟتنميﺔ ( )EBRDومعيار مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ  ،2خاصﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟتنفيذ اﻟﻛامل ﻟجميع معايير
منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ

عمل األطفال

ﺳيلتزم مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﺑجميع اﻟقوانين واألحﻛام اﻟوطنيﺔ ذات اﻟصلﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑتوظيف
اﻟقصر .على أي حال ،ﻟن يقوم اﻟعميل ﺑتوظيف األطفال.
ﻟن يوظف مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟعماﻟﺔ اﻟقﺳريﺔ ،اﻟتي تتﻛون من أي عمل أو خدمات ال يتم أداؤها
طوعا 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.
ﺳيلتزم مقاول 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.

اﻟعمل اﻟقﺳري
عدم اﻟتمييز وتﻛافؤ اﻟفرص

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
اﻟقانون اﻟوطني ،ال تعتﺑر تمييزا.

التشريعات المعمول بها

األطراف
المسؤولة

المراقبة

الموعد

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

O&M

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل
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على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل
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على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

نظام تشﻛيل ﻟجان
ومشرفي اﻟﺳﻼمﺔ
واﻟصحﺔ اﻟمهنيﺔ رقم 7
ﻟعام 1998
تعليمات حمايﺔ اﻟعاملين
من مخاطر ﺑيئﺔ اﻟعمل
نظام اﻟعنايﺔ اﻟطﺑيﺔ
اﻟوقائيﺔ واﻟعﻼجيﺔ ﻟلعمال
في اﻟمؤﺳﺳات رقم 42
ﻟعام  1998وتعديﻼته

O&M

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

نظام رﺳوم تصاريح
عمل اﻟعمال غير
األردنيين وتعديﻼته رقم
 36ﻟعام
1997ووتعديﻼته
عﻼقات اﻟعمل

ﺳيوثق مقاول 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).

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

وزارة اﻟصحﺔ
قانون اﻟصحﺔ اﻟعامﺔ رقم
 47ﻟعام 2008
تعليمات (الحد من
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على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

التخفيف

األثر
ظروف اﻟعمل وشروط
اﻟتوظيف

ﺳيوفر مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد خطﺔ تفصل ﻛيف تتوافق ظروف اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف مع قوانين
اﻟعمل اﻟوطنيﺔ ،واﻟضمان االجتماعي وقوانين اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ.
ينﺑغي أن تتم عﻼقﺔ اﻟعمل ﺑناء 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
اﻟوطني تمييزا.
ﺳيوفر مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد وﺳائل ﻟلعمال ﻟلتعﺑير عن مظاﻟمهم وحمايﺔ حقوقهم اﻟمتعلقﺔ ﺑظروف
اﻟعمل وشروط اﻟتوظيف.
ﻟن يثني مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد اﻟعمال عن تشﻛيل منظمات عماﻟيﺔ أو االنضمام ﻟها ﺳواء 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.

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.

اﻟمنظمات اﻟعماﻟيﺔ

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

التشريعات المعمول بها
األضرار الصحية
الناجمة عن الوحدات
السكنية للتجمعات
العمالية) رقم ( )1لعام
2013
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األطراف
المسؤولة

O&M

المراقبة

على حﺳب
اﻟحاجﺔ

الموعد

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل
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على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل
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على حﺳب
اﻟحاجﺔ

قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

األثر
اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ
()OHS

التخفيف

التشريعات المعمول بها

ﺳيوفر مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد ﻟلعمال ﺑيئﺔ عمل آمنﺔ وصحيﺔ ،مع اﻟوضع في االعتﺑار اﻟمخاطر
اﻟﻛامنﺔ وفئات محددة من اﻟمخاطر اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع.
ينﺑغي أن ينفذ مقاول اﻟهندﺳﺔ واﻟتوريد واﻟتشييد نظاما ﻹدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ( )OHSيضع في
االعتﺑار اﻟمخاطر اﻟمحددة اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع ،واﻟشروط اﻟقانونيﺔ وواجب اﻟرعايﺔ .يتحمل مقاول 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.


إقامﺔ اﻟعمال

األطراف
المسؤولة

المراقبة

الموعد
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قﺑل وطوال مرحلﺔ
اﻟتشغيل

عند توفير أماﻛن إقامﺔ ﻟلعمال ،يجب أن تﻛون هذه األماﻛن مناﺳﺑﺔ من ناحيﺔ موقعها ونظافتها وأمنها ،وتطاﺑق
ﺑحد أدنى توجيهات ﺑنك /EBRDمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑإقامﺔ اﻟعمال .ﺑوجه خاص ،يجب أن تتوافق
أماﻛن اﻹقامﺔ مع اﻟتشريعات اﻟمحليﺔ واألصول اﻟمتعارف عليها عاﻟميا 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.

