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1  إتحاد المستشارين    النھائي  )ESIAتقرير(

  ةـــالخ�ص
  

تھدف ھذه الخ(صة إلى عرض النتائج الرئيسية لدراسة تقييم ا$ثر البيئي وا�جتماعي لمش""روع توس""عة محط""ة الس""مرا لمعالج""ة 
مياه الصرف الصحي, إذ تھدف ھذه الدراسة إلى تحديد ا1ثار البيئية وا�جتماعية في المنطقة المحتمل تأثرھا بمش""روع التوس""عة 

  ).البيئية وا�جتماعية ا4دارةللحد والتخفيف من ھذه ا1ثار (خطة ا�حترازية  راح مجموعة من ا4جراءات با4ضافة إلى اقت
  

ك""ذلك  ،يرجى الرجوع إلى التقرير الرئيسي للحصول على المعلومات المحددة والتفصيلية والتي لم ي""تم ذكرھ""ا ف""ي ھ""ذا الملخ""ص
  مات أخرى عن طبيعة المنطقة الحالية.لوصف الحالة ا�جتماعية والبيئية للمنطقة ومعلو

  
يتطل""ب ھ""ذا المش""روع إع""داد دراس""ة ش""املة لتقي""يم ا1ث""ار  ،2005) لس""نة 37على تعليمات تقييم ا$ث""ر البيئ""ي ا$ردني""ة رق""م ( اً بناء

خ(ل إع""داد  امة التاليةليمات وا4رشادات العإضافة إلى ذلك تم التقييد بالتع ،البيئية وا�جتماعية يتم إقرارھا من قبل وزارة البيئة
  ھذه الدراسة.

 (مؤسسة تحدي ا$لفية) سياسة  النوع ا�جتماعي   •

 ا4رشادات العامة لتقييم ا$ثر البيئي وا�جتماعي (مؤسسة تحدي ا$لفية) •

 تحدي ا$لفية) (مؤسسةبالبشر منھج مكافحة ا�تجار  •

 التالي:متطلبات مؤسسة التمويل الدولي وتتضمن  •

  والس(مة امة للبيئة والصحة ا4رشادات الع �

  والصرف الصحي  ا4رشادات العامة للبيئة والصحة والس(مة للمياه و  �

  وا�جتماعية معايير ا$داء ل(ستدامة البيئية  �
  
 

  اسم المشروع 

  
  المرحلة الثانية  – )BOTمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (

  
  

  المشروع والطرق المؤدية إليه موقع
 

 
  موقع المحطة وطرق الوصول إليھا :الشكل (أ)

  الطريق إلى مركز حدود جابر

  الطريق إلى عمان

  محطة السمرا

  الھاشمية
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لش""مال م""ن محافظ""ة الزرق""اء و ك""م إل""ى ا 13يقع المشروع في الخربة السمرا ضمن منطقة الھاشمية في محافظة الزرق""اء  ويبع""د 
  (N / 36°10’13.27”E”50.22’08°32) من وسط  العاصمة عمان. كم 36

 

  لوصول إلى المحطة طرق ا
  

  يمر ببعض التجمعات السكانية في منطقة الھاشمية :الطريق أ
  

  
  

يمر في البداية بالطريق الصحراوي الرابط بين عمان ومركز حدود جابر (الحدود السورية) ثم يسلك طري""ق ث""انوي  :الطريق ب
  بعيدا عن التجمعات السكانية.
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  الجھات ذات الع�قة 

  والري: حكومة المملكة ا$ردنية الھاشمية ممثلة بوزارة المياه صاحب العمل •

  : شركة محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي ذ.م.م. وشركة تشغيل وصيانة محطة السمرا ذ.م.م.المشغل •

  Morganti-CCC.و Degrémont وفرعيھا  Suez Environment: الشركات الراعية •

للقضاء على  دعم و المساعدة والحلول المبتكرة: مؤسسة تحدي ا$لفية, مؤسسة أمريكية مستقلة تقدم الالجھة المانحة •
  الفقر العالمي. 

ذ.م.م. تملكھا المملكة ا$ردنية الھاشمية وھي شركة ذات مسؤولية محدودة  تحدي ا$لفية شركة: مدير المنحة المالية •
بھدف إدارة وتنفيذ البرامج الممولة من مؤسسة تحدي ا$لفية بما ينسجم مع  2010/شھر حزيران في  تم تأسيسھا

  العالمية.الممارسات وأفضل اتفاقية المنحة 

  : مجموعة من المقرضين بقيادة البنك العربي.المقرضين •

المروية من سد الملك ط(ل  : سكان كل من عمان والزرقاء والھاشمية با4ضافة إلى مزارعي المحاصيلالمستفيدون •
  والمزارعين على امتداد وادي الزرقاء.

  

  
  نظرة عامة للمشروع وأھميته

  
مص""ادرة المائي""ة بش""كل كام""ل وحس""ب ال جمي""عيعد ا$ردن رابع أفقر دول""ة ف""ي الع""الم م""ن حي""ث المص""ادر المائي""ة إذ يس""تخدم ا1ن 

ال""ى حيث يصل عدد المخدومين بشبكة الصرف الصحي  2022-2008ياه إستراتيجية الماء للحياة تأتي ا4ستراتيجية ا$ردنية للم
مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي كل عام  100% من السكان) وينتجون ما يقارب  63مليون من السكان  ( 4حوالي 

اص""يل % م""ن المح 60أكث""ر م""ن  2011والت""ي يع""اد اس""تخدامھا بش""كل أساس""ي ف""ي الزراع""ة. فحس""ب ا4حص""ائيات وف""ي ع""ام 
أن يص""ل المتوق""ع وال""ذي م""ن وحيث أن النمو السكاني  .المزروعة في وادي ا$ردن تم ريھا باستخدام مياه صرف صحي معالجة

سيزيد الطلب على المصادر المائية والذي سيزيد كميات مياه الصرف الصحي والت""ي تش""كل  2022مليون نسمة بحلول  7.8إلى 
  والتي يمكن استخدامھا لغايات متعددة في حال معالجتھا بشكل م(ئم. المائية البديلة والمھمة المصادرأحد 

  
مي""اه الص""رف لت""م بن""اء أول محط""ة معالج""ة  ،بالس""كان عاص""مة المملك""ة ا$ردني""ة الھاش""مية والمدين""ة ا$كث""ر اكتظاظ""اُ ، عم""انف""ي 

�س""تيعابية نتيج""ة للنم""و اتج""اوزت ھ""ذه المحط""ة طاقتھ""ا  1985و بحل""ول ع""ام  .ف""ي منطق""ة ع""ين غ""زال 1968الص""حي ف""ي ع""ام 
جراء مؤقت للتعامل مع الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي ت""م بن""اء محط""ة الس""مرا لمعالج""ة مي""اه الص""رف إوك. السكاني
ولكن وبسبب النم""و المتزاي""د للس""كان ف""ي . /يوم3م 67000بسعة  1986في عام  وذلك والتي تعمل بنظام برك الترسيب ،الصحي

  من الصعب على ھذه المحطة أداء مھماتھا ا�عتيادية بشكل م(ئم. أصبح  ،ءالزرقا-حوض عمان
  

يأتي المخط""ط الش""مولي لجم""ع ونق""ل ومعالج""ة وإع""ادة اس""تخدام مي""اه الص""رف الص""حي م""ن مح""افظتي عم""ان والزرق""اء حت""ى ع""ام 
ة للمياه الص""رف الص""حي ف""ي ومن أھم توصيات ھذا المخطط الشمولي إنشاء محطة تنقي .1997والذي تم إعداده في عام  2026

ويتم في المرحلة الثانية توس""عة المحط""ة  ،2015المرحلة ا$ولى تخدم حتى عام  .بحيث يتم إنشائھا على مرحلتين ،منطقة السمرا
 2.2على ھذه التوصيات تقرر إنشاء محطة ميكانيكية لتنقية مي""اه الص""رف الص""حي لتخ""دم  اً . وبناء2025القديمة لتخدم حتى عام 

 ن نسمة بما يتوافق مع توصيات تقييم ا$ثر البيئي ا$ولي.مليو

  
وبع""د التوقي""ع عل""ى اتفاقي""ة المش""روع ب""ين وزارة المي""اه وال""ري  2003وف""ي ع""ام  ،2000تم البدء بتطوير ھذا المش""روع ف""ي ع""ام 

اسة تقييم ا$ثر البيئي حيث تم تحديث در ،وشركة محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي لبناء المرحلة ا$ولى من المحطة
با4ض""افة إل""ى بع""ض التع""دي(ت الھندس""ية المھم""ة لتؤخ""ذ بع""ين ا�عتب""ار  ،واقت""راح بع""ض التع""دي(ت المتعلق""ة بمحط""ة ع""ين غ""زال

تم عمل مراجعة وتحديث تقني للمخطط الش""مولي وال""ذي  2006كذلك وفي عام  .خ(ل تصميم المرحلة ا$ولى من محطة السمرا
  .1997 عام ه فيدعداإتم 

  
من خ(ل تموي""ل بن""اء وتش""غيل و ،بالتشارك بين القطاعين العام والخاص ،2008تم ا�نتھاء من أعمال البناء في المحطة في عام 

 ا�ً ّع""ف اً ا$ردن وعنص""ر نوعه ف""يمشروع من  أولبذلك ليكون  .)BOTالبنية التحتية العامة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (

ف""ي المنطق""ة ه المحطة واحدة من أكبر المحط""ات حيث تعد ھذ .في المجا�ت ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية من عناصر التطور
  والتي تستخدم أحدث التقنيات المتاحة من أجل ضمان أعلى معد�ت الجودة والكفاءة.  برمتھا، 
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والت""ي تس""مح بإع""ادة ا�س""تخدام  ،مياه المعالج""ةقدمت خ(لھا أعلى مستويات الجودة لل .سنوات 3تم تشغيل ھذه المحطة $كثر من 
اس""تخدام ال""بعض منھ""ا ا�قتصار عل""ى إضافة إلى ذلك تم ا�ستغناء عن أحواض الترسيب و .الكامل لھذه المياه في مجال الزراعة

  مؤقت. بشكللغايات تجفيف الحمأة 
  

  يلي: تتحمل شركة محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي تشغيل وصيانة كل مما 

 محطات الضخ في كل من غرب الزرقاء والھاشمية. •

 تحديثھا محطة عين غزال للمعالجة ا$ولية والتي تم  •

الخطوط الناقلة م""ن محط""ة ع""ين غ""زال للمعالج""ة ا$ولي""ة ومحط""ات الض""خ ف""ي ك""ل م""ن غ""رب الزرق""اء والھاش""مية إل""ى  •
 محطة السمرا.

