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 مقدمة  .1
 لمحة عامة وخلفية  1.1

  لواء 22 من  تتألف  2كم 1,265 مساحة  على  تمتد التي  سلطتها نطاق  ضمن البلدية  الخدمات  تقديم عن المسؤولة  هي ( GAM) الكبرى  عمان أمانة

منها في   النهائي والتخلص ،الشعائر التحويلية محطة إلى ونقل النفايات ،النفايات وجمع ،أعمال التنظيف البلدية الخدمات هذه تشمل . المدينة في
 . للنفايات الصلبة الذي تديره أمانة عمان الكبرىمكب الغباوي 

 : عمان في  النفايات إمداد سلسلة  على عامة  نظرة  يلي فيما

 

 : لمحة عن سلسلة إمداد النفايات وإدارة النفايات البلدية الصلبة في عمان 1الشكل 

 
  كم  40 حوالي بعد على ، الماضونة في  التحديد وجه علىو ،الكبرى عمان أمانة البلدية الصلبة في الغباوي ضمن حدود  النفايات النفايات مكب يقع

  البلدياتمن  وكذلك  الكبرى  عمان أمانة مناطق  من  النفاياتمكب الغباوي  يستقبل (. 2 الشكل  يرجى الرجوع إلى ) الشرقية  الصحراء  في  عمان من

(  3)  ؛ الرصيفةو الزرقاء  بلديات( 2)  ؛وناعور والموقر  سحاب  بلديات ( 1: )مثل ألمانة عمان الكبرى  النظامية الحدود ضمن  تقع ال  التي األخرى 
 .وغيرها الجيش ( 4)  ؛الخاص القطاع

(  3)  ثالثة  ؛هندسيا   مبطنة  خاليا( 9)  وتضمن الفرنسية  المالية  وزارة  من منحة  بموجب  2001 عام  في  هندسي نفايات  كمكب  ُصمم مكب الغباوي 
  تشمل (. 5 الخلية ) ا  حالي  النفايات تستقبل نشطة  واحدة  وخلية  ،(4 الخلية ) بعد تغطيتها يتم لم  ولكن ا  مؤخر إغالقها تم واحدة  ،ومغطاة مغلقة منها

 . وغيرها 2المكب غاز  حرق  وحدة ،اإلدارية المباني  ، الصيانة مشغل  ،1برك تبخر العصارة  النفايات لمكب  األخرى  المكونات

  مكبات  مثل  النفايات  إدارة لمرافق البيئي األثر  تقييم دراسة إجراء  تطلب ي و" 2005/ 37 رقم البيئي األثر تقييم نظام" در ص 2005 عام  في

 األثر  لتقييم فعلية دراسة  إجراء يتم لم ،البيئي التأثير تقييم قبل صدور نظام 2003و  2001 عامي بين الغباوي مكب إنشاء تم أن منذو. النفايات

 تقييم إجراء  تم ، الغباوي مكب  في  المكب  غاز  استرجاع  نظام  تمويل الهادف إلى  2008 عام  في الدولي  البنك قرض من كجزء و ،ذلك ومع. البيئي

 برنامج تنفيذ لتمويل  ا  قرض والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك قدم  ، 2015 عام في و. النفايات مكب  مكونات  من فقط  ا  جزء غطى  الذي  البيئي األثر

.  خدمته فترة طوال النفايات لمكب ةبيئي  موافقة على الحصول الكبرى عمان أمانة على يتعين ،ذلك على وبناء   .النفايات مكبات الستعادة شامل
لألثر  شامل تقييم بإجراء ECO Consultأمانة عمان الكبرى شركة  كلفت ،الجيدة الدولية والممارسات الوطنية التشريعات متطلبات مع شيا  اتمو

  21وزارة البيئة تقييم األثر البيئي واالجتماعي بتاريخ  اعتمدت  المكب.  عمر طيلة  المخططة  الكاملة  التطورات يغطي  والذي  البيئي واالجتماعي،

 . 2019يناير/كانون ثاتي 

  ويتضمن. فيها النظر  تم التي  واالجتماعية البيئية والقضايا المشروع  عن تفصيال   أكثر  معلومات  تقييم األثر البيئي واالجتماعي على تقرير  يحتوي
 البيئة  على المقترح  للتطوير المحتملة اآلثار تقييم؛ فيها النظر تم التي الرئيسية والبدائل روعالمش تفاصيل؛ المشروع إلى للحاجة التقرير وصفا  

 . كبير بشكل الضارة البيئية اآلثار من للتخفيف  مطلوبة  إجراءات أي وتفاصيل؛ والمجتمع

  والعمليات  النفايات مكب إنشاء ( 2) ؛(2001 - 1997)له  والتخطيط  الموقع اختيار( 1: ) متداخلة  مراحل 4 إلى  الغباوي مكب عمر تقسيم يمكن

  مثل المطلوبة  التحتية  البنية إلنشاء  المختار الموقع  في  التحضيرية واألعمال التصميم إجراء  تم حيث  ،(2007 - 2001)  الخاصة به  المبكرة

 خاليا إلى  وهي الفترة التي توسع المكب خاللها ( 2014 - 2008) الدولي البنك وقرض  المكب  تطوير( 3)  ؛ وخلية الصرف الصحي الطرق 

 البنك وقرض  األخيرة  األنشطة ( 4) ؛وإدارتها  العصارة  ومراقبة  ،الخاليا وتغطية  غاز المكب،  إدارة  إلى باإلضافة ،(أ /4و  3و 2 الخاليا) جديدة

  جوانب لل خاص  اهتمام إيالء مع المكب في المختلفة للعمليات تحسينات خاللها حدثت التي( اآلنحتى  – 2015)  والتعمير لإلنشاء  األوروبي

 . واالجتماعية ةي البيئ 

 عنها اإلفصاح  وسيتم تقييم األثر البيئي واالجتماعي، تقرير في  الواردة  للنتائج تقنية غير  بلغة ا  ملخص( التقني غير الملخص ) الوثيقة هذه تقدم
 . تقييم األثر البيئي واالجتماعي الحالي  ومتطلبات الغباوي نفايات مكب  مشروع  حول المستجدات لتزويدهم بآخر   المصلحة ألصحاب

 تنفيذ  لضمان  اإلضافية  المستندات  يحدد تقييم األثر البيئي واالجتماعي ،الملخص غير التقني إلى  باإلضافة  أنه  على  الضوء  تسليط  المهم من
  البيئية  العمل خطة ويشمل ذلك. من قبل أمانة عمان الكبرى م األثر البيئي واالجتماعيتقيي  في المتضمنة واإلجراءات التخفيف إجراءات 

 . وتقييم احتياجات المجتمع المحلي وخطة التكامل  المصلحة، أصحاب إشراك وخطة ،واالجتماعية

 

 الحاجة إلى االستثمار  1.2

 لبنيةزيادة العبء بشكل كبير على ا في  وتسبب  السكان عدد  زيادة  إلى  الماضية( 8)  الثماني السنوات  في  األردن إلى  السوريين الالجئين تدفق  أدى

  البلدية  للنفايات المتكاملة اإلدارة  نظام في أساسية  ركيزة المكب يمثل. الصلبة النفايات إدارة  على الخصوص  وجه وعلى ،عمان في لبلديةا التحتية

 
  .من أجل تبخيرها الخاليا  من المستخرجة العصارة فيها تجمع مبطنة برك عن عبارة برك تبخر العصارة  1
 ،الكربون أكسيد وثاني الميثان  هي لغاز المكب الرئيسية  المكوناتو. المكب  داخل الدقيقة الحية الكائنات عمل تنتج من تم التي  المختلفة  الغازات من معقد مزيج  هو المكب غاز  2

   .الكربون أكسيد ثاني  إلى الميثان تدمير فيها يتم التي الدفيئة  غازات انبعاثات  لتقليلغاز المكب   احتراق  الحرق يعني. المناخ تغير على تأثير له وكالهما

توليد النفايات
العملية األولية لجمع النفايات

في الحاويات 

جمع النفايات من الحاويات 
بواسطة شاحنات النفايات 

التابعة ألمانة عمان الكبرى أو 
المقاولين الخاصين 

محطة تحويل النفايات 
(الشعائر)

مكب الغباوي



الملخص غير التقني  –مشروع مكب النفايات البلدية الصلبة التابع ألمانة عمان الكبرى     

8 

  4,300 و  4,000 بين ما  المتوسط في ا  حالي  يتلقى ،السكانية الزيادات  وبسبب . األردن سكان من % 50 حوالي يخدم ، حيث األردن في الصلبة 

 . النفايات لمكب والتصميم التخطيط  في  ، وهو رقم لم يكن ضمن التصورات األوليةا  يومي  البلدية  النفايات من طن

  50 بقيمة 2016 عام في  الصلبة  النفايات ألزمة  االستجابة برنامج والتعمير لإلنشاء  األوروبي البنك أنشأ ،السوريين الالجئين ألزمة  استجابة  و

حاجة المدينة الملحة   معالجة  إلى  تهدف التي  االستثمارات من سلسلة  لتمويل تصميمه  تم  والذي ( ا  جزئي  به  ملتزم غير  يزال  ال  الذي )  يورو  مليون
  عاجل  بشكل  المطلوبة  األموال  بتحرير لألمانة  والسماح  ،تمويلها تحسين وكذلكأمانة عمان الكبرى  مرونة  تعزيز ا  وأيض الصلبة  النفاياتب  المتعقة
 . المستمرة التحديات  مواجهة  من لتمكينها

 

 االستثمار  1.3

 من  بدعم، 2015 عام منذ والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك قام ،المتزايدة الصلبة  النفايات كميات إدارة في الكبرى عمان أمانة مساعدة  أجل من

 والتعمير لإلنشاء  األوروبي للبنك التابع المتوسط البحر  وشرق  جنوب من  المتعددين المانحين وحساب المتحدة والمملكة  األوروبي االتحاد
(TEMED MDA )من أردني دينار مليون  87 مجموعه ما إن. عمان في  الصلبة  النفايات إدارة نظام لتحسين خطوات  عدة باتخاذ ،الصين وتايبي 

 . للمدينة التحتية البنية تحسين في  تساعد  الكبرى عمان أمانة  إلى المقدمة  والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك ومنح قروض 

  معدات شراء ( ب  ؛ الغباوي مكب  في  3 و  2 و  1 للخاليا المكب  غاز  السترداد شامل  برنامج تنفيذ تمويل ( أ: التالية الرئيسية المكونات  ذلك ويشمل 

  مركبة 75 شراء ( د  ؛بها المرتبطة وبرك تبخر العصارة الغباوي  مكب  في 5 الخلية  بناء( ج  ؛للصيانة مشغل  وإنشاء  المتخصصة  الصلبة  النفايات

(  هـو  ؛عمان في  األخرى  الصلبة  النفايات عمليات وفي محطة الشعائر التحويلية و الغباوي  في  الستخدامها المعدات  من وغيرها القمامة لجمع
 . الحالي  غاز المكب استرداد بنظام توصيلها ثم ومن  الغباوي مكب في  4  تغطية الخلية

 

 إعداد المشروع ومسؤولياته  1.4

، إلى جانب  الجهاتمن هذه  جهةالتي يضطلع بها كل  فيما يلي قائمة بالمسؤوليات. للمشروع وتنفيذه عمليات التخطيط في مختلفة جهات تشارك
 . لألدوار المنوطة بها عام وصف

 ؛ ومكوناته المختلفة  للمشروع والمطورة   والمشغلة الجهة المالكة  وهي المشروع مقترح: الكبرى عمان أمانة ▪

  الملحة  االحتياجات  تلبية إلى  تهدف  االستثمارات  من  لسلسلة  ا  قرض تقدم التي ( IFI) الدولية  التمويل  مؤسسة والتعمير:  لإلنشاء  األوروبي  البنك ▪

