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 المقدمة .1
 

طلب  لغاياتوالتنمية اإلعمار بالتواصل مع البنك األوروبي إلعادة  العالمي ظبي أبو سوق  - ليميتدشركة يلو دوور إينيرجي  قامت
، والتي (المشاريع أو المشروع)يشار إليها فيما يلي باسم مجموعة في األردن محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية  ثمانيةتمويل 

بموجب نظام  (مستفيدينبال)يُشار إليهم أيضاً  القطاع الخاص خمسة عمالء مختلفين منبمجرد االنتهاء منها، ستقوم ببيع الكهرباء إلى 

 .طميجا وا 48لية لمجموعة المشاريع العبور. تبلغ السعة اإلجما

 

ضَ  زيارة  مجموعة المشاريع والذي تضمنل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إجراء تقييم للعناية البيئية واالجتماعية الواجبة فَوَّ
 .2019 كتبية لمعلومات المشروع في أيلولومراجعة م للمحطات المختلفةميدانية 

 

ر فنية تغطي خلفية ووصف المشروع، وعملية تقييم األثر هذه الوثيقة عبارة عن ملخص غير فني يقدم ملخصًا للمشروع بلغة غي

البيئي الوطنية، والفوائد/اآلثار البيئية واالجتماعية، وإجراءات التخفيف واإلدارة والتي تم دمجها في خطة عمل بيئية واجتماعية 

صلحة التي تتضمن آلية للتظلم منفصلة ومعلومات االتصال الخاصة بعملية التواصل باإلضافة الى ملخص لخطة إشراك أصحاب الم

 والتي تم تطويرها أيضًا كجزء من هذا المشروع.
 

 وصف المشروع .2

 نظرة عامة عن المشروع .2.1

األردن )المشار إليها فيما يلي باسم يلو دوور إينيرجي أو الشركة(، المملوكة من قبل شركة يلو  - ليميتدتقوم شركة يلو دوور إينيرجي 
)مطور ومشغل للطاقة المتجددة تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة( بتطوير  العالمي ظبي أبو سوق - ليميتددوور إينيرجي 

 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في األردن. ثمانيةمجموعة من 

 

 فيما يليبموجب نظام العبور.  الخاص القطاع من مختلفين عمالءبمجرد بدء التشغيل، ستقوم المحطات ببيع الكهرباء لخمسة 

 :ستفيدون من المشروعمال

 
 األزياء التقليدية، شركة تصنيع مالبس؛ 

 أمنية، مشغل االتصاالت الثالث في األردن؛ 

 " تسوق وتناول الطعام والترفيه؛للشركة مراكز وهي ، "تاج مولشركة التجمعات للمشاريع السياحية؛ يشار إليها فيما بعد 

  ؛ وكبرى متاجرسلسلة  وهي ،"كارفورإليها فيما بعد "شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس؛ يشار 

 " كبرى متاجر سلسلةأيضاً  يه تيوال، "السيفويالشركة األردنية لالستثمارات والتموين؛ يشار إليها فيما بعد. 

 

 كما هو موضح أدناه وفقاً للشركة: تقع المحطات في ثمانية قطع أراٍض في األربع محافظات التالية: المفرق، الزرقاء، البلقاء وعمان، 
 
 زياء التقليدية، والتي تقع في المفرق.ألشركة االتابعة ل الطاقة الشمسية محطة 

 لالتصاالت أمنيةشركة التابعة ل  الطاقة الشمسية اتمحط 

o  والتي تقع في المفرق.1قطعة األرض رقم ، 

o  والتي تقع في الظليل.2قطعة األرض رقم ، 

o  والتي تقع في الحالبات.، 3قطعة األرض رقم 

o  والتي تقع في األزرق.4قطعة األرض رقم ، 

 لسيفوي، والتي تقع في الفحيص.ل التابعةالطاقة الشمسية  محطة 

 تقع في الفحيص. تاج مول، والتيالتابعة لالطاقة الشمسية  محطة 

 كارفور، والتي تقع شرق عمان.التابعة ل الطاقة الشمسية محطة 

 



4 

 . الطاقة الشمسية محطاتأدناه مواقع  1يوضح الشكل 

 
 محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئيةمواقع  – 1الشكل 

 

 
 

 
ً حاليًا بمراحل مختلفة من التطوير، حيث يتم  ثمانيةال إن المحطات من  طواميجا 40 محطات طاقة شمسية ذات قدرة تعادل إنشاء حاليا