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

قﺑل وطوال مرحلﺔ
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األثر
اﻟخندقﺔ

آﻟيﺔ اﻟتظلم

ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد

التخفيف

التشريعات المعمول بها

إذا ﻛان مقاول األعمال اﻟهندﺳيﺔ واﻟمشتريات واﻟتشييد (مقاول  )EPCيتوقع تﺳريحا جماعيا 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 مناﺳﺑا 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.

O&M

O&M

يجب على مقاول  EPCاﺑتﻛار نظام ﻹدارة اﻟموارد ﻟضمان تمﻛن اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن ذوي اﻟصلﺔ من اﻟتعرف
على تداﺑير اﻟحد من اآلثار اﻟمﺑينﺔ أعﻼه.
ﺳيتم اﻟتفﻛير في اآلثار اﻟضارة اﻟمحتملﺔ اﻟمرتﺑطﺔ ﺑﺳﻼﺳل اﻟتوريد عندما تصﺑح تﻛلفﺔ اﻟعماﻟﺔ اﻟمخفضﺔ عامﻼ
مهما 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.

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

6

خطة المراقبة البيئية

6.1

مقدمة

يتمثل اﻟهدف من خطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ في وضع مؤشرات أﺳاﺳيﺔ ﻟتقييم أداء وفعاﻟيﺔ ﺑرامج اﻹدارة اﻟﺑيئيﺔ ﺑشﻛل ﻛلي .ويتمثل اﻟهدف األﺳاﺳي ﻟﺑرنامج
اﻟمراقﺑﺔ في ضمان اﻟتحقق من تداﺑير اﻟحد من اآلثار اﻟﺑيئيﺔ وﻛذﻟك ضمان اﻟحد من حدوث اﻟتدهور في اﻟمعلمات اﻟﺑيئيﺔ .وﺳوف يﺳاعد ﺑرنامج اﻟمراقﺑﺔ
اﻟﺑيئيﺔ اﻹدارة في إعادة تحديد أهداف اﻟﺑرنامج اﻟﺑيئي وإعادة تخصيص ميزانيﺔ ﻟتنفيذ أنظمﺔ مﻛافحﺔ اﻟتلوث  -متى ﻟزم ذﻟك  -وﺑرامج ﻟتدريب وتوعيﺔ
اﻟموظفين وتوفير فرص ﻟمنع اﻟتلوث .وتتمثل األهداف اﻟعريضﺔ ﻟخطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ فيما يلي:






تقييم أداء تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف اﻟمقترحﺔ في خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ
تقييم مدى ﻛفاءة اﻟتقييم اﻟﺑيئي
اقتراح إجراء تحﺳينات مﺳتمرة في خطﺔ اﻹدارة ﺑناء على اﻟمراقﺑﺔ واﺑتﻛار نظم اﺑتﻛار حديثﺔ على أﺳاس خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ
ﻟمحﺳنﺔ.
تعزيز اﻟجودة اﻟﺑيئيﺔ من خﻼل تنفيذ اﻟتداﺑير اﻟمقترحﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف
اﻟوفاء ﺑمتطلﺑات اﻹرشادات اﻟتنظيميﺔ اﻟﺑيئيﺔ اﻟحاﻟيﺔ واﻟتزامات اﻟمجتمع.

وﺳوف يتم تحديد اﺳتراتيجيﺔ خطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟتفصيليﺔ ﺑاﻟتشاور مع وزارة اﻟﺑيئﺔ واﻟﺑنود اﻟمقرضﺔ ﻛما ﺳتعمل على تمﻛين مشروع  CCGTمن
االﻟتزام ﺑاﻟمتطلﺑات اﻟتنظيميﺔ ﻟلمراقﺑﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل ومن أجل مراقﺑﺔ اﻟجوانب اﻟﺑيئيﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء.
وﺳوف يتم تحليل ﺑيانات اﻟمراقﺑﺔ ومراجعتها على فترات منتظمﺔ ومقارنتها ﺑمعايير اﻟتشغيل حتى يتﺳنى اتخاذ أيﺔ إجراءات تصحيحيﺔ الزمﺔ.
ويتم تقديم إرشادات إضافيﺔ حول اﻟطرق اﻟمعمول ﺑها ألخذ وتحليل عينات من االنﺑعاثات واﻟنفايات اﻟﺳائلﺔ وذﻟك في اﻟمﺑادئ اﻟتوجيهيﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ
واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ (.)2007
وﺳوف تتم مراقﺑﺔ اﻟمعلمات اﻟﺑيئيﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﺑناء على توصيات اﻟحد من اآلثار اﻟواردة ﺑتقييم اﻟتأثير اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث .ويجب مﻼحظﺔ أن هذا
اﻟجدول عﺑارة عن ملخص فقط وأنه يتم تقديم تفاصيل األﺳاﻟيب واﻟمعلمات واﻟتﻛرارات في اﻟمناقشﺔ اﻟﻼحقﺔ.
ويتم اقتراح خطﺔ مراقﺑﺔ عامﺔ ﻟلمشروع اﻟمقترح أيضا في األقﺳام اﻟتاﻟيﺔ .ومن اﻟمقترح أن يتم تضمين هذه اﻟخطط في خطط اﻟمراقﺑﺔ اﻟفرديﺔ اﻟمعدة
خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل.
وﺳوف يتم تﺳجيل جميع نتائج اﻟمراقﺑﺔ في ﺳجل ﺑرنامج اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ اﻟخاص ﺑاﻟموقع.
6.1.1

