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أدريان ريزا (مدير  -تطوير األيمال)
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)Al Zarqa Power Plant for Energy Generation (P.S.C
شرﻛﺔ محطﺔ اﻟزرقاء ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ (م .خ .م)
شرﻛﺔ اﻟﺳمرا  IIIﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ()SEPCO III
شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ()CEGCO
فايف ﻛاﺑﯿﺘاﻟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺸارات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻹداريﺔ (فايف ﻛاﺑيتاﻟز)
دﺑي  -اﻹمارات اﻟعرﺑيﺔ اﻟمتحدة
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ي ّمان  -األردن
ﻛين ويد  -مدير اﻟتخطيط اﻟﺑيئي
اﻟﺑريد اﻹﻟﻛترونيKen.wade@5capitals-group.com :
ماﻛس ﺑرو  -مﺳتشار أول
اﻟﺑريد اﻹﻟﻛترونيmax.burrow@5capitals-group.com :
إﺑراهيم مصري  -مﺳتشار أول

تعتزم شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور إنشاء محطﺔ تورﺑين غازي تجديدة ذات دورة مرﻛﺑﺔ ﻟتوﻟيد  485ميتجا واط (صافي) من اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ؛ وتُعرف هذه
اﻟمحطﺔ ﺑاﺳم "مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" ضمن األرض اﻟمملوﻛﺔ حاﻟيا ﻟمحطﺔ اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ ( )HTPSواﻟتي تقع في اﻟزرقاء ،األردن.
الحاجة للتطوير والسياق
أنشئت محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ فيما ﺑين يامي  1973و 1984ووفرت صافي قدرة مرﻛﺑﺔ  321ميتجا واط من اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ .ﻛانت
اﻟمحطﺔ تعمل ﺑزيت اﻟوقود اﻟثقيل ( ،)HFOمع تخصيص  675,749طنا ﺳنويا.
من اﻟمعلوم أن اﻟمنشأة ﻛانت تعمل ﺑﻛفاءة  %28وتوقفت ين اﻟعمل في ﻛانون االول من  ،2015ومنذ ذك اﻟحين فإن وقف تشغيلها معلق ﺑموتجب
يقد منفصل أويز ﺑه ماﻟك محطﺔ  ،HTPSشرﻛﺔ  .CEGCOيُعزى اﻟﺳﺑب اﻟمنطقي ﻟمشروع "أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء" إﻟى إغﻼق محطﺔ اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ واﻟزيادة اﻟمﺳتمرة في اﻟطلب يلى اﻟﻛهرﺑاء في األردن .يﻼوة يلى ذﻟك ،يتماشى اﻟمشروع مع اﺳتراتيتجيﺔ اﻟطاقﺔ في األردن واﻟتي
ترﻛز يلى:
ّ
"...إنشاء نظام طاقﺔ حديث وموثوق ،اﺳتنادا إﻟى محطات طاقﺔ مرﻛزيﺔ ﻛﺑيرة ،وشﺑﻛات موثوقﺔ ياﻟيﺔ اﻟفوﻟطيﺔ ،وإدخال اﻟﻛهرﺑاء إﻟى ﻛل
اﻟمناطق اﻟريفيﺔ واﻟتراﺑط مع اﻟﺑلدان اﻟمتجاورة"...

أﺑرم مشروع "أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" يقد إيتجار أرض مضمون مع شرﻛﺔ ( CEGCOماﻟك
محطﺔ  .)HTPSوﺳيتم تشغيل اﻟمشروع اﻟمقترح وصيانته من قﺑل شرﻛﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمرﻛزيﺔ ( )CEGCOيلى أن يتم توريد اﻟطاقﺔ
اﻟناتتجﺔ إﻟى شرﻛﺔ اﻟﻛهرﺑاء اﻟوطنيﺔ األردنيﺔ ( )NEPCOﺑموتجب اتفاقيﺔ ﻟشراء اﻟطاقﺔ مدتها  25ياما.
هدف المشروع
ﺑاختصار ،هدف اﻟمشروع هو توفير مصدر طاقﺔ أنظف ﺑﻛثير من محطﺔ  HTPSاﻟﺳاﺑقﺔ وﻛفاءة تشغيليﺔ محﺳ ّنﺔ ﺑدرتجﺔ أﻛﺑر (تُقدر ﺑنحو:
 ،49.6% - LHVصافي اﻟقدرة اﻟمرﻛﺑﺔ ،واﻟتشغيل ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي) ،وﻛثافﺔ ﻛرﺑونيﺔ أقل ﺑﻛثير مقارنﺔ ﺑمحطﺔ  HTPS HFOاﻟﺳاﺑقﺔ .وﺑشﻛل
أيم ،تتيح مرونﺔ اﻟتشغيل اﻟتي يقدمها مشروع  - CCGTنظرا ﻟموثوقيﺔ تشغيل اﻟمحطﺔ ﺑحمل أﺳاﺳي وﺳريﺔ االﺳتتجاﺑﺔ ﺑشﻛل مناﺳب ﻟلقدرة
اﻟقصوى  -اﺳتيعاب اﻟنمو في توﻟيد مصادر طاقﺔ متتجددة متقطعﺔ (مثل اﻟطاقﺔ اﻟشمﺳيﺔ واﻟرياح).
يﻼوة يلى ذﻟك ،يتفق تصميم اﻟمشروع مع اﻟتوتجيه األوروﺑي ﺑشأن أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ ﻟمحطات االحتراق اﻟﻛﺑيرة (مثل محطﺔ ،)CCGT
ﺑما في ذﻟك االمتثال ﻟحدود االنﺑعاثات ﻛما هي مﺑيّنﺔ في توتجيه اﻟمفوضيﺔ األورﺑيﺔ ﺑشأن االنﺑعاثات اﻟصناييﺔ ( /IED) (2010/75االتحاد
األوروﺑي .ويُناقش ذﻟك أيضا في اﻟقﺳم .1.3
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 1.1حالة الموقع والمنطقة المحلية
من اﻟمقرر إنشاء مشروع "أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء" اﻟمقترح يلى قطعﺔ أرض شاغرة مﺳاحتها
 149,992م 2؛ قريﺑﺔ من محطﺔ  HTPSاﻟحاﻟيﺔ اﻟمتوقفﺔ ين اﻟعمل .وال تقتصر فائدة اﻟمشروع يلى ﻛونه منشأة تجديدة نائيﺔ وموقعا معترفا ﺑه
ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ فحﺳب؛ وإنما يﺳتفيد اﻟمشروع من اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ اﻟشاملﺔ اﻟتي ﺳﺑق ترﻛيﺑها ﻛتجزء من محطﺔ  - HTPSاألهم من ذﻟك -ﺑنيﺔ نقل
وتصريف اﻟطاقﺔ .يتم فصل اﻟمشروع من اﻟناحيﺔ اﻟفعليﺔ واﻟوظيفيﺔ ين محطﺔ  HTPSويتم تشغيله ﺑصورة مﺳتقلﺔ تماما.
الشكل  1-1منطقة المشروع :إقليمية

مصدر اﻟصورة اﻟملتقطﺔ ﺑاﻟقمر اﻟصناييGoogle Earth :
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الشكل 2-1موقع مشروع "أكوا باور إلنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء" باللون األرجواني (حدود محطة HTPS
باللون األصفر)

مصدر اﻟصورة اﻟملتقطﺔ ﺑاﻟقمر اﻟصناييGoogle Earth :

رغم أن تجزء صغير من موقع اﻟمشروع ﺳﺑق اﺳتخدامه ﻟتخزين اﻟخردة مؤقتا في محطﺔ HTPS HFO؛ فهذه اﻟخردة تم إزاﻟتها في آذار 2016
وﺑيعها ﻟتتجار خردة محليين .حددت دراﺳات اﻟترﺑﺔ األﺳاﺳيﺔ اﻟﻼحقﺔ ﺑعض اﻟترﻛيزات اﻟطفيفﺔ ﻟلملوثات اﻟمعدنيﺔ اﻟثقيلﺔ في اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ في
منطقﺔ ُمتج ّمع توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟمقترح .وﻛتجزء من األيمال اﻟتحضيريﺔ ﻟلمشروع ،فمن اﻟمقرر أن تقوم شرﻛﺔ  CEGCOحاﻟيا ﺑاﺳتصﻼح (إزاﻟﺔ)
مرخص
هذه اﻟمﺳاحﺔ من اﻟترﺑﺔ ،في انتظار ايتماد اﻟتصريح من وزارة اﻟﺑيئﺔ؛ حيث يتم اﻟتخلص من هذه اﻟمﺳاحﺔ في موقع مقلب نفايات خطرة ّ
(ﺑاﺳتخدام آﻟيات مﻛافحﺔ تلوث مناﺳﺑﺔ) ﺑتنظيم من وزارة اﻟﺑيئﺔ.
تﻛون ﻛميﺔ صغيرة من
خﻼل يام  ،2012تﺑين أن اﻟتﺳريﺑات اﻟزيتيﺔ اﻟﺳاﺑقﺔ من أناﺑيب تصريف اﻟغﻼيات في محطﺔ  HTPS HFOأدت إﻟى ّ
ملوثات اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ .وقد توصل فحص شامل أتجرته شرﻛﺔ  CEGCOفي  2014/15إﻟى معرفﺔ مصدر وحتجم اﻟملوثات اﻟتي ﻛانت موتجودة
في طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ اﻟضحلﺔ وأظهر اﻟفحص يدم ترحيل اﻟملوثات خارج اﻟموقع .وتم االنتهاء من معاﻟتجﺔ اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ في أوائل  2016وتم
ي مﺳتقل.
اﻟتحقق من ذﻟك من خﻼل تحليل مختﺑر ّ
ﺳيتم إنشاء اﻟمشروع في منطقﺔ صناييﺔ ﺑصورة غاﻟﺑﺔ في اﻟزرقاء إﻟى اﻟشمال من اﻟمدينﺔ .وتحوي اﻟمنطقﺔ أيضا صنايات أخرى مثل اﻟمصفاة
اﻟوحيدة ﻟتﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات في األردن ومعمل تصنيع اﻟصلب ومحطﺔ ﻛﺑيرة ﻟمعاﻟتجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ .تقع محطﺔ اﻟﺳمرا ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ
يلى مﺳافﺔ  3ﻛم إﻟى اﻟشمال ويمﻛنها توﻟيد طاقﺔ قدرتها  1,031ميتجا واط.
وقد أحرزت اﻟﺑنيﺔ اﻟتحتيﺔ اﻟمحليﺔ واﻟتطورات األخرى حول موقع اﻟمشروع اﻟمقترح تقدما ﻛﺑيرا منذ إنشاء مصفاة تﻛرير اﻟﺑترﻛيماويات ومحطﺔ
 HTPS HFOفي اﻟﺳﺑعينات من اﻟقرن اﻟعشرين .وقد أدى ذﻟك إﻟى قرب مﻛان اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟموقع .ويلى وتجه
اﻟخصوص ،توتجد وحدات ﺳﻛنيﺔ ﺑاﻟقرب من شمال موقع اﻟمشروع اﻟمقترح (قريﺔ اﻟهاشميﺔ) وﻛذﻟك ﺳﻛن ﻟعمال شرﻛﺔ  CEGCOيلى مقرﺑﺔ
نﺳﺑيﺔ من اﻟتجنوب داخل أرض محطﺔ .HTPS

 1.2تصميم المشروع
يتﻛون اﻟمشروع من مرﺑع طاقﺔ واحدة ( )1يضم اﻟوحدات اﻟتاﻟيﺔ:
ثﻼثﺔ ( )3موﻟدات ﻟلتورﺑينات اﻟغازيﺔ (.)GTG
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تورﺑينات غازيﺔ موصلﺔ ﺑوقود االحتراق مﺑاشرة ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ ين طريق اﻟتورﺑين واﻟموﻟد اﻟمرﻛﺑين داخليا.
o

واﻟمتجهزين ﺑعدد من حراقات مخفضﺔ ألﻛاﺳيد اﻟنيتروتجين؛

o

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

o

متجهز ﺑنظام رصد مﺳتمر ﻟﻼنﺑعاثات (.)CEMS

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

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

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

o

ويتجهز ﺑمدخنﺔ رئيﺳيﺔ وأنظمﺔ مراقﺑﺔ االنﺑعاثات اﻟمﺳتمرة ﻟمراقﺑﺔ انﺑعاثات اﻟهواء؛

موﻟد تورﺑينات ﺑخاريﺔ ( )STGواحد.

يﺳتخدم اﻟتورﺑين اﻟﺑخاري اﻟﺑخار من موﻟد ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ﻟتوﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ﺑدورة متﻛاملﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى تورﺑينات غازيﺔ،
وﺑاﻟتاﻟي زيادة ﻛفاءة اﻟمحطﺔ.
ﺳيﻛون اﻟوقود اﻟرئيﺳي اﻟمﺳتخدم في اﻟمشروع هو اﻟغاز اﻟطﺑيعي .وفي حال يدم توافر اﻟغاز اﻟطﺑيعي (أو في حاﻟﺔ اﻟطوارئ) ﺳيتم اﺳتخدام زيت
اﻟتقطير اﻟخفيف ( )LDOﻛوقود ﺑديل ﻟمدة ال تزيد ين  40يوما من ﻛل يام ( 960ﺳايﺔ) وال تزيد ين  7أيام متتاﻟيﺔ وفقا التفاقيﺔ شراء اﻟطاقﺔ.
في حين أن اﻟمواصفات اﻟمحددة في اتفاق  PPAتنص يلى إمداد وقود  LDOﺑمقدار  ٪1.2من يلميات اﻟتشغيل ﺑوقود  LDOواﻟﻛﺑريت ﻟمدة
تصل إﻟى  40يوما ،فإن ﺳيناريو تتجاوز  500ﺳايﺔ من اﺳتخدام وقود  LDOﺳنويا (حد االﺳتخدام اﻟذي تتطلﺑه توتجيهات مؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل/اﻟﺑنك
اﻟدوﻟي هو < %1من وقود  LDOواﻟﻛﺑريت) ﺑعيد االحتمال تجدا .تتجدر اﻹشارة إﻟى ّ
أن مقدار وقود  LDOاﻟذي يوفره اﻟمورد حاﻟيا يتراوح ﺑين
 %0.2-0.3من اﻟﻛﺑريت .في حال تتجاوز اﺳتخدام وقود  LDO 500ﺳايﺔ أو تم تلقي  %LDO >0.9من اﻟﻛﺑريت ،يتم إخطار اﻟمقرضين.
وهذا يمثل مخاطر منخفضﺔ االحتمال ذات آثار ﺳلﺑيﺔ ضئيلﺔ وقصيرة اﻟمدى.
ﺳيتم تزويد محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ ﺑﺳت ( )6مداخن ،واحدة ﻟﻛل موﻟد  GTG (3موﻟدات) وواحدة ﻟﻛل موﻟد HRSG (3
موﻟدات) .ويﺑلغ االرتفاع اﻟمقترح ﻟمدخنﺔ موﻟد  HRSG 60مترا ﺑينما يﺑلغ ارتفاع اﻟمدخنﺔ اﻟتجانﺑيﺔ  45مترا ﺑناء يلى توصيﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻟمصنعﺔ
ﺑما يتماشى مع نوع اﻟوقود اﻟمﺳتخدم .وتتضمن ﻛل مدخنﺔ نظام رصد مﺳتمر ﻟﻼنﺑعاثات ( )CEMSﻟرصد االنﺑعاثات في اﻟهواء.
ﺳيتم اﺳتخدام مﻛثفات مﺑردة ﺑاﻟهواء اﻟتجاف ( )ACCﻟتﻛثيف اﻟﺑخار من موﻟد  STGمما ينتج ينه تقليل طلب اﻟمشروع يلى اﻟمياه اﻟخام إﻟى حد
ﻛﺑير .وتعمل مﻛثفات  ACCيلى أﺳاس اﻟتﺑريد اﻟمﺑاشر ﺑاﻟهواء فقط وال ينتج ينها فقدان اﻟمياه ﺑﺳﺑب اﻟتﺑخر أو االنتجراف.
الشكل  3-1رسم توضيحي لمحطة  CCGTنموذجية
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اللوحة  1-1أمثلة محطات توربينات غاز ذات دورة مركبة (مالحظة :غير مشروع "أكوا باور إلنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة
في الزرقاء")

اللوحة  2-1أمثلة محطات توربينات غاز ذات دورة مركبة (مالحظة :غير مشروع "أكوا باور إلنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة
في الزرقاء")
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حقوق اﻟصورWSP|PB :

يُظهر اﻟمخطط اﻟتاﻟي تدّفق محطﺔ  CCGTحيث تعمل في دورة مرﻛﺑﺔ ﺑاﺳتخدام وقود اﻟغاز اﻟطﺑيعي مع اﻟتﺑريد ﺑمﻛثف .ACC
الشكل  4-1تدفق نموذجي لمحطة CCGT

