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 مقدمة   .1

 أهداف ونطاق خطة إشراك أصحاب المصلحة  1.1

.  الكبرى عمان ة ان مأ ستنفذها المصلحة التي  أصحاب  إشراك  خطة  الوثيقة  ه ذه تشكل
  أمانة  ستتخذها التي واإلجراءات النهج خطة إشراك أصحاب المصلحة هذهتحدد 
  يتعلق  فيما المحلية والمجتمعات الخارجيين المصلحة أصحاب إلشراكالكبرى  عمان

  الموافقة  تمت التي ( الفرعية  يعارالمش أو) لها والمخطط  الموجودة المكونات بمختلف
  مكب  في البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير قبل من نآلا حتى تمويلها/  عليها

  المكب  حياة  فترة  خالل  تنفيذها سيتم التي  األخرى  المكونات إلى  باإلضافة  الغباوي
  في  بما) الدولية التمويل  مؤسسات  قبل  من المستقبل في  تمويلها يتم قد  والتي بأكملها

الكبرى  عمان أمانة  يةان يزوم موارد من أو( البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ذلك
 . الخاصة 

 إعالم  أجل من أعدت خطة إشراك أصحاب المصلحة الخاصة بأمانة عمان الكبرى

  الذي  المصلحة أصحاب إشراك رنامجب ب  بوضوح والمتضررة  المعنية األطراف جميع

 . يباوالغ  مكب فترة حياة  طوال تنفيذه سيتم

 في  القرار صنع عملية لسهي ت و تحسين هو خطة إشراك أصحاب المصلحة من الهدف

  أصحاب  لجميع الفعالة للمشاركة فرص وخلق ،الغباوي بمكب المتعلقة األمور

 عن  للتعبير المصلحة أصحاب  لجميع إمكانيات وتوفير ،المناسب الوقت  في  المصلحة 

 البيئية  بالمخاطر  يتعلق فيما عالمجتم مخاوف  ومعالجة ،واهتماماتهم آرائهم

  والكشف  المصلحة أصحاب مع التشاور  أنشطة تنفيذ خالل من ةسي الرئي  واالجتماعية

 .المعلومات عن

  مشاركة  تعزيز هوخطة إشراك أصحاب المصلحة  من الغرضوبالتالي، فإن 

 ، الغباوي نفايات مكب عمر طوال الكبرى عمان أمانة قبل من لحةالمص أصحاب

  والممارسات  ،يةطن الو المتطلبات مع يتماشى بما المصلحة أصحاب اركةشم وتنفيذ

 من وغيرها البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير متطلبات  وكذلك ،الجيدة الدولية

 . المستقبل في تشارك قد التي الدولية مؤسسات التمويل

  في  واستعراضهاخطة إشراك أصحاب المصلحة  إلى  الوصول من الناس كنسيتم

 تحديث سيتم . أحد ةمنطق ومكتب عمان في الكبرى عمان ألمانة الرئيسي بالمكت 

 . الضرورة  عند  خطة إشراك أصحاب المصلحة

 

 خدمات أمانة عمان الكبرى وتنظيمها 1.2

ة األردن، وسكان  أمانة عمان الكبرى هي البلدية التي تضم منطقة عمان، عاصم 
  أمانة  (2015/ 41)  رقم اتلدي الب  قانون من (12) محافظة عمان الكبرى. تمّكن المادة

.  حدودها  داخل  البلدية  الخدمات إدارة  في مستقل ناي كك العمل  من الكبرى عمان
 النفايات من النهائي والتخلص النفايات، وجمع البلدي، التنظيف الخدمات هذه وتشمل

  أمانة  دور  ستكملوي   .2كم 800  حوالي مساحة على تمتد المدينة، في  منطقة (22) من

  والنفايات  الطبية،  النفايات إدارة  على  تشرفان  اللتان البيئة ووزارة الصحة  ارة دور كل من وز النفايات البلدية الصلبة  إدارة  في  برىالك عمان
 . التوالي على والصناعية الخطرة 

 من طن  3,000 بنحو ر يقد تدفق معو . عمان العاصمة  منطقة  داخل الصلبة البلدية النفايات  ارةدإ  خدمات عن مسؤولة  الكبرى  عمان أمانةو

 . األردن  في  الصلبة  البلدية النفايات إجمالي  من بالمائة 50 حوالي   أمانة عمان الكبرى ملعاتت  ،ا  يومي  الصلبة البلدية النفايات

(  22ددها ) المناطق البالغ ع من  كل تقوم حيث  المركزي  نظام  هو  األول . نظامين في  ة الصلب  النفايات عمليات الكبرى  عمان أمانة  تتم ضمن نطاق 

  مثل )  الموظفين  تنسيق  يشمل وهذا . منفصل بشكل  سلطاتها نطاق  في  النفايات  وجمع  ف نظي الت  ت خدما بإدارة الكبرى  عمان أمانة  في  منطقة 
  محطات  إلى النفايات تسليم يتم حتى الطريق على خطوة كل في بها بطةالمرت  والمعدات( الشوارع تنظيف عمال النفايات، جامعي السائقين،

 . يةلحوي الت  في الوقت الحالي محطة الشعائر -التحويلية اتفاي الن 

  وتفحص  مكب النفايات، وعمليات ومعالجتها التي تدير محطات التحويل، الصلبة النفايات عمليات دائرة تديره مركزي والنظام الثاني هو نظام
  أعلى  هو  ةبيئ وال لمناطق ا لشئون المدينة مدير نائب  أن إلى شارة إل ا وتجدر. المناطق  به  تقوم  الذي المدينة النفايات وتنظيف جمع  أداء  ما  حد  إلى

 . الصلبة والنفايات البيئية الشؤون مديرية  مع منطقة (22)  عددها البالغ  المناطق جميع  مباشرة ديري  تنفيذية سلطة

  23 حوالي) البعيد غباوي  نفايات مكب إلى  تكلفةلا حيث  من فعالة  بطريقة النفايات نقل  في  حاسم رابط بمثابةالتحويلية ر محطة الشعائ  تعد ،ا  حالي 

  قسم  في 2018 عام في( منفصلين قسمين سابقاكانا )إداريا   التحويليةمكب الغباوي ومحطة الشعائر  قسمي دمج مؤخرا تموقد (. شرق لا ىلإ كم

  هو كما الصلبة البلدية  ايات النف وإدارة  البيئية  ون الشؤ بمديرية مباشرة  وربطها" الصلبة  النفايات عمليات ومعالجة  إدارة " أطلق عليه اسم  واحد 
  . أدناه 1 الشكل  في مبين

  في  لتاليةا المصطلحات، تستخدم التوضيح ألغراض
 : خطة إشراك أصحاب المصلحة

 تتأثر  مجموعات أو أشخاص هم المصلحة أصحاب
  أولئك  وكذلك بالمشروع، مباشر غير أو مباشر بشكل
  القدرة  أو/و مشروعال في مصالح لديهم يكون قد الذين
 .سلبي أو إيجابي  بشكل سواء نتائجه، في التأثير على

  فراد األ أو المجتمعات المصلحة أصحاب  يشمل دق
 الرسميين، وغير الرسميين وممثليهم محليًا المتأثرين
 والسياسيين، المحلية، أو الوطنية الحكومية  والسلطات 
 المدني المجتمع ومنظمات  ، الدينيين والزعماء