  
م""ن من""اطق لص""حي التعام""ل م""ع الت""دفق المتزاي""د م""ن مي""اه الص""رف ا ووفقاً للمخطط الش""مولي المح""دث وم""ن أج""ل 2010في عام 

% (م""ن 40. ق""ررت الحكوم""ة الب""دء بمش""روع زي""ادة الطاق""ة ا�س""تيعابية لمحط""ة الس""مرا بنح""و 2025عم""ان والزرق""اء حت""ى ع""ام 
ل ھ""ذا المش""روع خ""(م""ن سيتم   .)BOT/يوم) في ظل نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (3م 367,000/يوم إلى 3م 267,000

 س""نة ب""دءاً  25وتشمل التوسعة إنشاء وتشغيل وصيانة المرافق التي تم توسعتھا لفت""رة  .توسعة المحطة القائمة بنفس النظام السابق
  .2012من 

  
بم""ا  ،مليون دينار ستمول من قبل قرض مشترك 105منھا  ،مليون دينار 200نحو إلى تصل التكلفة ا4جمالية لمشروع التوسعة 

   .وسيتم تمويل الباقي من قبل مؤسسة تحدي ا$لفية ذلك إعادة تمويل القرض الحاليفي 
  

تس""ليم والمب""رم ب""ين ش""ركة محط""ة الس""مرا لمعالج""ة مي""اه الص""رف الص""حي والمق""اول السيتم العمل في ھذا المشروع بموجب عق""د 
ذا العق""د بأعم""ال التص""ميم والبن""اء والتزوي""د حي""ث يتكف""ل المق""اول بموج""ب ھ""  .الممثل بإت(ف الشركات ال""ث(ث الداعم""ة للمش""روع

با4ض""افة إل""ى مس""ؤوليتھا ع""ن كاف""ة  ،ا4ت""(ف المك""ون م""ن الش""ركات ال""ث(ث الداعم""ة للمش""روع Degremontستقود  ،بالمعدات
م""ة زل(الخ""دمات الھندس""ية ال(زم""ة لمعالج""ة مي""اه الص""رف الص""حي وتزوي""د المش""روع بكاف""ة المع""دات الميكانيكي""ة والكھربائي""ة ا

بم""ا يتواف""ق  ،زم""ة للمع""دات الميكانيكي""ة والكھربائي""ةل(بإنشاء كافة ا$عمال المدنية ا  Morgantiبينما تقوم شركة .لعمليات التنقية
) بالتع""اون م""ع كاف""ة ا$ط""راف وذل""ك لض""مان QA\QAوستقوم بتطوير نماذج خاصة لضمان الجودة ( .9001مع شھادة ا$يزو 

  المواصفات الفنية الخاصة باتفاقية المشروع.  ل التوسعة بما يتوافق معاكمإ
  

 1500حي""ث س""يبلغ ع""دد الع""املين ح""والي  .من تاريخ نفاذ اتفاق توسيع المشروع شھراَ  36ل البناء اومن المقرر أن تستغرق أعم

ً وموظف عام(ً   أن ك""ل م""ن الص""حة والس""(مة العام""ة حي""ثجوان""ب وسيتم التركيز بشكل خ""اص عل""ى  .في الموقع في فترة الذروة ا
  لديھما سج(ت مميزة في ھذا المجال.  Morgantiو Degremont شركتي

  
وس""تتولى ھ""ذه ا$عم""ال ش""ركة تش""غيل وص""يانة  .س""تتم أعم""ال التش""غيل والص""يانة للتوس""عة حس""ب عق""د التش""غيل والص""يانة الس""ابق

والت""ي اختي""رت م""ن قب""ل  .المش""روعمحطة السمرا وھي ش""ركة مس""جلة ف""ي ا$ردن، والمملوك""ة م""ن قب""ل الش""ركات التابع""ة لرع""اة 
  شركة محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي.

  
ش""ركة محط""ة الس""مرا لمعالج""ة مي""اه  س""تتحملل""ذلك  ،من تاريخ انتھ""اء أعم""ال البن""اء ، بدءاً سنة 22ستمتد الفترة التشغيلية للتوسعة 

س""نوات أخ""رى تض""اف عل""ى الم""دة  8قي""ة لم""دة ص""يانة وتش""غيل كاف""ة المنش""آت القائم""ة ف""ي محط""ة التن مس""ؤوليةالص""رف الص""حي 
ومحط""ة ع""ين غ""زال ويشمل ذلك محطات الضخ في كل من غ""رب الزرق""اء والھاش""مية  ،2003المنصوص عليھا في اتفاقية سنة 

ومحطات الضخ في كل من غ""رب الزرق""اء والھاش""مية  ،والخطوط الناقلة من محطة عين غزال للمعالجة ا$ولية للمعالجة ا$ولية
 طة السمرا.إلى مح

  
 screenings & grit)ستتولى شركة تشغيل وصيانة محطة السمرا إدارة المواد الناتجة ع""ن عملي""ات الغربل""ة وإزال""ة ا$ترب""ة (

removal بينم""ا  .حس""ب النظ""ام المعم""ول ب""ه ف""ي الوق""ت الح""اليو ،والتخلص منھا في مكب النفايات المنزلية الت""ابع $مان""ة عم""ان
ش""ركة محط""ة الس""مرا لمعالج""ة مي""اه الص""رف الص""حي  ووزارة المي""اه ك""ل م""ن من الحمأة مشتركة بين ستكون مسؤولية التخلص 

  وسيتولى الطرفان عملية أعداد الخطة ا$ولية 4دارة الحماة وتقديمھا لوزارة البيئة للموافقة عليھا. .والري
ولك""ن س""يتم تعي""ين بع""ض  .ش""غيل وص""يانة المحط""ةك أي حاج""ة لزي""ادة أع""داد الم""وظفين الع""املين ف""ي تليشار إلى انه لن يكون ھنا

س""يتم تكلي""ف مق""اولين ف""رعيين $ج""راء إص""(حات رئيس""ية عل""ى المض""خات والمول""دات و ،العاملين للعمل في وحدة تجفيف الحمأة
  الكھربائية العاملة بالغاز الحيوي.

ل""ذلك ل""ن يك""ون  .من ح""دود المحط""ة القائم""ةيظھر الشكل التالي المنطقة التي سيتم استخدامھا $غراض التوسعة والتي س""تكون ض""
توسعة بعض المباني  ومن المقرر أيضاً  .لوزارة المياه والريحالياً حيث أن ا$رض مملوكة  ،ھناك أي حاجة �ستم(ك أراضي

  القائمة 4ضافة بعض الوحدات والمعدات الجديدة.
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  والتوسعة المقترحةالشكل (ب) موقع الوحدات ا3ضافية 

  
عن مراقبة قضايا الصحة والس(مة والبيئ""ة ونظ""ام  وسيكون مسؤو�ً  .سيشرف قسم الصحة والس(مة والبيئة على تشغيل المحطة

سيتم تطبيق أعلى الموصفات العالمية وأفضل تعليمات إدارة الموارد البش""رية المتطابق""ة  ،إلى ذلك إضافةً  ،إدارة مثل ھذه القضايا
و الوكال""ة ا$مريكي""ة ل]نم""اء ال""دولي ومؤسس""ة تح""دي  Morgantiو  Degremont ش""ركتي م""ل م""ع تعليم""ات ك""ل م""نبش""كل كا

  ا$لفية.
  
  

   البيئية وا4جتماعية  ا3دارةخطة 

  
لمشروع التوس""عة المقت""رح ا4ج""راءات الواج""ب عل""ى الش""ركات المس""ؤولة ع""ن مش""روع  البيئية وا�جتماعية  ا4دارةخطة  تصف

أع""دت  .وا�ستفادة من ا1ث""ار ا4يجابي""ة للمش""روع عل""ى البيئ""ة والمجتم""ع المحل""ي ،نفيذھا لتخفيف ا1ثار السلبية المحتملةالتوسعة ت
يد خ(لھا بسياسات داخلية صارمة فيما يتعل""ق التقإذ تم  ،الشركات المسؤولة عن مشروع التوسعة التزاماتعلى  اً ھذه الخطة بناء

ش""ركة محط""ة الس""مرا ك""ل م""ن ف""ي العق""د المب""رم ب""ين  إل""ى الش""روط المتف""ق عليھ""ا مس""بقاً  إض""افةً  .ةبقضايا الصحة والس(مة والبيئ""
  لمعالجة مياه الصرف الصحي ووزارة المياه والري.

  
  ،ا1ث""ار المحتمل""ة للمش""روع م""ع إل""ى التأك""د م""ن اتخ""اذ جمي""ع الخط""وات ال(زم""ة للتعام""ل ا�دارة البيئية وا�جتماعي""ة تھدف خطة 

  : إلىضافة با4

م""ن توحيد وتجميع كل ا4جراءات المقترحة للتخفيف من ا1ثار السلبية على كل من البيئة والمجتمع ومحاولة ا�ستفادة  •
 ا1ثار ا�يجابية.

 تحديد ا4جراءات المطلوبة والقواعد المتبعة أثناء تنفيذ ھذه ا4جراءات والجھات المسؤولة عن تنفيذھا.  •

 القدرات ال(زمة لتنفيذ ھذه الخطة. مج بناء براوصف نوع التدريب وطبيعة  •

  
عل""ى تقي""يم الت""أثيرات المحتمل""ة عل""ى النح""و ال""وارد ف""ي  ا�دارة البيئي""ة وا�جتماعي""ة تستند ا4جراءات المنصوص عليھا في خطة 

  دراسة تقييم ا1ثار البيئية وا�جتماعية وتم تلخيصھا في الجدول أدناه.
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الجھة المعنية  المسؤولية مواقع أخذ العينات
 باست�م التقارير

 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

 مرحلة ا4نشاء
 الھواء نوعية .1

   
يتوق""ع تول""د الغب""ار وارتف""اع مس""توى الض""جيج م""ن 
خ(ل أنشطة ا4نشاء وحركة المرور، وھ""ي تش""كل 

 أثراً سلبياً على صحة العاملين

اس""تخدام مع""دات الوقاي""ة الشخص""ية عن""د الض""رورة  .1
(مثل واقيات ا$ذن، واقيات العيون، خ""وذة ال""رأس، 

  افرھو�ت، قفازات، ف(تر التنفس، وغيرھا)
طرة على الغبار من خ""(ل رش الط""رق بالم""اء السي .2

 والكيماويات على ا$سطح المسببة للغبار

م"""""""""دراء الموق"""""""""ع 
(تطبي"""""""""ق جمي"""""""""ع 

 ا4جراءات)

مرتين في اليوم 
(تطبي"""ق جمي"""ع 

 ا4جراءات)

كامل موقع ا4نشاء 
(جمي""""""""""""""""""""""""""""""""ع 

 ا4جراءات)

المق"""""""""اول المنف"""""""""ذ 
(تطبي""""ق للمش""""روع 

  جميع ا4جراءات)

م"""""""""دير دائ"""""""""رة 
 الج""ودة والص""حة

والس""(مة والبيئ""ة 
(تطبي"""""ق جمي"""""ع 

  ا4جراءات)
  

م"""""دير التش"""""غيل 
والصيانة (تطبيق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

 ا4جراءات)

توض"""يح كيفي"""ة 
استخدام معدات 
الوقاي""""""""""""""""""""""""ة 
الشخص""""""""""""""""ية 
بالش"""كل الس"""ليم 
م"""""""""""ن قب"""""""""""ل 

 العاملين

ع"""""""""دد الع"""""""""املين  �
المس"""""""""""""""""""تخدمين 
لمع""""""دات الوقاي""""""ة 
الشخص""""""""ية ف""""""""ي 
المواقع الت""ي تش""ھد 
الغب"""""""ار (تطبي"""""""ق 

  )1ا4جراء رقم 
ع""""دد م"""""رات رش  �

الطري""ق بالم""اء ف""ي 
المواقع الت""ي تش""ھد 
الغب"""""""ار (تطبي"""""""ق 

  )2ا4جراء 
ع""""""""دد الش""""""""كاوى  �

المقدم"""""""""""ة م"""""""""""ن 
الع"""""""املين والت"""""""ي 
تتعل""""""""ق بمش""""""""كلة 
الغب"""""""ار (تطبي"""""""ق 

 جميع ا4جراءات)

 

 الفرص الوظيفية .2

  
 1500سيتم توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية (

 قمفرص""ة وظيفي""ة)، عل""ى ال""رغم م""ن أن ھ""ذا الُ""ر
س"""يكون ايجابي"""اً عل"""ى المس"""توى الع"""المي، إ� أن"""ه 

  يتوجب ضمان ما يلي:
ع""""دم إزع""""اج الس""""كان المحلي""""ين ف""""ي المنطق""""ة  �

  المحيطة.
  توظيف جميع العاملين بشروط تعاقدية عادلة. �
عن"""د التق"""دم بطلب"""ات التوظي"""ف  ثش"""مول ا4ن"""ا �

  )3(ارجع إلى ا$ثر المحتمل رقم 

 بش""ر ا�تج""ار بالع""دم القي""ام ب""أي م""ن ممارس""ات  �
 )4(ارجع إلى ا$ثر المحتمل رقم 

سيتم توظيف العاملين في المشروع مباشرًة من قبل  .1
  الشركة المقاولة

سيتم توظيف القوى العامل""ة المطلوب""ة م""ن المن""اطق  .2
المج""اورة والمحلي""ة لموق""ع المش""روع (حي""ث س""يتم 
ا4ع""(ن ع""ن ھ""ذه الف""رص الوظيفي""ة ف""ي الص""حف 

ري"""ة المحلي"""ة والمج"""الس المحلي"""ة، والقن"""وات التجا
  ا$خرى)

س""يتم العم""ل عل""ى تش""جيع فئ""ة ا4ن""اث عن""د ط""رح  .3
الفرص الوظيفية من خ(ل جھود موجھ""ة إل""ى ھ""ذه 

  الفئة.
سيسمح للعاملين ا$جانب بالعمل في المشروع فق""ط  .4

  .عند توفر وثائق ا4قامة وتصاريح العمل
س"""يتم الس"""ماح للمتعاق"""دين الف"""رعيين بت"""ولي بع"""ض  .5

ء بش""رط الت"""زامھم الت"""ام المھ""ام ف"""ي مرحل""ة ا4نش"""ا
بالشروط التعاقدية المبينة من قبل الشركة المتعاق""دة 

  الرئيسية. كما ستتم مراقبتھم باستمرار.