اﻟمصدر :مرﻛز اﻟطاقﺔ في ريﻛﺳهام
()http://www.wrexham-power.com/wrexham-energy-centre-eng.html
من اﻟمقرر اﺳتخراج مياه خام من ثﻼثﺔ آﺑار تجديدة تُحفر في مواقع قريﺑﺔ من اآلﺑار اﻟﺳاﺑقﺔ اﻟتي ﻛانت تُﺳتخدم الﺳتخراج مياه ﻟمحطﺔ ( HTPSتم
تغطيﺔ آﺑار  HTPSاﻟﺳاﺑقﺔ) .تُحفر اآلﺑار اﻟثﻼثﺔ اﻟتجديدة يلى يُمق  95م و 110م و 220م إﻟى طﺑقﺔ اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ ذاتها اﻟتي ﻛانت تﺳتخدمها
محطﺔ  .HTPSمنُحت اآلﺑار اﻟتجديدة تراخيص من ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ ،الﺳتخراج اﻟمياه دون قيود.
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ﺳتتوﻟى ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ ( )WAJتوفير مياه اﻟشرب ﺑموتجب اتفاقيﺔ توفير اﻟمياه .وﺳيتم توصيل اﻟمياه يﺑر خط مياه تجديد ﺳتقوم ﺑإنشائه
 .WAJوﺳيتم اﺳتخدام اﻟمياه اﻟتي توفرها  WAJألغراض اﻟشرب في األﺳاس وﻟﻛنها ﺳتﻛون مرنﺔ ﺑحيث يمﻛن اﺳتخدامها في يمليات اﻟمحطﺔ
إذا اقتضى األمر وإذا ﻛان ذﻟك ضمن اتفاقيﺔ توفير اﻟمياه .وتتضمن اتفاقيﺔ توفير اﻟمياه اﻟتزويد ﺑاﻟمياه ﺑمعدل  2,450م/3األﺳﺑوع.
ﻟن تقوم اﻟمحطﺔ ﺑتصريف تدفقات مياه يادمﺔ معاﻟتجﺔ أو غير معاﻟتجﺔ خارج اﻟموقع .فتجميع تدفقات اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟمعاﻟتجﺔ إما أن تتم إيادة
اﺳتخدامها أو اﺳتعماﻟها ﻟلري أو تﺑخيرها .تُوتجه مياه األمطار إﻟى اﻟوادي اﻟمتجاور يقب اﻟمعاﻟتجﺔ في إحدى مصائد اﻟشوائب واﻟشحوم .اﻟتصريف
اﻟوحيد اﻟمﺑاشر دون معاﻟتجﺔ يﻛون ﻟمياه اﻟصرف اﻟصحي واﻟمنزﻟي اﻟتي يتم رﺑطها ﺑخط اﻟصرف اﻟصحي اﻟرئيﺳي ﻟتتم معاﻟتجتها في محطﺔ اﻟﺳمرا
ﻟمعاﻟتجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟتي تشغلها اﻟﺑلديﺔ.
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شكل 1ـ 5تصميم المشروع ـ عام (المشروع باللون األزرق ،المناطق اإلنشائية باللون األخضر)
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المرافق المرتبطة
خط أناﺑيب إمداد وقود اﻟغاز اﻟطﺑيعي
تقوم شرﻛﺔ  NEPCOﺑإمداد اﻟغاز اﻟطﺑيعي يﺑر وصلﺔ تجديدة ﻟخط أناﺑيب اﻟغاز تحت ﺳطح األرض (خط قطره  12ﺑوصﺔ يلى يُمق  1إﻟى 2
م تحت ﺳطح األرض) مرتﺑطﺔ ﺑخط أناﺑيب اﻟغاز اﻟرئيﺳي ﺑاألردن اﻟذي يقع يلى ﺑعد  600م تقريﺑا إﻟى اﻟتجنوب اﻟشرقي من حدود اﻟمشروع.
رغم أن اﻟتوافق ثاﺑت وملزم تماما ،يتم إنشاء اﻟتصاميم اﻟحاﻟيﺔ ﻟخطوط أناﺑيب اﻟغاز تحت اﻟﺳطحيﺔ يﺑر أرض ذات ملﻛيﺔ يامﺔ وخاصﺔ .األرض
اﻟخاصﺔ اﻟواقعﺔ ﺑاﻟقرب من خط أناﺑيب اﻟغاز اﻟرئيﺳي اﻟحاﻟي هي أرض ﺑور مفتوحﺔ غير مﺳتغلﺔ ﺑشﻛل واضح .يقع خط األناﺑيب ﻛذﻟك داخل
وادي (أرض يامﺔ) ،قﺑل اﻟدخول إﻟى موقع اﻟمشروع .تؤﻛد دراﺳات يﺳيرة أتجريت يلى هذه األرض يدم وتجود اﺳتخدامات محددة ﻟألرض قد
تؤدي إﻟى اﻟفصل أو اﻟنزوح االقتصادي و/أو اﻟمادي .أﻛدت ذﻟك أيضا شرﻛﺔ .NEPCO
تقوم شرﻛﺔ "أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء" ﺑديم ورصد اﻟعمليﺔ اﻟتي تقوم ﺑها شرﻛﺔ  NEPCOﻟضمان االتﺳاق مع معيار  PS5ﻟدى مؤﺳﺳﺔ IFC
ومعيار  PR5ﻟدى ﺑنك ( EBRDاﻟلذين يرتﺑطان "ﺑحيازة األرض وإيادة اﻟتوطين اﻟقﺳري") يند تنفيذ حق ارتفاق اﻟمرور ،ﺑما في ذﻟك أي
اﺳتحقاقات تعويضيﺔ متعلقﺔ ﺑاضطراﺑات اﻹنشاء اﻟمؤقتﺔ واﻟصيانﺔ في اﻟمﺳتقﺑل .يتفق معيار  PS5و PR5يموما مع قانون اﻟحيازة األردني،
واﻟذي يتضمن آﻟيات ﻟلتشاور مع مﻼك األراضي اﻟمتأثرين وﻛذﻟك آﻟيات تظلّم (من ﺑين اﻟمﺑادئ األخرى اﻟمماثلﺔ) .يﻼوة يلى ذﻟك ،تضمن شرﻛﺔ
"أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء" وصول مﻼك األراضي اﻟمتأثرين إﻟى آﻟيﺔ اﻟتظلم اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع وإدراتجهم في اﻟمشاورات اﻟتجاريﺔ وفقا ﻟخطﺔ .SEP
الشكل  6-1مهماز خط أنابيب  NEPCOالمتجه إلى مشروع "أكوا باور إلنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء" (تحديد
المسار باللون األصفر)

مصدر اﻟصورة اﻟملتقطﺔ ﺑاﻟقمر اﻟصناييGoogle Earth :
خط أناﺑيب إمداد وقود LDO
يتم توصيل اﻟوقود االحتياطي ( )LDOيﺑر خط أناﺑيب زيت اﻟوقود اﻟحاﻟي من مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمتجاورة .يﺑلغ إتجماﻟي طول خط االناﺑيب
 1,700م تقريﺑا وقطره  6ﺑوصات .يﻛون خط االناﺑيب فوق ﺳطح األرض أثناء وتجوده ضمن حدود اﻟمشروع اﻟمقترح ومصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات.
ويﻛون تجزء من خط االناﺑيب يﺑلغ  50م تقريﺑا تحت ﺳطح األرض أي أﺳفل اﻟطريق اﻟمؤدي إﻟى غرب موقع اﻟمشروع اﻟمقترح .وﺑاﻟتاﻟي ،فلن
ينتج ين إمداد وقود  LDOأي تجوانب ﺑيئيﺔ أو اتجتماييﺔ إضافيﺔ.
إمداد اﻟمياه
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تر ّﻛب ﺳلطﺔ اﻟمياه األردنيﺔ ( )WAJخط أناﺑيب مياه تجديد من اﻟخط اﻟرئيﺳي اﻟمحلي .ومن اﻟمقرر أن يمر من أﺳفل اﻟطرق اﻟموتجودة حاﻟيا .وﻟذا
فقد تطلب ﺳلطﺔ اﻟمياه حق ارتفاق اﻟمرور من ﺳلطﺔ اﻟطرق ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء وﻛذﻟك ﻟلصيانﺔ إذا ﻟزم األمر .رغم أن حيازة األرض غير مطلوﺑﺔ
ﻟذﻟك ،فثمﺔ احتمال ﻟحدوث انقطاع مؤقت ﻟحرﻛﺔ اﻟمرور خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء .تعمل شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور يلى وضع خطﺔ ﻹدارة اﻟمرور ،من
اﻟمقرر أن تمتد ﻟتشمل هذه األيمال اﻟتي تتم في إطار اﻟتعاون مع ﺳلطﺔ اﻟمياه.
تقوم شرﻛﺔ "أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء" ﺑديم ورصد اﻟعمليﺔ اﻟتي تقوم ﺑها ﺳلطﺔ اﻟمياه ﻟضمان االتﺳاق مع معيار  PS5ﻟدى مؤﺳﺳﺔ  IFCومعيار
 PR5ﻟدى ﺑنك  EBRDيند تنفيذ حق ارتفاق اﻟمرور ،ﺑما يتضمن أي اﺳتحقاقات تعويضيﺔ متعلقﺔ ﺑاضطراﺑات اﻹنشاء اﻟمؤقتﺔ واﻟصيانﺔ في
اﻟمﺳتقﺑل .يتفق معيار  PS5و PR5يموما مع قانون اﻟحيازة األردني ،واﻟذي يتضمن آﻟيات ﻟلتشاور مع أي من مﻼك األراضي اﻟمتأثرين وﻛذﻟك
آﻟيات تظلّم (من ﺑين اﻟمﺑادئ األخرى اﻟمماثلﺔ) .يﻼوة يلى ذﻟك ،تضمن شرﻛﺔ "أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء" وصول مﻼك األراضي اﻟمتأثرين إﻟى آﻟيﺔ
اﻟتظلم اﻟخاصﺔ ﺑاﻟمشاريع وإدراتجهم في اﻟمشاورات اﻟتجاريﺔ وفقا ﻟخطﺔ .SEP
نقل وتصريف اﻟطاقﺔ
يتم تصريف اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑيﺔ اﻟمتوﻟدة ين اﻟمنشأة ين طريق اﻟمحطﺔ اﻟفرييﺔ اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي تﺑلغ قدرتها  132ﻛيلو فوﻟت واﻟتي تمتلﻛها وتشغلها
شرﻛﺔ NEPCO؛ وتقع ضمن أرض محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ اﻟحاﻟيﺔ.
طريق اﻟوصول إﻟى اﻟموقع
وقد تم ﺑاﻟفعل إنشاء طريق تجديد ﻟلوصول إﻟى اﻟموقع من اﻟمحطﺔ إﻟى اﻟطريق اﻟمحلي اﻟموتجود إﻟى اﻟشمال من اﻟمشروع .ويﺑلغ طول طريق
اﻟوصول حواﻟي  40مترا ويعﺑر قناة اﻟوادي اﻟحاﻟيﺔ اﻟتي تتم إدارتها.

يرتجى مﻼحظﺔ أنه :تمشيا مع اﻟمنشآت اﻟمصاحﺑﺔ اﻟموضحﺔ أيﻼه ،ﻟيس هناك أي شروط الزمﺔ ﻟخضوع هذه اﻟمنشآت ﻟتقييم األثر اﻟﺑيئي ﺑناء يلى
تصنيف اﻟمشاريع في األردن وفقا ﻟلملحق  2و 3من الئحﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي رقم ( )37ﻟﺳنﺔ  .2005ومع ذﻟك ،تم دراﺳﺔ خط األﺳاس واآلثار
ضمن تقييم األثر اﻟﺑيئي واالتجتمايي ﻟمشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ  CCGTفي اﻟزرقاء .ﺑاختصار ،تﺑيّن أن اﻟمنشآت اﻟ ُمصاحﺑﺔ ﻟم ينتجم ينها
آثار ﺳلﺑيﺔ ملحوظﺔ ،ومن اﻟمقرر ﻛذﻟك رصد تنفيذ اﻟمنشآت اﻟمصاحﺑﺔ ضمن خطط رصد اﻟمشاريع.
بدائل المشروع
تم دراﺳﺔ ﺑدائل اﻟمشروع في تقييم  ESIAفيما يتعلق ﺑاآلتي:
ال يوتجد مشروع
موقع اﻟمشروع اﻟﺑديل وتخطيطاته
تقنيات إنتاج اﻟطاقﺔ اﻟﺑديلﺔ
اﻟوقود اﻟﺑديل
إمدادات اﻟمياه اﻟﺑديلﺔ
نظام اﻟتﺑريد اﻟﺑديل
نظام اﻟتحﻛم في االنﺑعاثات اﻟﺑديل
محطﺔ معاﻟتجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي اﻟﺑديلﺔ
واﻟنتيتجﺔ هي أن اﻟموقع اﻟصنايي اﻟمقترح يتضمن مزايا هائلﺔ يلى اﻟﺑدائل من حيث إيادة اﺳتخدام األراضي اﻟحاﻟيﺔ (اﻟمخصصﺔ ﻟمنشآت
اﻟطاقﺔ) ،وقرﺑه اﻟشديد من خدمات اﻟمرافق اﻟعامﺔ ،واﻟتقنيﺔ اﻟمناﺳﺑﺔ ﻟمﺳاحﺔ األرض اﻟمتاحﺔ .من اﻟمقرر أن تصير محطﺔ أﻛوا ﺑاور CCGT
اﻟمقترحﺔ في اﻟزرقاء اﻟمحطﺔ األﻛثر ﻛفاءة في األردن ،ﻛما هو مﺑين أدناه في أقل قيم  HHVو LHVﻟﻛﻼ نويي اﻟوقود.
الجدول  2-1مقارنة كفاءة محطة أكو باور في الزرقاء مقابل مشاريع  IPPالجديدة في األردن
مقارنة معدالت الحرارة المضمونة في محطة الطاقة الحالية في األردن
قيمة التسخين
المرتفعة
(كيلوجول/كيلو
واط ساعة)

قيمة التسخين
المنخفضة
(كيلوجول/كيل
وواط ساعة)

شرق يمان

دورة مرﻛﺑﺔ

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

%100

369.67

8,390

7,538

اﻟقطرانﺔ

دورة مرﻛﺑﺔ

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

%100

373.073

8,406

7,552

أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء

دورة مرﻛﺑﺔ

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

%100

485

8,187

7,356

شرق يمان

دورة مرﻛﺑﺔ

وقود مقطر

%100

330

8,399

7,890

اﻟقطرانﺔ

دورة مرﻛﺑﺔ

وقود مقطر

%100

330.297

8,399

7890

محطة توليد الطاقة

المرحلة

الوقود
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أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء

دورة مرﻛﺑﺔ

وقود مقطر

%100

468

8,293

7,790

مصدر اﻟﺑيانات من اتفاق  IPP PPAاﻟمعني
أفضل التقنيات المتاحة ()BAT
تماشيا مع متطلﺑات اﻟتنفيذ وﺳياﺳﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي واالتجتمايي في ﺑنك  ،EBRDينﺑغي أن تتضمن اﻟمشاريع اﻟتي تحصل يلى تمويل من
 EBRDتداﺑير ﻟتحقيق مﺳتوى يال من اﻟحمايﺔ اﻟﺑيئيﺔ ﺑوتجه يام؛ ين طريق اﺳتخدام أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ (ُ .)BATوضعت وثائق مرتجعيﺔ
ﻟتحديد أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ ﻟمختلف اﻟقطايات اﻟصناييﺔ ،ﺑما فيها قطاع توﻟيد اﻟطاقﺔ.
وقد تم إيداد تحليل  BATﻟمشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ  CCGTفي اﻟزرقاء ﻛوثيقﺔ مﺳتقلﺔ ﻟتقييم  .ESIAتم إيداد تحليل  BATﺑاﻟرتجوع
إﻟى وثيقﺔ  BREFاﻟمرتجعيﺔ ﻟلمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ﺑشأن أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ ﻟمحطات االحتراق اﻟﻛﺑيرة (تموز  ،)2006واﻟوثيقﺔ اﻟمرتجعيﺔ
اﻟمتعلقﺔ ﺑتطﺑيق أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ يلى أنظمﺔ اﻟتﺑريد اﻟصناييﺔ (ﻛانون األول .)2001
اﻟﻛفاءة
يضمن مشروع محطﺔ اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ اﻟحديثﺔ يموما االﺳتخدام اﻟفعال ﻟلموارد اﻟطﺑيعيﺔ من خﻼل تقنيات اﺳترتجاع اﻟحرارة وغيرها من اﻟتقنيات.
ومع ذﻟك ،فمن اﻟمﻼحظات اﻟتجديرة ﺑاﻟذﻛر اﻟناتتجﺔ ين مراتجعﺔ  BATانخفاض صافي اﻟﻛفاءة اﻟﻛهرﺑائيﺔ ﻟلمشروع في مرحلﺔ اﻟتصميم ين توتجيه
 ،%54-58ﺑمقدار  .%49.60يمثل توتجيه أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ انعﻛاﺳا ﻟتقنيﺔ اﻟتورﺑينات (تورﺑينات اﻟغاز من اﻟفئﺔ  )F-واﻟتي ﻛانت ﺳائدة
خﻼل اﻟﺳنوات  10-15اﻟماضيﺔ في أنظمﺔ شﺑﻛات اﻟطاقﺔ اﻟﻛﺑيرة واﻟمتطورة.
ومن اﻟمقرر أن يﺳتخدم اﻟمشروع تورﺑينات اﻟغاز من اﻟفئﺔ  ،E -اﻟتي تُعد أنﺳب من تورﺑينات اﻟفئﺔ  F-ﺑﺳﺑب اﻟقيود اﻟمفروضﺔ يلى
اﻟشﺑﻛﺔ/اﻟطلب يلى اﻟطاقﺔ في األردن .ويُعزى ذﻟك في األصل إﻟى اﻟمرونﺔ اﻟمحﺳنّﺔ ووقت ﺑدء اﻟتشغيل وﻛذا معدالت تحميل تورﺑينات اﻟفئﺔ E -
 واﻟتي تشمل في ﺳياق اﻟقدرة اﻟمرﻛﺑﺔ األردنيﺔ ( 4,000ميتجا واط) ،وارتفاع اﻟطلب ( 3,000ميتجا واط) ،ومصادر اﻟطاقﺔ اﻟمتتجددة (اﻟتيتقترب من  ٪10من اﻟقدرة اﻟمرﻛﺑﺔ) وتعد أنﺳب من تورﺑينات اﻟفئﺔ .F -
تتجدر اﻹشارة ﻛذﻟك إﻟى أن اﻟمشروع يعتمد تقنيﺔ مﻛثّف تﺑريد اﻟهواء ( )ACCواﻟتي يُقدر أن تﻛون ذات أثر يام ﺳلﺑي يلى اﻟﻛفاءة ﺑمعدل %1.5
تقريﺑا.
متوقع ،يُعتقد أن يفي اﻟمشروع يموما ﺑمتطلﺑات  BREFاﻟحاﻟيﺔ ،فيما يتعلق
وﺑاختصار ،في حين أن اﻟﻛفاءة اﻟﻛهرﺑائيﺔ ﻟلمحطﺔ أقل مما هو ّ
ﺑاﻟقيود اﻟمحليﺔ وﺳمات  BATاألوﺳع نطاقا.
اﻟضوضاء وانﺑعاثات اﻟهواء
اضافﺔ اﻟى اﻟﻛفاءة ،يعمل اﺳتخدام محارق حديثﺔ وذات انﺑعاثات منخفضﺔ من أﻛاﺳيد اﻟنيتروتجين يلى خفض انﺑعاثات أﻛاﺳيد اﻟنيتروتجين وأول
أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون ،في حين أن تنفيذ تداﺑير مختلفﺔ ﻟتخفيض اﻟضوضاء يُحد من مﺳتويات اﻟضوضاء أﻛثر من اﻟتصاميم اﻟنمطيﺔ األخرى (أي ين
طريق اﺳتخدام حاويات تورﺑينات اﻟﺑخار ،ومراوح  ACCمنخفضﺔ اﻟضوضاء ،وﻛواتم صوت اﻟمدخنﺔ).
اﻟطلب يلى اﻟمياه واﺳتخدام تقنيﺔ ACC
يقل اﻟطلب يلى اﻟمياه من خﻼل إيادة اﺳتخدام تدفقات اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟ ُمعاﻟتجﺔ واﺳتخدام تقنيﺔ  ACCﻟلتﺑريد .تقلل تقنيﺔ  ،ACCتقنيﺔ اﻟتﺑريد
اﻟتجاف ،اﺳتهﻼك اﻟمياه مقارنﺔ ﺑتقنيات "اﻟتﺑريد اﻟرطب" ،اﻟتي تقوم ﺑتﺑخير اﻟمياه ﻟتوفير اﻟتﺑريد أو نقل اﻟحرارة ﻟلمياه؛ ﻛما هو اﻟحال في أﺑراج
توفر اﻟمياه هو أحد االيتﺑارات اﻟهامﺔ في اﻟزرقاء ،فإن اﺳتخدام تقنيات  ACCمناﺳب
اﻟتﺑريد وأنظمﺔ اﻟتﺑريد ذات اﻟدورة اﻟمفتوحﺔ .نظرا ألن ّ
ﻟمشروع أﻛوا اﻟزرقاء .تعمل تقنيﺔ  ACCيلى نظام مغلق اﻟحلقﺔ وال تﺳتلزم مياه تﻛميليﺔ مقارنﺔ ﺑأنظمﺔ اﻟتﺑريد اﻟرطب ،واﻟتي قد تتطلب حتى
 3,000م  3مياه في اﻟﺳايﺔ ﻟلقدرة اﻟتﺑريديﺔ.
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الجدول  3-1المزايا والعيوب اإلرشادية :أنظمة التبريد الرطب مقابل التبريد الجاف
أنظمة التبريد الرطب
(مثل أﺑراج اﻟتﺑريد ،أنظمﺔ اﻟتﺑريد
ذات اﻟدورة اﻟمفتوحﺔ)

أنظمة التبريد الجاف
(مثل مﻛثفات تﺑريد اﻟهواء ())ACC

المزايا
أداء تجيد يند اﻟتﺑريد
انخفاض اﻟمتطلﺑات اﻟمتعلقﺔ ﺑمﺳاحﺔ األرض

انخفاض اﻟطلب يلى اﻟمياه
ال تتطلب إمداد مياه ﺑﻛميات ياﻟيﺔ
ال تتطلب مياه تﻛميليﺔ
ال يوتجد تصريفات ﻟمياه يادمﺔ

العيوب
ارتفاع اﻟطلب يلى اﻟمياه
تتطلب توفر منشآت توصيل وإمداد مياه
ﺑﻛيمات ياﻟيﺔ
أيمدة ﺑخار مرئيﺔ (من أﺑراج اﻟتﺑريد)
خﺳائر انتجراف اﻟمياه إﻟى اﻟمناطق اﻟمحيطﺔ
احتمال انتشار األمراض اﻟمنقوﻟﺔ ﺑاﻟماء ﻟلعمال
واﻟمتجتمعات اﻟمتجاورة في رواﺳب االنتجراف
(مثل ﺑﻛتيريا اﻟفيلقيﺔ)
تﻛلفﺔ مرتفعﺔ وتﻛاﻟيف صيانﺔ مرتفعﺔ
انخفاض طفيف في ﻛفاءة اﻟمحطﺔ
تتطلب يادة مﺳاحﺔ أﻛﺑر من األرض ومراوح
إضافيﺔ ﻟلقدرة اﻟتﺑريديﺔ

 1.3مرحلة اإلنشاء
وقعت شرﻛﺔ  SEPCO IIIيقد اﻟتصميم واﻟشراء واﻟتشييد اﻟخاص ﺑاﻟمشروع في يناير  .2016ومن اﻟمتوقع أن يﺳتمر إنشاء اﻟمشروع اﻟمقترح
ﻟمدة  20شهرا إتجماال من وقت إخطار مقاوﻟي  EPCﺑاﻟشروع في اﻟتشغيل اﻟتتجاري ﻟمحطﺔ اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ (األول من حزيران  .)2018يﺳتمر
اﻟتجدول اﻟزمني ﻟإلنشاء من األول من تشرين األول  ،2016 (EPCإخطار اﻟشروع في اﻟتشغيل) حتى تاريخ اﻟتشغيل اﻟتتجاري ( )CODاﻟمﺑدئي
في األول من ﻛانون األول  ،2017واﻟذي ﺳيعمل يليه اﻟمشروع تتجاريا في دورة ﺑﺳيطﺔ .وﺳتﺳتمر أيمال اﻹنشاء واﻟتشغيل اﻟتتجريﺑي من قﺑل
مقاول  EPCحتى تاريخ اﻟتشغيل اﻟتتجاري اﻟﻛامل في  1يونيو  2018واﻟذي ﺑحلوﻟه ﺳتعمل اﻟمحطﺔ يلى نحو تتجاري ﺑدورة مرﻛﺑﺔ.
من اﻟمتوقع في ذروة أيمال اﻹنشاء أن يتم توظيف ما يصل إﻟى  1,500يامل في اﻟموقع (ﺑما يتضمن مقاول  EPCواﻟعاملين في اﻟمقاوﻟﺔ من
اﻟﺑاطن) .وﺳتتﻛون منطقﺔ اﻟتخزين اﻟمؤقت ﻟمواد اﻹنشاء من يدة مﺳاحات داخل األرض اﻟمملوﻛﺔ حاﻟيا ﻟمحطﺔ .HTPS
تقع منطقﺔ إقامﺔ يمال مقاول  EPCخارج اﻟموقع في قطعﺔ أرض قريﺑﺔ من محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ يلى ﺑعد  3ﻛم تقريﺑا شمال موقع
اﻟمشروع .اﺳتأتجرت شرﻛﺔ  SEPCO IIIاألرض ﻟعدة ﺳنوات ﻟتوفير مناطق إقامﺔ ﻟمشاريعها ﺑشﻛل يام في األردن .ويتجري توﺳيع منطقﺔ
اﻹقامﺔ اﻟحاﻟيﺔ من األرض اﻟمتجاورة ﻟتوفير مﺳاحﺔ إضافيﺔ ﻟإلقامﺔ واﻟترفيه ﻟما يقرب من  200يامل في شرﻛﺔ  SEPCO IIIﻟمشروع أﻛوا
ﺑاور اﻟزرقاء .تتضمن منطقﺔ اﻹقامﺔ متجمويﺔ من اﻟمنشآت واﻟمرافق ووﺳائل اﻟراحﺔ ،ويتم إيدادها وإدارتها ﻟتتوافق مع اﻟمﺑادئ اﻟتوتجيهيﺔ
ﻟمؤﺳﺳﺔ  IFCوﺑنك  EBRDاﻟخاصﺔ ﺑإقامﺔ اﻟعمال (آب .)2009
وتﺑلغ مﺳاحﺔ قطعﺔ أرض ﺳﻛن  SEPCO III 16,175م  2ويﺳري يقد اﻹيتجار حتى اﻟﺳادس من آيار  2017واﻟذي يُتوقع أن يتم فيه تتجديد
اﻟعقد مع ماﻟك األرض.
ﻟم يتم تأﻛيد شﺮﻛات اﻟﻤقاوﻟﺔ مﻦ اﻟﺒاﻃﻦ في اﻟوقت اﻟحاضر ،ﻟﻛن يُتوقع أن تﻛون محليﺔ .تُشير تتجرﺑﺔ  SEPCO IIIفيما يخص مشاريع اﻟطاقﺔ
اﻟمحليﺔ األخرى إﻟى أنه من اﻟمرتجح أن يقيم أغلﺑيﺔ يمال اﻟمقاوﻟﺔ من اﻟﺑاطن محليا .وﺑما أن تشغيل اﻟمقاوﻟين من اﻟﺑاطن يتطلب أماﻛن إقامﺔ
مخصصﺔ ﻟلعمال ،يُوفر ﻟلعمال منشآت وفقا ﻟمعيار يتﺳق مع توتجيهات مؤﺳﺳﺔ  IFCوﺑنك  EBRDحول إقامﺔ اﻟعمال .ومن اﻟمقرر تضمين ذﻟك
ﻛشرط في اتفاقات اﻟمقاوﻟﺔ من اﻟﺑاطن.
مﻛرس من شرﻛﺔ  SEPCO IIIفي اﻟموقع،
تخضع إدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ﻹشراف فريق صحﺔ وﺳﻼمﺔ وﺑيئﺔ
ّ
يضم مديرا ﻟلشؤون اﻟﺑيئيﺔ واالتجتماييﺔ .يتوﻟى فريق  HSEمن شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء اﻹشراف يلى ممارﺳات شرﻛﺔ  SEPCO IIIاﻟمتعلقﺔ
ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ،وتخضع اﻟممارﺳات ﻟموافقات وتفتيش فريق  HSEفي شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور.

 1.4مرحلة التشغيل
ﺳيعتمد تشغيل اﻟمشروع في اﻟﺑدايﺔ يلى اتفاقيﺔ شراء طاقﺔ تﺳري ﻟمدة  25ياما ( .)PPAوﺳوف يتضمن تشغيل اﻟمحطﺔ ﺑشﻛل فعال توﻟيد
اﻟطاقﺔ من اﻟوحدات اﻟتي تم ترﻛيﺑها ،فضﻼ ين أنشطﺔ اﻟصيانﺔ اﻟمﺳتمرة اﻟمرتﺑطﺔ ﺑهذا اﻟتوﻟيد ﻟلطاقﺔ .يتجري نشاط توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟرئيﺳي في
وضع اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ ،ضمن احتراق اﻟغاز اﻟطﺑيعي.
تملك اﻟمشروع شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء .وتم نقل يدد من يمال  CEGCO HTPSاﻟحاﻟيين ﺑإرادتهم إﻟى شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء .ﺑاﻟنﺳﺑﺔ
ﻟهؤالء اﻟعمال ،تم اﺳتيفاء يقودهم مع شرﻛﺔ  CEGCOوفقا ﻟلشروط اﻟقانونيﺔ األردنيﺔ وحصلوا يلى مناصب تجديدة في اﻟشرﻛﺔ اﻟمﺳؤوﻟﺔ ين
اﻟمشروع "أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء".
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من اﻟمقرر أن تتوﻟى إدارة اﻟعمليات اﻟيوميﺔ ﻟلمشروع شرﻛﺔ ( CEGCOشرﻛﺔ تشغيل وصيانﺔ اﻟمشروع) ،تحت إشراف شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور
مﻛرس من شرﻛﺔ  CEGCOفي
اﻟزرقاء .تخضع إدارة اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل ﻹشراف فريق صحﺔ وﺳﻼمﺔ وﺑيئﺔ
ّ
اﻟموقع ،يضم مديرا ﻟلشؤون اﻟﺑيئيﺔ واالتجتماييﺔ .يتوﻟى فريق  HSEمن شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء اﻹشراف يلى ممارﺳات شرﻛﺔ CEGCO
اﻟمتعلقﺔ ﺑاﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ،وتخضع اﻟممارﺳات ﻟموافقات وتفتيش فريق  HSEفي شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور.