 ؛المدينة في  الصلبة  للنفايات

 تنفيذ متطلباتها؛ من والتأكد  واالجتماعي البيئي األثر تقييم دراسة على الموافقة  عن المسؤولة  الرسمية الحكومية  الجهة : البيئة وزارة ▪

، ا  تقريب  2021 مارس/آذار  حتى 3-1 للخاليا  غاز المكب وتوليد الطاقة  نظام استعادة  مقاول مسؤول عن  مع التعاقد  تم : مشغل غاز المكب ▪

 ؛حيث ستتولى أمانة عمان الكبرى المسؤولية بعد ذلك التاريخ

▪ IDOM  :مكب النفايات؛  وتوسيع بتحسين المكلف التصميم والبناء ومهندس ( المالك ممثل)  ألمانة عمان الكبرى الفني  المستشار 

  الكهرباء  توصيل  عن مسؤولة وستكون ،األردن في الكهرباء توزيع شركات من واحدة هي: شركة الكهرباء األردنية المساهمة المحدودة  ▪
 ، الحالية بالشبكة  المولدة

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي.  متعهد: ECO Consultشركة  ▪

 

 وصف المشروع  .2
 مكب الغباوي   2.1

  موقع  يقع. الكبرى  عمان أمانة لوالية لخاضعةا المنطقة داخل وتحديدا   ،عمان محافظة داخل ويقع ،ا  تقريب  2كم 2  مساحة الغباوي مكب موقع يغطي

  الشرقي  الجنوب من  ،%1.4 يبلغ عام انحدار بمتوسط  مسطحة  شبه منطقة  على ( شرقا   56.0'10°36”شماال  و  44.0'55°31”) الغباوي  مكب

 . الغربي الشمال  إلى

 

  لتقسيم  ا  وفق سحاب لواء داخل يقع المكب. القاحلة  شبه  الشرقية  الصحراء في  عمان من كم 23 حوالي  بعد على أحد  منطقة في مكب الغباوي يقع

 . الداخلية  وزارة

 . وسكانه   أحد لواء عن عامة معلومات أدناه 1 الجدول  يعرض

 (ECO Consult ،2018: معلومات عامة حول لواء أحد وسكانه )1 الجدول

 الوصف  البند #

 2كم 250  منطقة أحد .1

سكان منطقة أحد )أمانة عمان الكبرى،   .2

2015) 
 46,636 

  أساس  على لمنطقة أحد السكانية التوقعات .3

أمانة عمان  )  %(2.55) السكانية الزيادة
2016 2020 2025 2030 2035 2040 

     47,834       52,903       60,001       68,052       77,182       87,538  
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 ( 2018 ،الكبرى

أحياء منطقة أحد )أمانة عمان الكبرى،    .4

2018) 
، المناخر، قعفور،  الخشافية الجنوبية / خشافية الشوابكة، الخشافية الشمالية / خشافية الدبايبةالعبدلية، زملة العليا، 

 البيضاء، رميدان، الماضونة

 

 على  للنفايات البلدية الصلبة  الغباوي  مكب  من  بالقرب الواقعة  للمنطقة  اإلداري  التقسيم 2 الجدول  يوضح  ،لألردن العام اإلداري  التقسيم  على بناء  

 : التالي النحو

 (ECO Consult ،2018: التقسيم اإلداري والبلدي للواء أحد وفقاً لتقسيمات وزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى )2الجدول 

وزارة 
 الداخلية

 محافظة عمان  المحافظة 
 لواء سحاب  اللواء 

 سحاب، العبدلية، زملة العليا، الخشافية الشمالية /خشافية الدبايبة، الخشافية الجنوببية / الشوابكة، المناخر، قعفور  المناطق 
البلديات المشمولة في لواء  

 سحاب 
 بلدية سحاب، تديرها وزارة الشؤون البلدية 

  بلدية أحد / تديرها أمانة عمان الكبرى / مكب الغباوي للنفايات البلدية الصلبة في أحد
أمانة 
عمان  
 الكبرى

 أمانة عمان الكبرى   البلدية
 بلدية أحد / مكب الغباوي للنفايات البلدية الصلبة في أحد لواء أمانة عمان الكبرى 

العبدلية، زملة العليا، الخشافية الشمالية /خشافية الدبايبة، الخشافية الجنوببية / الشوابكة، المناخر، قعفور، البيضاء، رميدان،   أحياء منطقة أحد 
 الماضونة 

 

  وفقا   2017 عام  في  47,000 سكانها  عدد  ويبلغ ، الكبرى عمان  أمانة  والية تحت  المخصصة  المساحة  إجمالي من % 41 حوالي  أحد  منطقة  تحتل

  إلى باإلضافة أحد  منطقة في  أمانة عمان الكبرى أنشأتها التي األحياء إلى أدناه الجدول يشير. 3ألمانة عمان الكبرى الرئيسية الخطة  لسجالت 

 .تعدادها السكاني

 (2018الرئيسية ألمانة عمان الكبرى، في منطقة أحد )الخطة  2015: التعداد السكاني لعام 3الجدول 

 المجموع المسافة عن الموقع   األحياء

 25,276 غرب  جنوب كم 10 من  أكثر العبدلية

 173 غرب  جنوب كم 10 زملة العليا 

 8,997 غرب  جنوب كم 10 الخشافية الشمالية / خشافية الدبايبة

 1,785 غرب  جنوب كم 12 الخشافية الجنوبية / خشافية الشوابكة

 2,032 غرباً  كم 12 المناخر

 1,035 اً جنوب كم 6.5 قعفور

 6,566 غربا كم 10 البيضاء

 415 غرب  جنوب كم 10 رميدان

 357 غرب  شمال كم 8 الماضونة

    46,636 

 

  المنطقة وتجري في  ،المكبعن  كم 7 من أكثرمحلي  تجمع سكانييبعد أقرب  حيث المختلفة  المجتمعات من  مسافة على  المكب منطقة تقع

ا والروائح  النفايات مكب  انبعاثات لتبديد كافية مسافة االرتداد هذه إن . وتجارية  صناعية أنشطة المكب  حول  مباشرة  المجاورة    التجمعات  عن بعيد 
 من  قصيرة  لفترة فقط وتحدث للغاية ضئيلة بالرائحة المتعلقة المشكالت أن مشاورات وعدة التقييم تم التوصل من خالل كما القريبة، السكانية
  نقل  شاحنات من الرئيسي  الطريق على الخطأ  بطريق إلقاؤها يتم التي بالنفاياتمرتبط  الرئيسي اإلزعاج فإن  ، ذلك ومع العام. خالل الوقت 

ا تنقلها الرياح  التي البالستيكية واألكياس( والرصيفة الزرقاء  بلديات  من رئيسي  بشكل ) النفايات   موقع  2 الشكل  يظهر .نفسه  المكب عن بعيد 

 . به  المحيطة  والتطورات   والمجتمعات المكب

 حتى النهائي امتداده في  الشمال  إلى  ويتجه الشرق  إلى يمتدالذي  ،عمان من الخارجي  الطريق عبرهو  الموقع إلى  الرئيسي الوصولإن سبيل 
 . بالزرقاء  المكب يربط مسربين من  مكون آخر  طريق  وهناك. المكب مدخل إلى  يصل

  األساس  في  هي  والشمال  والجنوب  الشرق  من  الغباوي  بمكب  المحيطة  المنطقة  فإن والمساحة،  األراضي  لدائرة الحالية  السجالت  إلى  ا  استنادو
 . للحكومة مملوكة أراضي

  ذلك  أكد وقد . والجنوبية الشرقية  المناطق  في  خاصة للغاية  منخفض  عضوي  محتوى ذات  فقيرة تربة  الغباوي مكب  بمنطقة  المحيطة  التربة تعتبر
  الواقعة  المنطقة زراعة في أو زراعية أنشطة  أي في ينجحوا  لم أنهم إلى أشاروا  الذين المصلحة  وأصحاب المنطقة في الموسميون الماشية رعاة
  .المروية  للزراعة وإمكانات أفضل  عضوي محتوى  لديها المكب من  الغرب إلى  الواقعة المنطقة أخرى، ناحية من .المكب  من  الشرق إلى

 تلقيها يتم التي النفايات تركيبةتنقسم . المواد من غيرها أو الخطرة النفايات يقبل وال مكب الغباوي هو منشأة إلدارة النفايات البلدية الصلبة حصراً،

 مواد % 1 ،ومعادن زجاج %4 ،ومناديل منسوجات %8 ،وكرتون ورق %15 ،بالستيك %16 ،العضوية النفايات %50 إلى الغباوي مكب في

  المقبولة  النفايات تدرج التي النفايات قبول معايير مكب الغباوي فريق ويطبق. مصنفة غير لالحتراق قابلة مواد %5 ،خطرة نفايات % 1 ،سماد

 . المكب موقع في  والمرفوضة

:  الخطرة  غير النفايات مكب ، B3 الدرجة  من مكب نفايات الغباوي مكب نفايات يعتبر ،EU/2003/33ه االتحاد األوروبي رقم ي بموجب قاعدة توج

 . العضوية غير والنفايات الحيوي للتحلل القابلة/   العضوية النفايات من كبيرةال محتوياتال ذات المختلطة   الخطرة غير مكب للنفايات

 
  التعداد السكاني لعام إلى واستنادا   ،2004 عام نسمة في 128,13 بلغ لواء أحد سكان عدد أن إلى الكبرى عمان ألمانة الرئيسية والخطة التخطيط فريق سجالت  أشارت  3

 . المنطقة هذه في 2.55 قدره سكاني نمو علىهذا  يدل ؛2015
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 (ECO Consult ،2018) : الموقع والمجتمعات المحيطة واألنشطة2الشكل 
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 بدائل المشروع  2.2

 ". مشروع ال " بديلو التقنية  والبدائل  المشروع موقع ذلك في بما ،البدائل من ا  عدد وحللت واالجتماعي البيئي األثر تقييم دراسة حددت 

  تم  ،(2005)  البيئي األثر تقييم نظام  إقرار  قبل( 2003-2001)  وبناؤه تصميمه  تم الغباوي  مكب أن من الرغم  على : الموقع  اختيار ▪

  الحكومية  الوكاالت  مختلف  من  ممثلين مع عمان  محافظ  التخصصات شّكلها متعددة حكومية  لجنة  قبل  من المنشأة  موقع  فحص 
  الدراسات  إلى ا  استنادو .الجديد المكب لموقع مختلفة خيارات دراسةلغرض  1998 عام في اللجنة هذه تشّكلت. البحثية  والمؤسسات

  هذا  أسباب  وكان من بين. 1999 عام في  اللجنة  أعضاء جميع قبل  من باإلجماع  الغباوي موقع اختيار تم ،الموقع والتحقيقات في الفنية

  المناخية  والظروف  التضاريس  وكذلك ،المحلية المجتمعات  عن والبعد ،الغائب أو  المحدود  األخضر  والغطاء ، األرض ملكية االختيار
  ا  رسمي  الجديد  الموقع  اعتماد تم وقد . النفايات  مكب  لتطوير  وخطة  جدوى  دراسة  ذلك  وأعقب . وغيرها من األسباب والهيدروجيولوجيا

  دون  الكبرى عمان أمانة إلى العسكرية األراضي من 4دونم  000,2 ملكية نقلت و وتقسيم األراضي، للتخطيط  األعلى  المجلس قبل  من

  الكثافة السكانية هناك وكانت الغرب  إلى كم  9  حوالي تبعد المحلية المجتمعات  أقرب  كانت ،بدايتها في.  األراضي  على االستحواذ  عملية

  اختيار  معايير وتطبيق  الغباوي نفايات  مكب بموقع  يتعلق فيما البيئة وزارة مع جرت  التي المناقشات إلى  ا  استنادو. للغاية منخفضة
  مكب  موقع تحديد متطلبات مع يتوافق يزال ال  الحالية حالته  في الموقع  أن على االتفاق  تم ،2018 عام في  الوزارة عن الصادرة  الموقع