بالكامل بحلول مجموعة المشاريع . من المتوقع أن يتم تشغيل السيفويتاج مول و تيمحط إنشاءلم يبدأ بعد هذا و. طواميجا 48إجمالي 

 .2020 تموز

 

. األردن –يلو دوور إينيرجي  تهاال تتحمل مسؤوليوالتي خطوط كهرباء ومحطات فرعية  شملت بها سيكون للمحطات مرافق مرتبطة
والتي هي ،  JEPCOالمساهمة العامة المحدودة )شركة الكهرباء األردنية خطوط الكهرباء، على الرغم من أن  إنشاءستقوم الشركة ب

سيكون مقاول الهندسة والمشتريات والبناء هذا وستكون مسؤولة عن تصميم وتشغيل خطوط الكهرباء.  .شركة توزيع كهرباء أردنية(

(EPC ُالم )شركة  تقليديةاألزياء ال الطاقة الشمسية التابعة لشركة حطةتار لشركة أمنية لالتصاالت ومخBELECTRIC بالنسبة .

 .(EPCالهندسة والمشتريات والبناء )اختيار مقاول بعد المتبقية، لم يتم  للمحطات

 
 

 خلفية المشروع .3

 دواعي المشروع .3.1

 

غير مستغلة بالقدر  فإنهاك الكثير من مصادر الطاقة المتجددة في األردن، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، لهنا
  .الكافي

 

. في عام ردنالستكشاف إمكانات موارد الطاقة المتجددة لديها وتنمية قطاع الطاقة المتجددة في األ إجراءاتتتخذ الحكومة األردنية 

٪ من مصادر 10 بنسبة 2020هدفًا للطاقة المتجددة لعام  حيث تم تحديد، أطلق األردن خطة إستراتيجية في مجال الطاقة 2012

٪. من أجل تحقيق هذا الهدف، 20إلى  تهدر الطاقة المتجددة. تم تعديل هذا الهدف في وقت الحق وزيادمن مصا األردنالطاقة في 
تمت الموافقة على قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتم حيث تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛  عة نطاقاستثمرت الحكومة في توس

 .خطط أخرى للطاقة المتجددة إنشاء صندوق لكفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب

 

 

ً إطالق  الطاقة المتجددة لغايات استهالكها وليس التعليمات المنظمة لعبور الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر هذا وقد تم أيضا
الطاقة  ( والذي يسمح للمنظمة بتركيب نظام الطاقة المتجددة لتوليد2015)والذي تم تعديله في عام  2013في عام  لغايات بيعها للغير

 تاج مول

 كارفور

قطعة  –المفرق  :أمنية

 1أرض رقم 

قطعة  –الظليل  :أمنية

 2أرض رقم 

 

 –الحالبات  :أمنية

 3قطعة أرض رقم 

 

قطعة  –األزرق  :أمنية

 4أرض رقم 

 

 األزياء التقليدية
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الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في موقع مختلف عن موقع مقر المنظمة، والذي كان محرك رئيسي للمنظمات لتصميم، شراء 

 وتثبيت مثل هذه األنظمة.
 

ي قطاع الطاقة المتجددة في األردن من معدالت كفاءة استخدام الطاقة مما سيساعد على خفض االنبعاثات من مصادر سيزيد النمو ف

 .إمداد الطاقةالطاقة غير المتجددة والذي سيساهم في ضمان أمن 

 

 

 النواحي القانونية واالمتثال لها .3.2

 

 الهاشمية والمعايير المعمول بها في المملكة األردنية نظمةوفقًا للقواعد واأل ثمانيةال حطاتللممبدئي وطني  بيئيأثر تقييم إعداد تم 

  .محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وإنشاءلتصميم 
 

متطلبات األداء الصادرة ب مقارنةالوثائق األخرى أهم الوطني واألثر البيئي المبدئي  تم إجراء مراجعة مستقلة لتحليل الفجوات في تقييم

ومعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية وتوجيهات االتحاد األوروبي وأفضل الممارسات  عادة التعمير والتنميةبنك األوروبي إلعن ال

مجموعة من الوثائق لغايات ، باإلضافة إلى هاتنفيذليتم  الدولية. تم استخدام الثغرات التي تم تحديدها لوضع خطة عمل بيئية واجتماعية

  .باللغتين اإلنجليزية والعربية وخطة إشراك أصحاب المصلحة ص غير فنيملخ فصاح تتضمناإل
 

توفر خطة إشراك أصحاب المصلحة إطاًرا ألنشطة التشاورات واإلفصاح عن معلومات المشروع بما في ذلك تحديد أصحاب 