دائ"""""""""رة الم"""""""""وارد 
البش""""""رية (تطبي"""""""ق 

، 2، 1ا4ج"""""""راءات 
3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،
  )11، و9

  
دائ""رة ض""بط الج""ودة 
والص"""حة والس"""(مة 

طبي""""""""ق والبيئ""""""""ة (ت
، 10، 7ا4ج""راءات 

  )11و

  
مؤسس""""""ة الض""""""مان 
ا�جتم""اعي (تطبي"""ق 

  )4ا4جراء رقم 

  

ف""""""""ور بداي""""""""ة 
ا$عم""""""""""""""""""""ال 
ا4نشائية، وك""ل 

ش""""""""""""""""ھور،  6
وزي""""""""""""""""""""""""ادة 
التكراري"""ة عن"""د 
الض""""""""""""""""رورة 
(تطبي"""ق جمي"""ع 

 )ا4جراءات

كامل موقع ا4نشاء 
(جمي""""""""""""""""""""""""""""""""ع 

 ا4جراءات)

ف"""""""""ذ المق"""""""""اول المن
(تطبي""""ق للمش""""روع 

  جميع ا4جراءات)

الم""""""""دير الع""""""""ام 
للشركة المتعاق""دة 
الرئيسية (تطبي""ق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  

م"""""دير التش"""""غيل 
والصيانة (تطبيق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  

م"""""""""دير دائ"""""""""رة 
الج""ودة والص""حة 
والس""(مة والبيئ""ة 
(تطبي""""""""""""""""""""""""""ق 

، 7ا4ج""""""""راءات 

الب"""""""""""""""""""""رامج 
التوجيھي""""""""""""""""ة 
ا$ولية للعاملين 
حول الواجب""ات 
والحق"""""""""""""""وق، 
ونظ""ام الص""حة 
والس""""""""""""""(مة، 

  والبيئة
  

الب"""""""""""""""""""""رامج 
التوجيھي""""""""""""""""ة 
للع""""""""""""""""""""املين 
(تدريب) حسب 
الوص"""""""""""""""""""ف 
ال""""""""""""""""وظيفي، 
والتعليم"""""""""""""ات 

ع"""""""""دد الع"""""""""املين  �
الحاص""""""لين عل""""""ى 
عق"""""ود عم"""""ل م"""""ع 
الش""""ركة المتعاق""""دة 
الرئيس""""ية (تطبي""""ق 

، 1ا4جراءات رقم 
  )5و

ع"""""""""""دد العم"""""""""""ال  �
المحلين المتعاق""دين 
(تطبي""""ق ا4ج""""راء 

  )2رقم 

ع"""""""""دد الع"""""""""املين  �
ا4ن""اث ف""ي الموق""ع 
(تطبي""""ق ا4ج""""راء 

  )3رقم 
ع"""""""""""دد العم"""""""""""ال  �
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الجھة المعنية  المسؤولية مواقع أخذ العينات
 باست�م التقارير

 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

ستتض""من عق""ود جمي""ع الع""املين معلوم""ات مفص""لة  .6
ع"""""""ن المھ"""""""ام والواجب"""""""ات، س"""""""اعات العم"""""""ل، 

  المسؤوليات، ا�متيازات، وآلية دفع الرواتب.
الكافي"""ة للع"""املين، س"""يتم ت"""وفير الب"""رامج التوجيھي"""ة  .7

  با4ضافة إلى ا4شراف عليھم
س""يتم وض""ع ا4ج""راءات و ا1لي""ات المناس""بة لتقي""يم  .8

  أداء العاملين.
س"""يتم وض"""ع ا1لي"""ات المناس"""بة �س"""تقبال ش"""كاوى  .9

  العاملين
سيتم تطوير وتطبيق خط""ط مكثف""ة م""ن قب""ل الش""ركة  .10

المتعاقدة الرئيسية في مجال ضبط الجودة والص""حة 
ئ"""""ة، حي"""""ث س"""""يتم توجي"""""ه جمي"""""ع والس"""""(مة والبي

المتطلبات ا4نشائية باتجاه ض""مان ت""وفير بيئ""ة عم""ل 
عم""ل خاص""ة ب""الموقع عن""د  آلياتآمنة. سيتم تطوير 

  الشروع با4نشاء
س""""تتبع سياس""""ات الم""""وارد البش""""رية تل""""ك المتعلق""""ة  .11

) وا$نظم"""ة Degrémont, Suezبالش"""ركة ا$م (
  )MCCا$خرى المتعلقة بالجھات المانحة (

بن""اء المراف""ق الص""حية المناس""بة للع""املين، بم""ا سيتم  .12
يتضمنه ذلك من مرافق مخصصة العالمين ال""ذكور 
وا4ن""اث (مث""ل الحمام""ات، أم""اكن تغيي""ر الم(ب""س، 

  وأماكن الص(ة)

مديري"""""""""ة العم""""""""""ل 
(تطبي""ق ا4ج""راءات 

 )12، و10، 6

  )12، و10
  

الش""ركة ا$ردني""ة 
لتح"""""دي ا$لفي"""""ة 
(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""""""""(ل ھ""""""""""ذه 

  الشركة)
  

المھن"""""""""""""""""""""""دس 
المس""""""""""""""""""""""ؤول 
(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""(ل المھن""""دس 

  المسؤول)
 

وخط""""""""""""""""وات 
ل المتعلق""ة العم""

ب""دائرة الص"""حة 
والس"""""""""""""""""(مة 

 والبيئة

ذوي ا$جان"""""""""""""""ب 
التعاقد القانوني في 
لموق"""""""ع (تطبي"""""""ق 

  )4ا4جراء رقم 

ع"""""""""""دد العم"""""""""""ال  �
المتلق""""ين للت""""دريب 
خ""""""(ل ا$س""""""بوع 
ا$ول م""""""""ن ب""""""""دء 
العم"""""""ل (تطبي"""""""ق 

  )7ا4جراء رقم 

ع"""""""دد الت"""""""دريبات  �
المتعلق"""ة بالس"""(مة 
العمالي"""""ة (تطبي"""""ق 

، 7ا4ج""""""""""""راءات 
  )10و

ع""""""""دد الش""""""""كاوى  �
المقدم"""""ة (تطبي"""""ق 

  )9ا4جراء رقم 
ع"""""""دد التقييم"""""""ات  �

العمالي"""""ة المطبق"""""ة 
  )8(ا4جراء رقم 

الخط"""""""""ط  ت"""""""""وفر �
وخط""""وات العم""""ل 
المتعلق""""""ة بض""""""بط 
وض""""مان الج""""ودة، 
وتل""""""""ك المتعلق""""""""ة 
بالصحة والس(مة، 
والبيئ""ة ف""ي الموق""ع 
(تطبي""""ق ا4ج""""راء 

  )10رقم 
ع"""""""""دد المراف"""""""""ق  �

الص"""حية المت"""وفرة 
للع""""املين (تطبي""""ق 

 )12الجراء رقم 

الن@@@@@@@@@@وع ا4جتم@@@@@@@@@@اعي ( العدال@@@@@@@@@@ة  .3
  ا4جتماعية ) 

  

  خطة العمل
ع توفير الفرص الوظيفية ل]ناث وسيتم طرح موض .1

ف"""ي ك"""ل م"""ن مرحلت"""ي ا4نش"""اء والتش"""غيل، وكيفي"""ة 

دائ"""""""""رة الم"""""""""وارد 
البش""""""رية (تطبي"""""""ق 

  جميع ا4جراءات)

ف""ي ك""ل مرحل""ة 
م""""""ن مراح"""""""ل 

 خطة العمل

دائ"""""""رة الم"""""""وارد 
لبش""""رية (تطبي""""ق ا

، 3ا4ج""""""""""""راءات 

المق"""""""""اول المنف"""""""""ذ 
 للمشروع 

الم""""""""دير الع""""""""ام 
للشركة المتعاق""دة 
الرئيسية (تطبي""ق 

تق""""ديم التوجي""""ه 
والت""""""""""""""""دريب 
المناس"""""""""""""""""بين 

عدد الطلب""ات المقدم""ة 
م"""""""ن فئ"""""""ة ا4ن"""""""اث 
(تطبي"""""""""""ق جمي""""""""""""ع 
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 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

عل""ى ال""رغم م""ن ا$ع""داد الكبي""رة للف""رص الوظيفي""ة 
التي سيتم توفيرھا، فإنه من المتوقع وبسبب انعزال 
موق""""ع ا4نش""""اء والمعتق""""دات الثقافي""""ة، والطبيع""""ة 
الفيزيائية لغالبية الفرص الوظيفية المتوفرة، أن يتم 
اس"""تقبال الع"""دد القلي"""ل م"""ن طلب"""ات التوظي"""ف لفئ"""ة 

ي تتطل"""ب مھ"""ارات ا4ن"""اث للف"""رص الوظيفي"""ة الت"""
من مشاركة المرأة   عالية، لذا يتوجب تحسين آلية 

أجل التغلب على ھذه العقبات وا1ثار الس""لبية عل""ى 
  .النوع ا�جتماعي 

  الختامية.الوصول إليھا خ(ل الجلسة التشاورية 
سيتم إضافة دعوة خاصة لفئة ا4ن""اث عن""د ا4ع""(ن  .2

 عن تلك الفرص الوظيفية

تش"""""جيع توظي"""""ف العمال"""""ة المحلي"""""ة ف"""""ي منطق"""""ة  .3
المش"""""روع. بم"""""ا أن معظ"""""م المتق"""""دمين للوظ"""""ائف 
سيكونون من المناطق المج""اورة، فإن""ه م""ن المتوق""ع 
أن يرتف""ع ع""دد الطلب""ات الوظيفي""ة المقدم""ة م""ن فئ""ة 

 اب التالية:ا4ناث، ل^سب

 منطقة السمرا مألوفة لديھم. .1

الوق""ت المس""تغرق للوص""ول عوائق عائلية أقل    .2
 إلى الموقع أقل

حي""ث أن معظ""م الع""املين الح""اليين ف""ي المحط""ة ھ""م م""ن 
سكان المنطقة، فھذا من شأنه أن يعطي الراحة و ا$مان 

 المحطة. داخلأقرباء أكثر ل]ناث ممن لديھم 

الفرص الوظيفي""ة المت""وفرة التوضيح الكامل لطبيعة  .4
داخل فئة ا4ناث لتجنب أي أحكام مس""بقة عل""ى ھ""ذه 

 الوظائف

ض""مان ع""دم وج""ود أي تميي""ز للج""نس خ""(ل عملي""ة  .5
التوظي""ف وب""التوافق م""ع سياس""ات الجھ""ات الداعم""ة 

 بھذا الخصوص.