 . الكبرىولم تؤخذ أي مواقع بديلة بعين االعتبار لمكب النفايات البلدية الصلبة ألمانة عمان  البلدية النفايات
  تدوير ) واإلدارة األولية ، جديدةتحويلية  محطة  إنشاء ذلك  في  بما  مختلفة  تقنية بدائل تقييم تم تقييم األثر البيئي واالجتماعي، من  كجزء ▪

  وبدائل  ، (التدوير إعادة  ومراكز جمع النفايات على جانب الطريق،  وحاويات  ، البيولوجية النفايات جمع وأنظمة  ، الجافة النفايات
 . ( الحرارية والعملياتالميكانيكية  البيولوجية  المعالجةو ،الالهوائي والهضم   ،العضوي والسماد ،النهائي التدوير  إعادة)  المعالجة

  هو  كما واالجتماعيتقييم األثر البيئي  من كجزء أمانة عمان الكبرى  إلى بالنسبة الصلبة البلدية  النفايات إلدارة مختلفة  بديلة  مخططات تقييم تم
 . أدناه الجدول في موضح

 : مخططات البدائل المختلفة للنفايات البلدية الصلبة في مكب الغباوي 4الجدول 

 الوصف السيناريو  الرقم
ال   –السيناريو الصفري  1

  إجراء 
 منطقة ستظل  الحالة، هذه وفيأن البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير لم يقم باالستثمار.  السيناريو البديل "ال يوجد مشروع" يفترض
 من  التخلص وسيتم. سعتهامملوءة بأكثر من  مغطاة غير واحدة وخلية ،موجودة متجاورة خاليا ثالث ؛هي كما المشروع موقع

 يتم لن الجديد ومشغل الصيانة الجديد اإلداري المبنى أن حيث ثابتة المكب في الدعم منشآت وستبقى ،القديمة البرك في عصارةال
 على السيناريو هذا ينطوي. المشروعب تقدمال عدم حالة في تتحقق لن المشروعتترتب على  إيجابية وبيئية اقتصادية فوائد هناك. بناؤه
  وتسرب  ،والرائحة واإلزعاج ، عشوائيبشكل  لنفاياتا  التخلص من الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما السلبية اآلثار من عدد

 .ذلك إلى وما ،الدفيئة غازات تقليل وعدم العصارة،

 في الدعم منشآت  وتحسين لها المخطط الخاليا ببناء يتعلق  يما السيناريو الصفري البديل بشكل أساسي ف عن يختلف المخطط  ذاه : التخلص في المكب 1البديل  2
  توصيلها  وسيتم المحركات تركيب عند الطاقة الكهربائية لتوليد أيضا   استخدامه وسيتم ،وحرقه  المكب غاز تجميع سيستمر. المكب
العصارة  إدارة نظام يجعل  مما ركالب هذه بين ترابط  يوجد حيث جديدة عصارة ركب أربع في العصارة تجميع وسيتم. بالشبكةالحقا  
 مرنا .

األولي/الفصل  : الجمع 2البديل  3

 والفرز/المكب 
 سيتم. عملية الجمع المنفصل األولية الفعالة وتحسينات الموقع تحسينات ودمج الُمحّسنة، الصلبة النفايات إدارة  على الخيار هذا يعتمد
 يتم عملية الفصل،  بعد. األولي منفصلال جمعال نظام تنفيذ مع وجه أفضل على اتشغيلهو الموقع في الموادستعادة المنشأة  وضع
 .  النفايات مكب  إلى التدوير إعادة عملية بقايا إرسال يتم ثم، التدوير إعادةمنشآت  إلى التدوير إلعادة القابلة  المواد إرسال

األولي  : الجمع 3البديل  4

الفصل والفرز/عملية  / المنفصل
 تكوين السماد الحيوي/المكب 

 الصلبة النفايات من وغيرها حيوية،ال والنفايات التدوير، إلعادة القابلة للمواد أولي جمع نظام وإنشاء تطوير على البديل هذا ينطوي
. تكوين السماد الحيوي منشأة إلى الحيوية النفايات نقل يتم حين في ، إلى منشأة الفرز التدوير إلعادة القابلة المواد نقل يتم. المختلطة

 عالية التدوير إلعادة قابلة مواد: التالية النواتج عملية المعالجة هذه عن ينتج. النفايات مكب  في األخرى  النفايات من التخلص يتم
أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات االتحاد األوروبي، ويحقق معدالت   مع البديل هذا ويتوافق. الجودة عالي عضوي وسماد الجودة،

 السماد الحيوي المنظمة. استرجاع عالية لمنشآت إعادة التدوير وتكوين 

 

مفهوم المشروع ومكوناته  2.3

 
 متر مربع( 10,000*1/10هكتار ) 1/10متر مربع(، أي   1000يساوي الدونم الواحد هكتار واحد )  4
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 تشمل مكونات المشروع الرئيسية ما يلي:  

 ؛ المكب غاز  لجمع شبكة  تركيب ذلك في  بما ، مغطاة خاليا  ثالث( 3)   ▪

استخراج غاز المكب   نظام  على للتفاوض  فيها ويتم التخطيط في الوقت الحالي النفايات من التخلص إيقاف تم حيث ا  مؤخر أغلقت  خلية( 1) ▪

 ؛ وسد الخلية

 ؛ 2018  أكتوبر/تشرين أول منتصف في  النفايات بتلقي وبدأت  ا  مؤخر تم بناؤها واحدة   خلية( 1) ▪

 ؛ اإلنشاء قيد  جديد وآخر  واحد  إداري  مبنى( 1)) ▪

 اآلالت؛ واحد لصيانة وخدمة   مشغل( 1) ▪

 ؛ والشعلة الخاصة بها المكب غاز استخراج  محطة( 1) ▪

 ؛ اإلنشاء قيد  - بغاز المكب تعمل طاقة   توليد محطة( 1) ▪

 برك عصارة؛  ثماني( 8) ▪

 ؛للتوزين والفحص واحدة وصول   نقطة( 1) ▪

 و  ؛ واحد ماء  بئر( 1) ▪

  شرطة  وحدة  قبل  من  للمكب األمن توفير  ويتم المكب  إلى  للرقابة  الخاضعين غير األشخاص  وصول  يمنع خرساني بجدار  محاط  الموقع ▪
 . ومحيطه  الموقع في  بدوريات  تقوم مقيمة

  العمر  يبلغ(. 9-6 الخاليا ) جديدة  إضافية  خاليا  أربع وإغالق وتغطية  وتشغيل  بناء ذلك  في  بما  المكب  في المستقبلية للتطورات  التخطيط  يتم ▪

  وإدارة  السكاني  والنمو  النفايات توليد سياسات على ا  كبير ا  اعتماد التقدير هذا  ويعتمد. 2035 عام  حتى ا  عام 17 الغباوي  لمكب  االفتراضي 

 . المستقبل في النفايات

  أنشطة  وكذلك  ،غاز المكب والعصارة إدارة  محطات  تشغيل مواصلة الضروري منسيكون  ،(2035 عام بحلول ) المكب عمر انتهاء فبمجرد

 . ا  عام 30 عن عادة تقل  ال  زمنية لفترة  المراقبة

  السنوات  في  تدريجيا  هذه الكمية  وتزداد الصلبة  النفايات من  يوم/طن 4,000 بمقدار النفايات من الحالي  التخلص الزمني اإلطار  هذا يراعي

 . القادمة

 
 (ECO Consult ،2018مكب الغباوي )تشغيل : جدول أعمال تخطيط و3الشكل 

 

 المكونات المخطط لها في مكب الغباوي للنفايات البلدية الصلبة 

 : باختصار، تشمل مكونات المشروع المخطط لها في المكب 

 (؛ 3( و) 2( و) 1)  الخاليا من المولدة  الطاقة  على  للحصول بالشبكة  االتصال ▪

 بالشبكة؛  ووصلها ( 4)  للخلية  التغطية ونظام غاز المكب  ▪

 (؛ 9(، و)8(، )7(، )6(، ) 5بناء وتشغيل وتغطية الخااليا )  ▪
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 جديد؛ إداري مبنى ▪

 ؛برك جديدة للعصارة ▪

 و   جديد؛ مشغل صيانة ▪

 . بالشبكة االتصال  من النفايات مع الطاقة الكهربائية نظام غاز المكب وتوليد ▪

 

.  مطلوب هو كما  مختلفة زمنية مراحل  على تنفيذها يتم التي 5الفرعية المشاريع من  عددتنفذ أمانة عمان الكبرى مكونات المشروع على شكل  

  قبل  من المكونات هذه تنفيذ يتمو. أعاله المذكورة المكونات من فقط ا  جزء والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك من المقدمة والمنح القروض تغطي
  دولية  مالية  مؤسسة أي أو ،والتعمير لإلنشاء  األوروبي البنك خالل  من ، الخاصة المالية  مواردها خالل من تمويلهايتم سو  الكبرى عمان أمانة
 . أخرى 

 

 مراحل التنفيذ  2.4

 مواقـع فحـص تـم ،ا  سـابق ذكـر كمـاو. 2001 عـام قبـل المكـب موقع باختيار المتعلقة المهام جميع تنفيذ تم: والتخطيط الموقع اختيار مرحلة ▪

 . التخصصات متعددة حكومية لجنة قبل من المنشأة

 عنـدما فقـط معينـة خلية أي إنشاء يبدأ. ا  الحق وتشغيلها بناؤها يتم هندسية خاليا 9 على يحتوي بحيث الغباوي مكب تصميم تم: البناء مرحلة ▪

 أنشـطة تحدث ،النحو هذا علىو. الجديدة الخلية في التبطين أنظمة حماية بهدف تعظيم الكاملةالوصول إلى طاقتها  من السابقة الخلية تقترب
 بـرك بنـاء ا  أيضـ  تشـمل ولكنهـا ،والتغطيـة الخاليـا بناء على المرحلة هذه تقتصر الو. المكب وحالة احتياجات على بناء   متقطع بشكل البناء

 .للمباني التحتية والبنية الطرق وشبكات ومشاغل الصيلنة والمباني العصارة

: إلـى األنشـطة هذه تصنيف يمكن. مختلفة أوقات وفي مختلفة مناطق في ومعقدة واسعة أنشطة عادة النفايات مكبات تتطلب: التشغيل مرحلة ▪
 غاز أنظمةو ؛الغبار وقمع أعمال التغطية اليومية تنفيذ وكذلك ،وضغطها ونشرها وفحصها النفايات وزن ذلك في بما الصلبة النفايات مناولة
 .اليومية اإلدارة أنشطةو ؛الصيانة عملياتو ؛العصارة إدارةو ؛والمراقبة والحرق، ،الرطوبة وإزالة الجمع، ذلك في بما المكب

 وإجـراء المكـب غطـاء سـالمة علـى الحفـاظ المشغل/  المالك يصبح على ،المكب إغالق بمجرد: الالحقة والرعاية واإلغالق التشغيل وقف ▪
 وميـاه العصـارة أنظمـة جمـعو ،الغـاز فـي التحكم على والحفاظ الميثان توليدالهبوط، وو ،المياهنوعية  ومراقبة ،الحاجة حسب اإلصالحات

 .األمطار

 

 التشاور مع أصحاب المصلحة وإشراكهم  .3

  ،الكبرى عمان أمانة و ، والحكومية الوطنية المنظمات شملت  الدراسة  فترة طوال  المصلحة  أصحاب  إشراك أنشطة من  بعدد االضطالع تم
  تم  والتيوإشراكهم،  المصلحة  أصحاب  معالتشاور  ألنشطة  ا  ملخص التالي الجدول يعرض. المحلي  المجتمع وممثلي ،الحكومية غير والمنظمات 
 .النتائج على  عامة نظرة  ويقدم 2018  عام خالل   الغباوي مكب  لمشروع  واالجتماعي البيئي األثر تقييم عملية من  كجزء إجراؤها

 : قائمة عمليات استشارة أصحاب المصلحة وإشراكهم كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي5الجدول 