  والمجتمع  ،  الخاصة االهتمامات ذات  جماعاتوال
 . خرىاأل  الشركات أو ، األكاديمي

  أي  أنها لىع المصلحة أصحاب إشراك تعريف يمكن
  أو  المشكالت حل في  المصلحة أصحاب  تشرك عملية
  المصلحة  أصحاب  مدخالت وتستخدم القرار صنع
 . أفضل قرارات التخاذ

 بين تجاهاال ثنائي اتصال على التشاور عملية تنطوي
  والمجتمعات  ممثليه أو للمشروع المطّور الطرف
  فرًصا  المحلية للمجتمعات التشاور  ة عملي  توفر. المحلية
 اره ث وآ المشروع، مخاطر بشأن آرائها عن للتعبير
  أو  المشروع لمطور  تتيح وبالتالي التخفيف، وتدابير
 . لها واالستجابة  فيها النظر ممثليه
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 (ECO Consult ،2018) : مخطط تنظيمي يظهر مكب الغباوي ووحدة الشعائر لتحويل النفايات داخل أمانة عمان الكبرى1الشكل 

 

 مكب الغباوي والسياق المحلي 1.3

 والمنطقة المحيطة موقع مكب الغباوي   1.3.1

  موقع  يقع. الكبرى  عمان أمانة لوالية لخاضعةا المنطقة داخل وتحديدا  ، عمان محافظة داخل ويقع، ريبا  قت  2مك 2  مساحة الغباوي مكب موقع يغطي

  الشرقي  نوبالج من ، %1.4 يبلغ عام انحدار بمتوسط  مسطحة  شبه منطقة  على ( شرقا   56'10°036.”شماال  و  44.0'55°31”) الغباوي  مكب

 . الغربي الشمال  إلى

يقع . القاحلة وتديره وتشغله أمانة عمان الكبرى شبه الشرقية الصحراء في عمان من كم 23 حوالي بعد على أحد ةمنطق في مكب الغباوي يقع

 . وسكانه  أحد  لواء  عن عامة معلومات  أدناه 1  الجدول يعرض . الداخلية ارة زو لتقسيم وفقا   سحاب  لواء  داخل  المكب

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

 الوصف  البند #

 2كم 250  منطقة أحد .1

سكان منطقة أحد )أمانة عمان الكبرى،   .2

2015) 
 46,636 

  أساس  على لمنطقة أحد السكانية تالتوقعا .3

ن  أمانة عما)  %(2.55) السكانية الزيادة

 ( 2018 ،الكبرى

2016 2020 2025 2030 2035 2040 

     47,834       52,903       60,001       68,052       77,182       87,538  
 

أحياء منطقة أحد )أمانة عمان الكبرى،    .4

2018) 
، قعفور،  ، المناخرافية الشوابكةالخشافية الجنوبية / خش، الخشافية الشمالية / خشافية الدبايبةلعليا، العبدلية، زملة ا

 ونةلماض البيضاء، رميدان، ا

 

 : التالي  النحو على  للنفايات البلدية الصلبة الغباوي مكب من بالقربالواقعة  للمنطقة اإلداري التقسيم 2 الجدول  يوضح

 (ECO Consult ،2018الكبرى )الداخلية وأمانة عمان  : التقسيم اإلداري والبلدي للواء أحد وفقاً لتقسيمات وزارة2الجدول

ة وزار
 داخليةال

 محافظة عمان  المحافظة 
 لواء سحاب  اللواء 

 لخشافية الجنوببية / الشوابكة، المناخر، قعفور سحاب، العبدلية، زملة العليا، الخشافية الشمالية /خشافية الدبايبة، ا المناطق 
ي لواء  البلديات المشمولة ف

 سحاب 
 ية ، تديرها وزارة الشؤون البلدبلدية سحاب

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

 أمانة عمان الكبرى   البلدية
 ي أحدبلدية أحد / مكب الغباوي للنفايات البلدية الصلبة ف مان الكبرى مانة علواء أ 

الخشافية الجنوببية / الشوابكة، المناخر، قعفور، البيضاء، رميدان،   ية الشمالية /خشافية الدبايبة،خشافالعبدلية، زملة العليا، ال د أحياء منطقة أح
 الماضونة 

 

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

 .  1الكبرى عمان  نة ماأل الرئيسية  الخطة لسجالت 

  ة نطق الم تكن لم ،الوقت ذلك في. للغاية منخفضة سكانية كثافة مع الغرب إلى كم 9 حوالي  تبعد المحلية المجتمعات أقرب كانت ،بدايتها في

وإن  . المأهولة غير والمناطق  الصحراء  لتخدم  يا  رسم الموقع اختيار بعد في المنطقة الطرق  فتح تم. أخرى  خدمات أي  أو  الطرق مخدومة بشبكات 
  تان وك( موجودة تزال ال والتي) الموقع غرب جنوب كم 2.5 بعد على تقع ألبان مزرعة هو المحدد للموقع المجاورة  المنطقة في الوحيد النشاط

 . عنه  كم 9 من  أكثر تبعد إلى الموقع قرية أقرب 

  كم  7في قعفور على مسافة تزيد عن  تجمع سكانييبعد أقرب  . غباويلا كبلم المباشر  الجوار في  سكنية  مناطق  توجد  ال  ،قائما   يزال  ال  ألنه  ا  نظر

  المكب  حول مباشرة المجاورة  المنطقة وتجري في ،وقعكم عنه من الجهة الشمالية الغربية للم 9وتقع الماضونة على بعد حوالي  ،عن المكب

 . الغباوي  مكب من كم 12 لي حوا بعد على  وتقع منزال   100 حوالي   خرالمنا تضم . ية وتجار  صناعية أنشطة 

 . تعدادها السكاني وكذلك  أحد منطقة في  أمانة عمان الكبرى أنشأتها  التي األحياء إلى أدناه  الجدول يشير

 
 2015 عامالتعداد السكاني ل إلى واستنادا   ،4200 عام فينسمة  128,13 بلغ لواء أحد سكان عدد أن إلى الكبرى عمان ألمانة الرئيسية والخطة التخطيط  فريق سجالت أشارت   1

 . المنطقة هذه  في 2.55 قدره سكاني نمو علىهذا  يدل ؛
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 (2018ان الكبرى، سية ألمانة عمفي منطقة أحد )الخطة الرئي  2015: التعداد السكاني لعام 3الجدول

 المجموع قع  المو المسافة عن  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 اخرمنال

 1,035 اً جنوب كم 6.5 قعفور

 6,566 غربا كم 10 بيضاءلا

 415 غرب  جنوب كم 10 رميدان

 357 غرب  شمال كم 8 الماضونة

    46,636 

 

  في  كما هو موضح  اوي الغب  مكب  محيط  في  لها والمخطط  القائمة  الحكومية /  العسكرية /  صناعية لا/  التجارية التطورات  من  العديد هناك ،ا  حالي 
 . هناأد 2الشكل   في  الغباوي  مكب  موقع

  2كم 2وتغطي المنشأة مساحة حوالي  شرقا   ”56.0'10°36شماال  و  ”44.0'55°31الغباوي للنفايات البلدية الصلبة عند إحداثيات  مكب موقع يقع
مطورة، وكانت تستعمل للبعثات   وغير مستعملة  غير ت كان  والتي العسكرية، األراضي  على  النفايات منشأة مكب إنشاء  (. تم2ونمد  2,000)