برنامج المراقبة الخاصة بمرحلة اإلنشاء

ﺳوف يتم إجراء مراقﺑﺔ االﻟتزام خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ﺑشﻛل منتظم وذﻟك ﺑاﺳتخدام اﻟعديد من اﻟتقنيات وعلى فترات متﺑاينﺔ ومن خﻼل اﻟعديد من
األطراف .وﺳوف يضمن ذﻟك أنه يتم إجراء جميع األنشطﺔ ﺑما يتفق مع اﻟمعايير اﻟمحليﺔ واﻟدوﻟيﺔ اﻟحاﻟيﺔ ووفقا ﻟخطﺔ إدارة اﻹنشاءات اﻟﺑيئيﺔ
واالجتماعيﺔ اﻟمقترحﺔ .ويتم وصف أنشطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟموصى ﺑاﺳتخدامها في مرحلﺔ اﻹنشاء أدناه .ويجب على مقاول  EPCإنهاء أنشطﺔ اﻟمراقﺑﺔ هذه
ﻛجزء من خطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻹنشاء.
6.1.2

برنامج المراقبة الخاص بمرحلة التشغيل

يقدم ﺑرنامج اﻟمراقﺑﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل وﺳيلﺔ ﻹثﺑات صحﺔ تنفيذ وفعاﻟيﺔ تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف اﻟمتضمنﺔ في مشروع  CCGTواﻟتي تم وضعها
خﻼل عمليﺔ تقييم اﻟتأثير اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث في اﻟوقت اﻟذي يتم اﻟﺳماح فيه ﺑاﻟتنﺑؤ ﺑاآلثار اﻟمتﺑقيﺔ .ويمﻛن اﺳتخدام هذه اﻟمعلومات ﻟتحﺳين
اﻟتداﺑير اﻟحاﻟيﺔ ﻟلتخفيف من اآلثار واﻟمﺳاعدة إذا ﻟزم األمر في وضع تداﺑير إضافيﺔ ﻟإلدارة واﻟتخفيف .ويجب على شرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ إنهاء
أنشطﺔ اﻟمراقﺑﺔ هذه ﻛجزء من خطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ واالجتماعيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟتشغيل.
6.1.3

األساليب

ﺳوف يتم مراقﺑﺔ االﻟتزام خﻼل عمليات اﻟتفتيش اﻟﺑيئي اﻟمنتظمﺔ وعمليات اﻟتدقيق وآﻟيات اﻟتغذيﺔ اﻟمرتدة اﻟخاصﺔ ﺑاﻟتحﻛم واﻟتحﻛم في اﻟمﺳتندات
وإجراء اﻟمراجعات ﻟلتحقق مما إذا ﻛانت األنشطﺔ واﻟعمليات تتفق مع اﻟمعايير األردنيﺔ اﻟمقترحﺔ ومتطلﺑات اﻟمقرض أم ال.
وﺳوف يتم إجراء مراقﺑﺔ االﻟتزام اﻟﺑيئي على عدة مﺳتويات مختلفﺔ ،وهي:




ﺳوف يقوم موظفو اﻟموقع ﺑتدوين مﻼحظات عامﺔ من خﻼل أنشطتهم اﻟيوميﺔ ﺑخصوص اﻟمراقﺑﺔ اﻟعامﺔ واﻟمراقﺑﺔ اﻟوارد تفصيلها في خطﺔ
اﻟحد من اآلثار ﺑخصوص ’حﺳب اﻟحاجﺔ/ﺑصفﺔ يوميﺔ/عام‘.
ﺳيطﺑق فريق اﻟعمل ﺑاﻟموقع ﺑرامج تفتيش خاصﺔ يمﻛن من خﻼﻟها تقييم مراقﺑﺔ قائمﺔ اﻟتدقيق اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمعلمات ﺑشﻛل مرئي أو ﺑاﺳتخدام
اﻟمعدات اﻟموجودة ﺑاﻟموقع ﺑشﻛل ﺳريع ﺑاﻟمقارنﺔ ﺑقائمﺔ تدقيق موضوعﺔ.
ﻛذﻟك ﺳيقوم موظفو اﻟموقع اﻟذين يعملون وفق توجيهات اﻟمدير اﻟﺑيئي واالجتماعي ﺑإجراء مراقﺑﺔ مﺳتمرة و/أو ميدانيﺔ ومعمليﺔ ﻟلمقاييس
اﻟماديﺔ (مثل اﻟهواء واﻟمياه واﻟضوضاء).
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يجب على مﺳؤوﻟي اﻟمشروع إصدار تقارير إﻟى اﻟقادة من خﻼل تحديثات دوريﺔ مﺳتقلﺔ (مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل) .ﺳوف يشارك
اﺳتشاري ﺑيئي مﺳتقل في إجراء عمليات اﻟتدقيق ﺑما يتفق مع خطﺔ /CESMPخطﺔ  OESMPﻟمراقﺑﺔ مدى اﻟتزام اﻟمشروع ﺑاﻟمعايير
األردنيﺔ ومتطلﺑات جهﺔ اﻹقراض.