س""""يتم تأھي""""ل المش""""رفين عل""""ى اس""""تقبال الطلب""""ات  .6
س والمقاب(ت، لض""مان الحيادي""ة (مث""ل التحي""ز للج""ن

 ا1خر، وا$فكار الشائعة المغلوطة)

 

  
المھن"""دس المس"""ؤول 
(ا4ج""""""""""""""""""""""راءات 
المطلوب""ة م""ن خ""(ل 

  المھندس المسؤول
  

سلطة المياه ا$ردنية 
(ا4ج""""""""""""""""""""""راءات 
المطلوب""ة م""ن خ""(ل 

  المھندس المسؤول
 

  )5و
  

مؤسسات المجتم""ع 
 الخاص""""ةالمحل""""ي 
(تطبي""""""ق  ب"""""المرأة

  )4ا4جراء رقم 
  

الحلق"""ة التش"""اورية 
المجتمعية (تطبي""ق 

، 1ا4ج""""""""""""راءات 
 )2و

جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 
  ا4جراءات)

  
م"""""دير التش"""""غيل 

يق والصيانة (تطب
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  

المھن"""""""""""""""""""""""دس 
المس""""""""""""""""""""""ؤول 
(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""(ل المھن""""دس 

  المسؤول)
  
  

 تح"""""دي  ش"""""ركة 
ا$لفي"""""""""""""""""""""""""""""ة 
(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""""""""(ل ھ""""""""""ذه 

  الشركة)
 

ل]ن""""""اث ف""""""ور 
 بدءھم بالعمل

  )ا4جراءات
عدد ا4ن""اث الع""ام(ت 
ف""""ي الموق""""ع (تطبي""""ق 

  جميع ا4جراءات)
  
 

  مكافحة ا4تجار بالبشر .4
  

البشر منخفضة  لعلى الرغم من أن مخاطر استغ(
ف"""ي موق"""ع المش"""روع، إ� أن مث"""ل ھ"""ذه المش"""اريع 
ا4نشائية الكبيرة دائماً ما تف""رز ھ""ذا الن""وع النمط""ي 

 طبيق تمن المخاطر كنتيجة لنشاطات ا4نشاء، سيتم 
المعمول بھا حالياً من قبل  ا�حترازية وا4جراءات 

 الشركة المتعاقدة الرئيسية في مرحلة ا4نشاء.

تتب"""""ع سياس"""""ات الم"""""وارد البش"""""رية تل"""""ك  .1
السياس""""""""""ات الخاص""""""""""ة بالش""""""""""ركة ا$م 

)Degrémont, Suez وأنظم""ة الجھ""ات (
  )USAID/MCCالداعمة (

س""يتم تزوي""د جمي""ع الم""وظفين بعق""ود عم""ل  .2
من المس""ؤوليات والواجب""ات، واض""حة تتض""

 وساعات العمل، وا�متيازات.

 لن يكون ھنالك عمال بالمياومة. .3

يعتبر سلم الرواتب المطبق على الم""وظفين  .4
 أعلى من سلم الرواتب المحلي.

با�تجار سيتم ا4شارة إلى الشروط المتعلقة  .5
في عقود العمل بشكل واضح لجميع  ربالبش

 الموظفين الجدد.

دائ"""""""""رة الم"""""""""وارد 
البش""""""رية (تطبي"""""""ق 

، 2، 1ا4ج"""""""راءات 
3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
  )13، و10، 8

  
دائ""رة ض""بط الج""ودة 
والص"""حة والس"""(مة 
والبيئ""""""""ة (تطبي""""""""ق 

، 11ا4ج""""""""""""راءات 
  )12و

  
  

ف""""""""ور بداي""""""""ة 
ا$عم""""""""""""""""""""ال 
ا4نشائية، وك""ل 

ش""""""""""""""""ھور،  6
وزي""""""""""""""""""""""""ادة 
التكراري"""ة عن"""د 
الض""""""""""""""""رورة 
(تطبي"""ق جمي"""ع 

 )ا4جراءات

المق"""""""""اول المنف"""""""""ذ  كامل موقع ا4نشاء 
 للمشروع

الم""""""""دير الع""""""""ام 
التابع لعق""د ش""راء 
الخ"""""""""""""""""""""""دمات 
الھندسية (تطبي""ق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  

م"""""دير التش"""""غيل 
الصيانة (تطبيق و

جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 
  ا4جراءات)

  
م"""""""""دير دائ"""""""""رة 

الب"""""""""""""""""""""رامج 
التوجيھي""""""""""""""""ة 
ا$ولية للعاملين 

ل الواجب""ات حو
والحق"""""""""""""""وق، 
ونظ""ام الص""حة 
والس""""""""""""""(مة، 

  والبيئة
 

ع"""""""""دد العم"""""""""ال - �
ا$جان"""""""""""""""ب ذوي 
التعاقد القانوني في 
الموق""""""ع (تطبي""""""ق 

 جميع ا4جراءات)

ع"""""""""دد العم"""""""""ال - �
ا$جان"""""""""""""""ب ذوي 
التعاق"""""""""""د غي"""""""""""ر 
القانوني في الموقع 
(تطبي""""""""ق جمي""""""""ع 

 ا4جراءات)

ع""""""""دد الج""""""""و�ت  �
التفتيشية التي تق""وم 
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 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

العم""ال ا$جان""ب ت""وفر  من ش""روط توظي""ف .6
 وثائق ا4قامة وتصاريح العمل.

� يس""مح لم""ن ھ""م دون س""ن الثامن""ة عش""رة  .7
 بالعمل أو الدخول إلى موقع المحطة.

سيتم استخدام النظام الخاص بأداء الموظف  .8
 لتقييم أداء الموظفين سنوياً 

سيتم إجراء زيارات ميدانية تفقدية من قب""ل  .9
العمل  مؤسسة الضمان ا�جتماعي ومديرية

 بشكل دوري.

سيتم تطبيق خطوات عمل وآليات واض""حة  .10
 للتقدم بالشكاوى من قبل الموظفين

سيتم تقديم ورشات توجيھية وإشراف عل""ى  .11
 الموظفين والعمال.

س"""""يتم تطبي"""""ق ومراقب"""""ة خط"""""ة خاص"""""ة   .12
ب"""إجراءات الص"""حة والس"""(مة والبيئ"""ة ف"""ي 

 مرحلة ا4نشاء

للح""د م""ن  احترازي""ة سيتم اعتماد اجراءات  .13
م""ن قب""ل المتعاق""دين  بالبشر ا�تجاراطر مخ

الفرعيين، وذل""ك م""ن خ""(ل توظي""ف أع""داد 
مح""دودة م""ن العمال""ة م""ن خ(لھ""م، وتطبي""ق 
المراقب""ة الحثيث""ة لض""مان ا�متث""ال الكام""ل 

 للسياسات ا4نشائية المتعلقة بالشركة

المھن"""دس المس"""ؤول 
(ا4ج""""""""""""""""""""""راءات 
المطلوب""ة م""ن خ""(ل 

  المھندس المسؤول)
  

سلطة المياه ا$ردنية 
(ا4ج""""""""""""""""""""""راءات 
المطلوب""ة م""ن خ""(ل 

  المھندس المسؤول)
  
  

مؤسس""""""ة الض""""""مان 
ا�جتم""اعي (تطبي"""ق 

  )9، و6ال^جراءات 
  

لعم""""""""""ل مديري"""""""""ة ا
(تطبي""ق ا4ج""راءات 

 )12، و9، 6، 2

الج""ودة والص""حة 
والس""(مة والبيئ""ة 
(تطبي"""""ق جمي"""""ع 

  ا4جراءات)
  

المھن"""""""""""""""""""""""دس 
المس""""""""""""""""""""""ؤول 
(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""(ل المھن""""دس 

  المسؤول)
  

ش"""""""ركة تح"""""""دي 
 ا$لفي"""""""""""""""""""""""""""""ة

(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""""""""(ل ھ""""""""""ذه 

  الشركة)
 

بھ"""""""""""ا مؤسس"""""""""""ة 
الض"""""""""""""""""""""""""""""مان 

تم""""""""""""""""""""""اعي ا�ج
 ومديرية العمل

التق"""ارير ا�يجابي"""ة  �
ع""""""""""ن الوض""""""""""ع 
الخ"""""اص بظ"""""اھرة 
 ا�تج""""""ار بالبش""""""ر 
(تطبي""""""""ق جمي""""""""ع 

 ا4جراءات)

ع"""دد الش"""بان مم"""ن  �
ھم دون سن الثامنة 
عش"""""""""ر وال"""""""""ذين 
يتواج""""""""دون ف""""""""ي 

 موقع العمل.

  
س""""""يتم ت""""""دعيم ھ""""""ذه 
ا4ج"""راءات م"""ع تل"""ك 
المعم""ول بھ""ا ف""ي بن""د 
ا1ث"""ار المترتب"""ة عل"""ى 

 الفرص الوظيفية

 

  حركة المرور .5
يتوقع زي""ادة الكثاف""ة المروري""ة ل_لي""ات والمركب""ات 

مركبة في اليوم، وحس""ب الحاج""ة إل""ى نق""ل  78إلى 
المواد ا4نشائية وا$فراد. يتوقع من حركة الم""رور 
ھ"""ذه أن تس"""بب ا4زع"""اج والح"""وادث ف"""ي المن"""اطق 

 المحيطة 

س"""يتم تطبي""""ق خط"""ة للتعام""""ل وإدارة حرك"""ة الم""""رور 
  والنقل.

ستقتصر حركة م""رور المركب""ات عل""ى الطري""ق ب  .1
  (والتي � تمر عبر المناطق السكنية)

ستس"""لك مركب"""ات الم"""وظفين الق"""ادمين م"""ن عم"""ان  .2
الطري"""ق ب أيض"""اً (والت"""ي � تم"""ر عب"""ر المن"""اطق 

  السكنية)
س""يتم التنس""يق لم""رور المركب""ات الت""ي تزي""د أبعادھ""ا  .3

 ا السير عن الحدود المقررة مع إدارة

بجميع ا1ليات الثقيل""ة ف""ي الموق""ع بع""د  ستم ا�حتفاظ .4
  النقل ا$ولي لھا.ا

س""يتم ا�حتف""اظ بآلي""ات الحف""ر والتس""وية داخ""ل الموق""ع  5
  خ(ل فترات الليل.

  لن يتم السماح ل_ليات الثقيلة بمغادرة حدود الموقع. .3
  سيتم تثبيت آليات خلط ا�سمنت في الموقع. .4

دائ""رة ض""بط الج""ودة 
والص"""حة والس"""(مة 
والبيئ""""""""ة (تطبي""""""""ق 

  )جميع ا4جراءات
 

با�عتم""اد عل""ى 
ا4جراء المتخ""ذ 

س"""يتم الض"""بط (
يومي"""""اً لجمي"""""ع 

م"""ا ا4ج"""راءات 
عدا ا4جراءات 

3 ،4 ،5 ،7 ،
)، 15و

(وأسبوعيا فق""ط 
، 43ج"""""راءات 

أو ) 15و، 5
(ش""""""""""""""""""""""ھرياً 

، 4ل]ج"""راءات 
 )7و

المق"""""""""اول المنف"""""""""ذ  كامل موقع ا4نشاء 
 للمشروع 

الم""""""""دير الع""""""""ام 
المق"""""اول الت"""""ابع 

ة المنفذ للمشروع 
ي"""""ق جمي"""""ع (تطب

  ا4جراءات)
  

م"""""دير التش"""""غيل 
والصيانة (تطبيق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  

م"""""""""دير دائ"""""""""رة 
الج""ودة والص""حة 
والس""(مة والبيئ""ة 
(تطبي"""""ق جمي"""""ع 

س"""""""يتم ش"""""""رح 
خط""""ة التعام""""ل 
م""""""""""""""ع وإدارة 
حرك""ة الم""رور 

 والنقل

ح"""""""وادث ع"""""""دد  �
(تطبي""ق  الس""(مة

جمي""""""""""""""""""""""""""""""""ع 
 ا4جراءات)

ع"""""""دد ح"""""""وادث  �
المركب"""""""""""""""""""""ات 
(تطبي"""""ق جمي""""""ع 

 جراءات)ا4
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الجھة المعنية  المسؤولية مواقع أخذ العينات
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 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

 س"""يتم اس"""تئجار الح"""اف(ت لنق"""ل الرك"""اب م"""ن نق"""اط .5
  تجمعھم إلى موقع العمل.