، عمان من الخارجي  الطريق هو عبر الموقع إلى الرئيسي صولالو طريقإن  .الكبرى عمان أمانة إلى نقل ملكيتها يبات العسكرية وتملتدروا
  المكب  يربط مسربين من مكون آخر طريق  وهناك. المكب مدخل إلى يصل حتى النهائي امتداده في  الشمال إلى ويتجه  الشرق إلى الذي يمتد
 . بالزرقاء

  األساس  في  هي  والشمال  والجنوب  الشرق  من  الغباوي  بمكب  يطة المح المنطقة  فإن والمساحة،  األراضي  لدائرة الحالية  السجالت  إلى  ا  دتناواس
 . مةللحكو مملوكة أراضي

  ذلك  أكد د قو . ةوالجنوبي  الشرقية  المناطق  في  خاصة للغاية  منخفض  وي ضع  محتوى ذات  فقيرة تربة  الغباوي مكب  بمنطقة  المحيطة  التربة تعتبر
  ة الواقع المنطقة زراعة في أو زراعية أنشطة  أي في ينجحوا  لم أنهم إلى أشاروا  نالذي  المصلحة  وأصحاب المنطقة في الموسميون الماشية رعاة
  وية.المر  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،

 دموا % 1 ،ومعادن زجاج %4 ،ومناديل منسوجات %8 ،وكرتون قر و %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  ضةوالمرفو 

:  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

 
 (. 2م 10,000*1/10هكتار )  1/10(، أي 2م  1000داً )يعادل الدونم الواحد هكتاراً واح  2
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  (ECO Consult ،2018)كنية واألنشطة المحيطة : الموقع والتجمعات الس2الشكل 

  

 اوي نفايات الحالية وحالة مكب النفايات البلدية الصلبة في الغبإدارة السات ممار 1.3.2

  من النفايات من النهائي والتخلص  النفايات، وجمع  البلدي، ات التنظيفتضطلع أمانة عمان الكبرى بمسؤولية عمليات إدارة النفايات، بما فيها عملي 
الشعائر  ةمحط  إلى ا  عموم النفايات هذه نقل ويتم بشكل يومي المناطق من اياتنفال عأمانة عمان الكبرى بجم تقومو .المدينة في منطقة (22)

 . الغباوي  مكب  إلى المغلقة الضغط  شاحنات في  نقلها يتم ثم، التحويلية
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(  9) تسعةعلى  يعتمد هندسيا   مصمم نفايات كمكب  2001 عام في كبرىلا عمان أمانة تديره الذيُصمم مكب الغباوي للنفايات البلدية الصلبة 
  والزرقاء رصيفةال مثل أخرى  بلديات إلى باإلضافة  الكبرى عمان أمانة حدود  ضمن ةالصلب  النفايات لتلقيمصممة بشكل هندسي  مبطنة خاليا
 . المملكة سكان من % 50 المكب حوالي  يخدم . النفايات من للتخلصسليم بيئيا  و آمن  نظام ضمن

 هذه تحتل . 2014 عام  حتى  العمليات  ن م األولى  الفترة في  خاليا  3 استكمال وتم  ، 2003 عام  في  بة الصل البلدية  النفايات  تلقي في  المكب  بدأ

.  4 المجاورة الخلية في النفايات من التخلص تم ،2018 أكتوبر/تشرين أول حتى 2014 ماع ومنذ. الموقع من  الشمالية المنطقة  الثالث الخاليا
 . الحين ذلك منذ 5 الخلية  في  النفايات من التخلص  وبدأ مكتملة  الخلية هذه اعتبار  تم ، 2018  أكتوبر/تشرين أول وفي

  6 من وهي الخاليا) جديدة  إضافية  خاليا أربع استكمال مع ،قعالمو حدود داخل ا  جنوب  النفايات لمكب المستقبلي التطوير يحدث أن  المخطط من
 والنمو  النفايات  دتولي  سياسات  على ا  كبير ا  اعتماد التقدير هذا يعتمد. 2035 م اع حتى ،ا  إضافي  ا  عام 17 الغباوي مكب  عمر  فترة تمرست (. 9 إلى

  محدث رئيسي مخطط  في  جميعها تنعكس أن  يجب  والتي  الطاقة  استعادة أو  التدوير  إعادة  على تركز التي المستقبلية النفايات وإدارة  السكاني
  الجدول  تقديم يتمس ولكن جاهز المحّدث الرئيسي  المخطط كوني س متى واضحلا ري غ من يزال ال. تعدها أمانة عمان الكبرى ب الغباويمكب  خاص
 . الكبرى عمان  أمانة  قبل من الخاص بذلك الزمني

 : من  ا  ي حال الغباوي  مكب  موقع يتكون

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

استخراج غاز المكب   ظام ن  على للتفاوض  فيها ويتم التخطيط في الوقت الحالي اتاي نفال من التخلص إيقاف تم حيث مؤخرا   أغلقت  خلية( 1) ▪

 ؛ 4الخلية  –

 ؛5الخلية   – النفايات بتلقي وبدأت  مؤخرا   تم بناؤها واحدة   خلية( 1) ▪

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

 لصيانة وخدمة اآلالت؛ حد مشغل وا( 1) ▪

 علة الخاصة بها؛ لشوا  بالمك  غاز استخراج  محطة( 1) ▪

 اإلنشاء؛  قيد  - لمكببغاز ا تعمل طاقة   توليد محطة( 1) ▪

 برك عصارة؛  ثماني( 8) ▪

 للتوزين والفحص؛ واحدة وصول   نقطة( 1) ▪

 و  واحد؛  ماء  بئر( 1) ▪

  طة ر ش دة وح قبل  من  للمكب األمن توفير  ويتم المكب  إلى  رقابة لل 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 طيطالتخ يتم

  وإدارة  السكاني والنمو  النفايات  توليد ات اسسي  ىعل كبيرا   اعتمادا   التقدير هذا ويعتمد. 2035 عام  ىحت  عاما   17 الغباوي  لمكب  االفتراضي 

 . المستقبل في تالنفايا

  أنشطة  وكذلك  غاز المكب والعصارة، إدارة  طات ح م تشغيل مواصلة الضروري سيكون من(، 2035 عام بحلول ) المكب عمر انتهاء فبمجرد

 . عاما   30 عن عادة تقل  ال  زمنية لفترة  المراقبة

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

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

 

 ة لصلبالمخطط لها في مكب الغباوي للنفايات البلدية ا وناتالمك 1.3.3

 : ب باختصار، تشمل مكونات المشروع المخطط لها في المك

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

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

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

 جديد؛ إداري مبنى ▪

 ؛ارةللعصبرك جديدة  ▪

 و   ؛جديد صيانة  مشغل ▪

 . بالشبكة االتصال  من النفايات مع قة الكهربائيةالطا نظام غاز المكب وتوليد ▪

 

 اإلعداد المالي والمتطلبات المالية   1.3.4

  احتياجات  يةتلب  إلى تهدف التي االستثمارات من سلسلة لتمويل الكبرى عمان أمانة إلىميسرا   ا  سيادي  ا  قرض والتعمير لإلنشاء األوروبي بنكلا قدم
 نامجرب ( 1: ذلك في بما في الغباوي، الصلبة  لبلدية النفايات مكب في االستثمارات من العديد ذلك منيتض. الصلبة النفايات من الملحة المدينة

وبرك   مسةالخا الخلية وبناء وعطاء  تصميم( 4 ؛لصيانةامشغل  إنشاء  (3. المتخصصة الصلبة النفايات معدات شراء ( 2 المكب غاز استرداد