 1.5تفكيك/وقف تشغيل محطة HTPS HFO
تتوﻟى شرﻛﺔ  CEGCOتفﻛيك/وقف تشغيل محطﺔ  HTPSاﻟحاﻟيﺔ ﻛمشروع منفصل غير مرتﺑط ﺑمشروع أﻛوا ﺑاور اﻟمقترح في اﻟزرقاء.
وتمشيا مع اﻟتجدول اﻟزمني األوﻟي ﻹيقاف اﻟتشغيل اﻟذي حددته شرﻛﺔ  ،CEGCOﺳيحدث ذﻟك تدريتجيا في اﻟفترة من ديﺳمﺑر  2016حتى
مارس  .2019وﺳتتزامن فترة إيقاف اﻟتشغيل هذه مع ﻛل من مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل ﻟلمشروع اﻟمقترح.
وفي اﻟوقت اﻟحاضر ،فإن اﺳتخدام األرض ﺑعد إتجراء إيقاف اﻟتشغيل ال يزال أمر غير واضح ،وﻟيﺳت هناك خطط محددة ألي نوع من اﻟتطوير
فوق هذه األرض في هذه اﻟمرحلﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟشرﻛﺔ  .CEGCOوﺑصفﺔ خاصﺔ ،ﻟيﺳت هناك خطط حﻛوميﺔ متاحﺔ ﻟلتطوير في منطقﺔ اﻟزرقاء ،وﻟم
تقدم  NEPCOأي إفادات فيما يتعلق ﺑاﻟتوﺳعات اﻟمﺳتقﺑليﺔ اﻟمقترحﺔ ﻟلمحطﺔ أو مرافق اﻟطاقﺔ اﻹضافيﺔ يلى هذه األرض .وﺑصفﺔ خاصﺔ،
أشارت  NEPCOفي االتجتمايات إﻟى يدم وتجود خطط ﻟهذه األرض ،وأنه تم اقتراح خطط مﺳتقﺑليﺔ ﻟتطوير اﻟطاقﺔ في مناطق أخرى من
األردن ،وﻟيس في منطقﺔ اﻟزرقاء ،نظرا ﻟلﺳعﺔ اﻟتي ﺳتتيحها محطﺔ  CCGTاﻟمقترحﺔ ﺑتجانب محطﺔ اﻟﺳمرا ( 1031ميتجا واط) .ومن اﻟمعلوم
أن اﻟخطﺔ األوﻟى اﻟتي وضعتها  NEPCOﻟمحطﺔ طاقﺔ من اﻟوقود األحفوري تجديدة في األردن هي خطﺔ ﻟمحطﺔ  CCGTفي يام  2027في
مدينﺔ إرﺑد شمال األردن (يلى ﺑعد  75ﻛم تقريﺑا من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح).
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عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي ()ESIA

تم تﻛليف شرﻛﺔ فايف ﻛاﺑيتاﻟز ﻟﻼﺳتشارات اﻟﺑيئيﺔ واﻹداريﺔ (فايف ﻛاﺑيتاﻟز) من قِﺑل شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور ﺑتنفيذ يمليﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي ()EIA
قرض ﺑشأن
اﻟمطلوﺑﺔ ﻟلحصول يلى موافقﺔ وزارة اﻟﺑيئﺔ األردنيﺔ (طﺑقا "ﻟﻼئحﺔ تقييم األثر اﻟﺑيئي رقم ( )37ﻟﺳنﺔ  )"2005وتنفيذ متطلﺑات اﻟ ُم ِ ّ
تقييم االثر اﻟﺑيئي واالتجتمايي (وفقا ﻟمتطلﺑات األداء ﻟمؤﺳﺳﺔ  IFCوﺑنك .)EBRD
ودخلت فايف ﻛاﺑيتاﻟز في شراﻛﺔ مع إيﻛو ﻛونﺳلت ،وهي إحدى شرﻛات االﺳتشارات اﻟﺑيئيﺔ اﻟمﺳتجلﺔ في األردن.
اﺳتخدمت يمليﺔ  ESIAمنهتجيﺔ قائمﺔ يلى أفضل اﻟممارﺳات ﻟتقييم اﻟمعايير اﻟﺑيئيﺔ اﻟواردة في تقرير تحديد اﻟنطاق اﻟﺑيئي اﻟمعتمد من وزارة
اﻟﺑيئﺔ األردنيﺔ واﻟذي تمت مناقشته مع ﺑنك  EBRDومؤﺳﺳﺔ  IFCمن خﻼل مﻛاﻟمات تجماييﺔ واتجتمايات في اﻟموقع.
أُتجريت اﻟمشاورات في مرحلﺔ تحديد اﻟنطاق مع اﻟعديد من أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمحددين ﻟتأﻛيد نطاق يمليﺔ  ESIAقﺑل اﻟحصول يلى موافقﺔ
وزارة اﻟﺑيئﺔ يلى تحديد اﻟنطاق .وافقت وزارة اﻟﺑيئﺔ األردنيﺔ يلى اﻟمشروع قﺑل إصدار تقرير  ESIAاﻟمحدّث.
يتضمن تقييم  ESIAاﻟتجوانب اﻟرئيﺳيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
تقييم خط األﺳاس (مﺳوحات ،رصد اﻟمواقع ،ﺑيانات ثانويﺔ ،اﺳتشارات)
تقييم األثر وخطورته (اﻹنشاء ،اﻟتشغيل اﻟتتجريﺑي ،اﻟتشغيل ،اﻟتراﻛمي)
اﻟتخفيف
خطورة األثر اﻟمتﺑقي
إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،وضع تقييم  ESIAﻟﻼمتثال تجوهريا ﻟتوتجيه االتحاد األوروﺑي ﺑشأن تقييم األثر اﻟﺑيئي واالتجتمايي ،ﺑما يتضمن مشاورات
وتحليل اﻟﺑدائل.
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ملخص تقييم المعايير البيئية

جودة الهواء
خط األﺳاس
يصدر من موقع اﻟمشروع اﻟمقترح في منطقﺔ اﻟزرقاء اﻟصناييﺔ في أغلﺑها انﺑعاثات من مصادر ثاﺑتﺔ ومنتشرة ومتنقلﺔ .وتشمل مصادر نقاط
االنﺑعاثات في اﻟهواء اﻟملحوظﺔ معمل تﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات في اﻟزرقاء اﻟذي تمتلﻛه اﻟشرﻛﺔ األردنيﺔ اﻟمحدودة ﻟمعامل تﻛرير اﻟﺑتروﻛيماويات،
ﺑاﻹضافﺔ إﻟى مرفقين ﻟصنايﺔ اﻟصلب .محطﺔ  HTPS HFOاﻟحاﻟيﺔ مغلقﺔ في اﻟوقت اﻟراهن وﻟم تعد مصدرا ﻟﻼنﺑعاثات اﻟصادرة إﻟى اﻟﺳقيفﺔ
اﻟهوائيﺔ اﻟمحليﺔ .وتقع محطﺔ طاقﺔ اﻟﺳمرا يلى ﺑعد  3ﻛم تقريﺑا من شمال اﻟمشروع.
ويلى اﻟرغم من مصادر االنﺑعاثات اﻟمحليﺔ ،تدل اﻟنتائج اﻟتي تم اﻟحصول يليها من أنشطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟمﺳتمرة قصيرة وطويلﺔ األمد إﻟى يدم
تدهور تجودة ﺳقيفﺔ اﻟهواء في ضوء اﻟمعايير األردنيﺔ اﻟوطنيﺔ ﻟتجودة اﻟهواء اﻟمحيط فيما يخص تجميع اﻟمعلمات اﻟتي تنطﺑق يلى اشتعال اﻟمواد
اﻟهيدروﻛرﺑونيﺔ .واالمتثال ﻟتوتجيهات/معايير مؤﺳﺳﺔ  IFCو EU IEDواض ُح أيضا رغم اﻟترﻛيزات اﻟملحوظﺔ ﻟثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت في اﻟﺳقيفﺔ
اﻟهوائيﺔ.
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اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
ترتﺑط اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟإلنشاءات ﺑتشتت اﻟغﺑار نتيتجﺔ أيمال اﻟحفر وحرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات يلى األﺳطح غير اﻟمرصوفﺔ ،ﺑاﻹضافﺔ إﻟى االنﺑعاثات
اﻟصادرة من اﻟمرﻛﺑات وأيمال اﻟﺑناء .قد تظهر ﺑوضوح آثار ﺑﺳيطﺔ نتيتجﺔ تخزين اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة واﻟروائح اﻟمنﺑعثﺔ من اﻟتخزين
اﻟمؤقت ﻟلمياه اﻟعادمﺔ في اﻟموقع ومنطقﺔ اﻹقامﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
غازات الدفيئة
من اﻟمتوقع أن يُصدر اﻟمشروع اﻟمقترح غازات اﻟدفيئﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
الجدول 1-3انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة في المشاريع
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
(طن في الساعة)

ساعة تشغيل في السنة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
(طن في السنة)

الرقم
المسلسل
1

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

194.13

7860

1,296,979

2

اﻟوقود اﻟﺳائل

270.38

900

206,840

8760

1,503,819

الوقود

اﻟحﺳاب اﻟوارد أيﻼه ﺑاﺳتخدام يامل حموﻟﺔ اﻟمحطﺔ ﺑنﺳﺑﺔ .%85

إنتاج الكهرباء:
صافي اإلنتاج
(ميجا واط)

ساعة تشغيل في السنة

اإلجمالي سنويا
(ميجا واط في الساعة)

الرقم
المسلسل
1

اﻟغاز اﻟطﺑيعي

485

7860

3,240,285

2

اﻟوقود اﻟﺳائل

468

900

358,020

8760

3,598,305

الوقود

الغاز الطبيعي
معدل تدفق غاز اﻟمداخن
وزن ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون  %في غاز
اﻟمداخن

1283.93

طن/اﻟﺳايﺔ

1

5.04

%

انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

64.71

طن/اﻟﺳايﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟموﻟد  GTGواحد

3

انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

194.13

طن/اﻟﺳايﺔ

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟثﻼثﺔ موﻟدات GTG

4

صافي إنتاج اﻟمحطﺔ

488.8

ميتجا واط

وفقا ﻟقيمﺔ ضمان EPC

5

إتجماﻟي إنتاج اﻟمحطﺔ

505.6

ميتجا واط

397

تجم/ﻛيلوواط ﺳايﺔ

صافي

6

انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون

384

تجم/ﻛيلوواط ﺳايﺔ

إتجماﻟي

2

ﺑاﻟنﺳﺑﺔ الحتراق اﻟغاز في ضوء يامل اﻟتدهور

مﻼحظﺔ :مﺳتمد من حﺳاب اﻟقياس اﻟمتﻛافئ الحتراق اﻟغاز اﻟطﺑيعي
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جدول 2-3مقارنة شدة انبعاث غازات الدفيئة
شدة انبعاث الكربون (جم ثاني أكسيد الكربون/كيلو
واط في الساعة)

السيناريو
متوﺳط شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون من توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء ﺑاﺳتخدام اﻟغاز اﻟطﺑيعي ،األردن
اﻟمصدر :أداة  - )IFC CEET (09/01/2013يﺑر  -انﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون من خصائص احتراق
اﻟوقود (طﺑعﺔ  ،)2012حقوق اﻟتأﻟيف واﻟنشر © محفوظﺔ ﻟصاﻟح منظمﺔ /OECDوﻛاﻟﺔ  ،IEAﺑاريس،
 ،2012صفحﺔ .111-122

573

اﻟهدف وفق توصيات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ ( )2008اﻟصادرة ين متجمويﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي
ﻟمحطﺔ CCGT

396

اﻟمرتجع :اﻟتجدول  ،4يرض نموذتجي النﺑعاثات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون من محطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ اﻟتجديدة:
اﻟﻛفاءة (إتجماﻟي  ،%قيمﺔ  ،)LHVص ( 8متجمويﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي)2008 ،

مقارنﺔ ﺑاﻟتجدول أيﻼه ،من اﻟمتوقع أن يﻛون اﻟمشروع أقل ﺑﻛثير في شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون ين اﻟمعدل اﻟحاﻟي اﻟمحدد ﻟمشاريع اﻟطاقﺔ في األردن
(ﺑشأن اﻟغاز اﻟطﺑيعي) .وتشير مقارنﺔ ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون اﻟمتوقع ﻟﻛل ﻛيلو واط في اﻟﺳايﺔ مع معدالت شدة انﺑعاث اﻟﻛرﺑون اﻟموصى ﺑها من
قِﺑل متجمويﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي إﻟى قيم مماثلﺔ تجدا ﻟمحطات  CCGTاﻟتجديدة.

االنﺑعاثات في اﻟهواء
تﻛفل ضمانات تصميم اﻟمشاريع اﻟمقترحﺔ (من يقد  )EPCاالمتثال ﻟمعايير االنﺑعاث في اﻟهواء اﻟمحددة في األردن (وفقا ﻟمعيارJS 1189- :
 )2006وتوتجيهات  IFC EHSﻟمحطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ (تورﺑينات االحتراق :اﻟﺳقيفات اﻟهوائيﺔ غير اﻟمتدهورة)  .فيما يتعلق ﺑمعايير
اﻟمفوضيﺔ األوروﺑيﺔ ﺑشأن توتجيه االنﺑعاثات اﻟصناييﺔ ،يتوافق اﻟمشروع مع يمليات اﻟتشغيل ﺑاﻟغاز.
الجدول  3-3ضمانات انبعاثات المشروع مقابل توجيهات/معايير االنبعاثات

الوقود

معيار
االنبعاث
األردني1

الغاز الطبيعي
(الوقود
األساسي)

وقود LDO
(االحتياطي)

%100

%100

ملغم/متر3

ملغم/متر3

ملغم/متر3

يادي
25
50

يادي
74
50

معيار انبعاث
EU IED2
NG

التحميل
اﻟوحدة
مدخنة
()HRSG
الرئيسية

أﻛاﺳيد اﻟنيتروتجين(مثل ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروتجين)
PM10

ملغم/متر3

يادي

يادي
1,500
-

50
-

50
-

زيت
NG
الديزل
الخفيف
ملغم/متر3
يادي
152
51
50
-

15

20

-

100

100

-

-

-

غير مضمن

6,500

-

-

-

*

أﻛاﺳيد اﻟنيتروتجين (مثل ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروتجين)

25

74

1,500

50

50

51

152

PM10

50

50

-

-

-

-

50

15

20

-

100

100

-

-

-

غير مضمن

6,500

-

-

-

*

ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون
ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت

المدخنة
الجانبية

زيت
الديزل
الخفيف

توجيه انبعاث
IFC EHS3

ّأول أﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون
ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت

* اﺳتنادا إﻟى محتوى اﻟﻛﺑريت في اﻟوقود (< %1ﻛﺑريت ﻟمخزون )NDA

تم تقييم األثر اﻟمحتمل ﻟلمرفق اﻟمقترح يلى تجودة اﻟهواء اﻟمحليﺔ ﺑاﺳتخدام  .Breeze AERMOD7وﻟلتشغيل اﻟطﺑيعي ﺑاﺳتخدام اﻟغاز اﻟطﺑيعي
في وضع اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ ،تتوقع دراﺳﺔ اﻟنمذتجﺔ أن تﻛون ترﻛيزات اﻟملوثات من ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروتجين وأﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون يند مﺳتوى ﺳطح
األرض في اﻟ ُمﺳتقﺑﻼت اﻟحﺳاﺳﺔ في نطاق تجميع معايير نوييﺔ اﻟهواء اﻟمعمول ﺑها في األردن ومؤﺳﺳﺔ  IFCواالتحاد األوروﺑي ﺑشﻛل تجيد،