س"""تمر الح"""اف(ت المخصص"""ة لنق"""ل العم"""ال عب"""ر  .6
  الصباح الباكر. ةمسارات محددة وخ(ل فتر

ك""م/ س""اعة  15س""يتم ض""بط س""رعة المركب""ات إل""ى  .7
  داخل وفي محيط الموقع.

س""يتم تنظ""يم وض""بط حرك""ة م""رور المركب""ات داخ""ل  .8
  الموقع من قبل طاقم مخصص لذلك.

تحوي(ت مرورية فسيتم إذا دعت الحاجة إلى وجود  .9
إع""(ن الم""وظفين ع""ن ھ""ذه التغيي""رات ف""ي أوق""ات 

  مسبقة
س"""يتم ض"""بط انبع"""اث الغب"""ار بالنس"""بة للط"""رق غي"""ر  .10

  المعّبدة من خ(ل رشھا بالماء دورياً.
  سيتم تحديد أماكن خاصة �صطفاف المركبات. .11
سيتم وضع ا4شارات المرورية المناسبة على طول  .12

  الطريق ب.
  قين بأرقام الھواتف التالية:سيتم تزويد السائ .13

  دائرة الصحة والس(مة والبيئة. �
  مديرية ا$من العام. �
  المستشفيات القريبة من الموقع. �

تطبيق خطوات العم""ل المعم""ول بھ""ا حالي""اً الخاص""ة  .14
 با�ستجابة إلى الحا�ت الطارئة والحوادث.

 

  ا4جراءات)
 

  ا4غ(ق الجزئي للمحطة .6
تتطلب مرحلة ا4نشاء في نھايتھ""ا ا4يق""اف الجزئ""ي 
للعديد من مراحل المعالجة، مم""ا يعن""ي ع""دم وج""ود 
تشغيل كامل للمحطة لفترات زمنية محددة وقصيرة 

  نسبياً. ستتضمن ا1ثار المترتبة على ذلك ما يلي:
معالج""""ة جزئي""""ة للمي""""اه العادم""""ة عل""""ى فت""""رتين  �

  ساعة. 12تين تبلغ كل واحدة منھما زمني
 أشھر. 4معالجة جزئية للرائحة على مدار  �

  
يتوج""ب ايج""اد الت""دابير التخفيفي""ة المناس""بة لتجن"""ب 
على ا4زعاج""ات المص""احبة ل""ذلك ق""در المس""تطاع. 
  إ� أن ذلك لن يحول دون حصول بعض المخاطر:

  بالنسبة للمعالجة الجزئية للمياه: �
  ة إلى المياه الجوفية: خطر تسرب المياه العادم

لعملي"""ة ا4يق"""اف الجزئ"""ي  ا�حترازي"""ة ا4ج"""راءات 
  لمعالجة المياه العادمة:

  
س""يتم إج""راء ا4يق"""اف الجزئ""ي خ"""(ل فت""رة اللي"""ل،  .1

للتقلي""ل م""ا أمك""ن م""ن كمي""ات المي""اه العادم""ة غي""ر 
يتم إج""راء ا4يق""اف الجزئ""ي ف""ي المعالج""ة. كم""ا س""

موسم الشتاء ما أمكن، وھذا م""ن ش""أنه أن يقل""ل م""ن 
كميات المياه العادمة المس""تلمة خ""(ل فت""رة ا4يق""اف 

  ساعة)، والتقليل من انبعاث الروائح. 12(
  
زي""ادة الق""درات التخزيني""ة ف""ي ك""ل م""ن محط""ة ع""ين  .2

غزال ومحط""ة الس""مرا م""ا أمك""ن، وض""من التص""ميم 
  الھندسي.

  

دائ"""""""""رة التش"""""""""غيل 
والص""""يانة (تطبي""""ق 

  جميع ا4جراءات)
  
 

يومي"""اً (تطبي""""ق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""ع 

 ا4جراءات)

منطق"""""ة أح"""""واض 
التخ""""زين (تطبي""""ق 

، 5، 4ا4ج""راءات 
  )6و
  

كاف"""""""""ة المواق"""""""""ع 
(تطبي"""""""ق جمي"""""""ع 

  ا4جراءات)
  

المن""""اطق الس""""كنية 
المج""اورة (تطبي""ق 

، 3ا4ج""""""""""""راءات 
 )7و

المق"""""""""اول المنف"""""""""ذ 
 للمشروع

لم""""""""دير الع""""""""ام ا
التابع لعق""د ش""راء 
الخ"""""""""""""""""""""""دمات 
الھندسية (تطبي""ق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  

م"""""دير التش"""""غيل 
والصيانة (تطبيق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  
دائ"""""رة الج"""""ودة  

والص"""""""""""""""""""""""حة 

� يوج""""""""""""""""""""د 
 ضرورة لذلك

اختبارات الكف""اءة  �
للمي""""اه المعالج""""ة 
(تطبي"""""ق جمي""""""ع 

  ا4جراءات)
  
ع"""""دد الش"""""كاوى  �

المقدم""""""""ة م"""""""""ن 
الس"""""""""""""""""""""""""""كان 
المج""""""""""""""""""اورين 
(تطبي"""""ق جمي""""""ع 

 جراءات)ا4
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 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

� يتوقع حدوث التسرب في أحواض التخزين أثناء 
عملي""ة تحوي""ل المي""اه العادم""ة غي""ر المعالج""ة خ""(ل 
فترات زمنية قصيرة نسبياً، بسبب انسداد المسامات 
بفع""ل الحم""أة القديم""ة المتص""لبة ف""ي ق""اع الح""وض 
الن""اتج م""ن ع""دم اس""تخدام تل""ك ا$ح""واض لفت""رات 

  طويلة 
  الروائح:انبعاث  �

يمكن التخفيف من حدة ھذا ا$ثر عن طريق إجراء 
ا4يق"""اف الجزئ"""ي أثن"""اء المواس"""م الب"""اردة (تقل"""يص 
عملية التخمر). ع(وة عل""ى ذل""ك س""يتم ض""خ المي""اه 
المخزن"""ة ثاني"""ًة إل"""ى المحط"""ة عن"""د إع"""ادة التش"""غيل 
بھ""دف معالجتھ""ا وتجن""ب خلطھ""ا بالمي""اه المعالج""ة، 

  ثان.والتقليل من انبعاث غاز المي
  انتشار الحشرات: �

سيتم التخفيف من حدة ھذا ا$ثر عن طري""ق إج""راء 
ا4يق""""اف الجزئ""""ي للمحط""""ة ف""""ي المواس""""م الب""""اردة 
وتطبي"""ق عملي"""ات رش ومكافح"""ة الحش"""رات كلم"""ا 

  تطلب ا$مر ذلك.
  الحمأة المترسبة: �

يتوق""ع أن تترس""ب كمي""ات ض""ئيلة م""ن الحم""أة ف""ي 
أن  أح""واض التخ""زين، حي""ث � يتوق""ع لھ""ذه الكمي""ة

% م""ن الحم""أة المتواج""دة أص""(ً 1تتجاوز ما نسبته 
  في ا$حواض.

خص"""ائص المي"""اه المعالج"""ة بع"""د إج"""راء عملي"""ة  �
  ا4يقاف الجزئي:

يتوق""""ع أن ترتف""""ع تراكي""""ز الخص""""ائص الفيزيائي""""ة 
والكيميائي"""ة والجرثومي"""ة للمي"""اه المعالج"""ة قل"""ي(ًُ◌ 
خ(ل اليومين أو الث(ثة أيام التي تل""ي ا�نتھ""اء م""ن 

يقاف الجزئي للمحطة، إ� أن ذلك س""يبقى ض""من ا4
الح""""دود المس""""موح بھ""""ا ف""""ي المواص""""فة القياس""""ية 

وش""""روط عق""""د  JS 893/2006ا$ردني""""ة رق""""م 
التش""""غيل (حي""""ث أن المعالج""""ات الروتيني""""ة داخ""""ل 
المحط""""ة تس""""مح بتراكي""""ز أق""""ل بكثي""""ر م""""ن تل""""ك 

  المنصوص عليھا في المواصفات)
  بالنسبة للمعالجة الجزئية للروائح: �

سيتضمن ھذا ا$ثر انبعاث الروائح الكريھ""ة والت""ي 
 قد تصل إلى المناطق المجاورة خ(ل شھر.

ي"""""ام ب"""""الحم(ت التوعي"""""ة للس"""""كان المج"""""اورين الق .3
بالتعاون مع البلديات المجاورة بھدف إع(م السكان 
با1ثار المحتملة (وبشكل رئيسي انبع""اث ال""روائح). 
س""يتم القي""ام بھ"""ذه الحم""(ت التوعوي"""ة خ""(ل فت"""رة 

  أسبوعين قبل الشروع با4يقاف المؤقت)
  
حق""اً. سيتم معالج""ة المي""اه غي""ر المعالج""ة المخزن""ة � .4

س""يتم أو�ً تحوي""ل ھ""ذه المي""اه إل""ى أح""واض أخ""رى 
غي"""ر فعال"""ة وم"""ن ث"""م ض"""خھا إل"""ى م"""دخل المحط"""ة 

  لتحصل على المعالجة الكاملة �حقاً.
زي"""ادة عملي"""ات ال"""رش ومكافح"""ة الحش"""رات عن"""د  .5

الحاج"""ة ف"""ي منطق"""ة تخ"""زين المي"""اه العادم"""ة غي"""ر 
  المعالجة.

  
ستتض""""من ا4ج""""راءات التخفيف""""ة المترتب""""ة عل""""ى 

  اف الجزئي لمعالجة الروائح:ا4يق
  

س"""يتم اتخ"""اذ ت"""دابير الس"""(مة ا�حترازي"""ة الخاص"""ة  .6
للم"""وظفين داخ"""ل المحط"""ة، سيش"""مل ذل"""ك تقل"""يص 
فت""""رات العم""""ل ف""""ي المواق""""ع المكش""""وفة، ص""""ياغة 
خط""""وات العم""""ل الوقائي""""ة، نش""""ر ب""""رامج التوعي""""ة 
الداخلي""ة الخاص""ة، زي""ادة القي""ود المفروض""ة عل""ى 

ليومية لتركي""ز الغ""ازات دخول المحطة، والمراقبة ا
  في مواقع مختلفة من المحطة.

  
س""يتم تنظ"""يم حم"""(ت توعوي"""ة للس"""كان المج"""اورين  .7

بالتعاون مع البلديات المجاورة والسلطات المحلي""ة، 
علم""اً ب""أن ھ""ذا ا$ث""ر ل""ن يش""كل أي مخ""اطر ص""حية 
على السكان في المناطق الس""كنية المج""اورة. وبھ""ذا 

اطر عل""ى ك""ل س""يتم اع""(م الس""كان ع""ن ھ""ذه المخ""
ا$ح""وال. س""يتم القي""ام بھ""ذه الحم""(ت خ""(ل فت""رة 

  أسبوعين قبل الشروع في عملية ا4يقاف المؤقت.
  