  الهدف التاريخ االجتماع/التشاور
 يوليو 5 االستماع للناس  جلسة/   النطاق تحديد جلسة

2018 
تقييم األثر البيئي  بشأنالمحلي  المجتمع  وممثلي المصلحة أصحاب مع التشاور توفير لغرضالجلسة  عقدت ▪

 المخاوف إلثارة الفرصة والوكاالت والمؤسسات لألفراد توفر. للمشروعواالجتماعي الذي يجري إعداده 

 . للمشروع واالجتماعية البيئية اآلثار بشأن
 13 البقر  مزرعة  إلى زيارة

  أغسطس

2018 

 بشأن الفعل وردود واالجتماعي البيئي األثر تقييم حول عامة مناقشة  إجراء الزيارة هذه من الغرضكان  ▪

  العمليات  لعرض المنشأة حول قام فريق تقييم األثر البيئي واالجتماعي بجولة ،االجتماع خالل. المكب 

 . األبقار مزرعة حدود داخل تجري التي المختلفة واألنشطة

 ممثلي مع أحادية الجانب اجتماعات عدة
 المحلي   المجتمع

  سبتمبر  12

2018 
  ومكب  الكبرى  عمان أمانة ذلك في  بما المصلحة  أصحاب  من مجموعة مع  فردية مقابالت  عدة أجريت  ▪

 . المحلي المجتمع  أفراد  من وعدد أمانة عمان الكبرى ومكتبة خشافية الدبايبة في الصحي  والمركز الغباوي

سبتمبر   13

2018 

سبتمبر   30

2018 

  وفهم  مختلفة  معلومات  لجمع األرض على  المصلحة أصحاب  مختلف مع  ومناقشات للمنطقة  ميدانية زيارات  ▪

 . المشروع منطقة في واالقتصادية االجتماعية الخلفية

سبتمبر   29

2018 

  المحيطة  المناطق  عن شاملة معلومات على للحصول المحلي المجتمع  أفراد مع فردية مقابالت أجريت  ▪

 بالمكب. 

أكتوبر   5

2018 
 . والمدارس الصحية  المراكز عن المعلومات لجمع الرسمية الجهات مع  الهاتف عبر مقابالت ▪
  وفهم  مختلفة معلومات  لجمع  األرض على  المصلحة أصحاب مختلف مع  ومناقشة للمنطقة  ميدانية زيارات  ▪

 . المشروع منطقة في واالقتصادية االجتماعية الخلفية
أكتوبر   06

2018 
  المحيطة  المناطق  عن شاملة معلومات على للحصول المحلي المجتمع  أفراد مع فردية مقابالت أجريت  ▪

 بالمكب. 

  والمسؤولية المجتمع مشاركة في محطة توليد كهرباء شرق عمان دور مناقشة هو االجتماع من الهدف كان ▪سبتمبر   06 الصحة مدير ،القضاة محمد مع االجتماع

 
 مواعيد في تنفيذها وسيتم( مكب النفايات البلدية الصلبة في الغباوي)  المشروع  داخل لها المخطط المكونات الفرعية المشروعات تتضمن. بالكامل الغباوي  مكب هو - المشروع  5

 . مطلوب  هو كما  مختلفة زمنية
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 كهرباء توليد محطة في والبيئة والسالمة
   عمان شرق

  الطبيعة لحفظ الدولي لالتحاد األخيرة والمشاركة الماضية السنوات  في المناخر قرية في االجتماعية 2018

 .محطة توليد كهرباء شرق عمان برنامجتم تنفيذ . للشركات االجتماعية والمسؤولية
 مجموعة ومناقشات البيانات جمع جلسة

 التركيز 
سبتمبر   15

2018 
 ،الغباوي بمكب  المحيطة المناطق فيواالقتصادي  االجتماعي الوضع حول المعلومات جمع هو الهدف كان ▪

  ومناقشات  ،  اً موجز اً استبيان الجلسة تضمنت. تقييم األثر البيئي واالجتماعي بدراسة المتعلقة تلك وخاصة

  وإجراء  ،اقتصادية اجتماعية قطاعات 10 تغطي  مفصلة  استبيانات ملء  ذلك في  بما ، التركيز مجموعات

 دراسة تعزيز في للمساعدة وأساليب طرق القتراح الفرصة المشاركين إعطاء تم خاللها مفتوحة مناقشة

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي.  
سبتمبر   25 الماشية رعاة مع  لقاء

2018 
  ، والدخل ،الهجرة ونمط ،األراضي واستعمال ،العام واالقتصادي االجتماعي والوضع المنطقة حول مناقشة ▪

 . المناطق تواجهها التي واالقتصادية البيئية والمشاكل ،الصحية والخدمات  ،األطفال وتعليم

أكتوبر   15 المحلي  المجتمع ممثلي مع  لقاء

2018 
  وآثاره الغباوي بمشروع المتعلقة  مخاوفهم لمناقشة المجتمع  أفراد بعض من  طلب  على  بناءً  االجتماع  عقد تم ▪

 .والبيئية االجتماعية

 

 ملخص ظروف خط األساس واآلثار البيئية واالجتماعية  .4
 مقدمة  4.1

  في  تضمينها تم التي ، التخفيف تدابير تحديد تم. اآلثار وتقييم خط األساس البيئي واالجتماعي دراسات  من يتألف تقييم األثر البيئي واالجتماعي
 وضعها  تم تقييم منهجية األثر تقييم اتبع. المحددة  المتبقية التأثيرات وأهمية المحتملة الهامة اآلثارحيث  من ،واالجتماعية البيئية اإلدارة  خطة

 . الرئيسية األثر تقييم ونتائج  خط األساس أدناه يناقش القسم . الحالية الممارسات أفضل  لتعكس

 

 اآلثار االستراتيجية وأهمية المشروع 4.2

  استجابة  وهو  ،األردن سكان من %50 حوالي يخدم إذ  األردن في الصلبةالبلدية  النفايات إلدارة  متكامل لنظام أساسية ركيزة الغباوي  مكب يمثل

 . السكان وتدفق  النفايات إلدارة الحالية التحديات لمواجهة استراتيجية

 فوائد المشروع 

  الفوائد الرئيسية للمشروع هي: 

 . للنفايات السليم الطمر على للغاية جيد  مثال بمثابة وتكون  األردن في الخضراء  التطورات في المساهمة ▪

 سيتم أنه الدفيئة غازات  تقييم قّدر. المكب داخل لها والمخطط  الموجودة  الخاليا من  غاز المكب انبعاثات من  الدفيئة  غازات  انبعاثات من  الحد ▪
  إلى  باإلضافة  2035 في  المكب  خاليا إغالق  وحتى  2019 من  المكب تشغيل  أثناء الكربون  أكسيد  ثاني مكافئ  من طن  10,688,009 إنتاج

  ما  عنها ينتج والتي ، 2075 عام حتى الالحقة  والرعاية  المكب إغالقمرحلة  أثناء الكربون  أكسيد ثاني مكافئ من  طن 14,423,626

 . 2075و  2019 بين ،الغباوي مكب مشروع  عمر خالل  االنبعاثات لخفض  الكربون  أكسيد ثاني مكافئمن  طن  25,111,635 مجموعه 

  سكان  من %50 حوالي سيستفيد. العصارة  معالجة في الممكنة التحسينات ذلك في بما المكب في واالمتثال والصحية البيئية اإلدارة تحسين ▪

 . النفايات إدارة تحسين من األردن

 . الكبرى  عمان أمانة ومستوى  الوطني المستوى على  النفايات إدارة وخطط  استراتيجيات في  المحددة  والتشغيلية اإلستراتيجية األهداف  تحقيق ▪

 . والمكب  المنطقة  في  إدارة البيئة والصحة العامة والصحة والسالمة المهنية في  عام تحسن هناك سيكون ▪

 . إدارة عمان الكبرى تديرها التي المكب  مناطق  في(  العصارة  تسرب  ،الغبار ،الرائحة)  والتصريفات  االنبعاثات في  التحكم ▪

 

 الظروف واآلثار البيئية واالجتماعية  4.3
(i)  المناظر الطبيعية والبصرية 

 الصغيرة التالل  رؤية  ويمكن طفيفة   طوبوغرافية اختالفات  وجود  مع والشمال  الغرب من جهة عام  بشكل مسطحة الغباوي  بمكب  المحيطة المنطقة
  من  بوضوح الموقع رؤية  يمكن ال  ،المسطحة الطبيعية المناظر  وبسبب  المنشأة منخفضة، . والجنوب  الشرق  كل من في المختلفة  االرتفاعات  ذات 

  في كثيفة تكون  قد ولكنها ،ومحدودة متناثرة النباتات حيث قاحلة  شبه  صحراء بأنها المنطقة وصف يمكن. المجاورة األراضي  أو الطريق القريب 
  مثل)  أخرى حساسة مستقبالت مناطق أو سكنية مناطق المجاورة المنطقة في توجد ال . والشجيرات األعشاب عليها وتهيمن ،المناطقبعض 

  مكب  من الغربي والجنوب  الغرب  إلى كم 7 من أكثر  بعد على سكنية منطقة  أقرب  تقع(. إلخ ،الترفيهية والمتنزهات  والمستشفيات  المدارس

 . الغباوي

 . المناسبة  التخفيف وإجراءات المشروع لتطوير  الرئيسية اآلثار يعرض الجدول أدناه

 : ملخص اآلثار المتوقعة وتدابير التخفيف ذات الصلة على المناظر الطبيعية والبصرية6الجدول 

 تدابير التخفيف الرئيسية   المراحل  الوصف الرقم
 المكب  على المختلفة البناء والبصرية نتيجة ألعمال الطبيعية المناظر على األثر 1

  أنشطة  ستكون إمكانية رؤية ،البناء مرحلة أثناء
 اإلعداد بسببمنخفضة  الغالب في البناء

 الطبوغرافي 

 شؤون وإدارة للترتيب والنظافة في الموقع المناسبة التدابير تنفيذ ضمان ▪  البناء
 والبيئة  والسالمة لصحةا ودليل التشغيل بدليل االلتزام عن فضال ،الموظفين

 الخاص بمكب الغباوي.  
 المكب  على إغالق الخلية وتغطيتها والبصرية نتيجة ألعمال الطبيعية المناظرمكون  على األثر 2

 يعد  والذي تغطية الخاليا ا  أيض  البناء أنشطة  تشمل
  اتجاهات  من رؤيته يمكن شكل ثابت لألرض

 والبيئة. والسالمة الصحة ودليل التشغيل بدليل الغباوي مكب  يلتزم ▪ البناء
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 تلة  مظهر األرضي الشكل هذا يأخذ. مختلفة
  إلى  تختلف ال ميزة يخلق مما ، االرتفاع منخفضة

 . المحيطة  البيئة عن كبير حد
 والمخطط لها في مكب الغباويوالبصرية نتيجة المنشآت والعمليات الحالية  الطبيعية المناظر على األثر 3

  ، واستثماري صناعي بطابع المكب  محيط  يتميز
  السياق  ضمن. األحجام مختلفة المنشآت وهذه

 ، المحيطة المنطقة في التطورات وطبيعة المحيط
 يحد  األخرى المنشآت  وجميع  المكب وجود فإن
 ويتسبب  البصريةمن الناحية  المنطقة جاذبية من
 .الجمالية أهميتها المنطقة فقدان في

  مفهوم  دراسة من االنتهاء يظهر وقت جدوال  زمنيا   الكبرى عمان أمانةتقدم  ▪ التشغيل 
  التوسع  وتوجيه منطقة أحد خطة  واستراتيجية تطوير عمان شرق  منطقة "

 .واإلعالن عنها "العمراني
المحيطة بالمكب   األرض في المناطق تقسيم خطة  الكبرى  عمان أمانة تراجع ▪

 .التطوير على التعديمناسبة للحيلولة دون  منطقة عازلة مؤقتة إنشاء لضمان
  في  حساسة مستقبالت أو سكنية مناطق أي عدم وجود أمانة عمان الكبرى تضمن ▪