 .المصلحة المحتملين والطرق المستخدمة ألنشطة التشاور والسجالت التي يتعين حفظها

 

 

 العمل البيئية واالجتماعيةخطة  .3.3

 

والتي تم  تخفيف تدابير(، حيث تم تطوير تم تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة )بما في ذلك الصحة والسالمة المجتمعية المهنية

خطة العمل في  في استعراض تحليل الفجوات الذي تم تضمينه التخفيفتدابير عرضها في تقييم األثر البيئي. تم تحديد المزيد من 
 .خطة العمل البيئية واالجتماعيةتنفيذ بالتأكد من  يلو دوور إينيرجي كإجراءات قابلة للتنفيذ. تلتزم البيئية واالجتماعية
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 عملية تقييم األثر البيئي .4

 تصميم المشروع واالمتثال لألنظمة .4.1

الموافقة عليهم من قبل وزارة البيئة. تم مراجعة دراسات تقييم تم إعداد دراسات تقييم أثر بيئي مبدئي وطني لكل من المحطات وتم 

األثر البيئي المبدئي لتحديد أي ثغرات والتي تم معالجتها من خالل إعداد خطة عمل بيئية واجتماعية والتي تشمل إجراءات موصى بها 

مية ومعايير االتحاد األوروبي وأفضل الممارسات ـدى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنلللتنفيذ من أجل تلبية متطلبات األداء 

 الدولية.
 

  :البيئي للمحطات التالية رخيصلقد قامت وزارة البيئة بمنح موافقة مشروطة للت

 
 األزياء التقليدية  

  (4و 3، 2، 1أمنية )قطع األراضي 

 )الطريق اآلمن )سيفوي 

 )التاج الذهبي )تاج مول 

 

ً العمل على الحصول على  راخيص، فإن عددًا من الت)الواقع في شرق عمان(. وبالمثل بيئي لمشروع كارفور ترخيص يتم حاليا

في خطة العمل  اإلشارةهذا وقد تم والموافقات وغيرها ذات الصلة قد تم الحصول عليها أو أنها في طور الحصول عليها.  تصاريحوال

تنص قبل القيام باألنشطة التي بعد  الحصول عليها لم يتمالتي  والموافقات التصاريحوجوب الحصول على  إلى البيئية واالجتماعية
 :المحطات، بما في ذلك ما يلي لبعض عليها

 
  مباشرة إنشاءات؛ 

 ؛موافقة هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ورخصة توليد الطاقة 

 إتفاقية شراء الطاقة )في حال تطلب األمر( حيث أن إتفاقية الربط قد تعد كافية؛ 

 الجو الملكي )في حال تطلب األمر( موافقة سالح 

 المصلحةالتشاور مع أصحاب  .4.2

مشروع أو مشاركة والخاصة بالالمستمرة العامة وفقًا للتشريع الوطني األردني، ال توجد متطلبات محددة فيما يتعلق بالمشاورات 

 المرتبطة بتطوير المشروع.أصحاب المصلحة أو تخطيط إشراك أصحاب المصلحة لتوجيه عملية التشاور والمشاركة 

 

، على الرغم من عدم توفر سجالت للمشاورات. وأجريت المشروعبشكل نسبي في بعض أصحاب المصلحة تم إشراك بشكل عام، 
التي  الواجبةالعناية البيئية واالجتماعية خالل  الطاقة الشمسية من محطات مواقع مناقشات غير رسمية ألصحاب المصلحة في بعض

 في لالتصاالت أمنيةالموقع التابع لشركة سيفوي في الفحيص مع أسرة محلية وفي /ًرا، بالقرب من موقع تاج مولأجريت مؤخ

 األزرق مع حارس أمن من مجتمع بدوي وعائلة محلية.

 

كة التي تم تطويرها للمشروع أنشطة إشراك أصحاب المصلحة في المستقبل والتي ستنفذها شر إشراك أصحاب المصلحةخطة توفر 

 .الملخص غير الفني المزيد من التفاصيل حول خطة إشراك أصحاب المصلحةمن  السادسالقسم هذا ويوفر . يلو دوور إينيرجي
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 التخفيف تدابيرر البيئية واالجتماعية وملخص اآلثا .5
 

التي تم تطويرها  التخفيف تدابير، بما في ذلك ثمانيةفيما يلي أهم اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بتطوير المحطات ال
 لمرحلتي اإلنشاء والتشغيل ومدتها و إمكانية الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه:

 