سيتم ما أمكن القيام بعملية ا4يقاف الجزئي  �
في المواس""م الب""اردة ل(س""تفادة م""ن درج""ات 
الح"""رارة المنخفض"""ة وتغي"""ر اتج"""اه ال"""ريح 
(تك"""ون حرك"""ة الري"""اح ف"""ي موس"""م الش"""تاء 

والس""(مة والبيئ""ة 
(تطبي"""""ق جمي"""""ع 

  ا4جراءات)
  

وزارة المي"""""""""""""اه 
وح"""دة  –وال"""ري 

ادارة المش""""""اريع 
(ا�ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""""""""(ل ھ""""""""""ذه 

  ة)الوحد
  

المھن"""""""""""""""""""""""دس 
المس""""""""""""""""""""""ؤول 
(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""(ل المھن""""دس 

  المسؤول)
  

ش"""""""ركة تح"""""""دي 
  ا$لفي"""""""""""""""""""""""""""""ة

(ا4ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""""""""(ل ھ""""""""""ذه 

  الشركة)
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الجھة المعنية  المسؤولية مواقع أخذ العينات
 باست�م التقارير

 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

 اه المناطق السكنية)بعكس اتج 

 

 

 

تكراري@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ة  المراقبة  ا3جراءات التخفيفية/ ا3دارية المقترحة  التأثيرات المحتملة
 المراقبة

الجھ@@@@@ة المعني@@@@@ة  المسؤولية مواقع أخذ العينات
 باست�م التقارير

 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

 مرحلة التشغيل

  الھواء جودة .7
  

مس"""توى نوعي"""ة الھ"""واء و رص"""د ومراقب"""ة بيان"""ات
وع"""""دم تج"""""اوز  التواف"""""ق تش"""""ير إل"""""ى ج الض"""""جي

  المواص"""""""""""""""""فات والمق"""""""""""""""""اييس ا$ردني"""""""""""""""""ة.
  

 المرحل""ة الثاني""ة م""ن محط""ةأثن""اء مرحل""ة  تش""غيل و
م""ن المتوق""ع  أن � ، لمعالجة المياه العادم""ة السمرة

 ومس""تويات نوعي""ة الھ""واء عل""ى ت""أثير يك""ون ھن""اك
الضجيج ، حيث أن المحط""ة س""تطور نظ""ام مراقب""ة  

ف"""ي تطبي"""ق نظ"""ام   المراقب"""ة ال"""روائح و ستس"""تمر 
 والرصد الموجود حاليا.

المحط""ة ، والت""ي  الموجودة فيأنشطة الرصد والمراقبة 
  يج""""""""""""""""""""""""""""""ب أن تس""""""""""""""""""""""""""""""تمر ھ""""""""""""""""""""""""""""""ي :

  
وي"""تم رص"""د  نظ"""ام معالج"""ة الھ"""واء بالتھوي"""ة عل"""ى -1

المداخل والمخارج ل^حواض بالتھوية) (كمث""ال، ينبغ""ي 
  –)  % 95بنسبة  H2Sللنظام تقليل تركيز 

  
) NH3أيضا قي""اس تركي""ز غ""از (كما ويتم  - 

 ،H2S وMercaptan  تقريبا على أس""اس
أس""بوعي و تق""وم الجمعي""ة العلمي""ة الملكي""ة 

RSS  ب""""نفس ا�ختب""""ار ك""""ل ث(ث""""ة أش""""ھر
  م خارجي.يباعتبارھا طرف ثالث ومقي

  
ي"""تم اختب"""ار ال"""روائح ك"""ل ث(ث"""ة أش"""ھر م"""ن قب"""ل  -- 2

مجموع""ة م"""ن خمس"""ة أعض"""اء ، وال"""ذي يتك"""ون م"""ن : 
ثن""ين م""ن وزارة المي""اه وال""ري، وممثل""ين اثن""ين ممثلين ا

من محطة السمرا لمعالجة المياه العادمة وإدارة ا4نتاج 
وشخص آخر مستقل يتم الموافقة علية من قبل  وزارة 
المياه والري ووحدة ا4نتاج في محطة السمرا لمعالجة 
مياه الصرف ( وقد كان ھذا الشخص  في وقت دراسة 

ESIA الھاش"""""""""""""مية). مم"""""""""""""ث( ع"""""""""""""ن بلدي"""""""""""""ة  
ف""ي الح""ا�ت الت"""ي ت""رد ش"""كاوى متك""ررة بش"""أن  -- 3

الرائح""ة ق""د فحوصات  مجموعة  تالرائحة، أو إذا كان
فان تعليم""ات محط""ة الس""مرا ت""نص عل""ى تش""كيل   تفشل

  للرائح""""ة وفق""""ا للمع""""ايير ا$وروبي""""ة.لجن""""ة  �ختب""""ار 
  

وإجراءات الصحة والس(مة الحالية  ستستمر في  -- 4
ة لض""""مان الحماي""""ة ض""""د أي مخ""""اطر المرحل""""ة الثاني""""

  محتملة

ض"""بط الج"""ودة  قس"""م
والص"""حة والس"""(مة 

(تطبي""""""""ق  والبيئ""""""""ة
  )4ج"""راءاتا جمي"""ع

  
التش""""""""""غيل   قس""""""""""م

(تطبي""""ق والص""""يانة 
  (2،  1 ا4ج""""راءات

  
 وزارة المياه وال""ري 

  ا4جراءات(
ال(زم"""""""ة حس"""""""ب  

  )طلبھا
  

الجمعي"""""""ة العلمي"""""""ة 
الملكي""""""""ة (تطبي""""""""ق 

 )1ا4جراء رقم 

اعتم"""""ادا عل"""""ى 
  ن"""وع النش"""اط :

  
أس""""""""""""""""""بوعيا، 

  )1(إج"""""""""""""راء 

  
  
  

كل ث(ثة شھور 
(تطبي""""""""""""""""""""""ق 
ا4ج"""""راء رق"""""م 

2(  

  
  
  

عن""""""د الحاج""""""ة 
(تطبي""""""""""""""""""""""ق 

و  3ا4ج""""""""راء 
4( 

 

ومخ""""""رج  م""""""دخل
ا$ح"""""""""""""""""""""""واض 

VATS 

ج""راء (تطبي""ق ا4  
  )1رق""""""""""""""""""""""""""""""م 

  
  موقع السمرا

ج"""راء (تطبي"""ق ا4 
 )4، 3،  2 رقم

SPC  
  ا4جراءات) (جميع 
 

  
إجراء ( وزارة المياه

2(  
  
  

  
ة العلمي"""""""ة جمعي"""""""ال

 )1إجراء الملكية (

   SPCال   مدير 
 (جمي""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4ج""""""""""""""راءات)
  
O & M م""""""دير 

 (جمي""""""""""""""""""""""""""""ع
  ا4ج""""""""""""""راءات)

  
  

  
 وزارة البيئ""""""""""""""ة
 (جمي""""""""""""""""""""""""""""ع

 ا4جراءات)

تح"""""ديث دوري 
لمھ""""""""""""""""""ارات 
الم""""""""""""""""وظفين 

 المطلوبين 

 تقري""""""ر نت""""""ائج -- - 
 (جمي"""""""ع الرص"""""""د

 ا4جراءات)
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 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

 

  جودة وكمية المياه المعالجة .8
  

  مجملھا:ا1ثار المتوقعة ايجابية في 
تلبية ا�حتياجات المتزايدة للمنتفعين من خدم""ة  �

  معالجة المياه العادمة.
الحد م""ن الت""دفقات الزائ""دة المحتمل""ة م""ن المي""اه  �

  غير المعالجة إلى ا$حواض المائية.
زي""""ادة ف""""رص انتف""""اع الس""""كان ف""""ي المن""""اطق  �

المحيطة للشبك على خدمة الصرف الص""حي، 
اص""ية ف""ي وبالتالي تقل""يص ع""دد الحف""ر ا�متص

المنطق""ة وا1ث""ار الس""لبية المترتب""ة عليھ""ا (مث""ل 
  تلوث المياه الجوفية، وانتشار الحشرات).

ال"""تخلص م"""ن ظ"""اھرة الط"""رح غي"""ر الق"""انوني  �
  للمياه العادمة في الوديان والمسطحات المائية.

  تحسين نوعية المياه الجوفية. �
زي""""""ادة حج""""""م المي""""""اه ذات الج""""""ودة العالي""""""ة  �

دفق""ة إل""ى س""د المل""ك ل^غ""راض الزراعي""ة المت
  ط(ل.

  
يتم التخفيف من أي""ة آث""ار س""لبية محتمل""ة م""ن خ""(ل 
التص""""ميم الح""""الي للمحط""""ة، حي""""ث أن الس""""ج(ت 
الخاصة بجودة المي""اه المعالج""ة والمت""وفرة من""ذ ب""دء 
عم""""ل المحط""""ة، تؤك""""د عل""""ى ثب""""ات ج""""ودة المي""""اه 
المعالج"""ة وبقائھ"""ا ض"""من الح"""دود المس"""موح بھ"""ا. 

حالي""ة للمعالج""ة المرحل""ة وستشمل كف""اءة المحط""ة ال
 التشغيلية اللتوسعة.

تتضمن ا4جراءات التخفيفية ل_ثار الجزئية عل""ى ج""ودة 
  المياه المعالجة ما يلي:

لقد تم تصميم المحطة أص(ً للعم""ل أق""ل م""ن الطاق""ة  .1
القص"""""وى، وھ"""""ذا م"""""ن ش"""""أنه أن يع"""""وض نق"""""ص 

  ا�ستيعاب في أجزاء المحطة ا$خرى
س"""(مة والبيئ"""ة س"""يقوم موظف"""و دائ"""رة الص"""حة وال .2

با4ش""راف عل""ى عملي""ة تش""غيل التوس""عة، حي""ث أن 
مراقبة ا$مور الصحية والبيئية والس(مة تقع ضمن 

  اختصاصھم.
تشتمل كتيبات التشغيل على خط""وات عم""ل مفص""لة  .3

للتعامل مع الحوادث الناشئة من ا$ح""وال التش""غيلية 
للمحط""ة . تتض""من أنظم""ة إدارة المخ""اطر والص""حة 

مول بھا ف""ي المحط""ة عل""ى إج""راءات والس(مة المع
مشددة وواضحة للتقليل من المخاطر المحتملة على 
الصحة العامة. تم صياغة ھذه الكتيبات لتماث""ل تل""ك 
الخاص""ة بب""رامج إدارة المخ""اطر (اوميغ""ا) للش""ركة 

). يش""مل كتي""ب إدارة المخ""اطر Degrémontا$م (
أيض""ا محط""ات الض""خ والمعالج""ة ا$ولي""ة ا$خ""رى 

  في الھاشمية والزرقاء وعين غزال. الواقعة
سيستمر نظام مراقبة ج""ودة المي""اه المعالج""ة الح""الي  .4

  بالعمل في المرحلة التشغيلية للمشروع.
لضمان جودة المياه المعالجة: سيس""تمر تطبي""ق خط""وات 
العمل والتعليم""ات الحالي""ة ف""ي مرحل""ة التش""غيل للتوس""عة 

ا  وبانتظ""ام، وھ""ذا م""ا تتطلب""ه إج""راءات ض""بط وض""مان
لجودة للمحطة (تطوير طرق الفح""ص والمراقب""ة وجم""ع 

  العينات، با4ضافة إلى خطط الطوارئ)
 

مختب""""""رات فح""""""ص 
الج""""""""ودة (تطبي""""""""ق 

 )4ا4جراء رقم 

ط""""""""""رح المي""""""""""اه  يومياً 
المعالجة بعد إتم""ام 

 عملية الكلورة

م"""""دير التش"""""غيل  شركة محطة السمرا
 والصيانة

متطلبات برامج 
بن""""اء الق""""درات 

 الحالية

فح""""""""""ص نت""""""""""ائج  - 
 العينات

  الحشراتا3زعاج المرتبط بانتشار   .9
  
  

 أع""داد كبي""رة م""ن ھن""اك المج""اورة ف""ي المجتمع""ات
  :ا1تي"""""""""ة ث"""""""""ار، والت"""""""""ي لھ"""""""""ا ا1الحش"""""""""رات

  
  .حل""ق حولھ""اي الذباب حيث أن البدنية المضايقات -
الس""كان  الت""ي يس""تخدمھا للمبي""دات المالي""ة التكلف""ة -

  والش""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ركات. المحلي""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ين

  ا4ستمرار في خطة مكافحة الذباب الحالية :
  

اتخاذ إجراءات لمكافحة الحشرات بالتنس""يق م""ع الس""كان 
  تأثرين : الم
  

ت""م إنش""اء لجن""ة مكون""ة م""ن قس""م الص""حة والس""(مة  -1
لمعالج""ة المي""اه الص""رف  والبيئ""ة الت""ابع لمحط""ة الس""مرا

  الصحي وبلدية الھاشمية والجھات المحلية ذات الع(قة.
  