 . بالمكب المحيطة المنطقة
  دراسة من كجزء التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي الكبرى  عمان أمانة تجري ▪

 التوسع وتوجيه منطقة أحد خطة واستراتيجية تطوير عمان شرق منطقة"مفهوم 
 . "العمراني

  واإلغالق  لمراحل التشغيل الغباوي لمكب رئيسية خطة الكبرى عمان أمانة تعدّ  ▪
 الغباوي مكب داخل المخططة والعمليات التطورات لتغطية الالحقة الرعايةو

 . المكونات  وجميع للمكب مخطط  إلى باإلضافة
  .والبيئة والسالمة الصحة ودليل التشغيل بدليل الغباوي مكب  يلتزم ▪

 الشائك  السلك وسياج المحيط الخرساني بالجدار والعالقة التي تنقلها الرياح البالستيكية األكياس على المترتبة اآلثار 4
 وتتم بانتظام الغربي الحدودي السياج صيانة يتم

 تتلقى  ال .العالقة به البالستيكية األكياس إزالة
 المستوى نفس الحدود من المتبقية األجزاء

 .الصيانة  والتكرار من

 

 .والبيئة والسالمة الصحة ودليل التشغيل بدليل الغباوي مكب  يلتزم ▪ التشغيل 
 . تفريغها بعد ممكن وقت  أقرب في الصلبة  النفايات  جميع ضغط ▪
  الحطام  تطاير احتمالية تقليل أجل من اإلمكان بقدر صغيرة العمل منطقة إبقاء ▪

 بفعل الرياح.
كي تحول دون  لها باتجاه الريح العمل مناطق  من بالقرب المحمولة األسوار وضع ▪

 . حالتي تحملها الريا النفاياتخروج 
  الحاجة  وعند ا  يومي العمل المتطايرة من واجهة النفايات بالتقاط المكب موظفو يقوم ▪

 .عالقة بالستيكية أكياس أي إلزالة المحيط  وبفحص
 الغباوي  مكب إلى المؤدي الطريق على منها التخلص يتم التي والقمامة النفايات على المترتبة اآلثار 5

التابعة ألمانة عمان  النفايات نقل سيارات تمتلك
 النفايات  من التخلص لمنع ا  مناسب ا  نظامالكبرى 

 تؤدي ، أخرى ناحية منو. الطرق جوانب على
 على  النفايات من التخلص إلى األخرى البلديات
 . الطرق  جانبي

 .والبيئة والسالمة الصحة ودليل التشغيل بدليل الغباوي مكب  يلتزم ▪ التشغيل 
  الزرقاء  وبلديات البلدية الشؤون وزارة مع التنسيقعلى  الكبرى عمان أمانة تعمل ▪

 . االنسكاب هذا مثل حدوث عدم لضمان الالزمة  التدابير تطبيق أجل من والرصيفة
 االمتثال  عدمألسطولها في حاالت  للعقوبات نظاما   وتطبق الكبرى عمان أمانة تعدّ  ▪

 . األخرى وكذلك األمر بالنسبة للبلديات
 للقيام البيئية والشرطة البيئة وزارة مع التنسيقعلى  الكبرى عمان أمانة تعمل ▪

 .أحد منطقة مفتشو وكذلك ،االمتثال وفرض تفتيش بعمليات
  التحكم  لضمان منتظم بشكل وتنظيفه الطريق فحص في أمانة عمان الكبرى  تستمر ▪

  .اإلزعاج في
  الوديان وفي المكب من القريبة المناطق في التي تنقلها الرياح البالستيكية األكياس على المترتبة اآلثار 6

 أن ويمكن سلبي بصري بتأثير القمامة تتسبب
  للمنشآت  وإزعاج كبيرة بصرية تأثيرات تسبب

  إلحاق  إلى ا  أيض تؤدي أن ويمكن المجاورة
 . الماشية أو البرية بالحياة الضرر

  الخاصة باألثر الرابع من هذا الجدول. التخفيف تنطبق تدابير ▪ التشغيل 

  المكب  حول العامة المنطقة في تجري التي القانونية غير األنشطة على المترتبة اآلثار 7
  والشرطة  البيئة ووزارة اإلداري  الحاكم مع  التنسيقعلى  الكبرى عمان أمانة تعمل ▪  التشغيل 

 .االمتثال وإنفاذ التفتيش عمليات إلجراء البيئية
 .االمتثال وإنفاذ التفتيش عملياتأحد  منطقة يجري مفتشو ▪

 

(ii)  التنوع البيولوجي 

  ال . المنطقة هذه مثل موائل  في  وشيوعا   أقل تهديدا   معظمها يعتبر والتي المشروع موقع داخل  والحيوانات النباتات أنواع من العديد التقييم حدد
  الطبيعي، ويتميز بكونه وضعه بسبب منخفضة  بيئية أهمية ذو  الموقع  يعتبر ،عام وبشكل. المشروع موقع داخل  مسجلة حساسة موائل  توجد

 . النباتي قليلة من الغطاء  آشرطة وجود  مع اية منطقة قاحلة ومتدهورة للغ

 .أدناه الجدول في  مبينة الرئيسية التخفيف تدابير وكذلك والتشغيل  البناء مرحلة  خالل للمشروع  الرئيسية اآلثار

 : ملخص اآلثار المتوقعة على التنوع البيولوجي7الجدول 

 تدابير التخفيف الرئيسية   المراحل  الوصف الرقم
  اآلثار على التنوع البيولوجي الناتجة عن أنشطة البناء المختلفة في المكب 1

  موائل  تغيير إلى البناء أنشطة تؤدي أن المرجح من
 قد . القائمة الموائل إزعاج احتمال وبالتالي الموقع
 البيولوجي  التنوع على أخرى  آثار هناك تكون
  للموقع  السليمة  غير اإلدارة عن ناتجة للموقع
وممارسات   سليمة  غير  تصرفات تشمل  قد والتي
الترتيب والنظافة  من حيث  العمال قبل من خاطئة

  .في الموقع

  الترتيب والنظافة و الموظفين تدريب/  وتوعية مناسبة سلوك قواعد مدونة وضع ▪ البناء
 . ة في الموقعالجيد

 . الموقع في البناء عمال قبل من  ظرف  أي وتحت  وقت أي في الصيد منع ▪
 . النفايات تيارات من والتخلص ،وجمع ،السليم التخزين ضمان ▪
 . فقط المخصصة البناء  مناطق  في األنشطة حصر ▪
  وتطبيق  األوقات جميع في الضرورية غير المرتفعة الضجيج مستويات تجنب ▪

 .المناسبة الضجيج إخماد تدابير
  بشكل  استخدامها يتم حيث ،البازلت صخور ونقل الضرورية غير اإلزالة تجنب ▪

 .وكملجأ للراحة األنواع من العديد قبل من عام
 اآلثار على التنوع البيولوجي خالل مرحلة التشغيل 2

 . المكب في المحددة المناطق خارج  رميها أو/و العمل بالنفايات عدم ضمان ▪ التشغيل   مرحلة  خالل المتوقعة الوحيدة اآلثار ترتبط
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 وتشمل  للموقع السليمة غير باإلدارة التشغيل
 قبل من وممارسات خاطئة سليمة غير تصرفات
 صيد مثل) الترتيب والنظافةمن حيث  العمال

  إلى  الخطرة النفايات وتصريف ،الحيوانات
 (. ذلك إلى وما ،األرض

 . تفريغها بعد ممكن وقت  أقرب في الصلبة  النفايات  جميع ضغط ▪
 الحطام  تطاير احتمالية تقليل أجل من اإلمكان بقدر صغيرة العمل منطقة إبقاء ▪

 بفعل الرياح.
كي تحول  لها باتجاه الريح العمل  مناطق من بالقرب المحمولة األسوار وضع ▪

 دون خروج الفضالت التي تحملها الرياح.
 الحاجة  وعند ا  يومي العمل المتطايرة من واجهة القمامة بالتقاط  المكب موظفو يقوم ▪

 .عالقة بالستيكية أكياس أي إلزالة المحيط  وبفحص
  الزرقاء  وبلديات البلدية الشؤون وزارة مع  التنسيقعلى  الكبرى عمان أمانة تعمل ▪

 هذا مثل حدوث عدم لضمان الالزمة التدابير تطبيق أجل من والرصيفة
 . االنسكاب

 .االمتثال عدملحاالت  للعقوبات نظاما   وتطبق الكبرى  عمان أمانة تعدّ  ▪
 لضمان منتظم بشكل وتنظيفه الطريق فحص في أمانة عمان الكبرى تستمر ▪

  .اإلزعاج  في التحكم
 . الموقع في العمال قبل من  ظروف  أي وتحت  وقت أي في الصيد منع ▪
 .فقط المخصصة المناطق على األنشطة تقييد ▪

 

(iii)  استعمال األراضي 

  قبل   من األراضي  استعمال تخطيط ( 1)  مثل  المختلفة الحكومية  المؤسسات  قبل   من األراضي   الستعمال تخطيط   أي مع المشروع موقع يتعارض ال

 التخطيط بشأن ( د)و  ،البيئة وزارة قبل من الكبير البيئي االهتمام ذات للمناطق  التخطيط( 3) ،الكبرى عمان أمانة( 2) ،البلدية الشؤون وزارة

 . الزراعة وزارة  قبل  من الرعي  ومحميات الغابات  أراضي

 : التالي النحو على تلخيصها يمكن والتي  المشروع لمنطقة  لألراضي  الفعلي  االستعمال في كما حقق تقييم األثر البيئي واالجتماعي

  المنطقة  استخدام  سيتم ،"العمراني التوسع وتوجيه منطقة أحد  خطة تطويراستراتيجية و عمان شرق منطقة  " مفهوم دراسة  إلى ا  استناد ▪
 . المختلفة  الحكومية والخدمات  للمباني نواة لتصبح ا  وأيض  االستراتيجية الوطنية للمشروعات الغباوي  مكب  حول  المحددة

  والقمح  الخضروات و المثمرة المحلية باألشجار المجتمعات تعيش حيث المكب  من الغربي والجنوب الغرب في الواقعة  المناطق زراعة يتم ▪
 . للغاية محدودة الغباوي مكب من القريبة المنطقة  في  الزراعية  األنشطة . المروية البعلية الزراعة خالل   من والشعير

  محاصيل  على رئيسي بشكل المواشي تعتمد التي حيث القبائل من للعديد بل تعتبر أرض شتوية . رئيسية رعي أرض المنطقة تعتبر ال ▪
  الرعي  مناطق  إلى ويغادرون  أكتوبر/  سبتمبر في  المنطقة  إلى  الماشية رعاة/  مالكي  معظم يصل. الطبيعي النباتي الغطاء  من  بدال   األعالف

 . مارس /  فبراير  في  الربيع موسم في

 . والتشغيل  البناءمرحلتي  أثناء األراضي  استخدام على  المترتبة اآلثار  أدناه الجدول يلخص 

 المتوقعة على استعمال األراضي: ملخص اآلثار 8الجدول 

 تدابير التخفيف الرئيسية   المراحل  الوصف الرقم
  األثر على األراضي الفعلية أو المتعارف عليها 1

 ، المحليين والرعاة المواشي أصحاب على اآلثار
 وتحديدا   ،األرض يملكون الأنهم  إذ ،عام بوجه

  بل  ،المكب من الشرق إلىاألرض الواقعة 
ليقيموا فيها بشكل مؤقت   مناسبة ا  أرض  يختارون

 يتم ال. أبريل أو مارسشهر  في يغادروا أن إلى
  بالمكب  المحيطة األرض استخدام من منعهم

  الحركة  أنماط استمرار  يتأثر أن يتوقع ال وبالتالي
 . المشروع بتطور

 المشروع  منطقة في الشتوية أنشطتهم بمواصلة المحلي المجتمع أفراد لجميع السماح ▪  البناء والتشغيل
 كالمعتاد