وعند اﻟعثور على أي حاﻟﺔ عدم اﻟتزام خﻼل أي من آﻟيات اﻟتحﻛم ،فﺳوف يتم اتخاذ اﻟتداﺑير اﻟتصحيحيﺔ اﻟﻛافيﺔ .وﺳوف تتم متاﺑعﺔ أي حاﻟﺔ من حاالت
عدم االﻟتزام من خﻼل تحقيق ﺳيجرى ﻟتحديد مصادر و/أو أﺳﺑاب عدم االﻟتزام .ﻛذﻟك ،ﺳيتم تنفيذ إجراءات وقايﺔ ﻛافيﺔ ﻟضمان عدم حدوث حاﻟﺔ عدم
االﻟتزام مجددا وذﻟك ﺑناء على نتائج تحقيق اﻟمتاﺑعﺔ.

6.2

قالب خطة المراقبة

يمثل اﻟجدول اﻟتاﻟي قاﻟﺑا مﺑدئيا يمﻛن االﺳترشاد ﺑه في وضع إجراء أﻛثر تفصيﻼ وشﻛل ﻟإلﺑﻼغ .وﺳوف تقدم اﻟﺳلطات اﻟحﻛوميﺔ أيضا موجزا ﻟشﻛل
ومحتوى خطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟتي ﺳوف تﺳتخدم في أغراض اﻹﺑﻼغ اﻟتنظيميﺔ .ومن أجل تﺑﺳيط اﻟعمليﺔ ،فمن األفضل عندئذ إقرار قاﻟب تقارير اﻟمراقﺑﺔ
اﻟخاص ﺑاﻟﺳلطات اﻟتنظيميﺔ وذﻟك ﻟتجنب تﻛرار األعمال .وعﻼوة على ذﻟك ،ﺳوف تقدم اﻟﺳلطﺔ اﻟتنظيميﺔ مدخﻼت إضافيﺔ ﻟلمحتوى واﻟمنهجيﺔ ﺑما
يناﺳب احتياجات ومراحل إنشاء وتشغيل اﻟمشروع.
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جدول16قالب المراقبة األساسي
ما
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)

أين
(هي المعلمة التي يجب
مراقبتها؟)

متى
(حدد التكرارية  /أو االستمرارية؟)

كيف
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)

من
(هو المسؤول عن
المراقبة؟)

اإلنشاء
جودة اﻟهواء  -اﻟجﺳيمات

حدود اﻟموقع

جودة اﻟهواء  -اﻟعادم

عادم اﻟمرﻛﺑات  /اﻟمعدات

اﻟضوضاء

حدود اﻟموقع وأجهزة االﺳتقﺑال
اﻟحﺳاﺳﺔ

مياه اﻟصرف اﻟصحي

تمت إزاﻟﺔ جميع اﻟمياه اﻟعادمﺔ من
اﻟموقع

اﻟمﻼحظات اﻟمرئيﺔ اﻟيوميﺔ عندما يﻼحظ قدر ﻛﺑير من
األترﺑﺔ (أو عندما تﺳجل شﻛاوى ﺑﺳﺑب األترﺑﺔ ،فإن
ذﻟك قد يتطلب معدات مراقﺑﺔ متخصصﺔ ﻟتقديم اﻟتحليل
اﻟﻛمي.

ﺑصفﺔ يوميﺔ عندما تجرى األنشطﺔ اﻟمثيرة ﻟألترﺑﺔ أو ﺳرعﺔ اﻟرياح > 20
عقدة

EPC

اﻟفحص اﻟﺑصري ﻟألدخنﺔ (من خﻼل اتﺑاع مواصفات
معدات االختﺑار اﻟمﺳتخدمﺔ)

ﺑصفﺔ يوميﺔ

مقاول / EPC
اﻟمقاوﻟون من
اﻟﺑاطن

ﺑصفﺔ أﺳﺑوعيﺔ

EPC

ﺑصفﺔ يوميﺔ

EPC

منهجيﺔ مراقﺑﺔ اﻟضوضاء اﻟقياﺳيﺔ ﻛما هو مﺑين في
مﺳح اﻟمراقﺑﺔ األﺳاﺳي.
يجب تﺳجيل ﺳجل من أحجام اﻟمياه اﻟعادمﺔ وﺑيان
أﺳاﺳي ﻟلمياه اﻟعادمﺔ.

مﻼحظﺔ :ﻟن يتم صرف أي مياه صرف صحي خاصﺔ
ﺑاﻹنشاء ﺑشﻛل مﺑاشر ومن ثم ﻟن يتم أداء أي مراقﺑﺔ
ﻟلجودة.