  الشاعرمحطة و الغباوي مكب  في  الستخدامها المعدات  من  وغيرها القمامة لجمع مركبة 75 ء شرا( 5 ؛الغباوي مكب  في  العصارة الخاصة بها

  تكان . غير ذلك و ؛المكب غاز استرداد نظام وتركيب  4 يةتغطية الخل( 6 ؛عمان في األخرى  الصلبة النفايات عمليات وفي اتالنفاي  لتحويل

 . مختلفة  كيانات  من بمنح مصحوبة وضقرال

 من  اآلن حتى  الممولة /  المعتمدة  لفةالمخت  المكونات  تصنيف  تم  ،(2014)  والتعمير لإلنشاء األوروبي  للبنك واالجتماعية البيئية سةالسيا مع شيا  اتم

 المشاريع أو) المكونات  هذه تقع: التالية ب سبالأل )ب(  ضمن الفئة  أنها على  الغباوي  نفايات  مكب  في  عميروالت  لإلنشاء  األوروبي البنك قبل 
غاز   ومشاريع النفايات مكبات من جتماعيةالوا البيئية اآلثار خاصة بالموقع؛  معظمها في  هي المحتملة  واآلثار  األرض الجدباء منشأة في( الفرعية
  والمكونات  ؛فقط الغباوي مكب حدود على دية الصلبةالبلللنفايات  الغباوي مكب في االستثمارات تقتصر ؛ ا  جيد ومعروفة ا  جيد موثقة المكب
  إدارة  نظام  تحسين  وكذلك  الدفيئة  غازات  اثاتانبع خفض  ذلك في  بما الفوائد البيئية واالجتماعية من  العديد تجلب  اآلن حتى الممولة/  تمدةالمع
  إلعادة   األوروبي البنك يعيد فقد  ،الغباوي مكب  في  إضافية  راتماتث اس في  النظر  تم وإذا  ،األمر لزم  إذا . الغباوي مكب يف  والسالمة  والصحة البيئة

 . المشروع   تصنيف في  النظر  والتنمية اإلعمار

  مراحل  على المنفذة  عيةفرال المشاريع من  ا  عدد باعتبارها الكبرى  عمان أمانة  بواسطة  1.3.3 قسم لا في المذكورة المشروع  مكونات تنفيذ يتم

 . مطلوب هو كما  مختلفة زمنية
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  في  بأكملها التطورات وليس أعاله الموضحة المكونات من فقط ا  جزء والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك من المقدمة والمنح القروض طيتغ
البنك األوروبي للتعمير  خالل من ،الخاصة ليةماال مواردها خالل من وتمويلها أمانة عمان الكبرى بواسطة المكونات هذه تنفيذ يتم. المكب
 . الموضوع هذا حول  قرار  هناك ليس ، وأخرى دولية تمويل  مؤسسة  أي  أو  ،نشاءواإل

 

 لمحة عامة عن مراحل المشروع وأنشطته 1.3.5

  مرحلة ( 4) و ، التشغيل مرحلة( 3) ،البناء مرحلة ( 2) ،له والتخطيط الموقع اختيار مرحلة( 1) من ياتالنفا لمكب  النموذجية الحياة دورة تبدأ

  مرحلة  مع البناء مرحلة تتداخل ، الوقت من ممتدة لفترة النفايات من من حيث التخلص المكب احتياجات بيةلت  لج أ ومن  ،ذلك ومع. اإلغالق
 . ندة ت مساومنشآ جديدة خاليا  إلى الحاجة  عند التشغيل

  في  والتعمير لإلنشاء بيورواأل البنك قبل من اآلن حتى تمويلها/  عليها الموافقة تمت  التي( الفرعية اريعالمش أو) المختلفة المكونات تطوير يتم
 . مكبلا مساحة كامل  وتوفير الموقع اختيار مرحلة من االنتهاء تم فقد  وبالتالي ،في األرض الجدباء  كمشروع غباوي ال نفايات مكب

 مرحلة البناء 

 : يلي ما للخاليا النموذجية  البناء أنشطة  تشمل

 لخلية ء ابنا ▪

  نحو  وصول  ساللم  بناء ذلك ويشمل  ،المطلوبة المستويات إلى للوصول  ة عالجوالم والضغط  أعمال التدريج مع  عامة  سدود /  حفر  -
 ؛ للخلية الجديدة السفلية المنطقة

 ؛ ضيةاألر االصطناعية  المواد وتركيب توريد -

  النسيج  بواسطة  محمي  الكثافة عالي إيثيلين البولي  من أرضي  غشاء  ،الجيوديسينية الطين بطانة  بعد  العصارة  تصريف  طبقة  بناء -
 رضي؛ األ

  وطبقة  المواد الجيوديسينية تطبيق خالل من  المكب في الموجودة  المجاورة  خالياوال الجديدة الخلية  بين المواد الجيوديسينية المواد ربط -
 ؛ةالحماي 

 وربطها ببرك تبخر العصارة؛  ،(الحفر  أعمال /   األنابيب/  القياس/  الضخ ) العصارة  نقل نظام بناء -

 .لالزمةا المعدات  توريد ذلك في بما ،والكهروميكانيكية المدنية ال عمواأل ، الصلة ذات الحفر  أعمال -

 إغالق الخلية )التغطية(  ▪

 . 3:  1في صورة كومة بميل يبلغ حوالي  النفايات تشكيل يتم األقصى، للحد خلية كل داخل التخلص حجم لزيادة -

 ادي اا عن. وهذا مهم لفصل كتلة النفايات مء"طا"غحي سطلة النفايات النهائية بنظام إغالق ، يجب تغطية كت بعد ملء الخلية -

الحيوي   قبة وتصريف الغاز الوسط المحيط؛ وتجنب تشتت النفايات بسبب تأثير الرياح؛ منع وجود الحشرات والطيور والفئران؛ ومرا -
 .مياه األمطار إلى كتلة النفايات الناتج عن العمليات الالهوائية؛ وتقليل تسرب

طبقة   از الحيوي، طبقة منخفضة النفاذية، طبقة تصريف، طبقة حماية، بقة تصريف الغالتقليدي مما يلي: ط هائييتكون الغطاء الن  -
 طبيعية سطحية مع نباتات

البطانة بخاليا  ام البطانة، وربطمن أجل إغالق وإعادة تأهيل أي خلية: إعادة تشكيل، وإصالح نظتنفيذها  أنشطة يجب هناك خمسة  -
 : يلي  ما األخرى  اتالمكون  وبناء  تخطيط  أثناء المعتادة األنشطة تشمل .لنهائياء امتجاورة، ووضع الغط

 برك تبخر العصارة:  ▪

 سمى(.ت اكم) الموجودة  الطارئةبرك العصارة  من ثالثة  إزالة -

 . ةوالمعالج   والضغط أعمال التدريج مع معالعامة  السدود /   الحفر -

 الجيوديسينية.  المواد وتركيب توريد -

 (. قائمة ال/  الجديدة) العصارة  برك بين العصارة لتوصي  أنابيب بناء -

 . البرك منطقة  بين الداخلية الطرق  إنشاء -

 المعدات الالزمة.  توفير ذلك في بما ،يكيةوالكهروميكان  المدنية واألعمال  ، الصلة ذات الحفر  أعمال -

  ( ذلك  إلى وما  ، األرض تنظيف  وأنشطة  ،رياتحفال  ل مث ) الموقع إعداد تشمل  التي الشائعة  البناء أنشطة يه هذه : مشغل صيانةو المباني ▪
 . الالحقة والتركيب   البناء وأنشطة