 . الماشية لرعاة وكذلك المحلي للمجتمع مفصلة تظلم آلية وتنفيذ إعداد ▪

 سحاب منطقة في خاصةً  وخارجها الصناعية المناطق داخل القانونية غير الصناعية األنشطة من وغيرها ملتزمة قانونيا غير أنشطة وجود على المترتبة اآلثار 2
  األرض  استخدام مع  الغباوي مكب يتوافق

.  أمانة عمان الكبرى  قِبل من للمنطقة المخصص
  وأحد المحلية  وسحاب عمان شرق مجتمعات تتقدم

  التطورات  لجميع الجماعي األثر  بسبب بالشكوى
 . المناطق هذه في الجارية واالستثمارات 

  منطقة " مفهوم دراسة من االنتهاء يظهر وقت الكبرى جدوال  زمنيا   عمان تقدم أمانة ▪ التشغيل 
  " العمراني التوسع وتوجيه منطقة أحد خطة  واستراتيجية تطوير عمان شرق

 .واإلعالن عنها
 لضمان  مناطق األرض المحيطة بالمكب تقسيم خطة الكبرى عمان تراجع أمانة ▪

 . منطقة عازلة مؤقتة مناسبة لمواجهة التطور الذي يتعدى على المنطقة إنشاء
  في  حساسة مستقبالت أو سكنية مناطق  عدم وجود أي  نة عمان الكبرى تضمن أما ▪

 . بالمكب المحيطة المنطقة
 دراسة مفهوم من كجزء ا  استراتيجي ا  واجتماعي ا  بيئي ا  تقييم الكبرى عمان أمانة تجري ▪

منطقة شرق عمان واستراتيجية تطوير خطة منطقة أحد وتوجيه التوسع "
 . "العمراني

  واإلغالق  لمراحل التشغيل الغباوي لمكب رئيسية خطة الكبرى  عمان أمانة تعدّ  ▪
 الغباوي مكب في لها المخطط والعمليات التطورات  لتغطية الالحقة  والرعاية
 .  المكونات  وجميع للمكب مخطط  إلى باإلضافة

 والبيئة. والسالمة الصحة ودليل التشغيل بدليل الغباوي مكب  يلتزم ▪

 

(iv)  والهيدروجيولوجيا الجيولوجيا والهيدرولوجيا 

  الكربونات  صخور بأغلبية بحجارة الصوان والحجر الجيري تشتهر والتي األردنية الصحراء هضبة من الغربية األجزاء في عام بشكل المنطقة تقع

في   محدودة موسمية  فيضانات باستثناء السطحية لمياها موارد تتوفر ال ،بالهيدرولوجيا يتعلق فيما. المتأخرة الطباشيرية  الطبقات إلى تنتمي التي

 ،بالهيدروجيولوجيا يتعلق فيماو . واألزرق الزرقاء  عمان ألحواض السطحية المياه الخط الفاصل بين عند المنطقة  تقع. األمطار  موسم  فيالوديان 
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 جانبي على الشديد الضخ  بسبب  غير أنه. واألزرق والزرقاء عمان في الجوفية  المياه أحواض القسم الفاصل بين فييقع  اً سابق المشروع كان

 . األزرق الجوفية المياه حوض  في  المكب موقع أصبح وبالتالي ،الشمال إلى كيلومترات 3 بعد على المقسمة المياه نقل تم ،المنطقة الفاصلة

 الهيدرولوجية.   والجيولوجيا والهيدرولوجيا الجيولوجيا على يعرض الجدول أدناه اآلثار

 والهيدروجيولوجيا: ملخص اآلثار المتوقعة على الجيولوجيا، والهيدرولوجيا، 9الجدول 

 تدابير التخفيف الرئيسية   المراحل  الوصف الرقم
  وتنفّذ عمليات  الكبرى عمان أمانة تقّيم ▪ أثر تكوين النفايات التي يتم التخلص منها في المكب على نوعية العصارة   1

  منع  أجل من في المصدر النفايات فصل
 إلى الوصول من معينة نفايات تدفقات
 .توعية حملة تنفيذ وكذلك المكب

  دراسة  الكبرى عمان أمانة تجري ▪
محطة  الو المصدر في النفايات لتوصيف

(  3) ثالث كل النفاياتمكب و يةتحويلال
 . سنوات

  بالغ  أمر النفايات قبول إجراء تطبيق إن ▪
 أنواع دخول عدم لضمان األهمية
  ، الموقع إلى المقبولة غير النفايات
 غير الكيميائية التفاعالت وتجنب
  العمال  صحة تعريض وعدم ، المتوقعة
 . للخطر وسالمتهم

  النشطة  للخلية السليم األولي التشغيل ▪
 وكذلك ،العصارة جمع نظام فشل لمنع

 . العصارة جمع  لنظام  المنتظمة الصيانة
  معالجة  خيارات تقّيم أمانة عمان الكبرى ▪

 . العصارة
 صيانة الكبرى عمان أمانة تجري ▪

  سجل  وتسجل لبرك العصارة منتظمة
 .الصيانة أنشطة

 كميات بزيادة الكبرى عمان أمانة تقوم ▪
 الخاليا من ضخها يتم التيالعصارة
 التوثيق الصحيح وتجري الموجودة
  منها  التخلص يتم التي العصارة لكميات

 . العصارة برك في
  لمنع  مستمر بصري فحص إجراء ▪

  والمناهل  الخاليا من الزائد التدفق
  حالة  في الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ
 . حدث أي وقوع

 مياه تصريف وشبكة خنادق إنشاء ▪
  الحالية  الخاليا حول  األمطار

 والمستقبلية. 
  زراعة  خيارات أمانة عمان الكبرى تقّيم ▪

 للمعادن المقاومة النباتات أنواع بعض
  معززات  استخدام في والنظر الثقيلة
 الخاليا حول مختلفة مناطق في التربة
 . األولى  الثالث

  امتالكها  من الكبرى عمان أمانة تتأكد ▪
 لتنفيذ الالزمة والميزانية للقدرات 

 المطلوبة المراقبة وخطط اإلجراءات
  الالحقة  والرعاية اإلغالق مرحلة أثناء
 والصيانة المستمرة المراقبة ذلك في بما

  والتحكم.

 األنشطة  عن الناتجة البلدية النفايات رئيسي بشكل المكب  في منها التخلص يتم التي النفايات تشمل
 البلدية النفايات أن يعني مما ،عند المصدر للنفايات فصل يتم ال ،ذلك ومع. المختلفة التجاريةالمنزلية و

  وما  ،اإللكترونية والنفايات ،المنزلية الطبية والنفايات ،الكيميائية والمواد  ،البطاريات  تشمل قد الصلبة
 يكون  أن يجب الذي النفايات تكوين إلى العصارة في الثقيلة المعادن من مستويات أي ترجع. ذلك إلى
 . المصدر من منعقد  عادة  

 التشغيل 

 أثر كمية النفايات التي يتم التخلص منها في المكب على كمية العصارة   2
 وإعادة ،وفصلها ،منها  والحد ،النفايات الحد من ضعف عملية/  غيابو الناتجة النفايات في الزيادة أدت

  كميات  ارتفاع  إلى  أدى مما المكب  في منها  التخلص  يتم التي النفايات  كميات  زيادة إلى تدويرها
 . المكب في الناتجة  العصارة

 التشغيل 

 أثر فشل نظام استخراج العصارة وتصريفها على نمط التشغيل في المكب والتسبب في مشكالت وتحديات تشغيلية  3
 في  وتسبب المكب  في العصارة إدارة مشاكل تفاقم إلى الفشل في استخراج العصارة وتصريفها أدى

برك  إلى ونقلها ا  يومي المتولدة العصارة بضخ الكبرى عمان أمانة قيام: ذلك في بما تشغيلية تحديات
اضطرار   ؛غاز المكب إلى ضخ العصارة من غاز المكب وآبار العصارة مشغلاضطرار  ؛العصارة

 . الخام العصارة انسكاب إلى يؤدي مما غاز المكب آبار  تطهير إلى مشغل غاز المكب 

 التشغيل 

 المنطقةأثر نمط تشغيل وإدارة العصارة في المكب على الرائحة في  4
  غاز  من) الذائبة الغازات وبعض ،متطايرة عضوية مركباتو األمونيا على تم العثور في عصارة

  الروائح تسبب والتي( ذلك إلى وما ،الهيدروجين وكبريتيد األمونيا وغاز الميثان
 التشغيل 

 أثر نوعية وكمية العصارة على تلوث التربة 5
  إدارة عمليات في التحديات وكذلك التاريخية القضايا ذلك في بما مختلفة أسباب إلى ذلك  يعزى أن يمكن

 العصارة  واستخراج تصريف شبكات في األعطال بسبب المكب في العصارة
 التشغيل 

 أثر تلوث التربة على تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية  6
 السابقة السنوات  في  المكب في الموجودة المناطق خارج تصريفها تم التي من الممكن أن تكون العصارة

  للتلوث  تقييم إجراء تم. المكب من مختلفة مناطق تلوث في تسببت قد التشغيلية المشكالت من وغيرها
  الحماية  مستوى الرتفاع  ا  نظر للغاية ضعيفة الغباوي نفايات مكب  منطقة أن أظهر الذي المحتمل
  الجزء أن ثبت لقد .المنخفضة شحن إعادة ومعدالت للمياه والعمق المرتفع محصورة طبقة من المكتسب
.  نسبيا   أقل المياه وعمق مرتفعا   الجوفية المياه كان تصريف حيث الغربية المرتفعات هو ضعفا   األكثر
 في منخفضة واحتمالية أهمية ذو الجوفية المياه تلوث أن إجراؤه  تم الذي األساس خط تقييم أظهر
  مراحل  جميع في باألنشطة الموقع في السطحية المياه مجاري تتأثر أن المرجح غير من. المكب

 . المشروع

 التشغيل 

 أثر تلوث التربة على الصحة والسالمة المهني بالنسبة لعمال مكب الغباوي وزائريه 7
 التشغيل  

 

(v)  نوعية الهواء والضجيج 

 . المكب  حول  مختارة  مستقبالت مجتمعات وفي   النفايات لمكب أجريت التي القياسات نتائج إلى الهواء لنوعية األساس  خط تقييم استند

 . والتشغيل البناء مرحلة  أثناء والضجيج الهواء نوعية  على للمشروع  والسلبية  اإليجابية اآلثار  التالي الجدول  يلخص

 المتوقعة على نوعية الهواء والضجيج: ملخص اآلثار 10الجدول 

 تدابير التخفيف الرئيسية   المراحل  الوصف الرقم
 اآلثار الناتجة عن انبعاثات الغبار بسبب أنشطة البناء 1

 غبار عن الجزيئات  وانبعاثات الخارج الغبار ينتج
  المعبدة  غير الخدمة طرق على المركبات في محصور

  الغبار  وتوليد المفتوحة المناطق من الرياح تعريةو
 أن تبين إذا. البناء ونشاط المكب معدات تشغيل بسبب

  أنشطة  بسبب مفرطة كانت الملوثات أو الغبار انبعاثات
 تدابير وتنفيذ االنبعاثات هذه مصدر تحديد فيجب ،البناء

 .المناسبة الرقابة

  الغبار  مستويات بارتفاع المرتبطة لألنشطة بالنسبة أنه من التأكد ▪  البناء
  ا  وفق المناسبة الشخصية الوقاية بأجهزة العمال تزويد يتم ،والضجيج
 . والدولية المحلية  للمتطلبات

  التدابير األساسية للتحكم في الغبار وإخماده. تطبيق ▪
  واآلالت  للمركبات  المجدولة الدورية والصيانة الفحص برنامج تطوير ▪

 . والمعدات
 التدابير العامة الكافية إلخماد الضحيح. تطبيق ▪

 اآلثار الناتجة عن انبعاثات الغبار بسبب أنشطة التشغيل 2
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 عرضةهو و  مفتوحة منطقة  في الغباوي مكب يقع
  السيطرة يمكن ال. المحيطة البيئةفي لمستويات ازايد لت