 البيئة البشرية البيئة البيوفيزيائية

 إدارة النفايات

 التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية الحية

 كفاءة استخدام الموارد
 والبصريةالمناظر الطبيعية 

 استمالك األراضي وإعادة التوطين

 اآلثار والتراث الثقافي

 الصحة والسالمة المهنية بما فيها العمالة وظروف العمل
 صحة وسالمة المجتمع المحلي

 االستجابة لحاالت الطوارئ

 

 فيما يلي ملخص عن تفاصيل اآلثار المتوقعة واإلجراءات االحترازية:

 

 كفاءة استخدام الموارد
عد يلم يتم تحديد أو تقييم استخدام المواد في أي من دراسات تقييم األثر البيئي المبدئي التي تم إعدادها للمحطات. نظراً الى أن األردن 

ً للمياه، سيتم ثاني البلد ال ، خاصةً في قطعة األرض الواقعة في األزرق الرطب للتنظيف بدائل دراسة إمكانية استخداماألكثر ندرة

 التنظيف خيارات في النظر يجب .ةاألصلي مساحتها من٪  10 منأقل  المائية زرقاأل محميةة لشركة أمنية، حيث أن مساحة والتابع
 .الغبار مكنسة أو/واألرضيات  تنظيف عربة استخدام مثل الجاف

 

فانه من المتوقع إمكانية  التخفيف تدابير. وفي حال تم تنفيذ فقط التشغيل ةالتأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحل

 الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً وبدون أي تأثير.

 ادارة النفايات

 إدارةب ستساهم هذه الخطط. التقليدية األزياءو منيةالتابعة أل المحطات مواقع في اإلنشاء مرحلةخاصة ب النفايات إلدارة خطط وضع تم

 التي النفايات كمية تقليل إلى هذه النفايات إدارة خطط تهدف. النفايات بتوليد المحطات والتي هي ذات عالقةالناتجة عن  البيئية اآلثار

وعمر  خالل مرحلة اإلنشاء هاعن قد تنتج مخلفات وأي اإلنشائية موادال إدارة كيفية تحديد خالل من اإلنشاء مواقع في إنتاجها يتم
 الخطرة والنفايات( ، إلخاأللومنيوم علبو والورق الطعام مثل) المنزلية النفايات الناتجة النفاياتأنواع  شملت. الطاقة الشمسية محطة

 (.، إلخالكهربائية وابلوالك خردة فوالذية) ئيةالمخلفات اإلنشاو( التالفة األلواح الشمسيةو والزيوت الكيميائية والمواد الدهانات مثل)

 

 من نوع كل بوصف يتعلق فيما إضافية معلومات تضمين خالل من أفضلبشكل  النفايات إدارة خطط العمل على تطوير نبغييهذا و

 إدارة وإجراءات، النفايات إدارةب الخاصة والمسؤوليات الرئيسيين والموظفين الطاقة الشمسية محطة عمر طوال المتولدة النفايات
 النفاياتأنواع  من نوع كل كمية وتقدير( منها والتخلص االستعادة، رالتدوي إعادة، االستخدام إعادة) المختلفة النفايات ألنواع النفايات

 ناقلي تراخيص سجالت بحفظ يتعلق فيما خطة العمل البيئية واالجتماعية في إجراءات إضافية اقتراح تم هذا وقد. إنتاجها المتوقع

 .النفايات نقل ومالحظات النفايات

 

فانه من المتوقع إمكانية  التخفيف تدابيرالتأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل. وفي حال تم تنفيذ 

 الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً وبدون أي تأثير.

  االستجابة لحاالت الطوارئ

طر الحريق، يتعلق بحاالت الطوارىء بما فيها خئي الى تقييم أثر المشروع فيما لم تتطرق دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي المبد
تندرج  شمسيةطاقة االنسكابات/التلوث، إلخ. بناءً على مراجعة الوثائق، هنالك عدد من اإلجراءات التي يتوجب تنفيذها لكل محطة 

في موقعي أمنية؛ األزرق  الحرائقرمخاطقييم لتة استجابة لحاالت الطوارئ، إجراء والتي تشمل إعداد خط تحت هذا المشروع

 وتنظيف أخرى تم ذكرها في خطة العمل البيئية واالجتماعية. تدبير واجباتوالمفرق والموقع التابع لتاج مول/السيفوي، باإلضافة الى 

 

خطط االستجابة لحاالت الطوارىء التأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل. وفي حال تم تنفيذ 

 فانه من المتوقع إمكانية الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً. بالكامل

 التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية الحية
  الحالبات - 3الظليل،  – 2المفرق، رقم  – 1 رقم األراضي قطع – لالتصاالت أمنية التابعة لشركة الطاقة الشمسية محطة

 السطحية التربة بإزالة يتعلق فيما الخطورة شديدةاألراضي في مناطق تنوع بيولوجي حساسة. تم تحديد بعض اآلثار ال تقع هذه 
ً  السطحية التربة فإن، ذلك ومع .المبدئي البيئي األثر تقييمدراسات  في عمليات اإلنشائيةلل استعدادًا  ومن ومتآكلة رديئة تكون ما غالبا

 .مطلوبة تخفيف تدابير توجد ال. السائب أو الجيري النوع
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. الكهرباء خطوط من قربهال نتيجةالذي قد ينتج  الخطر بسبب، المفرقالواقعة في  1 رقماألرض  قطعة من األشجار بعض إزالة يجب

 .المناسبة األذونات طلب وسيتم، المشكلة هذه إلدارة األشجار زراعة إعادة خيار دراسة سيتم، ممكنًا ذلك كان إذا
 

 األزرق - 4 رقم األرض قطعة –محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة أمنية لالتصاالت 

 شركةوالتابعة لاألزرق الواقعة في  4رقم  األرض قطعة عن كم 6 حوالي، المائية األزرق محمية، األردن في مسارار مواقع أحد يبعد

الواقع في  أمنيةموقع  عن كم 6 بعده مسافة بسبب للمشروع نتيجة آثار أي هناك يكون أن المتوقع من ليسوبالتالي  .لالتصاالت أمنية

 يمكن ذات أثر هذا يكون قد وحيث( ، متر 200 طوله يبلغ علوي خط) قصير األزرق في النقل خط فإن،  ذلك إلى باإلضافة. األزرق

 .الطيور لحماية الممارسات أفضل ميزات تضمين
 

 لالتحاد الحمراء القائمة في النادرة فصائلال وبعض للغاية المتنوع البيولوجي التنوع موطن، البرية ءحيالأل ريالشوم محمية تقع

 .األزرق الواقعة في 4 رقم القطعة – أمنيةمشروع  شرق جنوب كم 16 حوالي بعد على( ، 2015) الطبيعةلحفظ  الدولي

 

ً  السطحية التربة فإن،  ذلك ومع؛  PEIA في السطحية التربة بإزالة يتعلق فيما الخطورة شديدة التأثيرات بعض تحديد تم  ما غالبا
 على سقوطها خطر بسبب األشجار بعض إلزالة حاجة هناك،  ذلك على عالوة. السائب أو الجيري النوع ومن ومتآكلة رديئة تكون

 األذونات طلب وسيتم،  المشكلة هذه إلدارة األشجار زراعة إعادة خيار استكشاف سيتم،  ممكنًا ذلك كان إذا. الكهروضوئية األلواح

 .المناسبة

 
 سيفويتاج مول واللمحطة الطاقة الشمسية التابعة 

(. تينالسيفوي المقترحتاج مول/توجد محطتي تحاد الدولي لحفظ الطبيعة )حيث تم تحديد إمكانية وجود بعض أنواع القائمة الحمراء لال
ا ) تخفيف أخرى في خطة العمل البيئية واالجتماعية تدابيرتم تحديد  لتقليل التأثير على التنوع البيولوجي، ويشمل ذلك خبيًرا إيكولوجيً

 .من وطأة اآلثار للمحطة تخفيفللمدروسة تماماً تراتيجية استصميم وتنفيذ  مما يتيحالموقع بالسير في أرجاء مؤهالً يقوم 
 

 كارفورل محطة الطاقة الشمسية التابعة

 .حساسة بيولوجي تنوع منطقةفي  الطاقة الشمسية هذه  ال تقع محطة

 

فانه من المتوقع  التخفيف تدابيرملخص التأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل. وفي حال تم تنفيذ 
ً وبدون أي تأثير. ينطبق هذا األمر على  محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة أمنية إمكانية الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقا

 تاج مول والسيفوي.الطاقة الشمسية التابعتين ل في األزرق و محطتي 4قطعة األرض رقم والواقعة على  لالتصاالت

 

 

 والتراث الثقافي اآلثار
لغايات المباشرة بأعمال المشروع لمحطات األلبسة التقليدية، تاج مول  العامة اآلثار دائرة من رسمية موافقة على الحصول تم