  المؤقتة  والطرق الكهربائية والمحوالت األرض تحت التحويل كبالت ومد تركيب ا  أيض ذلك يشمل قد. للمباني التحتية والبنية الطرق شبكة ▪
 . الصحي  الصرف وشبكة

 التشغيل  مرحلة
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(  5)  خمسة أساس على األنشطة هذه تصنيف يمكن. مختلفة  وقاتأ وفي مختلفة مناطق  في  ومعقدة واسعة  أنشطة  دةاع النفايات مكبات تتطلب
 : التالي النحو  على مجاالت 

 : بة صلال  النفايات مناولة ▪

 (. الخارج/   الداخل)  القبان عند الشاحنات وزن -

  الصفوف، في الشاحنات هيزوتج المرور، حركة توجيه طريق عن القمامة تفريغ سطح  إدارة على فاإلشرا -

 تفريغ. منطقة وتخصيص

 . األحمال  رفض/   قبول إلى  تؤدي  قد  التي األحمال  تفتيش -

 . النفايات سطح تفريغ  على  النفايات وضغط  ونشر وضع -

 (. ونشرها وتخزينها التربة  نقل)  اليومية بالتغطية الصلة  ذات األنشطة  -

 . الماء  ورش  الغبار إخماد -

 . عمليات التزويد بالوقود -

 . الخنادق  تليامع -

 از المكب غ نظام ▪

 األنانبيب  حصى  وتغليف  ،الغالف ذلك في بما) الميثان لسحب العامودية  غاز المكب  آبار وتركبل حفر : الغاز جمع تعمليا -
 . ( إلخ ،البئر فوهة   وتوصيل متغيرة أعماق إلى البنتونيت ساب مقو

 . وتبريده الغاز ةرطوب   إزالة -

 (. لحرارة المرتفعة الشعلة ذات درجة ا  باستخدام رقه حو  افالج البارد الغاز  تلقي)  الغاز حرق  -

  واستخدام  ،التشغيل لدعم  الوقود /الزيت  خزانات  واستخدام ،ميجاوات 1.3 بقدرة  غاز  محركات ثالثة  تشغيل) الغاز  محرك -

 . ( ذلك إلى  وما ،الغاز محركات لتشغيل  صغير  ضاغط

وانبعاثات بالكامل، العينات سلسلة تسرب من والتحقق طربالمض غير الخواء /المسبار/   ضغط   وتسجيل قياس )  الغاز  قبةمرا  

  .) المحيط الهواء من عينات  وأخذ السطح ▪

 . ( ذلك إلى  وما ، العصارة إدارة  نظام  تشغيل ضمان  ،الضخ ، شفطلا)  العصارة  إلدارة مختلفة  أنشطة : العصارة معالجة ▪

  ، اللحام  ، البطاريات شحن  ،واءواله الزيت فلتر تغيير ،الميكانيكية حاتواإلصال التفتيش عمليات) المختلفة الصيانة عمليات : ةمشغل صيان  ▪
 . .(إلخ

  ، مع المجتمع المحلي وإشراكه االتصال  ،الطبية الرعاية  ،ظفينمو ال رعاية  ، السجالت حفظ ) المكب  عمليات إلدارة  اليومية  األنشطة : اإلدارة ▪
 . ( إلخ ،للطوارئ ستجابة الا  خدمات

 

 الالحقة  ايةلرع ا و  واإلغالق  التشغيل إيقاف

 : مثل  ،مختلفة مسؤوليات المشغل/   المالك ليتحم ،المكب إغالق بمجرد

 . المكب غطاء سالمة على الحفاظ  ▪

 . الحاجة  حسبللغطاء  إصالحات إجراء ▪

 .الميثان وتوليد  ،والهبوط ،المياه نوعية  مراقبة ▪

 . األمطار  ومياه  العصارة وجمع  الغاز  في  حكم الت  أنظمة على الحفاظ  ▪

 

 وع لمشرفوائد ا 1.3.6

  الفوائد الرئيسية للمشروع هي: 

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

 تمسي  هأن  الدفيئة غازات  تقييم قّدر. المكب داخل لها خطط لموا  الموجودة  الخاليا من  غاز المكب انبعاثات من  الدفيئة  غازات  بعاثاتن ا من  الحد ▪
  إلى  باإلضافة  2035 في  المكب  خاليا إغالق  وحتى  2019 من  المكب تشغيل  أثناء الكربون  أكسيد  يثان  مكافئ  من طن  10,688,009 إنتاج

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

 . 2075و  2019 بين، الغباوي مكب مشروع  عمر خالل  االنبعاثات لخفض  الكربون  أكسيد ثاني من مكافئ ن ط 25,111,635 مجموعه 

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

 . النفايات إدارة تحسين من األردن
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 . الكبرى  عمان أمانة ومستوى  الوطني المستوى على  النفايات إدارة وخطط  استراتيجيات في  المحددة  والتشغيلية اإلستراتيجية اف هدألا تحقيق ▪

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

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

 

 الرئيسية  اآلثار والمخاطر 1.3.7

  المجتمعات على  كبيرة اجتماعية  تأثيرات  حدوث  ُيتوقع ال  وبالتالي ، الغباوي لمكب  ة مباشر المجاورة  المنطقة  داخل محلية  مجتمعات  توجد  ال
 : أدناه موضح وه كما النفايات بمكل  مرتبطة محتملة  ةماعي واجت   بيئية مخاطر  هناك غير أنه. المحيطة 

  التي  البالستيكية األكياس  ومن يسيرئ ال الطريق على المفتوحة الشاحنات من الخطأ بطريق تسقط التي بالنفايات المرتبط المجتمع إزعاج ▪
  كل مشا إلى تؤدي  وقد  والماعز األغنام طة بواس  استهالكها يتم وقد ( الريح اتجاه مع خاصة ) المكب من بالقرب والموجودة الرياح تنقلها
 ؛ صحية

 ؛والمجتمع المصلحة   أصحاب إشراك أنشطة االفتقار إلى ▪

 ؛ المنطقة في  محدودية الوظائف عن الناتجة  ،األطفال عمالة مثل  األخرى  االجتماعية والقضايا  ،المحلية  البطالة ▪

 ؛ (والسقوط  واالنزالق  الحرائق) والحوادث   األمراض زيادة ىل إ دي يؤ أن  ، األمر الذي يحتملللعمال المهنية  والسالمة ة الصح  ضعف  ▪

 ؛ (الرائحة ،الهواء)  البيئة وتلوث صحية   مخاطر إلى يؤدي مما المكب  غاز  إدارة سوء ▪

  .بها المرتبطة   جوفيةل ا والمياه األرض تلوث  ، صحية  مخاطر إلى  يؤدي مما العصارة  إدارة ار إلىاالفتق ▪

 

 اب المصلحةأصح المتطلبات التنظيمية إلشراك  2

 متطلبات القوانين المحلية 2.1

 لسنة ( 37) رقم البيئي األثر متقيي نظام " متطلبات أحد وهي واالجتماعي، البيئي األثر تقييم بإعداد األردن في المصلحة أصحاب مشاركة ترتبط

 .ةالبيئ   وزارة وتنفذها تنظمها التي" 2005

  مكب  في المختلفة الفرعية المشاريع أو  للتطورات بالنسبة الحال  هو كما) واالجتماعي يبيئ لا األثر تقييم تتطلب التي المشاريع لتلك بالنسبة