 من العديد تسبب. الغباوي مكب منشأة قبل من هذه على
 الغباوي مكب داخل الصلبة النفايات إدارة عمليات
  الغبار  انبعاثات وتقليل فيها التحكم ويمكن غبار انبعاثات

  والعمليات  اإلدارة تنفيذ طريق عن ممكن حد أقصى إلى
 . المكب على المالئمة 

 .الوثيقة هذه من 5 الجدول في 2 رقم األثر  من التخفيف تدابيرتنطبق  ▪ التشغيل 
  الثقيلة  واآلالت الشاحنات وصيانة وإدارة بتصميم خاص اهتمامإيالء  ▪

 . االنبعاثات لتقليل
 والبيئة  والسالمة لصحةا ودليل التشغيل بدليل أمانة عمان الكبرى تلتزم ▪

 في مكب الغباوي.
  الحرارة  ودرجة الرياح اتجاه لمراقبة الموقع في  للطقس محطة تركيب ▪

 اتجاه  في الرياح تهب عندما الغبار تسبب التي األنشطة تقليل من والتأكد
 . المجاورة  الحساسة المستقبالت

 . المياه رشاشات باستخدام الموقع عن الخارجة الطرق ترطيب ▪
  التغطية ، والرياحوجود  أثناء الترابية األعمال  من  حد أدنى إلى التقليل  ▪

  أو  األخرى النفايات مع  مفرط بشكل  المسحوقة أو المتربة للنفايات الفورية
 خالل  الوصول طرق على المركبات  سرعات  وتقليل ؛اليومي الغطاء

 .والرياح الجافة األحوال الجوية
  آثار انبعاثات غاز المكب الناتجة عن أنشطة تشغيل النفايات البلدية الصلبة داخل الخاليا النشطة 3

  الغالف  في لالنبعاثات الرئيسي المكون هو المكب غاز
 ناتج وهو. المغطاة غير النفايات من مكبات الجوي
  للتحلل  القابلة النفايات لتدهور الالهوائية للعملية ثانوي

 المكب.  في إيداعه  بعد يحدث والذي البيولوجي

  ذلك  في بما المكب في المطبقة التصميم تدابير تعزز أمانة عمان الكبرى ▪ التشغيل 
غاز  ونظام المستقبل في الخاليا وتشغيل لبناء المناسبة التصميم اعتبارات

  اآلثار  على الحفاظ ومواصلة التدابير هذه فوائد استدامة لضمان المكب
 .اإليجابية

  بواسطة  المكب خارج مناطق إلى غاز المكب انتقال خطة إعداد سيتم ▪
  انتقال الغاز  تأثير لتقدير مستشاريهم من أي أو أمانة عمان الكبرى

 مطلوبة.تصحيحية  إجراءات أي وتحديد
 والبيئة. والسالمة الصحة ودليل التشغيل بدليل الغباوي يلتزم مكب  ▪

 أثر نمط تشغيل وإدارة العصارة في المكب على الروائح في المنطقة  4
  ،متطايرة عضوية مركباتو األمونيا على  العثور تم

 األمونيا وغاز الميثان غاز من) الذائبة الغازات وبعض
،   عصارةال في (ذلك إلى وما ،الهيدروجين وكبريتيد

 األمر الذي يتسبب بالروائح.

  .6فيف المذكورة في الجدول  ختنطبق تدابير الت ▪  التشغيل

 األثر الناتج عن تغطية الخاليا المغلقة وتركيب نظام غاز المكب  5
  كبير  جزء منع على هائلة إيجابية آثار له الحالي النظام
 يتم. الجوي الغالف إلى االنتقال من غاز المكب من

  النفايات مكبات في عادة تنفيذها يتم التي التدابير  تطبيق
 الغباوي.  مكب في الدفيئة غازات انبعاثات أثر  لمنع

 أثر إيجابي ▪  التشغيل

 األثر الناتج عن احتراق انبعاثات غاز المكب المستخرجة  6
 مستوى على المكب غاز المغلقة تحرق الشعالت

 الحاوية هذه تقلل. رأسية أسطوانية حاوية في األرض
 حماية وتوفر الحراري واإلشعاع والتوهج الضجيج من
  الحرارة فقد لتقليل الحاوية عزل يتم. الرياح من

 . أعلى  حرارة درجات في بالتشغيل والسماح

 أثر إيجابي ▪  التشغيل

 الميثان واحتراق الطاقة توليد عن الناتج التأثير 7
 أثر إيجابي ▪ التشغيل  تقليل مباشر لغازات الدفيئة

 الوطنية الكهرباء شبكة في  الطاقة توليد من ميجاوات 5 إلى يصل ما االستعاضة عن 8

 أثر إيجابي ▪ التشغيل  الدفيئةتقليل غير مباشر لغازات 

 عمليات التقليل المحتملة لغازات الدفيئة ذات الصلة بالمشروع   9
  المرتبطة  المحتملة  االنبعاثات تخفيضات قُدرت

  الدفيئة غازات  انبعاثات مقارنة خالل  من بالمشروع
"  فعل أي شيء معد" سيناريو مع للمشروع المقدرة
  الغالف في مباشرة  المكبغاز  إجمالي إطالق يتم حيث

 (.استخدام أو  استرجاع أو تغطية بدون) الجوي

  أثر إيجابي ▪ التشغيل 

 

(vi)  الصحة والسالمة المهنية 

  تطبيق يتطلب تقييم األثر البيئي واالجتماعي . للعمال  المهنية  والسالمة بالصحة  تتعلق  عامة مخاطر هناك ستكون ،والتشغيل البناء مرحلتي خالل 
  تضمن التي الصلة  ذات  القياسية  التشغيل إجراءات الدليل  يتضمن. وأنشطته المشروع لموقع  ا  خصيص المصمم والبيئة  والسالمة  الصحة  دليل
 . مهمة  غير اآلثار تعتبر ،هذه القياسية التشغيل إجراءات  تنفيذ معو. والزوار الموظفين جميع وسالمة  صحة 

 : ملخص اآلثار المتوقعة على الصحة والسالمة المهنية11الجدول 

مرحلة   الوصف الرقم
  المشروع

 تدابير التخفيف الرئيسية

يلتزم مكب الغباوي التابع ألمانة عمان  ▪ اآلثار على العاملين نتيجة مخاطر الصحة والسالمة المهنية العامة   1
الكبرى بدليل الصحة والسالمة والبيئة 

 الخاص بالمكب 
 تقييم إجراء غاز المكب  مشغل على يتعين ▪

 واستخراج جمع لنظام خاص بالموقع لالنفجار
 انتقال دراسة إلى  باإلضافة الحالي المكب  غاز

 بالموقع الخاصة  غاز المكب

  المهنية  والسالمة بالصحة تتعلق  عامة مخاطر هناك ستكون ،والتشغيل البناء مرحلتي طوال
  المخاطر  تشمل. الحوادث بسبب اإلصابة خطر  من يزيد الموقع في العمل أن حيث ،للعمال

  العمل  ،والسقوط االنزالقات  ،الحصر ال المثال سبيل على ، التطوير بطبيعة المرتبطة الرئيسية
  .إلخ ،رفع األوزان الثقيلة ،اليدويةالكهربائية و األدوات باستخدام العمل  ،ارتفاع على

البناء 
 والتشغيل 

 تعرضهم للروائح، واالنبعاثات والنفايات السائلة اآلثار على العمال نتيجة  2
 وهذا. والعصارة النفايات مع العمل نتيجة الغاز ذلك في بما ،السامة للمواد التعرض خطر هناك
 الباطن  من والمقاولين المقاولين وكذلك غاز المكب،  ومشغل أمانة عمان الكبرى عمال على ينطبق

 . اآلخرين

البناء 
 والتشغيل 

 اآلثار على العمال نتيجة تقييم خطر انفجار غاز المكب   3
  التشغيلالمكب   غاز انتقال  خطر فإن ،الرئيسية  الخطر عوامل ومراجعة التقييم النوعي مصفوفة إلى ا  استناد
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يعتبر منخفضا   باالنفجار تتعلق اإلنسان صحة على مقبولة  غير مخاطر في والتسبب المتفجر

 . متر  400 طولها يبلغ التي التشاور  منطقة  داخل حساسة بالنسبة لتطورات

 

(vii)   اآلثار والتراث الثقافي 

  الماضونة  وخربة الماضونة قصر هو المواقع هذه  أقربو. الموقع وغرب  شرق  في المواقع جميع تقع ذ ، إالغباوي مكب في  أثرية  مواقع توجد ال
 البقايا على  المشروع من  متوقعة آثار  توجد ال ، لذلك. المشروع موقع  من  كيلومترات 8-7 حوالي بعد على وتقع، أدناه الجدول  في  موضح هو كما

 . المدني العمل  أنشطة  خالل   األرض في  مدفونة أثرية بقايا اكتشاف  يتم أن فرصة   هناك ،ذلك ومع. السطحية  األثرية

 اآلثار والتراث الثقافي: ملخص اآلثار المتوقعة على 12الجدول 

مرحلة   الوصف الرقم
  المشروع

 تدابير التخفيف الرئيسية

  اآلثار على المواقع غير المكتشفة  1
 اكتشاف تم إذا)  الصحيحة غير اإلدارة تؤدي قد

 هذه  مثل  إتالف أو إزعاج إلى ( المواقع هذه
 .أهمية ذات تكون قد التي المواقع

  اآلثار دائرة تحددها  قياسية متطلبات وهيالعثور على اآلثار،  لفرص المناسبة التدابيرتنفذ  ▪  البناء

 لعام 23 رقم وتعديالته 1988 لعام 21 رقم اآلثار قانون" بموجب مطلوب هو كماالعامة 

  إخطار  مع ،المنطقة وتسييج البناء أنشطة إيقاف أساسي بشكل تشترط هذه القوانين". 2004

  األثري الموقع بتقييم دائرة اآلثار  قيام قبل إضافي عمل بأي ُيسمح لن. الفور على  اآلثاردائرو 
 . العمل الستئناف تصريح ومنح عليه العثور تم الذي المحتمل

 

(viii)  البنية التحتية والمرافق 

  إلى  باإلضافة  األردن  في  الرئيسية الوطنية الطاقة  من % 27 من أكثر  تولد الحرارية  للطاقة  محطات ثالث  بالمشروع المحيطة المنطقة  في  توجد

 . المكب داخل  كهربائيان ومحوالن المنطقة  داخل للتحويل شبكتان  توجدو. اإلنشاء  قيد  يزال ال أحدهما  ،الكهروضوئية الشمسية للطاقة  مشروعين

  واحد  تشغيلي بئر هناك ،ذلك إلى باإلضافة . مكعب متر مليون 220 إمداده إجمالي يبلغ الذي عمان في الرئيسي المياه نظام ضمن المشروع يقع

 . 2000 عام في  األردنية المياه  سلطة  قبل من وترخيصه   البئر حفر  تم ، وقدالمياه من المشروع  احتياجات  جميع  توفر المكب  في

 على تقع لمعالجة المياه العادمة، التي السمرا محطة  هي المشروع موقع إلى العادمة المياه لمعالجة محطة  أقرب فإن ،العادمة بالمياه يتعلق فيماو
  في  العادمة  والمياه العصارة من التخلص ويتم ،المشروع موقع داخل  العادمة للمياه شبكة توجد ال . منه  الشمال إلى ا  كيلومتر 24 حوالي  بعد

 . الصحي  الصرف مياه معالجة محطة  إلى الصهاريج بواسطة  نقلها يتم ثم ،الموقع

 . الغباوي مكب من  الغرب إلى  كيلومترات  9  حوالي بعد على ويقع  األردن شمال   حتى الجنوب  من الطبيعي الغاز  أنابيب خطيمتد 