 البيئي األثر تقييم أجل من أجريت التي األثرية المسوحات كشفت، لالتصاالت أمنيةشركة و كارفور حطاتلم بالنسبةأما . والسيفوي

 .اإلنشاء مواقع منطقة داخل ثقافي تراث آثار أو أثرية أو تاريخية آثار أي توجد ال أنه المبدئي
 

 األثر تقييم دراسات ومراجعة الالحقة واالجتماعات المستقل االستشاريالتي قام بها  موقعال وزيارة مراجعتها تمت التي للوثائق وفقًا

العثور على أي  فرصة إجراء تنفيذ يجب، ذلك ومع. المحطات من بالقرب ثقافي تراث مواقعأي  توجد ال أنهب االستنتاج تم، البيئي

 . المواقع لجميع مواقع أثرية

 
فانه من المتوقع إمكانية  التخفيف تدابيراإلنشاء فقط. وفي حال تم تنفيذ التأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلة 

 الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً وبدون أي تأثير.

 المناظر الطبيعية والبصرية

اآلثار المتعلقة  تعتبر ال. والبصرية الطبيعية المناظر أو بالتوهج اآلثار الخاصة تقييم تشمل دراسات تقييم األثر البيئي المبدئي لم

 - 4و الظليل – 2 رقم األراضي قطع مشاريع أمنيةو التقليدية األلبسةمواقع  إلى بالنسبة مشكلةالمناظر الطبيعية والبصرية و لتوهجبا

ً ولكن . األزرق الطاقة  يتمحط جنوب مصنع وجودو موقعال وغرب غرب شمالو شمال من السكنية للممتلكات النسبي للقرب نظرا

 تخفيف بيراتد أي ودمج والبصرية طبيعيةالمناظرالو وهجاآلثار ذات عالقة بالت تقييم يجب، سيفويال/مول تاجل الشمسية التابعتين

 .المشروع تصميم في إضافية
 

فانه من المتوقع  التخفيف تدابير. وفي حال تم تنفيذ والتشغيلاإلنشاء  تي: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلالبصري التأثير

 إمكانية الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً وبدون أي تأثير.

 

عن  المنبثقة جراءاتاإل. وفي حال تم تنفيذ فقطاإلنشاء  ة: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلالطبيعية المناظرعلى  التأثير
ر قابل لالنعكاس الى حدٍ عاٍل )ينطبق هذا األمر على محطتي تاج مول نشوب أثفانه من المتوقع  تقييم المناظر الطبيعية والبصرية

 .والسيفوي(
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 الصحة والسالمة المهنية بما فيها العمالة وظروف العمل
. حطات( لجميع زوار المHSEللصحة والسالمة والبيئة ) برنامج تعريفيوفير بت (EPC)يقوم مقاول الهندسة والمشتريات والبناء 

التي لم تكن النادرة . وقد لوحظت بعض الحاالت في مجموعة المشاريع كافةً  الوقاية الشخصيةبشكل عام، هناك استخدام جيد لمعدات 

 الشخصية.الوقاية استخدام معدات  فرضالقوى العاملة ترتدي فيها معدات الوقاية الشخصية الكافية ويتطلب األمر تحسينًا في 
 

حيث تم تفصيل هذه  المحطاتهناك فرصة لتعزيز ممارسات إدارة الصحة والسالمة )بما في ذلك إدارة المقاولين( في جميع 

 البيئيةدارة اإل. تتطلب التوصيات الرئيسية للصحة والسالمة والبيئة وضع وتنفيذ خطة خطة العمل البيئية واالجتماعيةفي الممارسات 

، والتي للمرحلة التشغيليةوخطة اإلدارة البيئية والصحية والسالمة واالجتماعية  نشائيةللمرحلة اإل واالجتماعية والسالمة والصحية

الفتات  وضع، ومواقع اإلنشاءية الشخصية الفعالة في اإلجراءات اإلضافية ليتم تنفيذها، مثل: استخدام معدات الوقاستتضمن عددًا من 
تحسين التدبير اإلداري العام للصحة والسالمة العمل على ، وفي المحطات، وتحديد المناطق الخطرةالصحة والسالمة والبيئة خاصة ب

 نظيفة وصحية. بقىوالبيئة لتخزين المواد والمرافق التي يجب أن ت

 

ه من المتوقع إمكانية فان التخفيف تدابيرالتأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل. وفي حال تم تنفيذ 

 الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً وبدون أي تأثير.
 