 تزويد أجل من ،واالجتماعي البيئي األثر تقييم بداية في المتأثرين المحتملين حة المصل  أصحاب  مع نطاق  تحديد جلسة يشترط النظام عقد ،(الغباوي

 .الجتماعيوا البيئي األثر تقييم عملية في ركةشالمبا لهم والسماح  بالمعلومات المصلحة أصحاب 

 التعامل  ويتم مناسبة البيئة وزارة  تراها بطريقة  المصلحة وأصحاب للجمهور واالجتماعي البيئي األثر تقييم نتائج عن اإلعالن يتمبحسب النظام، 

 واالجتماعي البيئي راألث  تقييم عن بالكشف قرار خاذت ا يتم لم. المشروع تطوير  وطبيعة نوع مراعاة مع ،حدة على حالة  كل أساس  على معها

 . الوزارة قبل  من المصلحة وأصحاب للجمهور

 

 متطلبات التمويل 2.2

  مشروع  أنها على الغباوي  مكب في والتعمير لإلنشاء  األوروبي البنك قبل من اآلن حتى الممولة/  عليها الموافق  المختلفة المكونات تصنيف تم
 األداء الصادرة عن لمتطلبات  ا  وفق تقييمها وتم) 2014 لعام بنك األوروبي لإلنشاء والتعميرلل واالجتماعية البيئية اسةالسي  إطار  في (ب )  الفئة من

 . السياسة  في  الواردة عميرلت وا لإلنشاء  األوروبي البنك

 يتم كما . ذات الصلة ضالقرو  اتفاقيات عقي تو م وت  الغباوي  مكب  في  محددة  مكونات تمويل  بدراسة  نظري  أو والتعمير لإلنشاء األوروبي  البنك وافق
 البنك ذلك في بما) الدولية ويلالتم مؤسسة قبل  من المستقبل  في تمويلها يمكن  والتي بأكملها المكب حياة فترة خالل أخرى  لمكونات التخطيط 
 . الخاصة   أمانة عمان الكبرى وميزانية  ردموا  من  أو( والتعمير لإلنشاء  األوروبي

  متطلبات  استيفاء يجب ،والتعمير لإلنشاء األوروبي والبنك الكبرى عمان أمانة بين الموقعة القرض اقيةالتف الزمني اإلطار لال خ األقل  على
 والتعمير  لإلنشاء  األوروبي لبنكعن ادرة الصا واالجتماعية  البيئية السياسة  في  المحدد  النحو  على  مع الناس  شاور والت  المصلحة أصحاب إشراك
 . األداء  ومتطلبات ،مةالعا المعلومات  اسة وسي  ،2014 لعام

  التالية  المتطلبات ( المصلحة أصحاب وإشراك المعلومات عن اإلفصاح) الخاص بالنبك األوروبي لإلنشاء والتعمير 10متطلب األداء رقم  يحدد

 : روعالمش إعداد أثناء المصلحة أصحاب لمشاركة

 ؛المشروع في  مصلحة  لهم يكون قد ( 2  أو ؛بالمشروع يتأثروا أن المحتمل من أو  واثرتأ الذين( 1  المجموعات أو  األفراد  مختلف  تحديد ▪

  المشروع  يحتاج  قد . كونها محرومة أو أقل حظا   بسبب  لمشروع اب  متناسب  غير  أو  مختلف  بشكل  تتأثر قد  التي  والمجموعات  األفراد  تحديد ▪
 ؛ والعرق  جنسوال   العمر مثل  مسائل مختلفة بسبب للمشاركة  مختلفة  طرق  م استخدا إلى

 ؛ ثقافيا   ومناسبة الوصول  سهلة المعلومات  تكون  أن يجب ؛المتأثرين المصلحة  ألصحاب  الصلة  ذات المشروع  معلومات عن اإلفصاح  ▪

 و  ؛المحلية  باللغة  يتموأن  ثقافيا   يكون التشاور شامال  ومناسبا   أن ضمانمع  ؛المتأثرة األطراف  مع  هادف تشاور إجراء ▪
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  أصحاب  إشراك  خطة  خالل  من)  حلها  وتسهيل المصلحة  أصحاب  مخاوف وتظلمات لتلقي جراء إ  أو عملية  أو  تظلم لل لة فعا آلية  إنشاء ▪
 (. المعدة المصلحة 

 واآلثار المخاطر  وحجم  طبيعةاسب إشراك أصحاب المصلحة التي تن  خطة وتنفيذ إعداد  المشاريع على يتعين ، 10 رقم  لمتطلب األداء ا  وفق

  وأصحاب  بالمشروع مباشر بشكل تتأثر التي المحلية المجتمعات تزويد أساس على صلحةالم  أصحاب وإشراك ،عشروللم التطوير ومرحلة
 . المناسب  الوقت في  المفهومة وذات الصلة المعلومات  ىلإ الوصول  بإمكانية الصلة  ذوي اآلخرين المصلحة 

 

  تثالح البيئي واالممتطلبات التصري 2.3

  مع للمناقشة  ا  وفقو . البيئة وزارة  أنظمة مع متوافقة ةبيئي  موافقة على  الحصول وضمان األردنية مةظلألن  لمتثاباال مطالبة  أمانة عمان الكبرى
  أو )  والمخططة الحالية وناتالمك لمختلف البيئية الموافقة منح لعملية  كشرط ر البيئي واالجتماعيث لأل شامل تقييم إجراء  يلزم  ،البيئة وزارة

  المكونات  إلى باإلضافة المكب في والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك قبل من اآلن حتى يلهاتمو/  عليها الموافقة تمت التي( الفرعية المشاريع
 البنك ذلك  في  بما) الدولية  التمويل  مؤسسة  قبل من المستقبل  في  تمويلها يتم قد  والتي بأكملها المكب  حياة  ةفتر خالل تنفيذها سيتم التي األخرى 

 : يلي لما  ا  وفق واالجتماعي البيئي األثر تقييم تنفيذ تم. الخاصة   أمانة عمان الكبرى وميزانية  موارد  من  أو( لتعميراو اء لإلنش األوروبي

 ؛المطبقة واإلقليمية والوطنية المحلية المتطلبات ▪

  األداء  ومتطلبات) 2014 امع ل( ةالسياسة البيئية واالجتماعي ) والتعمير لإلنشاء روبياألو بالبنك واالجتماعية الخاصة البيئية السياسة ▪

 و   ؛الصلة ذات  األوروبي االتحاد  ومتطلبات  ، (المدمجة

 . الوطنية التشريعات في  المنقول  النحو  على ،واالجتماعية بيئيةلا بالقضايا المتعلقة الصلة  ذات الدولية والبروتوكوالت  االتفاقيات ▪

  األوروبي بالبنك واالجتماعية الخاصة البيئية السياسة  في المحدد النحو على والمشاورات العامة  المصلحة  أصحاب إشراك  متطلبات ذفي تن  يجب
 . ومتطلبات األداء  العامة المعلومات وسياسة ،2014 والتعمير لإلنشاء

 

 يات إشراك أصحاب المصلحة السابقةعمل ملخص 3

  متطلبات  مع مشيا  ات  عقدت عامة تماعسا  اتجلس بمكب الغباوي يتعلق فيما اآلن حتى أجريت التي ة المصلح أصحاب إشراك أنشطة تضمنت
 . الوطنية البيئية التصاريح