 1اﻟمواصفات اﻟقياﺳيﺔ األردنيﺔ  1189-2006اﻟﺤﺪود اﻟقﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑها ﻟﻤلﻮثات اﻟهﻮاء اﻟﻤﻨﺒعﺜﺔ مﻦ اﻟﻤﺼادر اﻟﺜاﺑﺘﺔ
 2االتحاد األوروﺑي ،توتجيه  2010/75/EUحول االنﺑعاثات اﻟصناييﺔ (اﻟراﺑع واﻟعشرون من تشرين اﻟثاني  ،)2010اﻟملحق اﻟخامس ،األحﻛام اﻟفنيﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑمحطات االحتراق
 3توتجيهات  :IFC EHSمحطات اﻟطاقﺔ اﻟحراريﺔ (اﻟتاﺳع يشر من ﻛانون األول  ،)2008اﻟتجدول ( 6ب) توتجيهات انﺑعاثات تورﺑين االحتراق
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حتى مع اآلثار اﻟمتراﻛمﺔ ﻟترﻛيزات ﺳقيفﺔ اﻟهواء اﻟحاﻟيﺔ .وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلتشغيل أحادي اﻟدورة ين طريق اﻹشعال ﺑاﻟغاز اﻟطﺑيعي ،ﺳيتم تقليل اآلثار
اﻟمتوقعﺔ ﺑشﻛل أﻛﺑر نظرا ﻟلتشتت اﻟمعزز؛ اﻟذي يرتجع ﺑصورة أﺳاﺳيﺔ إﻟى درتجﺔ حرارة خروج يمود اﻟدخان.
ﻟن يتم تشغيل اﻟمشروع ﺑاﺳتخدام زيت اﻟديزل اﻟخفيف ( )LDOإال في حاالت اﻟطوارئ .وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟتشغيل اﻟدورتين اﻟمرﻛﺑﺔ واﻟﺑﺳيطﺔ يلى اﻟﺳواء
ﺑاﺳتخدام زيت اﻟديزل اﻟخفيف ( ،)LODفإن ترﻛيزات ثاني أﻛﺳيد اﻟنيتروتجين وأﻛﺳيد اﻟﻛرﺑون واﻟتجﺳيمات اﻟدقيقﺔ اﻟتي يقل قطرها ين 10
ميﻛرون ( PM10تعتﺑر متوافقﺔ في تجميع مواقع اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟتي تمت نمذتجتها ،ﺑما في ذﻟك اآلثار اﻟتراﻛميﺔ ﻟلترﻛيزات اﻟطﺑيعيﺔ (ﺑما يتماشى مع
معايير/توتجيهات األردن ومنظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟعاﻟميﺔ واالتحاد األوروﺑي).
ومع ذﻟك ،حددت نمذتجﺔ اﻟهواء ،اﻟتي اﺳتخدمت  1%من محتوى ﻛﺑريت ( LDOمعدل أﻛﺑر ﺑﻛثير من ذﻟك اﻟذي يتم إمداده حاﻟيا)%0.2-0.3 :
ّ
أن ترﻛيزات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت اﻟمتراﻛم ( 362.60ميﻛروغرام/نيوتن متر مﻛعب) تتتجاوز قليﻼ حد االتحاد األوروﺑي في اﻟﺳايﺔ (350
ميﻛرغرام/نيوتن متر مﻛعب ) .ينﺑغي مﻼحظﺔ أن معايير االتحاد األوروﺑي تﺳمح ﺑتتجاوز هذا اﻟمعيار حتى  24مرة ﺳنويا .يوتجد يدة يوامل
أخرى ﻟلتخفيف يتجب مراياتها في تقييم أهميﺔ هذه اﻟمخاطر ،ﺑما فيها:
ﻟن يتم احتراق وقود  LDOإال في حاالت اﻟطوارئ ،ويلى هذا اﻟنحو ﺳيﻛون محدودا (يتوقع أن يﻛون أقل ﺑﻛثير من  500ﺳايﺔ
ﺳنويا).
يحقّق احتراق وقود  LDOاﻟمحتوي يلى نﺳﺑﺔ  %0.9من اﻟﻛﺑريت االمتثال ﻟحدود ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت في ﻛل ظروف اﻟتشغيل
وفترات اﻟنمذتجﺔ ،ﺑما في ذﻟك ترﻛيزات اﻟﺳقيفﺔ اﻟهوائيﺔ اﻟطﺑيعيﺔ.
وقود  LDOاﻟذي تم إمداده حاﻟيا ﻟمحطﺔ اﻟطاقﺔ األخرى هو  %0.2-0.3من محتوى اﻟﻛﺑريت.
وﺑناء يلى االﺳتخدام غير اﻟمحتمل ﻟوقود  LODألﻛثر من  500ﺳايﺔ ﺳنويا ،من غير اﻟمرتجح إﻟى حد ﻛﺑير أن يتم خرق معيار االتحاد
األوروﺑي .وتتجب أيضا مﻼحظﺔ أنه ﺳيتم تحقيق اﻟمعايير األردنيﺔ في ظل تجميع اﻟﺳيناريوهات.
ﺑناء يلى محتوى اﻟﻛﺑريت في اﻟوقود اﻟذي يتم توصيله ،هناك ﺑعض اﻟظروف اﻟتي ﺳتتلقى فيها مواقع اﻟ ُمﺳتقﺑﻼت اﻟمنمذتجﺔ مﺳاهمﺔ يمليﺔ تفوق
 %25في اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ مقارنﺔ ﺑمعايير اﻟهواء األﻛثر صرامﺔ ،ويرتجع اﻟﺳﺑب األﺳاﺳي في ذﻟك إﻟى قرب اﻟمﺳتقﺑﻼت من اﻟمشروع .وﺑصفﺔ
يامﺔ ،هناك حاالت قليلﺔ تﻛون فيها مﺳاهمﺔ ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت من اﻟعمليﺔ أﻛﺑر من  %25وفقا ﻟلمعايير األردنيﺔ اﻟمحيطﺔ .وقد تحدث تلك
اﻟحاالت أثناء تشغيل اﻟدورة اﻟمرﻛﺑﺔ حيث يتم إشعال أﻛثر من أو يﺳاوي  %0.4من اﻟﻛﺑريت في زيت اﻟديزل اﻟخفيف ،وفقا ﻟنتائج اﻟنماذج.
يوضح اﻟتحليل اﻹضافي أنه من خﻼل محتوى وقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف اﻟذي يحتوى يلى  %0.9من اﻟﻛﺑريت ،ﺳيتم تحقيق االمتثال ﻟلمعايير
في اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمنمذتجﺔ في ظل تجميع اﻟظروف اﻟتشغيليﺔ وفترات وضع اﻟنماذج ،ﺑما في ذﻟك ترﻛيزات ﺳقيفﺔ اﻟهواء األﺳاﺳيﺔ.

انﺑعاثات اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة واﻟروائح
رﺑما تحدث انﺑعاثات من اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة ( )VOCفي حاﻟﺔ اﻟنقل أو اﻟتخزين غير مناﺳب ﻟلوقود اﻟﺳائل واﻟمذيﺑات ومواد اﻟطﻼء
وغيرها من اﻟمواد اﻟمتطايرة .ونظرا الشتمال اﻟموقع يلى خزانات زيت اﻟديزل اﻟخفيف ومرافق معاﻟتجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ من اﻟعمليات ،هناك احتمال
ﻟوتجود آثار تتعلق ﺑاﻟروائح اﻟتي قد تنﺑعث نتيتجﺔ ﺳوء إدارة هذه اﻟمرافق.

إجراءات التخفيف
تتمثل إتجراءات اﻟتخفيف أثناء اﻟﺑناء في تطﺑيق تقنيات أفضل اﻟممارﺳات .وﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلتشغيل ،ﺳيشتمل اﻟمشروع يلى تخفيض االنﺑعاثات من أتجهزة
اﻟحرق اﻟتي تتميز ﺑانخفاض انﺑعاثات أﻛاﺳيد اﻟنيتروتجين .يتوافق اﻟمشروع مع تجميع معايير االنﺑعاث اﻟمعمول ﺑها وﺑاﻟتاﻟي ﻟن يتضمن إتجراءات
تخفيض إضافيﺔ ﻟﻼنﺑعاثات يند نقطﺔ االشتعال أو ﺑعد االشتعال .ومن اﻟمقرر اﺳتخدام وقود زيت اﻟديزل اﻟخفيف في حاالت اﻟطوارئ فقط.
رغم أن اﻟمخاطر اﻟمتﺑقيﺔ فيما يتعلق اآلثار في اﻟهواء منخفضﺔ ،يتم توفير إتجراءات رصد وتحقق أخرى ين طريق نظام رصد مﺳتمر ﻟﻼنﺑعاثات
( ،)CEMSتتم معايرته ﺳنويا ﻟضمان رصد أداء اﻟمحطﺔ ﺑدقﺔ.

الضوضاء واالهتزاز
خط األﺳاس
تنﺑعث اﻟضوضاء اﻟمحليﺔ من اﻟعديد من اﻟمصادر اﻟرئيﺳيﺔ اﻟتي تشمل معمل تﻛرير اﻟمواد اﻟﺑتروﻛيماويﺔ وحرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات واﻟتتجارة اﻟمحليﺔ .ويقع
اﻟموقع األﻛثر ضتجيتجا ﺑاﺳتمرار في منطقﺔ اﻟمشروع ﺑاﻟقرب من اﻟطريق اﻟﺳريع غرب موقع اﻟمشروع اﻟمقترح ﺑاﻟقرب من مدخل معمل اﻟتﻛرير
اﻟمتجاور .وتشهد أيضا اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟمحليﺔ "اﻟهاشميﺔ" اﻟتي تقع إﻟى شمال من اﻟمشروع مﺳتويات ضوضاء أيلى ،ال ﺳيما ﺑﺳﺑب أصوات
اﻟطنين واﻹشعال اﻟمﺳتمرة اﻟتي تصدر من معمل اﻟتﻛرير .وهذا أمر يادي في اﻟمنطقﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ نظرا ﻟلطﺑيعﺔ اﻟمفتوحﺔ ﻟألرض اﻟمتداخلﺔ ﺑين
مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات.
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في موقع اﻟمشروع نفﺳه ،تﻛون مﺳتويات اﻟضوضاء ﺑصفﺔ يامﺔ في إطار حدود االمتثال ﻟتوتجيهات منظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟعاﻟميﺔ ﺑشأن اﻟضوضاء
وحدود اﻟضوضاء اﻟمعمول ﺑها في األردن .واﻟمواقع اﻟمنفصلﺔ ين موقع اﻟمشروع مثل مناطق اﻟهاشميﺔ اﻟﺳﻛنيﺔ تقع تحت تأثير اﻟضوضاء اﻟتي
تصدر من اﻟطريق اﻟﺳريع ومعمل اﻟتﻛرير اﻟمتجاور ،حيث تتتجاوز مﺳتويات اﻟضوضاء قليﻼ توتجيهات منظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟعاﻟميﺔ ﺑشأن اﻟضوضاء
ﻟلفترات اﻟنهاريﺔ واﻟليليﺔ يلى حد ﺳواء.
صل في تقرير دراﺳﺔ اﻟنطاق اﻟﺑيئي .ومع ذﻟك ،ﻟم تتم مصادفﺔ أي اهتزازات ملحوظﺔ تصدر
ﻟم يتم إتجراء دراﺳﺔ خاصﺔ ﻟﻼهتزازات ﻛما هو مف ّ
من أي أنشطﺔ خﻼل زياراتنا ﻟلموقع.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
ويتوقع أن تصدر االرتفايات اﻟمؤقتﺔ واﻟقصيرة في مﺳتويات اﻟضوضاء واالهتزازات من متجمويﺔ متنويﺔ من اﻟعمليات وأن تنتشر يلى
اﻟمﺳتوى اﻟمحلي .ومن اﻟمحتمل أن تشمل أنشطﺔ اﻹنشاء اﻟتي تنطوي يلى ضوضاء واهتزازات أيمال اﻟحفر واﻟتﻛديس وتﺳويﺔ اﻟموقع ووضع
اﻟخرﺳانﺔ وترﻛيب اﻟخدمات وغيرها.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
ﺳتتضمن يمليﺔ تشغيل اﻟمحطﺔ اﻟمقترحﺔ اﺳتخدام اﻟمعدات اﻟثقيلﺔ خﻼل يمليﺔ إنتاج اﻟطاقﺔ .ومن اﻟمحتمل أن تصدر تلك اﻟعمليات مﺳتويات ياﻟيﺔ
من اﻟضوضاء ،واﻟتي من اﻟمحتمل أن تﻛون مﺳتمرة ومتواصلﺔ خﻼل األنشطﺔ اﻟيوميﺔ ،نظرا ﻟتشغيل اﻟمحطﺔ يلى مدار  24ﺳايﺔ .ومن اﻟمتوقع
أن تتمثل مصادر اﻟضوضاء اﻟرئيﺳيﺔ في تورﺑينات اﻟغاز وموﻟدات ﺑخار اﺳترداد اﻟحرارة ( )HRSGوتورﺑينات اﻟﺑخار ومراوح مﻛثفات تﺑريد
اﻟهواء.
يشمل تصميم اﻟمشروع ﺑاﻟفعل قدرا ﻛﺑيرا من تداﺑير تخفيض اﻟضوضاء مثل أتجهزة ﻛتم صوت اﻟمعدات وحاويات (ﻛتلك اﻟمﺳتخدمﺔ في تورﺑينات
اﻟﺑخار) ومراوح مﻛثف تﺑريد اﻟهواء منخفضﺔ اﻟضتجيج وأتجهزة ﻛتم صوت أيمال اﻟتﻛديس.
تمت نمذتجﺔ مﺳتويات اﻟضوضاء ﻟتﻛون في إطار اﻟمعايير اﻟمطلوﺑﺔ ألوقات اﻟنهار (اﻟتوتجيهات األردنيﺔ وتوتجيهات  )IFC EHSفي تجميع
اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟمنمذتجﺔ .وفي اﻟليل ،يتم االمتثال ﻟﻛافﺔ اﻟمعايير األردنيﺔ ،وﻟﻛن قد تتعرض اﻟعديد من اﻟمﺳتقﺑﻼت اﻟﺳﻛنيﺔ اﻟواقعﺔ خارج اﻟموقع ﺑما
فيها منطقﺔ اﻹقامﺔ اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ  CEGCOﻟمﺳتويات ضوضاء تتتجاوز توتجيهات منظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟعاﻟميﺔ اﻟخاصﺔ ﺑاﻟحد اﻟليلي ﻟلضوضاء.
ﻛنقطﺔ أوﻟى ﻟﻼمتثال ،تم تقييم انﺑعاثات ضوضاء اﻟمشروع وفقا ﻟلحد اﻟليلي اﻟﺑاﻟغ  45ديﺳيﺑل (أ) .يمﻛن ايتﺑار اﻟمقارنﺔ وفقا ﻟهذا اﻟحد ،واﻟتي
تُﺳتخدم ألغراض تأطير اﻟمناقشﺔ "أﺳوأ اﻟحاالت" ،حيث تم تحديد  350ﺑناء تقريﺑا متتجاوز ﻟلحد اﻟليلي اﻟﺑاﻟغ  45ديﺳيﺑل (أ).
ومع ذﻟك ،تُعلم توتجيهات اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ واﻟﺑيئﺔ ﻟدى مؤﺳﺳﺔ / IFCمتجمويﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي أنه إذا تتجاوزت مﺳتويات اﻟضوضاء اﻟمحيطﺔ اﻟحاﻟيﺔ
ﺑاﻟفعل اﻟحدود ،ينﺑغي أال يؤدي اﻟمشروع إﻟى زيادة أﻛثر من  3ديﺳيﺑل (أ) ين اﻟضوضاء اﻟمحيطﺔ اﻟحاﻟيﺔ .يشير نموذج ضوضاء ،ESIA
اﺳتنادا إﻟى اﻟﺑيانات األﺳاﺳيﺔ اﻟتي ُتجمعت مؤخرا ،إﻟى أن  6مﺳاﻛن قد تتتجاوز حد اﻟضوضاء  3ديﺳيﺑل (أ) أثناء اﻟتشغيل ﻟيﻼ.
ينﺑغي اﻟنظر إﻟى هذا األثر في ﺳياق أن اﻟموقع يحفل ﺑتاريخ طويل ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ ،ومنذ إنشاء محطﺔ  HFOاﻟﺳاﺑقﺔ ،تم تطوير منطقﺔ اﻟزرقاء
اﻟمحيطﺔ يلى مقرﺑﺔ منها .وقد اﺳتخدمت شرﻛﺔ "أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء" تقنيات ﻟتخفيف اﻟضوضاء ،واﻟﺳﺑب اﻟرئيﺳي ﻟهذه اﻟتتجاوزات هو اﻟقرب من
اﻟمﺳتقﺑﻼت.

إجراءات التخفيف
يتخذ اﻟمشروع في اﻟمقام األول اﻹتجراءات اﻟتاﻟيﺔ:
( )1رصد إضافي للضوضاء المحيطة
ﺑناء يلى ﺑيانات رصد اﻟضوضاء اﻟمحيطﺔ اﻟحاﻟيﺔ واﻟتخفيف وتقييم األثر ،يُقترح إتجراء متاﺑعﺔ ﻟرصد اﻟضوضاء اﻟمحيطﺔ وإتجراءات
ما قﺑل اﻟﺑناء؛ ﻛعمليﺔ تحقق إضافيﺔ.
( )2تقرير محدّث لرصد الضوضاء
يند اﻛتمال متاﺑعﺔ رصد اﻟضوضاء اﻟمحيطﺔ ،يتم إيداد تقرير مﻛتوب ﻟتأﻛيد ما إذا ﻛان يلزم إتجراء أي تعديﻼت  /تحﺳينات ﻹتجراءات
اﻟتخفيف اﻟمقترحﺔ .اﺳتنادا إﻟى اﻟمعلومات اﻟحاﻟيﺔ ،فمن اﻟمتوقع أال يقل يدد اﻟعقارات اﻟتي قد تتعرض آلثار اﻟضوضاء ﻟيﻼ ين ﺳتﺔ
( )6يقارات متتجاوزة ﻟتوتجيهات متجمويﺔ اﻟﺑنك اﻟدوﻟي .حال توقع تتجاوزات اﻟحدود ،يوفر اﻟمشروع حﻼ قاﺑﻼ ﻟلتطﺑيق من اﻟناحيﺔ
اﻟفنيﺔ واﻟتتجاريﺔ ﻟلتخفيف  -إن ثﺑُت أنه مطلوب من خﻼل رصد اﻟتشغيل (أنظر أدناه).
( )3رصد ضوضاء التشغيل
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تُوضع منهتجيات مﻛتوﺑﺔ ﻟرصد ضوضاء اﻟتشغيل ﻟمراتجعتها وايتمادها من قﺑل اﻟمقرض ،قﺑل تنفيذها .تﻛون مدة ونطاق رصد
اﻟتشغيل إﻟى تجانب تﻛرار اﻹﺑﻼغ متناﺳﺑﺔ مع نتائج تقرير رصد اﻟضوضاء اﻟمحدّث ( )2وتخضع ﻟموافقﺔ اﻟمقرضين.
ﺑشﻛل أيم ،تتﺑع تداﺑير اﻟتخفيف أثناء اﻹنشاء أفضل اﻟممارﺳات مع تنفيذ األيمال األﻛثر ضتجيتجا أثناء فترات اﻟنهار خﻼل أيام األﺳﺑوع .وحيثما
تﻛون هناك توقعات ﺑصدور ضوضاء ﻛﺑيرة ،ﺳتقوم  EPCﺑإخطار اﻟمتجتمع اﻟمحلي ﺑذﻟك.
صنعت تجميع اﻟمعدات من قِﺑل اﻟ ُمص ّنِع ﺑحد أقصى ﻟشدة اﻟصوت  85ديﺳيﺑل (أ) في اﻟدقيقﺔ اﻟواحدة ،ويشمل ذﻟك إتجراء اﻟتخفيف اﻟمضمن اﻟذي
تمت اﻹشارة إﻟيه أيﻼه .ﻟقد أ ّﻛد مقاول  EPCإمﻛانيﺔ ترﻛيب حاتجز ﻟلضوضاء في محيط اﻟمشروع ،وتحديدا يلى اﻟحدود اﻟشماﻟيﺔ ﻟمنطقﺔ متج ّمع
توﻟيد اﻟطاقﺔ .وقد يصل ارتفاع حاتجز اﻟضوضاء إﻟى  10أمتار ويتميز ﺑعزل اﻟصوت ﺑمقدار يصل إﻟى  25ديﺳيﺑل (أ)؛ وال يقل ين  10ديﺳيﺑل
(أ) ﺑحد أدنى.