تمت إزاﻟﺔ جميع اﻟنفايات من
اﻟموقع

ﺳوف يتم تﺳجيل ﺳجل خاص ﺑاﻟنفايات وأحجام وأنواع
تدفقات اﻟنفايات مع إعداد ﺑيانات أﺳاﺳيﺔ خاصﺔ
ﺑاﻟنفايات.

تخزين اﻟنفايات في اﻟموقع

ﻟلتحقق من تخزين اﻟنفايات ﺑاﻟموقع ﺑشﻛل آمن.

إدارة اﻟنفايات

اختﺑار اﻟترﺑﺔ ﻟلتعرف على مدى وجود معادن
ثقيلﺔ وهيدروﻛرﺑونات ﺑها.

في منطقﺔ محددة ملوثﺔ ﺑاﻟمعادن
اﻟثقيلﺔ ﺑعد اﻟمعاﻟجﺔ األوﻟيﺔ

اﻟحاﻟﺔ اﻟﺑيئيﺔ

مناطق اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ اﻟمقترحﺔ
وأﺳاﺳات اﻹنشاء

ﺳياﺳﺔ اﻟتعيين

غير متوفر

ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد

غير متوفر

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

من خﻼل جمع واختﺑار  3عينات من اﻟترﺑﺔ ﻛحد أدنى
من أعلى  20ﺳم فوق ﺳطح اﻟترﺑﺔ .ﻟمراقﺑتها ﻟلتعرف
على إمﻛانيﺔ اشتماﻟها على معادن ثقيلﺔ وفقا ﻟخطﺔ
اﻟمراقﺑﺔ األﺳاﺳيﺔ ﻟتقييم اﻟتأثير اﻟﺑيئي واالجتماعي
اﻟمحدث
اﻟمناطق اﻟمقترحﺔ ﻟوضع اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ مراقﺑﺔ ﺑقاء
ونمو اﻟنﺑاتات .مﺳح مجموعﺔ متنوعﺔ من األنواع اﻟتي
تﻛون مﺳتعمرات .ضمان إعادة اﻟمناطق اﻟتي تم
إخﻼؤها إﻟى حاﻟتها اﻟﺳاﺑقﺔ.
نﺳﺑﺔ اﻟعماﻟﺔ اﻟمحليﺔ إﻟى اﻟعماﻟﺔ اﻟوافدة يضمن تنفيذ
ﺳياﺳﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟشاملﺔ ،ﻛما هو محدد في ﺳياﺳﺔ
اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ واﻟتعيين.
ﻟضمان اتفاق ﺳﻼﺳل اﻟتوريد اﻟرئيﺳيﺔ مع معاهدات
منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ (متضمنﺔ تلك اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟعمل
اﻟقﺳري وعمل األطفال وخﻼف ذﻟك وفقا ﻟمعايير األداء
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ﺑصفﺔ يوميﺔ
ﺑصفﺔ يوميﺔ

مقاول / EPC
اﻟمقاوﻟون من
اﻟﺑاطن
مقاول / EPC
اﻟمقاوﻟون من
اﻟﺑاطن

عقب إزاﻟﺔ اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ في هذه اﻟمنطقﺔ في ﺑدايﺔ اﻹنشاء.

EPC

مع اقتراب اﻛتمال اﻹنشاء

EPC

يوجد تعيين في جميع األوقات

اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ
عن اﻟمشروع
ومقاول EPC

ﺑصفﺔ دوريﺔ (ال توجد فترة زمنيﺔ محددة)

EPC

ما
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)

أين
(هي المعلمة التي يجب
مراقبتها؟)

متى
(حدد التكرارية  /أو االستمرارية؟)

كيف
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)

من
(هو المسؤول عن
المراقبة؟)

اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ).
جهﺔ االتصال اﻟتي يجب اﻹعﻼن
عنها عند مدخل اﻟموقع وفي
اﻟمناطق اﻟخاصﺔ ﺑعمال اﻹنشاء
داخل اﻟموقع وﻛذﻟك في اﻟموقع
اﻹﻟﻛتروني ﻟلشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ عن
اﻟمشروع.

وفقا ﻟخطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ  -تﺳجل اﻟشﻛاوى
وﻛيف تمت متاﺑعتها واتخاذ إجراء ﺑشأنها.

ﻛل مرة ال توجد فيها شﻛاوى

EPC

مراقﺑﺔ اﻟحوادث  /حاالت اﻟطوارئ
التشغيل

ال ينطﺑق

تﺳجل حاالت اﻟطوارئ واﻟحوادث ومتاﺑعتها ومعاﻟجتها

في حاﻟﺔ وقوع حداثﺔ أو حاﻟﺔ طارئﺔ

EPC

انﺑعاثات اﻟمداخن.
SO2, NOx, PM10, CO2, CO,
,O2

ﺳوف يتم تقديم نظام مراقﺑﺔ
االنﺑعاث اﻟمﺳتمر ﻟﻛل مدخنﺔ
ﻟمراقﺑﺔ اﻟغازات اﻟمتصاعدة

جودة اﻟهواء  -االنﺑعاثات اﻟهارﺑﺔ ()VOC

نقاط االتصال واﻟرواﺑط

اﻟضوضاء

حدود اﻟمشروع وأقرب أجهزة
اﺳتقﺑال إﻟيه.