  التشاور عملية ذلك في بما واالجتماعي البيئي األثر تقييم نيك ولم ،1999 عام في الغباوي مكب موقع اختيار وقت قد أنشئت  البيئة وزارة لم تكن

 .المشاريع هذه  لمثل الوقت  ذلك  يف  مطلوبا  

 ممثلين تضم أمانة عمان الكبرى شكلتها فنية لجنة  قبل  من الموقع  اختيار في شاملة تحقيقات إجراء  بعد 1999 عام  في ي باوالغ مكب  موقع اختير

  ،والمحلية المركزية  ية الحكوم الكيانات عن ممثلين بمشاركة  1999 آب/ أغسطس في مشاورات أجريت دوق . الحكومية الكيانات مختلف  من

 . ال أم  الجلسة حضروا  المحلي المجتمع ممثلو كان  إذا ما  الواضح من  ليس . الحكومية  غير المنظمات عضب و  ،ةوالبحثي  األكاديمية واألوساط

 البيئة وزارة إجراءات إلى باإلضافة الدولي البنك التمويل الصادرة عن متطلبات على بناء   2008 معا في واالجتماعي البيئي لألثر تقييم إعداد تم

  تنظيم  تم ،التمويل ومتطلبات ،"2005 لسنة ( 37)  رقم تقييم األثر البيئي نظام" في الواردة ،ردنيةاأل التشريعية لبات متطلل ا  وفقو. مماثلة لمشاريع

 . اهأدن  الجدول، وهي ملخصة ضمن للمشروع واالجتماعي البيئي األثر تقييم لخال المصلحة  أصحاب  إشراك  أنشطة 

 مكب الغباوي –المصلحة   ابقة إلشراك أصحابالس : ملخص األنشطة4الجدول

 ملخص أنشطة إشراك أصحاب المصلحة:  نشاط اإلشراك  التاريخ
05 

فبراير  
2008 

جلسة تحديد نطاق 
البيئي تقييم األثر 

 واالجتماعي

  صحاب أ تزويد تم. بيئةلا رةوزا مع بالتنسيق واالجتماعي البيئي األثر تقييم يقرف بواسطة المختلفة المصلحة أصحاب مجموعات تحديد تم

 تقديم تم ،النطاق  تحديد جلسة خالل. عمان في نطاق تحديد جلسة عقد تم ذلك وبعد الشروط المرجعية/تحديد النطاق، تقرير  بمسودة المصلحة

  حل مرا خالل المتوقعة ثاراآل مناقشة وتمت واالجتماعي البيئي األثر  لتقييم حةالمقتر المنهجية تحديد تم. المختلفة المكونات وشرح  المشروع

  أثارها  تيلا  الرئيسية القضاياأما . واالجتماعي البيئي األثر تقييم في البيئية اآلثار تحديد في للمشاركة المصلحة  أصحاب  ودعي. المشروع

 : فتتعلق بما يلي المصلحة  أصحاب
 ؛وفيةوالج السطحية المياه نوعية ▪
 ؛ التربة ▪
 ؛ المحيط  الهواء نوعية ▪
 و جي؛البيولو التنوع ▪
 . العامة  الصحة ▪
 . النطاق جلسة من الرئيسية  والمداوالت النتائج  تضمنت التي  الجلسة بعد البيئة وزارة إلى النطاق تحديد تقرير دمق  

يونيو  12

2008 
عن  فصاحاالجلسة 

تقييم األثر البيئي 
 واالجتماعي

  جلسة  إلى المدعوين المصلحة أصحاب  ف مختل على العربية غة بالل واالجتماعي البيئي األثر تقييم تقرير  لمشروع  ذينفيالت الملخص  توزيع تم

قدت إفصاح جلسة لحضور أخرى  مرة المختلفين المصلحة أصحاب مجموعات دعوة تمت. ليقوموا باستعراضها اإلفصاح  بهدف عمان في ع 

  الرئيسية للتعليقات  خصمل يلي فيما. عليها  القوليع لهم واالجتماعي البيئي األثر تقييم دراسة في دةالوار الرئيسية والتوصيات النتائج عرض

 . واالجتماعي ئيالبي األثر تقييم دراسة  خالل القضايا هذه  معالجة كيفية شرح  تم ،الجلسة  طوال.  الجلسة  خالل أثيرت  التي
 و ؛المحلية المجتمعات  على وآثارها العامة  الصحة ▪
 .الجوفية المياه نوعية ▪

يونيو 

2008 
الكشف عن دراسات  

ثر البيئي م األتقيي
 عيواالجتما

  الكبرى  عمان بلدية ومواقع الدولي البنك وموقع البيئة وزارة في الكامل النهائي واالجتماعي البيئي األثر تقييم تقرير من نسخ توفير تم

 . الناس لعامة اإللكترونية
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  مختلف  في  بها المضطلع  تماعيةواالج البيئية جبةواال  ةالعناي  من كجزء  الالحقة  السنوات  في ك أصحاب المصلحة اثنتين من خطط إشرا إعداد تم
  أمانة  على يجب  التي واإلجراءات  النهج حددت والتي ،2015 عام  المصلحة في خطة إشراك أصحاب  أول تطوير تم ؛ ومكوناته المشروع  مراحل 

  تظلم  آلية ة ك أصحاب المصلحإشراخطة  تضمن. المحلية والمجتمعات الخارجيين المصلحة  أصحاب  مع للمشاركة بها القيام الكبرى عمان
  مع  التشاور ةأنشط تنفيذ بحيث تضمن 2017 عام في  خطة إشراك أصحاب المصلحة  تحديث تم. المكب بشأن  مخاوفهم إلثارة المصلحة  ألصحاب

 . المعلومات عن والكشف  المصلحة  أصحاب 

  عن  المسؤولة  اإلدارات( / األشخاص) الشخص يابغو ،ةالواضح غير والمسؤوليات ، وضعف القدرات  المؤسسي ضعفوال للمشكالت ا  نظر
  المحيطة  المجتمعات من مصلحة لا أصحاب  مع مشاورات  أي  بإجراء  أمانة عمان الكبرى تقم لم  ،خطة إشراك أصحاب المصلحة إجراءات متابعة

  منطقة  من المحلي المجتمع ثلمم لخال من هو  للتشاور الوحيد الشكل وكان .2017و  2015 يلعام إشراك أصحاب المصلحة لخطط استجابة  

 . هومظالم  المجتمع مخاوف إلثارة  أمانة عمان الكبرى مدينة قاعة في  أسبوعين كل  تعقدكانت   التي االجتماعات ، الذي حضر أحد

 

    ملخص التظلمات المستلمة من أصحاب المصلحة 4

  يتعلق  فيما ا  وأيض غاز المكب  بمشروع  رئيسي  بشكل  طينمرتب ال المجتمع( ممثلي) وممثل  المصلحة  أصحاب  من تظلمات لا من العديد  تلقي تم
  وتظلمات شكاوى  تقديم المصلحة  ألصحاب  يمكن خاللها  من  والتي  التظلم الخاصة بالمشروع  آلية  من خالل  التظلمات  هذه تقديم  تم. الغباوي  بمكب
  المصلحة  أصحاب  من شكاوى تقديم تم.  المشروع  مالك من بدال   البنك إلى مباشرة  والتعمير لإلنشاء  األوروبي البنك من الممولة   المشروعات بشأن
 األخيرة الشكوى  تقديم تم. الماضيين العامين ار مد على مختلفة  مناسبات في والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير  أمانة عمان الكبرى  من كل  إلى
  استعادة مشروع  ضد  الشكوى  هذه  كانت. 2018 أيلول /سبتمبر في  ع التظلم الخاصة بالمشرو آلية  خالل  من  والتعمير شاء ن لإل األوروبي  البنك إلى