التربة والجيولوجيا والمياه الجوفية
خط األﺳاس

اﻟترﺑﺔ
ﻛانت مناطق اﻟموقع اﻟمقترح تﺳتخدم في اﻟﺳاﺑق ﻟلتخزين اﻟمؤقت ﻟلنفايات واﻟمواد اﻟخردة من يمليات تشغيل وصيانﺔ محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين
اﻟحراريﺔ اﻟحاﻟيﺔ .وتم إخﻼء هذه اﻟمناطق منذ ذﻟك اﻟحين .وأُتجري تحليل ﻟلترﺑﺔ مرات يديدة يلى مدى األرﺑع ﺳنوات اﻟماضيﺔ .وقد ﻛشف أحدث
تحليل تم إتجراؤه في مارس  2016أن ترﺑﺔ اﻟموقع غير ملوثﺔ وﻟﻛنها تحتوي يلى ترﻛيزات ملحوظﺔ .تتتجاوز منطقﺔ مرﺑع اﻟطاقﺔ اﻟمقترح اﻟتي
ﻛانت تﺳتخدم مؤخرا ﻛمخزن ﻟلخردة معايير اﻟترﺑﺔ اﻟهوﻟنديﺔ "قيم اﻟتدخل" ﺑﺳﺑب اﻟعديد من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ.
يُرتجى مﻼحظﺔ أن :اﻟمنطقﺔ اﻟتي تحتوي يلى ملوثات طفيفﺔ من اﻟمعادن اﻟثقيلﺔ تجاري اﺳتصﻼحها من قﺑل شرﻛﺔ  ،CEGCOوفي انتظار
اﻟحصول يلى موافقﺔ رﺳميﺔ من وزارة اﻟﺑيئﺔ يلى تصريح اﻟتخلص من اﻟنفايات .يتم اﻟتخلص من ﻛل اﻟنفايات في مقلب نفايات خطرة ﺑترخيص
وتنظيم من وزارة اﻟﺑيئﺔ ،يتضمن آﻟيات مناﺳﺑﺔ ﻟمﻛافحﺔ اﻟتلوث.

تجودة اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ
في يام  2012تم تحديد ﺑئرين من آﺑار محطﺔ ﻛهرﺑاء اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ يضخان ﻛميﺔ صغيرة من اﻟزيت وهو ما دل يلى تلوث مصدر اﻟمياه
اﻟتجوفيﺔ ﺑﺳﺑب مصارف غﻼيات محطات  HTPS HFOاألصليﺔ .إضافﺔ إﻟى أيمال االﺳتصﻼح ،قدم تحليل اﻟمختﺑر في يام  2016نتائج أقل
ممﻛن يمﻛن ﻛشفه ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلمواد اﻟهيدروﻛرﺑونيﺔ؛ مما يدل يلى نتجاح االﺳتصﻼح.

اﻟتجيوﻟوتجيا
تتوافق اﻟتجيوﻟوتجيا اﻟتي يرتﻛز يليها اﻟموقع مع اﻟتجيوﻟوتجيا اﻟمحليﺔ اﻟمحيطﺔ ،وهي ﻟيﺳت ذات أهميﺔ قيمﺔ تجيوﻟوتجيﺔ خاصﺔ أو تخضع ألي
تصنيفات تجيوﻟوتجيﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
إذا ﻛانت يمليات اﻟﺑناء اﻟتي تتضمن مواد خطيرة ووقود وﺳوائل (ﺑما في ذﻟك اﻟفضﻼت) يمﻛنها أن تتفايل مع اﻟترﺑﺔ ،فثمﺔ احتمال ﺑحدوث تلوث.
فقد تؤدي منطقﺔ اﻟموقع اﻟتي تتﺳم ﺑترﻛيزات زائدة ﻟلمعادن اﻟثقيلﺔ إﻟى انتشار اﻟتلوث اﻟعرضي ما ﻟم تتم إدارتها ﺑصورة صحيحﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
يتم يادة اﻟحد من اآلثار اﻟتي تحدث ﻟلترﺑﺔ واﻟمياه اﻟتجوفيﺔ ﺑفعل اﻟمواد اﻟخطيرة واﻟوقود واﻟﺳوائل واﻟنفايات نظرا ﻟلطﺑيعﺔ اﻟصلﺑﺔ ﻟلموقع وتداﺑير
اﻟتخفيف ﻟتخزين هذه اﻟمواد .قد ينتج ين حفر  3آﺑار تجديدة مﺳار تلوث.

إجراءات التخفيف
ومن اﻟمقرر اتﺑاع أفضل اﻟممارﺳات في تخزين ومعاﻟتجﺔ ونقل اﻟمواد واﻟوقود واﻟﺳوائل خﻼل مرحلتي اﻟﺑناء واﻟتشغيل .يتم تﺑطين اآلﺑار ﻟضمان
اﻟحد من اآلثار اﻟمتعلقﺔ ﺑنشوء مﺳار تجديد ﻟلتلوث.

إدارة المياه ومياه الصرف
خط األﺳاس
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تتحمل هيئﺔ اﻟمياه في األردن مﺳؤوﻟيﺔ توفير اﻟمياه يلى اﻟمﺳتوى اﻟمحلي .اﺳتخرتجت محطﺔ  HTPSمياه من طﺑقات اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ اﻟعليا ﻟآلﺑار
ﻟمدة  40ياما تقريﺑا حتى تغطيﺔ اآلﺑار في نهايﺔ اﻟتشغيل .ال يﺑدو أن هناك أي آﺑار مياه تجوفيﺔ أخرى في اﻟمنطقﺔ اﻟمتجاورة ﻟموقع اﻟمشروع .وتم
إيداد دراﺳﺔ هيدروتجيوﻟوتجيﺔ في يام  2012ﻛشفت ين حدوث اﺳتنفاد تدريتجي ﻟلمياه اﻟتجوفيﺔ محليا ﺑﺳﺑب اﺳتخراج محطﺔ  HTPSﻟلمياه (وقد
توقف منذ إغﻼقها اﺳتخراج اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ) ،ﻟﻛن حدث ﻛذﻟك تتجديد ﻟلمياه اﻟتجوفيﺔ ﺑﺳﺑب منشأة اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟتجﺔ مياه اﻟصرف.
تقع محطﺔ اﻟخرﺑﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟتجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ ،أﻛﺑر محطﺔ ﻟمعاﻟتجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ في األردن ،يلى ﺑُعد  5ﻛم تقريﺑا من شمال شرق اﻟموقع
اﻟمقترح ،واﻟتي تخدم ﺳﻛان يمان اﻟﻛﺑرى ومناطق مدينﺔ اﻟزرقاء.
ويحدث تجريان مياه األمطار من داخل اﻟمﺳتتجمعات اﻟمحليﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟتدفق اﻟﺳطحي مﺑاشرة وصوال إﻟى اﻟوادي اﻟذي يقع يلى اﻟشمال مﺑاشرة من
حدود اﻟمشروع اﻟمقترح .اآلثار اﻟمحتملﺔ
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
من اﻟمتوقع أن تﻛون االﺳتخدامات اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلمياه خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل اﻟتتجريﺑي مخصصﺔ ﻟﻼﺳتهﻼك اﻟشخصي واالﺳتخدام اﻟمنزﻟي
واﻟتحﻛم في اﻟغﺑار واأليمال اﻟمدنيﺔ (مثل اﻟتشحيم) واﻟتشغيل اﻟتتجريﺑي ﻟﻼختﺑارات اﻟمائيﺔ واﻟتنظيف ﺑاﻟﺑخار.
وﺳيتضمن توﻟيد اﻟمياه اﻟعادمﺔ خﻼل مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل اﻟتتجريﺑي اﻟتيارات اﻟرئيﺳيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟصحيﺔ واﻟمنزﻟيﺔ؛
اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟناتتجﺔ ين اﻟتشغيل اﻟتتجريﺑي (االختﺑارات اﻟمائيﺔ واﻟتنظيف ﺑاﻟﺑخار)؛
مياه األمطار؛
ال يمثل حدوث فيضانات في اﻟموقع أدنى مشﻛلﺔ ،وﻟيس من اﻟمتوقع أن يتغير ذﻟك نتيتجﺔ ألنشطﺔ اﻹنشاء.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
ﺳتﻛون اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ اﻟمصدر اﻟرئيﺳي ﻟمياه اﻟمعاﻟتجﺔ في اﻟمشروع .يقدّر اﺳتخراج اﻟمياه ﺑنحو  160,000م  3ﺳنويا ،وهو أقل من نصف
االﺳتخراج اﻟﺳنوي اﻟﺳاﺑق اﻟذي قامت ﺑه محطﺔ  .HTPSال يُتوقع أن يؤدي االﺳتخراج إﻟى حدوث مشاﻛل اﺳتنفاد اﻟمياه اﻟتجوفيﺔ نظرا النخفاض
يمليات االﺳتخراج يلى اﻟمدى اﻟطويل .ال يوتجد ﻛذﻟك مﺳتخدمون آخرون معروفون قد يﻛونوا متأثرين في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ اﻟقريﺑﺔ.
يتم توفير مياه صاﻟحﺔ ﻟلشرب من خط أناﺑيب اﻟمياه اﻟوارد اﻟمقدم ﻛمنشأة مصاحﺑﺔ من قﺑل ﺳلطﺔ اﻟمياه ﺑموتجب اتفاقيﺔ إمداد  2,450م
اﻟمياه/األﺳﺑوع.
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تُوتجه مياه األمطار اﻟتجاريﺔ إﻟى اﻟوادي اﻟمتجاور يقب معاﻟتجتها في إحدى مصائد اﻟشوائب واﻟشحوم.
تتم معاﻟتجﺔ مياه األمطار اﻟملوثﺔ (مثل اﻟمياه اﻟناتتجﺔ من اﻟﺳدود اﻟتراﺑيﺔ واﻟعمليات اﻟزيتيﺔ) ،وﻛذﻟك اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟزيتيﺔ ومياه اﻟعمليات ،داخل
اﻟموقع ﻹيادة اﺳتخدامها أو اﺳتعماﻟها في اﻟري أو تﺑخيرها .وﺳيعمل اﻟمشروع يلى أﺳاس يدم تصريف أي ﺳوائل فيما يتعلق ﺑتدفقات اﻟمياه
اﻟعادمﺔ اﻟناتتجﺔ ين اﻟعمليات اﻟصناييﺔ،
وتوتجه اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟصحيﺔ واﻟمنزﻟيﺔ إﻟى شﺑﻛﺔ اﻟصرف اﻟصحي اﻟمحليﺔ خارج اﻟموقع ﻟمعاﻟتجتها في محطﺔ اﻟﺳمراء ﻟمعاﻟتجﺔ مياه اﻟصرف
ّ
واﻟتي تديرها اﻟﺑلديﺔ.
اﻟتخفيف
يعمل اﻟمشروع يلى تنفيذ متجمويﺔ متنويﺔ من أفضل اﻟتقنيات اﻟمتاحﺔ ﻟلحد من اﺳتهﻼك اﻟمياه واﻟطلب يلى مياه اﻟمشروع ﺑوتجه يام (أي
اﺳتخدام مﻛثفات  ACCوإيادة اﺳتخدام اﻟمياه وما إﻟى ذﻟك).
ﻟن تقوم اﻟمحطﺔ ﺑتصريف تدفقات مياه يادمﺔ معاﻟتجﺔ أو غير معاﻟتجﺔ خارج اﻟموقع .في هذه اﻟحاﻟﺔ ،يتم معاﻟتجﺔ مياه اﻟصرف اﻟصحي ﻹيادة
اﺳتخدامها أو تﺑخيرها أو اﺳتعماﻟها ﻟلري.