 . والمرافق  التحتية بالبنية المتعلقة اآلثار  جميع أدناه الجدول  يعرض

 التحتية والمرافق: ملخص اآلثار المتوقعة على البنية 13الجدول 

مرحلة   الوصف الرقم
  المشروع

 تدابير التخفيف الرئيسية

  التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  الكبرى عمان أمانة ستجري ▪  اآلثار المحتملة على شبكات الكهرباء 1
منطقة شرق عمان واستراتيجية تطوير خطة  "  دراسة مفهوم من كجزء 

  حركة  آثار تقّيم أن يجب  التي " التوسع العمرانيمنطقة أحد وتوجيه 
  داخل  األخرى التطوير ومشاريع المشروع تطوير الناتجة عن المرور
 . المنطقة

  مركبات  في والتحكم التتبع نظام تطبيق في أمانة عمان الكبرى  تستمر ▪
 . وتعزيزها النفايات نقل

  الصحة ودليل الغباوي تشغيل دليل من بكل أمانة عمان الكبرى تلتزم ▪
 والسالمة 

 البلدية الشؤون وزارة مععلى التنسيق  الكبرى عمان أمانةتعمل  ▪
 . المطلوبة التدابير  تطبيق أجل من والرصيفة الزرقاء وبلدية

 لعدم للعقوبات نظام وتطبيق إعدادعلى  الكبرى عمان أمانةتعمل  ▪
 األخرى   وللبلديات ألسطولها االمتثال

 البيئية والشرطة البيئة وزارة مع التنسيقعلى  الكبرى عمانتعمل  ▪
 االمتثال  وإنفاذ التفتيش بعمليات للقيام

 2و 1 الخاليا عن الناتجة الطاقة توصيل على أمانة عمان الكبرى وافقت
كي يستفيد منها   للشبكة الكهرباء توفير في ذلك سيساهم. بالشبكة 3و

 المتزايد  الطلب  تلبية في ،ما حد إلى ،المستخدمون النهائيون وكي تساعد
 . المملكة  أنحاء جميع في الكهرباء على

 لتشغيل ا

  اآلثار المحتملة على حركة المرور وشبكات الطرق  2
  بمركبات  والطرق المرور شبكات على الرئيسية المحتملة اآلثار ترتبط
التي تنفذها   النقل أنشطة ستؤدي. عمان الكبرى النفايات التابعة ألمانة نقل

  على  متقطع  بشكل المرور حركةفي  مؤقتة زيادة إلى هذه النقل مركبات 
 الطاقة االستيعابية للطرق.   تقليل ما  حد وإلى والطرق  السريعة  الطرق

 

البناء 
 والتشغيل 

 

 

 اآلثار التراكمية   4.4

  على  تراكمية  آثار إلى تؤدي أن شأنها من والتي الغباوي بمكب المحيطة  المنطقة في لها المخطط  أو /و الحالية التطورات من عدد هناك
 ،عمان جمارك مركز التطورات هذه وتشمل . تقييم األثر البيئي واالجتماعي من كجزء فيها التحقيق تم التي االجتماعية/  البيئية المستقبالت

  ، المركزي عمان وسوق  ،الخدمات اللوجستية ومركز ،الجديدة األرض  وميناء ،عمان أنحاء جميع في السياراتوحراج  ،الجديد عمان ومسلخ
  أو  داخل  القانونية وغير  المرخصة  الصناعية األنشطة  من عدد  عمان شرق  بمنطقة  يوجد  ، ذلك على عالوة . األخرى الحكومية المباني عن فضال  
 . المنطقة في  المختلفة المصلحة  أصحاب  مجموعات  على  محتمل  جماعي تأثيرلهذه األنشطة  يكون  قدو . الصناعية المدن خارج 

  الحضري  المحيط  خارج  عمان  تطوير ممر  حتى  ا  غرب  الممتد الغباوي  مكب  حول  الكبرى  عمان أمانة  حدود  داخل  الواقعة  األراضي  قطع  تقع
 تبين والتي تطوير عمان ممر  شرق  الواقعة  للمنطقة  مفاهيمية خطة  مشروع  الكبرى  عمان  أمانة  أعدت فقد . الرئيسية عّمان خطة  من  كجزء  المحدد
  رئيسية  خطة  إلعداد الكبرى عمان أمانة جهود  من كجزءو. األراضي وتصنيفات ، الحضري النمو ومراحل  ،المنطقة في  للتنمية العام االتجاه
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  عمل  خطط  وضع  أجل  من المنطقة  في والفرص  التحديات  وإبراز  االستراتيجي اإلقليمي السياق  تقييم المهم من  ،عمان شرق  لمنطقة  شاملة 
 . للتحسينات  مستدامة

  يرات تأث  لها األولى المراحل في تنفيذها يمكن التي التدابير بعض تبين بأن ،تقييم األثر البيئي واالجتماعي إجراءات على  وبناء   ،ذلك على عالوة  
 عمان  أمانة  قبل  من تنفيذها ليتم االستراتيجي المستوى  على  إجراءات  التدابير هذه مثل  تتطلب . المكب  في  االنبعاثات وكمية نوعية على  مهمة

 : االستراتيجي المستوى من التخفيف لتدابير ملخص  يلي فيماو.  الكبرى

  " أحد منطقة شرق عمان واستراتيجية تطوير خطة منطقة " مفهوم دراسة  من االنتهاء فيه  يتم تقدم أمانة عمان الكبرى جدوال  زمنيا   ▪
 واإلعالن عنها. " وتوجيه التوسع العمراني

منطقة عازلة مؤقتة مناسبة لمواجهة التطور   إنشاء لضمان مناطق األرض المحيطة بالمكب تقسيم خطة  الكبرى  عمان أمانة تراجع  ▪
 . الذي يتعدى على المنطقة

 . بالمكب  المحيطة المنطقة  في  حساسة  مستقبالت أو  سكنية  مناطق أيعدم وجود  أمانة عمان الكبرى تضمن  ▪
منطقة شرق عمان واستراتيجية تطوير خطة  " دراسة مفهوم من كجزء ا  استراتيجي  ا  واجتماعي  ا  بيئي  ا  تقييم الكبرى عمان أمانة  تجري ▪

  المصلحة  أصحاب  مجموعات  مختلف مع األمانة  تتشاور و ،والدراسات الخطط  هذه  إعداد  أثناء ،"منطقة أحد وتوجيه التوسع العمراني
 . االعتبار فيالخاصة بهم  والمخاوف التعليقات أخذ  أجل  من

  المخطط  والعمليات  التطورات لتغطية  الالحقة  الرعايةو واإلغالق لتشغيللمراحل ا الغباوي  لمكب  رئيسية خطة الكبرى عمان أمانة تعدّ  ▪
  محيطة  "ال تطوير"  منطقة  على  الحفاظ ا  أيض ذلك  يشمل  أن يجب . المكونات  وجميع للمكب  مخطط  إلى  باإلضافة  الغباوي  مكب  في  لها

 . والمراقبة  لإلدارة مناسب  نظام  وإنشاء  مناسبة  عازلة منطقة على والحفاظ  ،بالمنشأة
  إلى  الوصول من معينة  نفايات تدفقات  منع أجل  من  األولية )في المصدر( النفايات  فصل  عملية وتنفيذ بتقييم الكبرى عمان  أمانة تقوم ▪

 . المكب
 . النفايات  فصل بأهمية عمان سكان إلعالم  شاملة توعية حملة  بتنفيذ الكبرى  عمان أمانة تقوم ▪
 . النفايات لقبول صارمة إجراءات  تطبيق ▪

 

 اإلدارة والمراقبة البيئية واالجتماعية   .5

 البنةاءمراحةل  أثنةاء واالجتماعيةة البيئية اآلثار ومراقبة إلدارة تفصيلية خطة توفر واجتماعية بيئية إدارة خطة يشمل تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 مةن الحةد وأ/و علةى القضةاء إلةى تهةدف التي التخفيف تدابير واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة تحدد. الخاصة بالمشروع التشغيل وإيقاف والتشغيل

 .المحددة التخفيف تدابير تنفيذ لضمان المراقبة وإجراءات المقبولة المستويات الى المحتمل األثر

المراقبةة عمليةات  تشةمل قةد. المحةددة واالجتماعيةة البيئيةة والمسةتقبالت والمؤشةرات األنشةطة بعةض رصد سيتم ،والتشغيل البناء خالل مرحلتي

. والتشةغيل البنةاء مراحةل أثناء والمشغل المقاول من مطلوبة المراقبة تقارير ستكون. العينات وأخذ البيانات جمع تشمل قد أو ،المالحظة والتسجيل

 تةدابير وتنفيةذ تطةوير يمكةن ،مسةتمرة مشةاكل حةدو  حالةة فيو. وجدت إن ،المدى طويلة التراكمية التأثيرات لتقييم مفيدة المراقبة نتائج ستكونو

 .التكيفية التخفيف

أمانة  مثل) المعنية األطراف جميع قبل من تنفيذه ويجب( EHSS-MS) والمجتمع والسالمة والصحة البيئة إدارة نظام تطوير تم ،ذلك على عالوة

 إدارة نظـام يشـتمل. لـه الالحقـة والرعاية وإغالقه وتشغيله المشروع بناءمرحلة  طوال( غاز المكب مشغل ،(المقاولون) المقاول ،عمان الكبرى
 :من بينها مكونات عدة على والمجتمع والسالمة والصحة البيئة

 ؛والبيئة والسالمة الصحة سياسات ▪
 لتوجيهـات ا  طبقـ  المكـب فـي الروتينيـة والعمليـات منهـا والـتخلص اليوميـة النفايـات إدارة في المستخدمة الطرق يصف: التشغيل دليل ▪

 اآلثـار مـن الحـد المرفقـة القياسـية التشـغيل وإجراءات المتطلبات جميع تطبيق سيضمن. الجيدة الدولية والممارسات األوروبي االتحاد
 ؛المتوقعة

فـي  ومناسـب سلس تقدم على والحفاظ تحقيق أجل من الموظفين جميع وسالمة صحة ضمان إلى يهدف: والبيئة والسالمة الصحة دليل ▪
 ؛الممتلكات في أضرار أو إصابات تسبب قد التي الحوادث ومنع الموقع في سير العمل

 .الطوارئ لحاالت االستجابة خطة ▪

 إجـراء عـن مسـؤولة ،(وهـي وزارة البيئيـة) المنظمـة الجهة ستكون ،"2005 لسنة( 37) رقم تقييم األثر البيئي لنظام" ا  ووفق ،ذلك إلى باإلضافة

 .خطة إدارة األثر البيئي واالجتماعي بمتطلبات المسؤول الكيان التزام لضمان االمتثال مراقبة
 

 معلومات إضافية وتفاصيل االتصال  .6

تقرير األثر البيئي واالجتماعي والملخص غير التقني وخطة إشراك أصحاب   ذلك  في بما ،الكاملة المشروع إعداد وثائق  عن اإلفصاح يتم
أمانة عمان الكبرى الرسمي   موقع على المتضررة والمجتمعات المصلحة ألصحاب التظلم آلية  ذلك في  بما المصلحة،

((http://www.ammancity.gov.jo . أمانة  ومكتب عمان في ألمانة عمان الكبرى الرئيسي المكتب  في الوثائق هذه من نسخ اً أيض تتوفر

 . أحد منطقة فيعمان الكبرى 

 المجتمع إشراك  نحو  األخرى  واإلجراءات  المصلحةخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة إشراك أصحاب  بتنفيذ أمانة عمان الكبرى تلتزم

 .وتكاملهم  المصلحة وأصحاب

من خالل   الجمهور مع التواصل عن المسؤولة "الكبرى  عمان أمانة في البيئية الشؤون إدارةبخصوص المشروع عن طريق " االتصال يمكن

 تفاصيل االتصال التالية:  
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  : ألمانة عمان الكبرى الرئيسي المكتب

 البيئية لشؤونا مديرية
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 العين  رأس ،مطر عمر شارع

 11118 عمان ،132: . ب .ص

 6111 463 6(0) 00962: هاتف

     9420 464 6(0) 00962: فاكس 