قس""""""""""""م الص""""""""""""حة 
والس""""""(مة والبيئ""""""ة 
(تطبي""ق ا4ج""راءات 

1  ،2 ،3  ،4 ،5  ،
6 ،7 ،8 ،9(  

  
بلدي"""""""""ة الھاش"""""""""مية 

طبي""ق ا4ج""راءات (ت
1  ،3 ،7 ،9(  

 اعتم"""""اداً عل"""""ى
إج"""""""""""""""""راءات 

  التخفيف:
يومي"""اً (تطبي""""ق 

،  4ا4جراءات 
5 ،6، (  
  

أس""""""""""""""""""""بوعياً 
(تطبي""""""""""""""""""""""ق 

 أح"""واض التجفي"""ف
(تطبي""""""""""""""""""""""""""""""ق 

، 5،  4ا4جراءات 
6 ،7(  

  
الھاش"""""مية  بلدي"""""ة 

(تطبي""""""""""""""""""""""""""""""ق 
 ، 9ا4ج"""""""""راءات 

10  ،11 ،12( 

شركة محطة السمرا 
لمعالج"""""""""""ة مي"""""""""""اه 

 الص""رف الص""حي

(تطبي""ق ا4ج""راءات 
1  ،2 ،3  ،4 ،5  ،
6 ،7 ،8 ،9(  

  
الھاش""""""""مية  بلدي""""""""ة 

(تطبي""ق ا4ج""راءات 

م"""""دير التش"""""غيل 
والصيانة (تطبيق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ا4جراءات)
  

الم""""""""دير الع""""""""ام 
لش"""""ركة محط"""""ة 
الس"""مرا (تطبي""""ق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

 يج"""ب أن تبق"""ى
الھاش""مية  بلدي""ة

قس"""م الص""""حة و
والس"""""""""""""""""(مة 

مطلع""ين  والبيئة
عل""""""ى أح""""""دث 

مكافح""ة  أساليب
الحش""""""""""""""""رات 
واس"""""""""""""""""تخدام 

 مديري"""""""ة تق"""""""ارير -
 ولح"""""""""""" الص""""""""""""حة

 ا$م"""راض المرتبط"""ة
 (جمي"""""""ع الحش""""""رات

  ا4ج"""""""""""""""""""""""""راءات)
  
 س"""""""كان ش"""""""كاوى - 

منطق""""""""ة الھاش""""""""مية 
  ا4ج"""راءات) (جمي"""ع
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 باست�م التقارير

 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

 والترب""ة م""ن ج""راء ه الس""طحيةللمي""ا تلوث محتمل -
  المبي""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""دات.

 حي"""ث ب"""ا$مراض المرتبط"""ة المس"""ائل الص"""حية -
  .محف"""ز لھ"""ا تك"""ون بمثاب"""ة ق"""د ال"""ذباب والبع"""وض

  
ع""دد ال أن ھ""ذايعتق""دون  س""كانال حت""ى ل""و أن معظ""م

خربة السمرة  الكبير من الذباب ھو ناتج عن محطة
 ٪ 15معالج""ة المي""اه العادم""ة، ف""إن الواق""ع ھ""و أن""ه ل

  السكانية القريبة.إلى المناطق  يصل ن الذبابمفقط 
  

  ھ""""""""""ي : م""""""""""ن ال""""""""""ذباب مص""""""""""ادر أخ""""""""""رى
  .)الس""""""""ماد الطبيع""""""""ي( ا$نش""""""""طة الزراعي""""""""ة -
  --، والخي""ول، ال""خ) (ال""دواجن الث""روة الحيواني""ة -
 نظ""م جم""عنق""ص المنزلي""ة و جم""ع ونق""ل النفاي""ات -

/ الحاوي""""ات المتض""""ررة،  (ف""""تح المنزلي""""ة القمام""""ة
، وم""ا ارات جم""ع النفاي""اتانخفاض ع""دد م""رور س""ي

  إل"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ى ذل"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ك).
م""ن حي""ث س""وء نظ""ام الص""رف  الصرف الصحي -

 الص"""""رف المفتوح"""""ة قن"""""واتوج"""""ود ( الص"""""حي
الص""رف  ش""بكة، وغياب في حالة سيئة والبالوعات

 والمعالجة). الصحي

قسم الصحة والس(مة والبيئ""ة الت""ابع لمحط""ة الس""مرا  -2
لمعالجة المياه الصرف الصحي ھو المسؤول عن وضع 

راءات ال(زم""ة لتنفي""ذ خط""ط المكافح""ة ومراقبتھ""ا  ا4ج""
  بالتعاون مع اللجنة المذكورة أع(ه.

  
  يتم عقد اجتماعات شھرية للجنة. -3

  
  ا4جراءات داخل وخارج حدود محطة السمرا: 

  
  داخل حدود محطة السمرا:

  
خصوص"""ا أثن"""اء الموس"""م  ا$بخ"""رةال"""رش باس"""تخدام  -4

ة تش""رين ا$ول الجاف من بداية ش""ھر م""ارس حت""ى نھاي""
وبشكل يومي لكامل الموقع وأحواض التجفيف و ال""رش 
بالمبي""""دات الس""""ائلة لمنطق""""ة ط""""رح الحم""""أة والتض""""بيب 
الحراري للموقع بأكمله م""رتين ك""ل ي""وم  خ""(ل الموس""م 

  الجاف وأقل من ذلك خ(ل الموسم الرطب
   
تقليب الحمأة بشكل متكرر لمن""ع اس""تكمال دورة نم""و  -5

  بيوض الحشرات
.  
  تركيب مصائد للذبابة  -6

.  
  خارج حدود محطة السمرا: 

  
تنظيم حم(ت وقائية شھرية أو نصف شھرية خ""(ل  -7

الموس""م الج""اف  ف""ي منطق""ة إس""كان الھاش""مية والممت""دة 
  كيلومترا حول المحطة. 15حوالي 

  
جمي"""""ع المبي""""""دات المس"""""تخدمة مطابق""""""ة للمواص""""""فات 

ل دوري  والمق""اييس ا$ردني""ة وي""تم تغيي""ر أنواعھ""ا بش""ك
لمنع تش""كل مقاوم""ة عن""د ا$جي""ال القادم""ة م""ن الحش""رات 
كم""ا ي""تم ال""تحكم ف""ي الكمي""ات المس""تخدمة لتف""ادي تل""وث 

  المياه السطحية.
  

  با4ضافة إلى ذل""ك ، يوص""ى باتخ""اذ ا4ج""راءات التالي""ة:
  مراجعة نظام المكافحة الدوري عند الحاجة.  - 8

  
سلطة المياه ا$ردنية  
(تطبي""""""ق ا4ج""""""راء 

12(  
  

مديري""""""ة الزراع""""""ة 
(تطبي""ق ا4ج""راءات 

  )11و  10
 

  ) ،7ا4ج""""""راء 
  

(تطبي""ق  ش""ھرياً 
،  1ا4جراءات 

2 ،3، (  

  
 م""""""""رتين ف""""""""ي
الس"""نة (تطبي"""ق 

 ، 8ا4جراءات 
9، (  

  
(تطبي"""ق  س"""نوياً 

 10ا4ج""راءات 
 ،11 ،12( 

1 ،7 ،9(  
  

س""""""""""""لطة المي""""""""""""اه  
(تطبي""""""ق ا4ج""""""راء 

12(  

  
 الزراع""""""ة مديري""""""ة
ا4ج""راءات (تطبي""ق 

10 ،11( 

  ا�جراءات)
  

رئ""""""""يس بلدي""""""""ة 
الھاشمية (تطبي""ق 
جمي"""""""""""""""""""""""""""""""ع 

  ت)ا�جراءا
  

  
وزارة المي"""""""""""""اه 

وح"""دة  –وال"""ري 
ادارة المش""""""اريع 
(ا�ج""""""""""""""راءات 
المطلوب""""""ة م""""""ن 
خ""""""""""(ل ھ""""""""""ذه 

  الوحدة)
 

المبي"""""""""""""""""""دات 
والتش"""""""""ريعات 
وا$نظم"""""""""""""""""ة 

  المتعلقة بھا 

  
قس""""""""م تق""""""""ارير  - - 

الص"""حة والس"""(مة 
 (جمي""""ع والبيئ""""ة

 ا4جراءات)
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 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

  
 جم""""ع الم(حظ""""ات م""""ن الس""""كان، كمص""""در ب""""ديل - 9

للمعلومات غير المعلومات الواردة من البلدية أو مديرية 
الزراعة في المنطقة وذل""ك م""ن أج""ل التحق""ق م""ن فعالي""ة 

  خطط المكافحة.
   

يجب على المديريات المعنية تعزيز خطة المكافح""ة م""ن 
  خ(ل اتخاذ ا4جراءات التالية:

  
تحسين وتنظيم تدفق مياه الري للحد من تكون برك  -10

  اكدةالمياه الر
  
تجفي""ف وتعق""يم ب""رك المي""اه الراك""دة الممت""دة عل""ى  -11

  طول سيل الزرقاء
  
أخذ عينات س""نوية م""ن المي""اه والترب""ة ف""ي المنطق""ة  -12

 المحيطة للتأكد من عدم تلوث البيئة المحيطة.

 

  العمالة .10

  
لمحط""ة الس""مرة لمعالج""ة  لتش""غيل منش""آت التوس""عة

المي"""اه العادم"""ة، فإن"""ه ي"""تم التخط"""يط حالي"""اً لزي"""ادة 
شخص""""ا ، معظمھ""""م م""""ن  20والي الم""""وظفين بح""""

  الفنيين والمشغلين ، وھذا سيكون له أثر إيجابي. 
  