 استمالك األراضي وإعادة التوطين

اقتصادي.  نزوحإعادة توطين أو لم تتسبب بوالبنية التحتية المرتبطة بها التي تم حيازتها للمحطات األراضي فإن ، تم ذكرهوبحسب ما 
بين ما من قبلهم لفترات تتراوح  أو مستأجرة هي إما مملوكة من قبل يلو دوور إينيرجيللمحطات  المخصصةي ضااألرإن تعود ملكية 

 .عامً  20أو  10

 

. وقد رقاألز/4 رقم قطعة – التابعة لشركة أمنيةولوحظ وجود مجتمعات بدوية مع الماشية على طول حدود إحدى قطع األراضي  

. كجزء حطةالم ضمن محيطمفتوحة من األرض  مساحةالرغم من وجود ب، الطاقة الشمسية محطةمنطقة الماشية حول لوحظ رعي 
اة المحليين وإذا كان الرعوصول  تحد منس المنشأة ت ، يجب إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانواالجتماعية البيئية العمل خطة من

ل إلى األرض برعي الحيوانات المستمر في المنطقة، بما في ذلك السماح بالوصو تسمحتدابير في التصميم  راج، يجب إداألمر كذلك

  .إذا لزم األمرالطاقة الشمسية  محطةسماح بالوصول المباشر عبر لل منهاأو بعض أجزاء 

 

شركة الكهرباء األردنية  مع يلو دوور إينيرجي بالنسبة لخطوط الطاقة والمحطات الفرعية )كمرافق مرتبطة بها( ، ستتعاونأما 

للحصول على معلومات للتأكد من أن قضايا األراضي تتوافق تماًما مع المعايير الوطنية وأنه لن يكون هناك المساهمة العامة المحدودة 
أو خطة /و (RAP) أن خطة إعادة التوطينمن د تأكالو إنشائهمأو االقتصادي قبل /و فيزيائيأشخاص متأثرون بسبب النزوح ال

 .التعويض لن تكون مطلوبة

 

فانه من المتوقع إمكانية  التخفيف تدابيراإلنشاء فقط. وفي حال تم تنفيذ التأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلة 

ً وبدون أي تأثير طبق هذا باإلضافة الى نتوج أثر على حق الوصول ولكنه قابل لالنعكاس )ين الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقا
 األمر على محطتي تاج مول والسيفوي(. 

 

 

  صحة وسالمة المجتمع المحلي
 من المحتمل نشوب آثار خالل مرحلة اإلنشاء، ذلك ومع. المدى طويلة سلبية اجتماعية آثار المشروع عن ينتج أن المحتمل منليس 

 األسر على تؤثر من المتوقع أن التيو جيجوالض والغبار الماشية رعي لغايات الوصول حقوق الحد منب رئيسي بشكل تعلقةمالو

خطة العمل البيئية  من كجزء المطلوبة التخفيفتدابير بتنفيذ المشروع سيقوم. السيفوي وتاج مول محطتي منالقاطنة بالقرب 

 .التأثير من األدنى الحد لضمان واالجتماعية
 

 جودة على بالتالي يؤثرس الذيو والغبار االنبعاثاتنسبة  في زيادة إلى يؤديقد  ممااإلنشاء  مرحلةخالل  انشغاالً  أكثر الطرق تكون قد

 الطرق على وخاصةً  الحوادث عدد زيادة يةاحتمال أيضًا كلهناهذا و. هؤالء الذين بالقرب من منطقة المشروعراحة و المحيط الهواء

 هذه لتخفيف المتطلبات من عددًا العمل البيئية واالجتماعيةخطة  تضمنت. السيفوي/مول تاج محطتي مثل لرياحالمعرضة لو الضيقة

 .الغبار إدارة وخطة المرور حركة إدارة خطة وتنفيذ تطوير ذلك في بما المحتملة الضارة اآلثار
 

فانه من المتوقع إمكانية  التخفيف تدابيراإلنشاء فقط. وفي حال تم تنفيذ التأثيرات: من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلة 

 الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً وبدون أي تأثير.
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 اعتبارات اجتماعية أخرى

إن ضمان وجود نسبة من القوى العاملة من المجتمع المحلي يساهم في التقليل من النزاع االجتماعي ويتماشى مع متطلبات العمالة 

دوور إينيرجي إعطاء األولوية للعمالة المحلية، وال سيما للنساء من أجل ضمان التماسك  األردنية الوطنية. وعليه، يتوجب على يلو

 االجتماعي.