االهتزاز

أجهزة االﺳتقﺑال اﻟحﺳاﺳﺔ

اﻟشﻛاوى

ﺳوف يتم ﺳحب عينات اﻟغاز من اﻟمدخنﺔ وتحليلها
ﺑشﻛل جاف من مرﻛﺑات NOx, CO2, CO, SO2
و  O2ﺳوف يتم قياس اﻟجﺳيمات واﻟﻼإنفاذيﺔ ﺑاﺳتخدام
مﺳﺑار تحليل داخل اﻟموقع يتم ترﻛيﺑه ﺑشﻛل مﺑاشرة في
اﻟمدخنﺔ.
تشتمل اﻟمعلمات األخرى اﻟتي ﺳوف يتم قياﺳها ﺑشﻛل
مﺳتمر على :ﺑخار اﻟماء في اﻟغاز اﻟمتصاعد ﺑاﻟنﺳﺑﺔ
ﻟتحليل اﻟرطوﺑﺔ ومقياس معدل رطوﺑﺔ اﻟغاز اﻟمتصاعد
ودرجﺔ حرارة اﻟغاز اﻟمتصاعد وضغطه.
ﺳوف يتم ﺳحب اﻟعينات من مﺳﺑار ﺳحب اﻟعينات
اﻟمثﺑت ﺑاﻟمدخنﺔ ﺑدرع نظام مراقﺑﺔ االنﺑعاث اﻟمﺳتمر
ﺑاﺳتخدام مضخﺔ عينات.

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

اﻟمﻼحظات اﻟعامﺔ (مثل حاﺳﺔ اﻟشم) اتﺑاع طريقﺔ وﻛاﻟﺔ
حمايﺔ اﻟﺑيئﺔ ( )EPAاﻟحديثﺔ.
ﻟمدة  5دقائق ﺑﻛل جهاز اﺳتقﺑال خﻼل فترات اﻟنهار
واﻟليل.
إذا طلب ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟشﻛاوى ،ويتوﻟى عداد االهتزاز
اﻟتﺳجيل ﻟمدة  72ﺳاعﺔ مع اﻹشارة إﻟى أفضل اﻟمﺑادئ
اﻟتوجيهيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻼهتزاز
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اﻟمراقﺑﺔ اﻟمﺳتمرة وإصدار اﻟتقرير ﻛل عامين

عند اﻟتجهيز ﻟدخول اﻟخدمﺔ وطوال مرحلﺔ اﻟتشغيل
ﺳوف يتم إصدار تقارير حول انﺑعاثات اﻟمداخن ﻛل عامين إﻟى اﻟجهﺔ
اﻟتنظيميﺔ .يجب أن تشتمل اﻟتقارير على متوﺳط قيم االنﺑعاثات اﻟشهريﺔ ﻛحد
أدنى ﻟﻛل معلمﺔ إﻟى جانب اﻟحد األقصى واﻟحد األدنى من االنﺑعاثات .ﺑاﻹضافﺔ
إﻟى ذﻟك ،يجب تضمين اﻟﺑيانات اﻟمتعلقﺔ ﺑتحميل اﻟمحطﺔ واﺳتهﻼك اﻟوقود
ومؤشرات األداء األخرى وتقنيات االنحﺳار في اﻟتقرير وذﻟك ﻟضمان اﻟتشغيل
األمثل ﻟلمنشأة واﻟتأﻛد من أداء اﻟمحطﺔ ﺑشﻛل مميز على اﻟمدى اﻟﺑعيد
وﺑاﺳتمرار.
ﺑصفﺔ ﺳنويﺔ ،ويجب إعداد تقرير ﻟلجهﺔ اﻟتنظيميﺔ وتقديمه إﻟى جهات اﻹقراض
إذا طُلب ذﻟك .يجب أن يشتمل اﻟتقرير اﻟﺳنوي على تقارير منتصف اﻟعام في
محلق ﻛما يجب تقييم أداء اﻟمنشأة عاما ﺑعد آخر.