خطر ا�تجار بالبشر ھو تقريباً غير موجود أساس""ا 
 EPC المق""اول المنف""ذ للمش""روععق""د  حسب سياسة

خفي"""ف م"""ن ا1ث"""ار ا�حت"""رازي   إج"""راءات(انظ"""ر 
). م"""ن أج"""ل تعزي"""ز مش"""اركة TIP -- 4المحتمل"""ة 

مل المنصوص عليھ""ا ف""ي الت""أثير المرأة، وخطة الع
النوع ا�جتماعي ( العدالة ا�جتماعية  - 3المحتمل 

أيض"""ا  العدال"""ة ا�جتماعي"""ة وس"""وف تغط"""ي ھ"""ذه 
 الجديدة. 20الوظائف ال 

 

الن""""وع  -- 3الت""""أثير المحتم""""ل ال""""ى " يرج""""ى الرج""""وع
 ا�جتماعي ( العدالة ا�جتماعية ) 

 إل""ى يرج""ى الرج""وع
 3الت""أثير المحتم"""ل "

النوع ا�جتماعي  --
 ( العدالة ا�جتماعية

 يرجى الرج""وع
الت""""""أثير ال""""""ى "

 -- 3المحتم"""""ل 
الن"""""""""""""""""""""""""""وع 
ا�جتم""""""""اعي ( 
العدال""""""""""""""""""""""""ة 

 "ا�جتماعية 

 يرج"""""ى الرج""""""وع
الت""""""""""أثير ال""""""""""ى "

 -- 3المحتم"""""""""""""ل 
النوع ا�جتماعي ( 
 العدالة ا�جتماعية

 إل""ى يرج""ى الرج""وع
 3الت"""أثير المحتم"""ل "

النوع ا�جتماعي  --
 جتماعية( العدالة ا�

 يرج"""ى الرج""""وع
الت""""""""أثير " إل""""""""ى

 -- 3المحتم"""""""""ل 
النوع ا�جتماعي 
( العدال"""""""""""""""""""""""ة 

 ا�جتماعية

 يرجى الرج""وع
الت""""""أثير " إل""""""ى

 -- 3المحتم"""""ل 
الن"""""""""""""""""""""""""""وع 
ا�جتم""""""""اعي ( 
العدال""""""""""""""""""""""""ة 

 ا�جتماعية

 إل"""ى يرج"""ى الرج"""وع
 -- 3التأثير المحتمل "

الن""""وع ا�جتم""""اعي ( 
 العدالة ا�جتماعية

  مأةالتخزين المؤقت للح -11
 

 المخرج""اتواح""دة م""ن أھ""م تع""د الحم""أة المنش""طة 

من"""اطق التخ"""زين المؤق"""ت وس"""وف تك"""ون موج"""ودا ف"""ي 
بعض ا$حواض التي ل""م تت""أثر. ھ""ذه ا$ح""واض ل""م تك""ن 
مبطن"""ة ب"""الرغم م"""ن أنھ"""ا مع"""دة أص"""( �س"""تقبال مي"""اه 

ش""""""""""ركة محط""""""""""ة 
 (تطبيق جميعالسمرا

  ج""""""""""""""""""""""راءات)ا4

 م""رة ف""ي الس""نة
عم""""""""ل  وي""""""""تم
للتحق"""ق  اختب"""ار

التخ"""""زين  منطق"""""ة
 المجففة الحمأة

 شركة محطة السمرا
س"""""""""""""""""""نوات  3(ل 

  ا$ول"""""""""""""""""""""""""""""""""ي)

  وزارة البيئة
  

تح"""""دي مؤسس""""ة 

 الحمأة خطة إدارة- -  حاجة �
  مت"""""""""""""""""""""""""""""""وفرة
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 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

ل(تفاقي""ة وفق""ا محط""ة الس""مرا والثانوية الناتجة ع""ن 
المحدثة والمبرمة بين شركة محطة السمرا لمعالجة 

س""يتم ا�حتف""اظ  وزارة المي""اه وال""ري مي""اه الص""حي
ھ"""ا تخزينح"""دود المحط"""ة لالحم"""أة المجفف"""ة داخ"""ل ب

ف""""""ي  س""""""نوات 3مؤقت""""""ة لم""""""دة أقص""""""اھا بش""""""كل 
اس"""""تخدامھا للغاي"""""ات الزراعي"""""ة أو إع"""""ادة انتظار

 .تدويرھا من قيل وزارة المياه والري

  
  ة ھي :حمأللتخزين المؤقتة لل ا1ثار المحتملة

  
مخ""اطر الحري""ق أو ا�نفج""ار: مث""ل ھ""ذا الخط""ر  -

حيث أن الحمأة في ھذه المرحلة غير موجود تقريبا 
محتواھ""""ا م""""ن الم""""واد الص""""لبة وان ت""""م ھض""""مھا 

  تطايرة معدوم.الم
  
ت""م ھض""مھا وتجفيفھ""ا الحم""أة  أن الروائح : حي""ث  -

أي  ا ل""ن تن""تجفإنھ"" ھوائي""ة ظ""روفف""ي الش""مس ف""ي 
, إضافة إلى ذلك وخ(ل فت""رة التخ""زين رائحة سيئة

سيراعى تقليب الحماة المخزنة لضمان ع""دم تش""كل 
  .ظروف ال(ھوائية وبتالي تشكل الروائح

  
بيئ""ة جي""دة  تليس"" المخزن""ةحم""أة أن الالحشرات :  -

جدا ا المرتفعة حرارتھ لنمو الحشرات بسبب درجة
والت"""ي � تس"""مح لبي"""وض الحش"""رات بإكم"""ال دورة 

 .ل""ذبابلغ""ذاء  ولكنھا يمكن أن تكون مص""درنموھا 

تس""""تخدم محط""""ة الس""""مرا عملي""""ة التبخي""""ر  ول""""ذلك
ح"""د الممارس"""ات الحالي"""ة ف"""ي مكافح"""ة كأ التقليدي"""ة 

ابقة تب""دوا كافي""ة الحش""رات, وحي""ث أن الت""دابير الس""
 دون الحاج""ة  لمكافح""ة الحش""رات وتجن""ب ال""روائح 

حول تع(وة على ذلك , تغطية الحمأة المخزنة أي 
 دون ا�س""تفادة م""ن الطاق""ة الشمس""يةعملية التغطي""ة 

ھوائية يمكن أن تخلق � ظروفوتشكل تجفيف في 
وم""ع ذل""ك يمك""ن ف""ي وق""ت �ح""ق , ال""روائح مش""اكل

إذا دع""ت الحاج""ة  ؤق""تتغطي""ة من""اطق التخ""زين الم
وإضافة تعليمات التغطي""ة حس""ب إج""راءات التغيي""ر 

  المنصوص عليھا في ا�تفاقية المعدلة.
  

الصرف الصحي. ھذه ا$ح""واض ستس""تقبل ا1ن الحم""أة 
ة ومسيطر المجففة وخطر تلوث المياه الجوفية بعيد للغاي

عليه. با4ضافة إلى ذلك ، و بفضل المناخ المحلي، ف""إن 
التخ"""زين ف"""ي الھ"""واء الطل"""ق سيس"""مح بمواص"""لة عملي"""ة 
التجفي"""ف م"""ع م"""رور الوق"""ت. وق"""د أظھ"""رت اختب"""ارات 

٪  60أجريت أن المكون""ات الجاف""ة يمك""ن أن تص""ل إل""ى 
٪ أكث""""ر م""""ن المتطلب""""ات التعاقدي""""ة).  30(وال"""ذي ھ""""و 

ا$حواض أو تغطيتھ""ا س""يؤدي إل""ى  وبالتالي، فإن تبطين
نتائج عكسية ومن""ع مزي""د م""ن التجفي""ف. وت""م إب""(غ ھ""ذه 
الحقيق""ة م""ن قب""ل وزارة المي""اه وال""ري إل""ى وزارة البيئ""ة 

  قبل عدة أشھر.
  

ف""ي جمي""ع  المي""اه الجوفي""ة لنوعية مستمر كما ويتم رصد
 العلمي""ة الملكي""ة م""ن قب""ل الجمعي""ة، س""مرةمحطة ال أنحاء

)RSS وقد . / سلطة المياهوزارة المياه والري ) لحساب
من""اطق  ف""ي بع""دم الحاج""ة للتبط""ين وزارة البيئ""ة أق""رت

، في حال تأكد تس""رب المي""اه ومع ذلك المؤقت. التخزين
وأن مص""در  في وق""ت �ح""ق RSS إلى ا$رض من قبل

التخ""زين المؤق""ت فف""ي ھ""ذه الحال""ة  من""اطق التس""رب ھ""و
 إج""راء ي تحت""اجتتخذ ا4جراءات لتبطين ا$حواض والت""

  اتفاقية المشروع. في التغيير

 

مث""ل ھ""ذا التخ""زين المؤق""ت داخ""ل ح""دود والس""مرة ل""يس 
الحل الدائم لخزن الحم""أة حي""ث أن وزارة المي""اه وال""ري 
قد وضعت بدائل قابل""ة للتطبي""ق للتخلص/إع""ادة إس""تخدام 
الحم""أة بع""د ا�نتھ""اء م""ن أعم""ال التوس""عة. وس""يتم إع""داد 

لھ""ذا الغ""رض ف""ي   �ESIAجتماعي""ة الدراسة البيئي""ة وا
  حينه

  
بعد إنھاء وزارة المياه والري من تحديد البدائل للتخلص 

بالتعاون مع وزارة المي""اه SPC / استعادة الحمأة ؛ستقوم
والري، بتحديث خطة إدارة الحمأة والتي س""تحدد  خط""ة 

 دائمة التخلص من الحمأة / استعادتھا.

  
  
  

 وزارة المياه وال""ري 
  ا4جراءات(

ال(زم""""""""ة حس""""""""ب 
  )طلبھا

 

 ج"""""""""ودة م"""""""""ن
 المجفف""ة الحم""أة

 المخزنة

  
  

وزارة المي""اه وال""ري 
س""""""""نوات  3(بع""""""""د 
 ا$ولي)

  ا$لفية
  

ش"""""""ركة تح"""""""دي 
  ا$لفية ا$ردنية

 خي""ارات ت""م تحدي""د - 
عل""""""""""ى الم"""""""""""دى 

لل""""تخلص  الطوي""""ل
  الحم""""""""""""أة م""""""""""""ن

 

وق"""""""""""د ح"""""""""""ددت  - 
الدراس""""""ة البيئي""""""ة 
 وا�جتماعي""""""""""""""""""ة

ESIA  خط""""""""""""""""ة
طويل""""""""""ة ا$م""""""""""د 
 مخصص""""""""""""""""""""""""ة

 خي""ارات ال""تخلصل
 .من الحمأة



  تحضير دراسة تقييم ا�ثر البيئي لمشروع توسعة محطة السمرة لمعالجة المياه العادمة 
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تكراري@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ة  المراقبة  ا3جراءات التخفيفية/ ا3دارية المقترحة  التأثيرات المحتملة
 المراقبة

الجھ@@@@@ة المعني@@@@@ة  المسؤولية مواقع أخذ العينات
 باست�م التقارير

 مؤشرات ا<داء بناء القدرات

تلوث  المي""اه الجوفي""ة : بفض""ل خص""ائص الحم""أة  -
الفيزيائي""ة الم""ذكورة أع""(ه وق""درتھا الكبي""رة عل""ى 
ا�متصاص فأن خط""ر تس""رب الم""واد الملوث""ة منھ""ا 

موس""م الجف""اف, تزي""د  للمياه الجوفية مع""دوم, خ""(ل
كفأت عملية تجفيف الحمأة من خ(ل أشعة الش""مس 
وتص""بح الحم""أة أكث""ر جفاف""ا  وينع""دم خط""ر الت""أثير 
على المياه الجوفية من ناحية أخرى يمك""ن أن تنش""أ 
مشاكل خ(ل موسم ا$مطار ومع ذلك نظرا $نماط 

الطقس في منطقة السمرا  (معدل الھطول المطري  
م""ن أص""ل  9عدل خطر الجفاف مم سنويا و م 150

) ف""أن الحم""أة المجفف""ة س""تكون لھ""ا الق""درة عل""ى 10
اس""تيعاب كمي""ات كبي""رة م""ن مي""اه ا$مط""ار قب""ل أن 
تصل إلى حال""ة ا4ش""باع وذال""ك بفض""ل خصائص""ھا 
ا4س""فنجية بالت""الي ف""أن خط""ر التس""رب إل""ى المي""اه 
الجوفي""""ة مع""""دوم ونظ""""را لمي""""ل أك""""وام التخ""""زين 

ا ع""ن ا$ك""وام وتتبخ""ر ستص""رف معظ""م المي""اه بعي""د
بسرعة تحت أشعة الشمس وتس""تعيد الحم""أة ق""درتھا 
ا�س""تيعابية وع""(وة عل""ى ذل""ك ، حي""ث أن منس""وب 

مت""را تح""ت مس""توى  80المي""اه الجوفي""ة يص""ل إل""ى 
س""طح ا$رض ك""ل ھ""ذا س""يقلل يقل""ل خط""ر تل""وث 

  المياه الجوفية.
  

وم"""ن المتوق"""ع أن الس"""عة التخزيني"""ة س"""تكون كافي"""ة 
حم""أة الموج""ودة والمنتج""ة حت""ى ع""ام للتعام""ل م""ع ال

2014 

 

 