النفايات الصلبة والخطرة
خط األﺳاس
تتم إدارة اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ في األردن ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑلديات اﻟمحليﺔ وفقا ﻟـ "قانون اﻟﺑلديات رقم  13ﻟﺳنﺔ  - "2007وهذا يشمل تجمع اﻟنفايات اﻟصلﺑﺔ،
ونقلها ،واﻟتخلص اﻟنهائي منها إﻟى مدافن اﻟنفايات .في حين تتم إدارة وتنظيم اﻟنفايات اﻟخطرة ﺑواﺳطﺔ وزارة اﻟﺑيئﺔ ،يتم نقل اﻟنفايات إﻟى مقاﻟب
نفايات معينﺔ ﺑواﺳطﺔ شرﻛات خاصﺔ معتمدة من وزارة اﻟﺑيئﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
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ﺳتﻛون معظم اﻟنفايات اﻟمتوﻟدة خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء خاملﺔ وغير خطرة ،غير أنه ﺳيتم فيها توﻟيد ﻛميات قليلﺔ من اﻟنفايات اﻟخطرة.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
ﺑوتجه يام ،ﺳيتم توﻟيد ﻛميﺔ قليلﺔ من اﻟنفايات خﻼل تشغيل محطﺔ اﻟطاقﺔ .وﺳتﻛون ﺑعض هذه اﻟنفايات منتتجات مﺑاشرة ناتتجﺔ ين تشغيل وصيانﺔ
اﻟمرافق ،في حين ﺳتﻛون اﻟنفايات األخرى يﺑارة ين منتتجات ثانويﺔ ناتتجﺔ ين يمليات معاﻟتجﺔ اﻟنفايات األوﻟيﺔ ،يلى ﺳﺑيل اﻟمثال اﻟحمأة اﻟناتتجﺔ
ين معاﻟتجﺔ اﻟمياه اﻟعادمﺔ وين اﻟنفايات اﻹداريﺔ/اﻟمﻛتﺑيﺔ.
إتجراءات اﻟتخفيف
تشير إتجراءات اﻟتخفيف اﻟمقدمﺔ إﻟى اﻟنفايات اﻟخطرة وغير اﻟخطرة يلى اﻟﺳواء .وﺳيقتضي األمر تضمين خطﺔ محددة ﻹدارة اﻟنفايات خاصﺔ
ﺑاﻟموقع ﻛتجزء من خطط اﻹدارة اﻟمتجتمعيﺔ واﻟﺑيئيﺔ ﻟمرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل يلى اﻟتواﻟي.
مرخصﺔ تنظمها وزارة اﻟﺑيئﺔ ،تتضمن آﻟيات ﻟمﻛافحﺔ اﻟتلوث تتفق مع توتجيهات IFC
يتم اﻟتخلص من اﻟنفايات اﻟخطرة في مقاﻟب نفايات خطرة ّ
 EHSﻟمنشآت إدارة اﻟنفايات.
اإليكولوجيا والتنوع البيولوجي
خط األﺳاس
يقع اﻟموقع اﻟمقترح ضمن منطقﺔ مطوقﺔ ﺑﺳياج في محطﺔ  HTPS HFOاﻟحاﻟيﺔ .وال توتجد مواقع مصنفﺔ ذات أهميﺔ ﺑيئيﺔ ضمن  30ﻛم من
اﻟمشروع .وتعد إيﻛوﻟوتجيا اﻟموقع تمثيﻼ ﻟألرض اﻟتي تتعرض ﺑاضطراب متﻛرر وتحتوي يلى األنواع اﻟرائدة اﻟشائعﺔ في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ.
إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يوتجد أيضا اﻟعديد من األنواع اﻟتي ترتﺑط ﺑاﻟترﺑﺔ اﻟغنيﺔ ﺑاﻟحديد في اﻟموقع .ويوتجد داخل اﻟموقع أدﻟﺔ يلى وتجود ﻛﻼب ضاﻟﺔ.
وﻛان من اﻟمﻼحظ أن اﻟموقع يﺳايد يلى وتجود أنواع مختلفﺔ من اﻟحشرات منها اﻟفراشات واﻟخنافس واﻟتجراد وغير ذﻟك.
ويوتجد واد مدار إﻟى اﻟشمال مﺑاشرة من حدود اﻟمشروع وهو معرض ﻟلتدفق اﻟزائد من خط أناﺑيب اﻟمياه اﻟعادمﺔ اﻟمدفون اﻟذي يﺳير ﺑامتداد قناة
اﻟوادي .ويﻛون اﻟوادي يادة تجافا وتنمو ﺑه األيشاب اﻟشائعﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
وﺑفضل األراضي اﻟ ُمدارة في اﻟموقع وحﺳاﺳيﺔ خط األﺳاس اﻟمنخفضﺔ ،ﺳتﻛون اآلثار أثناء يمليﺔ اﻹنشاء طفيفﺔ ،فيما يتعلق ﺑإزاﻟﺔ اﻟغطاء اﻟنﺑاتي
في اﻟموقع.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
وال يتوقع حدوث آثار تشغيليﺔ ﻛﺑيرة يلى اﻹيﻛوﻟوتجيا أثناء مرحلﺔ اﻟتشغيل.
إتجراءات اﻟتخفيف
ﺳيتم تخزين اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ غير اﻟملوثﺔ ﻹيادة اﺳتخدامها في تخطيط اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ غير اﻟرﺳميﺔ .ويتجب اﺳتخدام األنواع اﻟمحليﺔ يند تشتجير
وزرايﺔ اﻟغطاء اﻟنﺑاتي في اﻟمناطق ذات اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ في اﻟموقع.
الجوانب االجتماعية واالقتصادية
خط األﺳاس
يمثل اﻟمشروع ﺑديﻼ في اﻟوقت اﻟمناﺳب ﻟمحطﺔ  HTPS HFOاﻟقائمﺔ واﻟتي أوقفت يملياتها في ديﺳمﺑر  .2015نمت اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ في
 HTPSﺑﺳﺑب اﻟصنايات في اﻟمنطقﺔ .يتضمن اﻟموقع اﻟعديد من خدمات اﻟديم اﻟخاصﺔ ﺑشرﻛﺔ  CEGCOاﻟتي تخدم تشغيل وصيانﺔ أصول
هذه اﻟشرﻛﺔ .وتشمل إدارة اﻟنقل واﻟمخازن اﻟمرﻛزيﺔ واﻟمﺳتوديات واﻟمختﺑرات ومرﻛز تدريب ( NEPCOيلى أرض  )CEGCOوﺑعض
أماﻛن إقامﺔ يمال ( CEGCOﻟموظفي )CEGCO HTPS
تتفايل شرﻛﺔ  CEGCOﺑفعاﻟيﺔ مع اﻟمتجتمع اﻟمحلي في اﻟهاشميﺔ واﻟزرقاء وتجميع أنحاء األردن ﺑشﻛل يام وتقدم اﻟمﺑادرات واﻟديم ﻟلمتجتمع
اﻟمحلي.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
يوفر إنشاء مشروع اﻟتوﺳعﺔ اﻟمقترح يددا من فرص اﻟعمل ﻟعمال اﻟﺑناء واﻟعماﻟﺔ اﻟماهرة محليا .وﺑاﻟتاﻟي ﺳيحقق اﻟمشروع آثارا إيتجاﺑيﺔ نتيتجﺔ
ﻟزيادة فرص اﻟتوظيف اﻟمتاحﺔ ﻟلﺳﻛان اﻟمحليين ،ونشر اﻟمهارات اﻟﻼزمﺔ ﻟلقوى اﻟعاملﺔ اﻟمحليﺔ ،وشراء اﻟﺳلع واﻟخدمات اﻟمحليﺔ ﻟتحفيز االقتصاد
اﻟمحلي.
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إضافﺔ إﻟى توظيف اﻟعماﻟﺔ اﻟمحليﺔ ،قد يلزم وتجود يدد من اﻟموظفين من مناطق خارتجيﺔ؛ خاصﺔ من اﻟمتخصصين واﻟوظائف اﻟمعتمدة يلى
اﻟمهارات .وﺳيﻛون غاﻟﺑيﺔ موظفي اﻟتصميم واﻟشراء واﻟتشييد في شرﻛﺔ  SEPCO IIIمن اﻟوافدين من اﻟصين (ما يقرب من  200موظف)،
األمر اﻟذي ﺳيؤدي إﻟى زيادة اﻟﺳﻛان في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
ﺳيؤدي إتمام مشروع  CCGTاﻟمقترح إﻟى ضمان توافر اﻟطاقﺔ اﻟﻛهرﺑائيﺔ وزيادتها ﻟﺳﻛان األردن .وﺳيشمل ذﻟك يمليﺔ توﻟيد طاقﺔ أنظف واﻟحد
من اآلثار اﻟﺑيئيﺔ الحقا فيما يتعلق ﺑنوييﺔ اﻟهواء اﻟمحلي واﻟضوضاء واﺳتخدام اﻟموارد واﻟمياه اﻟعادمﺔ مقارنﺔ ﺑمحطﺔ  HFO HTPSاألصليﺔ.
وﺳتطلب اﻟمرحلﺔ اﻟتشغيليﺔ ﻟلمشروع يددا من اﻟموظفين من أتجل إدارة اﻟعمليات اﻟيوميﺔ وصيانﺔ محطﺔ اﻟﻛهرﺑاء ﺑشﻛل فعال .وﺳيﻛون هناك
طلب يلى اﻟعماﻟﺔ اﻟماهرة وغير اﻟماهرة ﺑاﻹضافﺔ إﻟى اﻟوظائف اﻟمتخصصﺔ ﺑاﻟنﺳﺑﺔ ﻟلموظفين اﻟفنيين.
اﻟتخفيف
وتشمل إتجراءات اﻟتخفيف ﻟﻛل من مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل تداﺑير من شأنها تفضيل اﻟعماﻟﺔ اﻟمحليﺔ وضمان االمتثال اﻟمناﺳب ﻟقوانين منظمﺔ
اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ.
تم تأﻛيد أن ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟعامﺔ في أﻛوا ﺑاور ﺳتﻛون هي األﺳاس ﻟتجميع ﺳياﺳات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟتي ﺳيتم تنفيذها في اﻟمشروع.
ويضمن هذا االمتثال ﻟتجميع اتفاقيات منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ وﻛذﻟك االمتثال ﻟلوائح األردنيﺔ اﻟمحليﺔ.
ﺳيتم تنفيذ آﻟيﺔ ﻟلتظلم حتى يتﺳنى اﺳتﻼم ومتاﺑعﺔ اﻟشﻛاوى اﻟداخليﺔ (من اﻟموظفين) واﻟخارتجيﺔ (من أصحاب اﻟمصلحﺔ اﻟمحلين) .وقد تم توضيح
هذا في خطﺔ مشارﻛﺔ أصحاب اﻟمصلحﺔ في اﻟمشروع (.)SEP
المرور والنقل
خط األﺳاس
تشمل اﻟطرق اﻟمحليﺔ اﻟرئيﺳيﺔ اﻟمحيطﺔ ﺑموقع اﻟمشروع اﻟطريق اﻟﺳريع  25غرب محطﺔ  HTPSواﻟطريق اﻟمحلي اﻟواقع شماﻟها وهي تتيح
وصوال مﺑاشرا إﻟى مدخل اﻟمشروع اﻟمقترح.
وقد ﻛشفت يمليات رصد اﻟطرق أثناء اﻟزيارات اﻟميدانيﺔ ﺳوء حاﻟﺔ اﻟطرق ﺑوتجه يام من حيث يدم اﺳتواء اﻟﺳطح ووتجود حفر ومطﺑات ﺳريﺔ
غير مميزة إضافﺔ إﻟى اﻟعديد من اﻟمخارج واﻟتقاطعات اﻟتي ال توتجد ﻟها الفتات .وتﺑدو حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات يلى اﻟطرق متواصلﺔ وﻟﻛنها ﻟم تﻛن
مزدحمﺔ أثناء فترات اﻟرصد .وتشمل اﻟمرﻛﺑات في اﻟمنطقﺔ اﻟمحليﺔ شاحنات وقود متعددة تخدم مصفاة اﻟﺑتروﻛيماويات اﻟمتجاورة.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
تجانﺑان من تجوانب اﻟنقل أثناء اﻹنشاء قد ينتج ينهما آثار :نقل اﻟقوى اﻟعاملﺔ ونقل اﻟمعدات واﻟمواد إﻟى اﻟموقع .تشير اﻟتقديرات إﻟى دخول وخروج
حواﻟي  100شاحنﺔ ثقيلﺔ من اﻟموقع يوميا خﻼل فترات اﻟذروة تجنﺑا إﻟى تجنب مع اﻟحافﻼت اﻟصغيرة ﻟنقل اﻟعمال ذهاﺑا وإياﺑا واﻟﺳيارات اﻟخاصﺔ
ﻟﺑعض اﻟموظفين واﻟمقاوﻟين اﻟمتخصصين .وﺳينتج ين ذﻟك آثار ملحوظﺔ ﻟلمرﻛﺑات يلى طول اﻟطريق اﻟمحلي اﻟواقع شمال موقع محطﺔ
.HTPS
ﺑعدما يتم شحن اﻟمواد واﻟمعدات ،ﺳيتم نقلها يﺑر ميناء اﻟعقﺑﺔ ثم ﺑعد ذﻟك يلزم نقلها ﺑرا إﻟى اﻟموقع يﺑر شﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟوطنيﺔ اﻟﺳريعﺔ ﺳتﻛون
تجميع اﻟمرﻛﺑات في نهايﺔ اﻟمطاف ﺑحاتجﺔ إﻟى اﺳتخدام اﻟطريق اﻟﺳريع  25وطريق اﻟوصول اﻟمحلي إﻟى اﻟشمال مﺑاشرة من موقع اﻟمشروع.
قد يؤدي قيام  WAJﺑترﻛيب خط أناﺑيب اﻟمياه إﻟى حدوث ﺑعض اﻟتعطيل اﻟمؤقت ﻟمﺳتخدمي اﻟطريق ،حيث ﺳيتم ترﻛيب خط األناﺑيب تحت ﺳطح
اﻟطريق.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
ﺳتعود تحرﻛات اﻟمرﻛﺑات اﻟمرتﺑطﺔ ﺑاﻟمشروع إﻟى حرﻛﺔ مماثلﺔ ﻟما شهدته خﻼل تشغيل محطﺔ اﻟحﺳين اﻟحراريﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطاقﺔ ،اﻟتي تم إغﻼقها
في ديﺳمﺑر  .2015إتجراءات اﻟتخفيف
إتجراءات اﻟتخفيف
ﺑصفﺔ يامﺔ ،ﺳيتم تطﺑيق اﻟممارﺳات اﻟتجيدة ﻟتنظيم يمليات اﻟتحول واﻟتﺳليم واﻹزاﻟﺔ من موقع اﻹنشاء .وﺳيتم وضع خطﺔ ﻹدارة حرﻛﺔ اﻟمرور
من أتجل تحديد اﻟطرق اﻟﻼزمﺔ ﻟلﺳفر ﻟتتجنب اﻟحﺳاﺳيات ومن أتجل تحديد أي حرﻛﺔ مرور يلزم إدارتها.
يضمن اﻟمشروع ﻛذﻟك وضع خطط ﺳﻼمﺔ اﻟمرور واﻟوصول ويتفق مع اﻟﺳلطات اﻟمعنيﺔ ﻹدراج :خطﺔ ﺳﻼمﺔ اﻟمرور وخطﺔ إدارة اﻟوصول اﻟعام
اﻟتي تﺳتخدم ﺑواﺑات يلى طرق اﻟوصول خﻼل فترة اﻹنشاء فقط ﻟضمان اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ .ويتضمن ذﻟك (إﻟى أقصى حد ممﻛن يمليا) أيمال
خطوط أناﺑيب اﻟمياه اﻟمقترحﺔ من ﺳلطﺔ اﻟمياه وخطوط أناﺑيب إمداد وقود اﻟغاز من شرﻛﺔ .NEPCO
مشروع أﻛوا ﺑاور ﻹنشاء محطﺔ تورﺑين غازي ذات دورة مرﻛﺑﺔ في اﻟزرقاء
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التراث الثقافي واآلثار
خط األﺳاس
يحظى األردن ﺑمتجمويﺔ واﺳعﺔ من اﻟمواقع األثريﺔ ذات األهميﺔ .وتمتلك محافظﺔ اﻟزرقاء تراثا طويﻼ يشمل االﺳتيﻼء يليها من قﺑل حضارات
مختلفﺔ ترتجع إﻟى اﻟعصر اﻟﺑرونزي .وأثناء اﻟقيام ﺑاﻟزيارات اﻟمختلفﺔ ﻟلموقع ،ﻟم يتم تحديد أي يﻼمات يامﺔ أو أدﻟﺔ مرئيﺔ يلى وتجود ﺳمات
ثقافيﺔ/أثريﺔ أو ﻟم يﻛن هناك يلم ﺑوتجود هذه اﻟمواقع ﻟدى ألفراد أو في يمليﺔ اﻟتشاور أثناء دراﺳﺔ اﻟنطاق .ويحدد أحد األﺑحاث يلى موقع
 MEGA-Jordanﺳمﺔ غير معلومﺔ داخل األراضي اﻟمملوﻛﺔ ﻟمحطﺔ  HTPSوﻟﻛنها يلى ﺑعد  300متر تقريﺑا من موقع اﻟمشروع.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
واﺳتنادا إﻟى األﺳﺑاب اﻟمﺑينﺔ في خط األﺳاس ،يُعد من غير اﻟمحتمل حدوث آثار محتملﺔ يلى اﻟقيمﺔ اﻟثقافيﺔ أو األثريﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء .ومع
ذﻟك ،توتجد دائما فرصﺔ ﻟلﻛشف ين اﻟقطع األثريﺔ غير اﻟمعروفﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
ال يُتوقع حدوث أي آثار ﻛﺑيرة يلى اﻟموارد األثريﺔ أو اﻟثقافيﺔ خﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل ،حيث أن هذه اﻟمرحلﺔ من اﻟمشروع ﻟن تشتمل يلى مزيد من
أيمال اﻟحفر.
اﻟتخفيف
ينفذ مقاول  EPCإتجراء إيتجاد اﻟفرص وهو من اﻟمتطلﺑات اﻟقياﺳيﺔ اﻟتي تحددها ﻛذﻟك دائرة اآلثار األردنيﺔ ﻛما يقتضي "قانون اآلثار رقم 21
ﻟﺳنﺔ  1988وتعديﻼته رقم  23ﻟﺳنﺔ ." 2004
ﺳيتم تقديم ﺑرامج اﻟتدريب واﻟتوييﺔ ﻟضمان أن يﻛون موظفو ويمال اﻹنشاء يلى يلم ﺑاﻹتجراءات اﻟمتعلقﺔ ﺑﺳتجل اﻟرصد األثري في حاﻟﺔ اﻛتشاف
أي موتجودات أثريﺔ أو ﺑشريﺔ.
يتم مشارﻛﺔ إتجراء اﻟمشروع اﻟمتعلق ﺑإيتجاد اﻟفرص مع شرﻛﺔ  NEPCOﻟتنفيذه خﻼل أيمال خطوط أناﺑيب اﻟغاز.