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

O&M

ﺑصفﺔ شهريﺔ

O&M

على حﺳب اﻟحاجﺔ

O&M

أين
(هي المعلمة التي يجب
مراقبتها؟)

ما
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)

جودة اﻟمياه اﻟجوفيﺔ

مياه اﻟصرف  -اﻟمعلمات اﻟمراد تحليلها في
اﻟموقع  -درجﺔ اﻟحرارة ،اﻟرقم اﻟهيدروجيني،
اﻟموصليﺔ ،إجماﻟي اﻟمواد اﻟمذاﺑﺔ ،األﻛﺳجين
اﻟمذاب
مياه اﻟصرف  -اﻟمعلمات اﻟمراد تحليلها خارج
اﻟموقع (أي ﺑمختﺑر معتمد)  -مﺳتوى اﻟحاجﺔ
اﻟﻛيميائيﺔ اﻟحيويﺔ ﻟألﻛﺳجين 5ومﺳتوى
اﻟحاجﺔ اﻟﻛيميائيﺔ ﻟألﻛﺳجين واﻟمواد اﻟصلﺑﺔ
اﻟعاﻟقﺔ واﻟعناصر اﻟغذائيﺔ واﻟزيت واﻟشحم
مياه اﻟصرف  -اﻟمعلمات اﻟمراد تحليلها خارج
اﻟموقع (أي ﺑمختﺑر معتمد)  -اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ
(اﻟﻛادميوم واﻟﻛروم واﻟنحاس واﻟرصاص
واﻟنيﻛل)

اﻟمياه اﻟجوفيﺔ من آﺑار اﻟمشروع

متى
(حدد التكرارية  /أو االستمرارية؟)

كيف
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)
ﺳيتم ﺳحب عينات اﻟمياه من اآلﺑار ﺑعد ضخها ثم
إرﺳاﻟها إﻟى مختﺑر اﻟموقع ﻟتحليل اﻟرقم اﻟهيدروجيني
إجماﻟي اﻟمواد اﻟمذاﺑﺔ واﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟعاﻟقﺔ واﻟزيوت
واﻟشحوم واﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟنفطيﺔ اﻟﻛليﺔ
واﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟعطريﺔ متعددة اﻟحلقات.
ﺳيتم ﺳحب عينات اﻟمياه من اآلﺑار ﺑعد ضخها ثم
إرﺳاﻟها إﻟى مختﺑر مﺳتقل ﻟتحليل اﻟرقم اﻟهيدروجيني
إجماﻟي اﻟمواد اﻟمذاﺑﺔ واﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟعاﻟقﺔ واﻟزيوت
واﻟشحوم واﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟنفطيﺔ اﻟﻛليﺔ
واﻟهيدروﻛرﺑونات اﻟعطريﺔ متعددة اﻟحلقات واﻟمعادن
اﻟثقيلﺔ.

ﺑصفﺔ أﺳﺑوعيﺔ

ﺑصفﺔ فصليﺔ

من
(هو المسؤول عن
المراقبة؟)

O&M

O&M

اﻟمنهجيﺔ اﻟقياﺳيﺔ اﻟمﺳتخدمﺔ ﺑاﻟموقع (اتﺑاع مواصفات
معدات االختﺑار اﻟمﺳتخدمﺔ) ﻟتقييم مدى االمتثال
ﻟلمعايير األردنيﺔ اﻟخاصﺔ ﺑإعادة اﺳتخدام اﻟمياه ﻟلري.

ﺑصفﺔ مﺳتمرة

O&M

تصرف من معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ

تحليل اﻟعينات خارج اﻟموقع ﺑعد تطﺑيق منهجيﺔ مختﺑر
معتمد ﻟتقييم مدى االمتثال ﻟلمعايير األردنيﺔ اﻟخاصﺔ
ﺑإعادة اﺳتخدام اﻟمياه ﻟلري.

ﺑصفﺔ شهريﺔ

O&M

تصرف من معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ

تحليل اﻟعينات خارج اﻟموقع ﺑعد تطﺑيق منهجيﺔ مختﺑر
معتمد ﻟتقييم مدى االمتثال ﻟلمعايير األردنيﺔ اﻟخاصﺔ
ﺑإعادة اﺳتخدام اﻟمياه ﻟلري.

ﺑصفﺔ شهريﺔ

O&M

مياه اﻟعواصف

ﺑعد اﻟمعاﻟجﺔ في أجهزة عزل
اﻟزيت عن اﻟشحم وقﺑل اﻟتخلص
منها في اﻟوادي.

اﻟمنهجيﺔ اﻟقياﺳيﺔ اﻟمﺳتخدمﺔ ﺑاﻟموقع (اتﺑاع موصفات
معدات االختﺑار اﻟمﺳتخدمﺔ)
تحليل اﻟعينات خارج اﻟموقع ﺑعد تطﺑيق منهجيﺔ مختﺑر
معتمد – ﻟتعيين مﺳتوى اﻟحاجﺔ اﻟﻛيميائيﺔ اﻟحيويﺔ
ﻟألﻛﺳجين 5ومﺳتوى اﻟحاجﺔ اﻟﻛيميائيﺔ ﻟألﻛﺳجين
واﻟمواد اﻟصلﺑﺔ اﻟعاﻟقﺔ واﻟعناصر اﻟغذائيﺔ واﻟزيت
واﻟشحم واﻟمعادن اﻟثقيلﺔ
ﻟتقييم مدى االمتثال ﻟلمعايير األردنيﺔ ﻟتصريف اﻟمياه في
اﻟهيئات اﻟمائيﺔ (اﻟوادي)