ألزياء التقليدية و اتصاالت األرض المخصصتين ل بين قطعتي يلو دوور إينيرجي( يتم العمل على إنشاء طريق جديد )بتمويل من

تأثير إيجابي على المجتمعات المحيطة حيث أن الطريق  األمر جيدة. سيكون لهذاأمنية في المفرق ألن الطريق الحالي لم يكن في حالة 

 ُمْغبَّْر بشدة.الحالي 

فانه من المتوقع إمكانية  التخفيف تدابيروفي حال تم تنفيذ ء فقط. من المتوقع أن يكون هنالك أثر خالل مرحلة اإلنشا: لتأثيراتا

 الرجوع بالوضع إلى ما كان عليه سابقاً وبدون أي تأثير.

 عملية التواصل .6

 مصلحةخطة إشراك أصحاب ال 6.1

 

أصحاب المصلحة المعنيين لكل  خطة إشراك أصحاب المصلحة لمجموعة المشاريع. تحدد تم إعداد خطة إشراك أصحاب المصلحة

 قنوات االتصال وأنشطة المشاركة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل المحطات.، باإلضافة الى طاقة شمسية محطة
 

واإلجراءات والسياسات واألنشطة التي سيتم تنفيذها من قبل العميل  األساليبإلى تلخيص  خطة إشراك أصحاب المصلحة تهدف

 .الطاقة الشمسية حطاتمب، حول اآلثار المحتملة لمختلف إلبالغ أصحاب المصلحة، بطريقة شاملة وفي الوقت المناس

 

جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مع  والذي يعرضأصحاب المصلحة حديد على جدول ت خطة إشراك أصحاب المصلحة حتويت

 في حالعن المعلومات وعمليات التظلم التي سيتم تبنيها.  اإلفصاحاألكثر مالءمة ومتطلبات  تواصلتوضيح قنوات واستراتيجيات ال
لتلقي المعلومات  يلو دوور إينيرجي، فيمكنهم االتصال بـخطة إشراك أصحاب المصلحة ب مصلحة غير مدرجين فيك أصحالكان هنا

  .حول المشروع وإضافتهم إلى برنامج إشراك أصحاب المصلحة

 

أصحاب المصلحة  مخاوفبرنامًجا للتشاور الفوري وأنشطة المشاركة المطلوبة لمعالجة  خطة إشراك أصحاب المصلحة تشمل

حياة المشروع. هذا وتحتوي خطة إشراك أصحاب المصلحة الحالية، باإلضافة إلى أنشطة التشاور واإلفصاح المنتظمة طوال دورة 
 .في القسم التاليالحقاً يتم تقديم تفاصيلها والتي آلية للتظلم، 

 آلية التظلم 6.2

سيتم التركيز وشكاوى خاصة من أصحاب المصلحة والمجتمعات المتأثرة.  مخاوفسيتم تنفيذ آلية التظلم لضمان استجابة العميل ألي 
على تدريب الموظفين المعينين المشاركين في إدارة آلية التظلم. تغطي آلية التظلم هذه كالً من الموظفين وغير الموظفين  بشكل خاص

 )أي األشخاص المتأثرين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين(.

 

ً ) مخاوفأو  مالحظاتيمكن توجيه أي  ً أو كتابيا ، أو عن طريق ملء (عن طريق البريد أو البريد اإللكترونيإما إلى الشركة شفهيا

 .خطة إشراك أصحاب المصلحةفي  المتوفرنموذج التظلم 

 
 :على النحو التاليالتظلمات جميع سيتم التعامل مع 

 

 أيام عمل. 5في غضون اإلقرار بها 

 يوم عمل. 30في موعد ال يتجاوز الرد عليه و االستجابة

 
 

 جهات االتصال 6.3

 إن معلومات االتصال ومسؤولية تنفيذ خطة اشراك أصحاب العالقة هي كما يلي:
 

>> YDE to provide contact details below<< 

 

 االسم:
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 المسمى الوظيفي:

 رقم الهاتف:
 العنوان:

  البريد اإللكتروني:

 الموقع اإللكتروني:

 

 
جهة االتصال المسؤولة عن خطة اشراك أصحاب المشروع وتوثيقها من قبل حظات وتغذية راجعة ذات عالقة بمالجمع أي  سيتم

 .مسؤول شؤون التواصل المجتمعيو المصلحة

 

. سيتم مراجعة جميع المراسالت خطة اشراك أصحاب المصلحةالواردة وفقًا للمتطلبات الواردة في  المالحظاتستتم مراجعة جميع 

 صل بالنتائج.المتسيتم إبالغ و والرغبةلمعرفة مدى إمكانية إجراء تغييرات لتلبية الطلب 