المناظر الطبيعية والبصرية
خط األﺳاس
تقع اﻟمنطقﺔ اﻟتي ﺳيقام يليها اﻟمشروع اﻟمقترح ضمن األراضي اﻟحاﻟيﺔ اﻟمملوﻛﺔ ﻟمحطﺔ  HTPSفي اﻟمنطقﺔ اﻟصناييﺔ اﻟواقعﺔ شمال مدينﺔ
اﻟزرقاء .وﺳيقع اﻟمشروع اﻟمقترح يند أدنى نقطﺔ في موقع محطﺔ  HTPSوهو ﺑذﻟك يﻛون في واحدة من أﻛثر اﻟنقاط انخفاضا في اﻟمنطقﺔ
اﻟمحيطﺔ واﻟتي تطل يليها ﺑعض اﻟعقارات اﻟﻛائنﺔ إﻟى اﻟشمال منها.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
وﺳتؤثر اآلثار اﻟمؤقتﺔ اﻟمتعلقﺔ ﺑمرحلﺔ اﻹنشاء في األغلب اﻟمناطق اﻟﺳﻛنيﺔ في اﻟشمال ،حيث ﺳتﻛون حرﻛﺔ اﻟمرﻛﺑات واﻟغﺑار ومناطق اﻟتخزين
اﻟمؤقت ﻟلمواد ومختلف أنشطﺔ ويمليات اﻟﺑناء مرئيﺔ ﺑصورة مﺑاشرة .ومع ذﻟك ،يﺳايد اﻟﺳياج اﻟصلب اﻟقائم اﻟذي يحيط ﺑاﻟمﻛان يلى اﻟحد من
اﻟتأثير اﻟﺑصري.
وقد تﻛون هناك حاتجﺔ ﻟوتجود إضاءة إضافيﺔ ﻟيﻼ وال ﺳيما ﻟألغراض األمنيﺔ.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
وﻟن تُحدث محطﺔ توﻟيد اﻟﻛهرﺑاء اﻟمقترحﺔ في نهايﺔ اﻟمطاف تغييرا ﻛﺑيرا في اﻟمشهد اﻟصنايي واﻟتتجاري اﻟقائم في شمال اﻟزرقاء .ويتمثل أحد
اﻟتجوانب اﻟرئيﺳيﺔ ﻟلمحطﺔ اﻟمقترحﺔ في اﺳتخدام إضاءة إضافيﺔ في ﺳايات اﻟليل.
التخفيف
ﺳيتم تنفيذ اﻟعديد من أفضل اﻟممارﺳات ﻟلحد من اآلثار يلى اﻟمناظر اﻟطﺑيعيﺔ وﻛذﻟك اآلثار اﻟﺑصريﺔ اﻟعامﺔ .ﻛما ﺳيتم تطﺑيق إتجراءات محددة
ﻟتفادي اﻟضوء اﻟمتﺳرب.
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الصحة والسالمة واألمن المجتمعي
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء
من اﻟمحتمل أن ينتج ين اﻟمخاطر اﻟعامﺔ أثناء اﻹنشاء حوادث متفرقﺔ إذا ﻟم تتم اﻟﺳيطرة يليها (مثل تﺳرب اﻟنفط يلى نطاق واﺳع واالحتراق
اﻟتلقائي ﻟلوقود واﻟغﺑار واﻟحرائق وما إﻟى ذﻟك) .قد تمثل مرحلﺔ اﻹنشاء فرصﺔ غير مرغوﺑﺔ ﻟلمتجتمعات اﻟمحليﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟوصول إﻟى اﻟموقع
من حيث اﻟدخول غير اﻟمصرح ﺑه وما يرتﺑط ﺑذﻟك من مخاطر يلى اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ.
ثمﺔ احتمال النتشار اﻟمرض داخليا وخارتجيا ،نظرا ﻟقرب األيمال اﻟشديد من اﻟمتجتمعات اﻟخارتجيﺔ واﻟطﺑيعﺔ اﻟﻛثيفﺔ ﻟموقع اﻟمشروع واﻟﺳﻛن.
يمثل اﻟمشروع منشأة ذات أهميﺔ قوميﺔ وﺳوف يوظف أفراد أمن مﺳلحين خﻼل فترة اﻹنشاء.
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ ﻟمرحلﺔ اﻟتشغيل
ﺳيحمل اﻟمشروع اﻟعديد من اﻟمخاطر اﻟتي قد يﻛون ﻟها آثار يلى اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ إذا تم نقل هذه اآلثار أو اﺳتقﺑاﻟها خارج موقع اﻟمشروع .وقد
تتعلق هذه اآلثار ﺑاﻟحرائق وأﺑخرة اﻟمرﻛﺑات اﻟعضويﺔ اﻟمتطايرة واالنفتجارات وتﺳرﺑات اﻟوقود االحتياطي وإطﻼق اﻟمياه اﻟعادمﺔ دون ضمان
واﻟتعرض ﻟلمواد اﻟخطرة إﻟى تجانب اآلثار اﻟﺑيئيﺔ (يلى ﺳﺑيل اﻟمثال اﻟضوضاء اﻟمفرطﺔ واالنﺑعاثات اﻟتجويﺔ واﻟغﺑار وما إﻟى ذﻟك) واﻟمخاوف
األمنيﺔ من اﻟمتعدين.
اﻟتخفيف
تتم معاﻟتجﺔ اﻟمخاطر اﻟتي تُهدد اﻟﺳﻼمﺔ اﻟعامﺔ واﻟتأهب ﻟها ﺑشﻛل مناﺳب في مرحلﺔ اﻹنشاء واﻟتشغيل من خﻼل "خطﺔ تأهب واﺳتتجاﺑﺔ ﻟلطوارئ"
واﻟتدريب.
اﻟتعرض اﻟداخلي واﻟخارتجي ﻟألمراض ،ينظمها فريق اﻟصحﺔ
خﻼل مرحلﺔ اﻹنشاء ،وضعت شرﻛﺔ  SEPCO IIIتداﺑير ﻟتحديد ومنع ومﻛافحﺔ
ّ
اﻟمﻛرس في اﻟمواقع (ﺑما في ذﻟك األطﺑاء واﻟممرضات وأخصائيو اﻹﺳعافات األوﻟيﺔ)
ّ
ﻟقد اﺳتعانت شرﻛﺔ  SEPCO IIIﺑشرﻛﺔ أمن خاصﺔ ،ﻟتوفير ﺳيطرة أمنيﺔ مﺳلحﺔ خﻼل اﻹنشاء يلى مدار  24 *7يﺑر اﻟموقع واﻟﺑواﺑات .توفر
شرﻛﺔ  CEGCOأمن مﺳلح ﻟمشرويها خﻼل اﻟعمليات .وتﻛون اﻟترتيﺑات األمنيﺔ موتجهﺔ من مدونﺔ األمم اﻟمتحدة ﻟقوايد ﺳلوك اﻟموظفين
اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقوانين ومﺑادئ األمم اﻟمتحدة األﺳاﺳيﺔ ﺑشأن اﺳتخدام اﻟقوة واألﺳلحﺔ اﻟناريﺔ من تجانب اﻟموظفين اﻟمﻛلفين ﺑإنفاذ اﻟقوانين .تقوم ﻛﻼ
من شرﻛﺔ  CEGCOو SEPCO IIIﺑإيداد خطﺔ أمنيﺔ وتقييم اﻟمخاطر األمنيﺔ ﻟمرحلتي إنشاء وتشغيل اﻟمشروع ﻟضمان ﺳﻼمﺔ اﻟموظفين
واﻟمقاوﻟين واﻟتجمهور وﻛذﻟك ﻟتتجنب حوادث اﻟتعدي واﻟﺳرقﺔ واﻟضرر اﻟﻛيدي.
إضافﺔ إﻟى ذﻟك ،يتلقى أفراد األمن تدريﺑا داخليا فيما يتعلق ﺑاﻟتظلمات واﻹﺑﻼغ ين هذه اﻟتظلمات وإتجراء حوار مع أي أفراد من اﻟمتجتمع اﻟمحلي.
شروط العمالة والعمل
اآلثار اﻟرئيﺳيﺔ (اﻹنشاء واﻟتشغيل)
يمﻛن أن تشﻛل تجميع األنشطﺔ اﻟشائعﺔ اﻟتي يتم تنفيذها أثناء يمليﺔ اﻹنشاء ،مثل حرﻛﺔ اآلالت اﻟثقيلﺔ واﻟحفر واﻟقيام ﺑاأليمال اﻟﻛيميائيﺔ يلى
اﻟمرتفعات وما إﻟى ذﻟك ،خطرا ﻛﺑيرا يلى صحﺔ وﺳﻼمﺔ اﻟقوى اﻟعاملﺔ ذات اﻟصلﺔ.
وما ﻟم يتم تصميم نظم فعاﻟﺔ وتطﺑيقها يلى اﻟنحو اﻟمناﺳب ،ﺳوف تﺳوء ظروف اﻟعمال وخاصﺔ فيما يتعلق ﺑاﻟخدمات واﻹقامﺔ في اﻟموقع.
اﻟتخفيف
توفر ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟشاملﺔ في شرﻛﺔ أﻛوا ﺑاور األﺳاس اﻟذي يُﺳتند إﻟيه في وضع ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟلمشاريع (وايتمادها من قﺑل
أﻛوا ﺑاور اﻟزرقاء ،وتﺳتند إﻟيه ﻛذﻟك شرﻛﺔ  SEPCO IIIفي وضع ﺳياﺳﺔ اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ ﻟمرحلﺔ اﻹنشاء وﺳياﺳﺔ شرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ
 CECGOخﻼل مرحلﺔ اﻟتشغيل) .تضمن ﺳياﺳات اﻟموارد اﻟﺑشريﺔ اﻟتوافق مع قانون اﻟعمل األردني وتمتثل ﻟمعايير منظمﺔ اﻟعمل اﻟدوﻟيﺔ ﻟتفادي
حاالت اﻟتمييز ويدم اﻟمﺳاواة واﻟﺳخرة ويماﻟﺔ األطفال ﻛحد أدنى.
ﺳيقوم مقاول  EPCوشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ ﺑتطﺑيق ﺳياﺳات وخطط وفرق قويﺔ وشاملﺔ ﺑشأن اﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ اﻟمهنيﺔ ﻟإلشراف يلى
األنشطﺔ .وﺳيتضمن ذﻟك تدريب اﻟموظفين ومنح تصاريح ﻟلعمل.
وﺳيتم تطﺑيق آﻟيﺔ ﻟلتظلم في مرحلتي اﻹنشاء واﻟتشغيل ﻟتلقي شﻛاوى اﻟعمال ومتاﺑعتها.
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4

المراقبة

يتضمن اﻟمتجلد  3من تقييم األثر اﻟﺑيئي واالتجتمايي (خطﺔ اﻹدارة واﻟمراقﺑﺔ اﻟﺑيئيﺔ االتجتماييﺔ ( ))ESMMPإطارا ﻟلمراقﺑﺔ خﻼل مرحلتي
اﻟتشييد واﻟتشغيل .ويوصي هذا اﻹطار ﺑإتجراء أنشطﺔ مراقﺑﺔ محددة ﻟلمعلمات اﻟﺑيئيﺔ اﻟمختلفﺔ اﻟمحددة ﺳاﺑقا.
ﺳيخضع اﻟمشروع ﻟمراقﺑﺔ دوريﺔ مﺳتقلﺔ وفقا ﻟمتطلﺑات اﻟمقرضين .وﺳتغطي يمليات اﻟتدقيق اﻟمﺳتقلﺔ األنشطﺔ داخل اﻟموقع وﻛذﻟك يمليات
مراتجعﺔ وثائق  ESMMPووثائق االمتثال اﻟتي تم تﺳتجيلها خﻼل أنشطﺔ اﻟمراقﺑﺔ اﻟمنتظمﺔ ﺑواﺳطﺔ مقاول  EPCوشرﻛﺔ اﻟتشغيل واﻟصيانﺔ في
اﻟموقع.
وﺳيضمن هذا إتجراء يمليﺔ تدقيق فصليﺔ ويمليﺔ تدقيق ﺳنويﺔ (ﻛحد أدنى) ﻟمرحلتي اﻟﺑناء واﻟتشغيل يلى اﻟتواﻟي ،مع تقديم اﻟتقارير إﻟى
اﻟمقرضين.

5

االستنتاجات

ﺑعد تنفيذ تداﺑير اﻹدارة واﻟتخفيف اﻟموصى ﺑها اﻟقائمﺔ يلى اﻟتصميم واﻹضافيﺔ ،ﻟن يﻛون هناك آثار متﺑقيﺔ ذات خطورة رئيﺳيﺔ.
من اﻟمﻼحظات اﻟتجديرة ﺑاﻟذﻛر فيما يتعلق ﺑاﻟملوثات اﻟمعدنيﺔ اﻟثقيلﺔ في منطقﺔ واحدة من اﻟموقع (منطقﺔ ُمتج ّمع توﻟيد اﻟطاقﺔ اﻟمقترح) ،واﻟتي
تخضع الﺳتصﻼح اﻟترﺑﺔ اﻟﺳطحيﺔ/اﻟعلويﺔ واﻟتخلص منها في منشأة نفايات خطرة مرخصﺔ ،في انتظار اﻟحصول يلى تصاريح وزارة اﻟﺑيئﺔ؛ يتم
اﻟتخلص منها في موقع مقلب نفايات خطرة مرخص (يضم آﻟيات مناﺳﺑﺔ ﻟمﻛافحﺔ اﻟتلوث) تنظمها وزارة اﻟﺑيئﺔ.
وﺑخصوص اﻟضوضاء اﻟمتوقعﺔ خﻼل اﻟتشغيل ،يُتوقع أن يﻛون (في حاﻟﺔ ﻛانت هناك أي إتجراءات تخفيف أخرى مطلوﺑﺔ) اﻟتخفيف اﻟناتج ين
حاتجز اﻟضوضاء اﻟمقترح ﻛافيا ﻟضمان اﻟحد من اﻟزيادة في مﺳتويات اﻟضوضاء في اﻟمﺳاﻛن اﻟقريﺑﺔ إﻟى أقل من  3ديﺳيﺑل (أ) أيلى من
اﻟمﺳتويات اﻟمحيطﺔ خﻼل اﻟتشغيل.
وفي حاﻟﺔ يدم توفر اﻟغاز اﻟطﺑيعي ،ﺳيتم اﺳتخدام زيت اﻟتقطير اﻟخفيف ﻛوقود ﺑديل ﻟمدة ال تتتجاوز  40يوما في اﻟﺳنﺔ ( 960ﺳايﺔ) وال تتتجاوز
 7أيام متتاﻟيﺔ تمشيا مع اتفاقيﺔ شراء اﻟطاقﺔ .ورغم أن اﻟمواصفات اﻟواردة في اتفاقيﺔ شراء اﻟطاقﺔ تﺳمح ﺑاﺳتخدام وقود  LDOﻟمدة تصل إﻟى
 40يوما ،إال أن ﺳيناريو زيادة يدد ﺳايات اﺳتخدام زيت  LDOين  500ﺳايﺔ غير مرتجح اﻟوقوع ﺑشﻛل ﻛﺑير .وتشير اتفاقيﺔ شراء اﻟطاقﺔ
إﻟى إمﻛانيﺔ توفير وقود  LDOمع محتوى ﻛﺑريتي يصل إﻟى  %1.2في أﺳوأ اﻟحاالت .ومن اﻟمعروف أن وقود  LDOاﻟموفر ﻟمنتتجي اﻟطاقﺔ
اﻟمﺳتقلين في األردن يوتجد ﺑه محتوى ﻛﺑريتي أقل من  .%1ويتوقع أن يﻛون اﻟمحتوى اﻟﻛﺑريتي في وقود  LDOاﻟمتوفر أقل من  %1وهو ما
يتماشى مع متطلﺑات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت في اﻟمﺑادئ اﻟتوتجيهيﺔ ﻟمؤﺳﺳﺔ اﻟتمويل اﻟدوﻟيﺔ ﺑشأن اﻟﺑيئﺔ واﻟصحﺔ واﻟﺳﻼمﺔ ﻟلﺳقائف اﻟهوائيﺔ غير
اﻟمتدهورة (إذا ﻛان اﻟتشغيل ﺑهذا اﻟوقود يزيد ين  500ﺳايﺔ في اﻟﺳنﺔ).
في ظل هذا اﻟﺳيناريو ،تُشير نمذتجﺔ تشتت االنﺑعاثات إﻟى أن ترﻛيزات ثاني أﻛﺳيد اﻟﻛﺑريت اﻟناتجمﺔ ين احتراق وقود  LDOقد تﻛون ﻛﺑيرة يلى
اﻟمدى اﻟقصير وقد تؤدي إﻟى تتجاوز متراﻛم محتمل ﻟمعايير االتحاد األوروﺑي ﻟلترﻛيزات اﻟمحيطﺔ (ﻟفترة متوﺳطﺔ  1ﺳايﺔ واحدة) .تعتﺑر احتماﻟيﺔ
حدوث هذه اﻟحاﻟﺔ منخفضﺔ تجدا؛ ألن ذﻟك يتطلب حدوث يدد من اﻟظروف في وقت واحد (أي اﺳتخدام اﻟوقود االحتياطي ،وتتجاوز محتوى
اﻟﻛﺑريت في وقود  LDOنﺳﺑﺔ معينﺔ ،وحدوث ﺳيناريو أﺳوأ اﻟحاالت اﻟتجويﺔ ،وما إﻟى ذﻟك) .وﺑحﺳب اﻟنمذتجﺔ ،فإن تجميع ترﻛيزات ثاني أﻛﺳيد
اﻟﻛﺑريت في اﻟﺑيئﺔ اﻟمحيطﺔ يتوقع أن تتوافق مع معايير اﻟﺑيئﺔ اﻟمحيطﺔ األردنيﺔ.
إضافﺔ إﻟى اﻟتداﺑير اﻟ ُمدرتجﺔ أيﻼه ،يقوم اﻟمشروع ﺑتنفيذ أي إتجراءات أخرى ﻛما هو مذﻛور في خطﺔ اﻟعمل اﻟﺑيئي واالتجتمايي ( )ESAPﻛشرط
ﻟتمويل اﻟمشروع من قﺑل ﺑنك  EBRDومؤﺳﺳﺔ .IFC
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