ﺑصفﺔ دوريﺔ أثناء هطول األمطار

O&M

إدارة اﻟنفايات

-

ﺳجل اﻟنفايات

في ﻛل مرة تؤخذ هذه اﻟنفايات ﺑعيدا عن اﻟموقع أو يعاد تدويرها ﺑاﻟموقع

شرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ /
اﻟمقاوﻟون من
اﻟﺑاطن

اﻟحاﻟﺔ اﻟﺑيئيﺔ

مناطق زراعﺔ اﻟنﺑاتات اﻟجديدة

مراقﺑﺔ ﺑقاء ونمو اﻟنﺑاتات .مﺳح مجموعﺔ متنوعﺔ من
األنواع اﻟتي تﻛون مﺳتعمرات.

ﺑصفﺔ شهريﺔ

O&M

تصرف من معاﻟجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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ما
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)
ﺳياﺳﺔ اﻟتعيين

أين
(هي المعلمة التي يجب
مراقبتها؟)
ال ينطﺑق

متى
(حدد التكرارية  /أو االستمرارية؟)

كيف
(هي المعلمة التي يجب مراقبتها؟)
نﺳﺑﺔ اﻟعماﻟﺔ اﻟمحليﺔ إﻟى اﻟعماﻟﺔ اﻟوافدة
ﻟضمان اتفاق ﺳﻼﺳل اﻟتوريد اﻟرئيﺳيﺔ مع معاهدات
منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ (متضمنﺔ تلك اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟعمل
اﻟقﺳري وعمل األطفال وخﻼف ذﻟك وفقا ﻟمعايير األداء
اﻟخاصﺔ ﺑمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ).

ﺳلﺳلﺔ اﻟتوريد

غير متوفر

اﻟشﻛاوى

جهﺔ االتصال اﻟتي يجب اﻹعﻼن
عنها عند مدخل اﻟموقع وفي
اﻟمناطق اﻟخاصﺔ ﺑعمال اﻹنشاء
داخل اﻟموقع

وفقا ﻟخطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ  -تﺳجل اﻟشﻛاوى
وﻛيف تمت متاﺑعتها واتخاذ إجراء ﺑشأنها.

مراقﺑﺔ اﻟحوادث  /حاالت اﻟطوارئ

ال ينطﺑق

تﺳجل حاالت اﻟطوارئ واﻟحوادث ومتاﺑعتها ومعاﻟجتها

يوجد تعيين في جميع األوقات
ﺑصفﺔ دوريﺔ (ال توجد فترة زمنيﺔ محددة)

ﻛل مرة ال توجد فيها شﻛاوى

من
(هو المسؤول عن
المراقبة؟)
O&M
O&M

O&M

في حاﻟﺔ وقوع حداثﺔ أو حاﻟﺔ طارئﺔ
O&M

اإلشراف (خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل)

اﻟتوثيق  -عمليات اﻟتدقيق اﻟﺑيئيﺔ اﻟمﺳتقلﺔ

ﻟلمشروع ﺑاﻟﻛامل

ﺳوف يقوم اﻟمدققون ﺑمراجعﺔ اﻟمﺳتندات اﻟﺑيئيﺔ اﻟمحتفظ
ﺑها ﺑاﻟمحطﺔ ،ﻛما ﺳيتحققون من تنفيذ اﻹجراءات اﻟﺑيئﺔ
اﻟمﺑينﺔ في خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ وتطﺑيق تداﺑير
اﻟمراقﺑﺔ وتداﺑير اﻟحد من اآلثار اﻟمذﻛورة في تقييم
اﻟتأثير اﻟﺑيئي واالجتماعي اﻟمحدث مشتمﻼ على نتائج
اﻟمراقﺑﺔ.

ﻛل ثﻼثﺔ أشهر (في مرحلﺔ اﻹنشاء)
ﺑصفﺔ ﺳنويﺔ (في مرحلﺔ اﻟتشغيل)

عمليات اﻟتدقيق اﻟﺑيئيﺔ اﻟمﺳتقلﺔ  --تفتيش
اﻟموقع

ﻟلمشروع ﺑاﻟﻛامل

ﺳوف يزور اﻟمدققون اﻟمحطﺔ ﻟضمان تطﺑيق
اﻹجراءات اﻟﺑيئيﺔ ﺑشﻛل مﻼئم.

ﻛل ثﻼثﺔ أشهر (في مرحلﺔ اﻹنشاء)
ﺑصفﺔ ﺳنويﺔ (في مرحلﺔ اﻟتشغيل)

مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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مقاول EPC
(مرحلﺔ اﻹنشاء)
وشرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ (مرحلﺔ
اﻟتشغيل)
مقاول EPC
(مرحلﺔ اﻹنشاء)
وشرﻛﺔ اﻟتشغيل
واﻟصيانﺔ (مرحلﺔ
اﻟتشغيل)