 وتوصيلها الكهرباء إلنتاج الطاقة  بمولدات 3و 2و  1 الخاليا وربط ،الحالي والشعلة غاز المكب بنظام  والربط 3 و  1 تغطية الخاليا ) غاز المكب

 ومقدم ،الكبرى عمان أمانة ،والتعمير لإلنشاء  األوروبي البنك)  لةالص ذات األطراف بين والمناقشات االجتماعات من يدعدال عقد تم(. بالشبكة
 : الغباوي بمكب يتعلق فيما  المقدمة الرئيسية  اتالتظلمب  قائمة يلي  فيماو.  المشكالت  لحل  طرق  وإيجاد  التظلمات  مناقشة أجل  من( الشكوى 

 .3" ب "  وليس ،"أ"  الفئة ضمن المشروع تصنيف يجب ▪
 .عنها والتعويض وتخفيفها  الغباوي لمكب الضارة والبيئية االجتماعية اآلثار لتقليل الالزمة التدابير  ذاتخا الكبرى عمان أمانة على يجب ▪
  لإلنشاء  األوروبي البنك يكلفه ال ومعتمد  محايد طرف قبل من الغباوي لمكب  واالجتماعية ةالبيئي  والرصد التقييم عمليات إجراء ينبغي ▪

 . الشكوى حبالص حقيقيين ممثلين ةشاركبم الكبرى عمان أمانة أو والتعمير
 . المعلومات عن والكشف المصلحة أصحاب مشاركة عدم وكذلك المتأثرة والمجتمعات  المصلحة أصحاب تحديد في  الفشل ▪
 .التراكمية اآلثار ليشمل البيئي لألثر استراتيجي تقييم إجراء يجب ،لواء أحد في  مختلفة تطوير مشاريع لوجود اً نظر ▪
 الغباوي.  في   غاز المكب منشأة عن الناتجة االنبعاثات عن تجةناال ةالصحي  اآلثار ▪
 صحة  على الضارة اآلثار تقليل أو لتجنب...( الخطرة ياتالنفا من والتقليل ،التلوث مكافحة معدات) تدابير مطالبة باتخاذ أمانة عمان الكبرى ▪

 . المشروع عن الناجم التلوث عن ةالناجم اإلنسان
 .التنفيذ بعد الدفيئة غازات انبعاثات وتقدير  األساسية الدفيئة غازات انبعاثات تقييم نشرب  بةمطال أمانة عمان الكبرى ▪
 . المكب من الدفيئة ات وغاز غاز المكب بانبعاثات المتعلقة المعلومات غياب ▪
 . المنشورة النتائج توفر وعدم بمك ال في البيئية والقياسات المراقبة  إلى االفتقار ▪
 .للمجتمع التظلم عملية عن  الكشف مدع وأ التظلم آلية غياب ▪
 .النفايات إدارة بشأن  عامة توعية وبرامج المصلحة   أصحاب مع تنسيق لجان وجود عدم ▪
 النزوح  من عانوا ألنهم" LRP" العيش سبل الستعادة خطة( الشكاوى مقدمو) المصلحة وأصحاب رةتضر الم المحلية المجتمعات تستحق ▪

  المتدهورة  والقيمة المراعي وفقدان أراضيهم وزراعة الماشية ورعي تربية من رزقهم كسب ووسائل همدخل  مصادر فقدوا كونهم االقتصادي

 بلسو معيشتهم مستويات استعادة أو تحسين على مساعدتهم أجل من األخرى اورةالمج والمشاريع الغباوي لمكب نتيجة ألراضيهم بشدة

 . أخرى فوائد  أو حوافزو  ومناسب  عادل تعويض ديموتق حيدالو مصدر الدخل فقدهم عن وتعويضهم عيشهم
 . صة بالمشروعالعيش الخا  استعادة سبل معلومات عنالمتأثرين  المصلحة وأصحاب المحلية للمجتمعات  مطالبة بالكشف أمانة عمان الكبرى ▪

 
 . التظلمات هذه لحل  مؤخراً  الكبرى عمان أمانة اتخذتها التي اإلجراءات 7يلخص القسم 

 

 مصلحةب الديد أصحاتح 5

  المصلحة  أصحاب تحديد عملية  تعد. للتشاور أولوياتهم وتحديد المشروع في المصلحة أصحاب  تحديد هو  المصلحة  أصحاب  تحديد من الغرض
  ة خريط  لرسم  منتظم  نهج استخدام يتم. المشروع  من مختلفة  مراحل  خالل الرئيسيين المصلحة  أصحاب  تحديد سيتم وبالتالي ،مستمرة عملية

  المصلحة  أصحاب تحديد سيتم ،االجتماعية اآلثار منطقة  تحديد خالل من ،النهج هذا ففي . المشروع آثار منطقة  أساس  على ة صلحالم ألصحاب
 . األثر  مجال حسب 

 
  تحقيقات  ومستوى طبيعة لتحديد مشروع كل والتعمير لإلنشاء األوروبي كالبن يصنف ،( 0142) التعميرة واالجتماعية الصادرة عن البنك األوروبي لإلنشاء وللسياسة البيئي وفقًا  3

ضمن الفئة )أ(، )ب( أو  إما مباشرة ممول مشروع كل والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك يصنف. المطلوبة المصلحة أصحاب ومشاركة المعلومات عن واإلفصاح ،البيئة والمجتمع

 عيةواالجتما البيئية آثاره وأهمية وحجمه وحساسيته وموقعه المشروع طبيعة مع يتناسب وهذا. حاب المصلحةخطة إشراك أص  من 2 والملحق 26 إلى 23 للبنود اوفقً  ، )ج(

 . المستقبل  في الضارة  المحتملة
 . المشروع تصنيف دوأك تحقق  والذي 2014 عام في ESDD  لبط تم ، اليوبالت. (ب)  الفئة من كمشروع  والتعمير لإلنشاء وروبياأل البنك قبل من المشروع هذا تصنيف تم
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  ( 2 ؛ه ومكوناته وتصاميمه وحدود ،المشروع خطط عة اجمر (1: يلي بما االستشاري  قام ، الصلة ذات المصلحة   أصحاب  مجموعات ديدحت  أجل  من
  مجال  في الحالي واالجتماعي البيئي األساس خط  (3 ؛اإلقليمية/  المحلية المحتملة  واالجتماعية البيئية واآلثار المشروع في األثر مناطق عةاجمر

  ( 5 ؛(إلخ ،والماء الهواء تلوث ومستقبالت ،األرض ةاح مس مثل) المكونات هذه من مكون لكل  الواسع األثر مناطق تحديد (4 ؛عشروالم تأثير
 البيئية والقضايا التأثير مجال مع وحديد مواقعهم الصلة  ذات  محددة ومجموعات واإلقليمية الوطنية  المصلحة أصحاب  مجموعات  ضعرااست 

 . لةواآلثار ذات الص  تتأثر أن  المحتمل من  التي المجموعات  من والتحقق  المعنيين المصلحة أصحاب ممثلي مع  التشاور  ( 6  ؛ةالمتوقع  واالجتماعية

 تحديد يتم لم  ،لذلك(. واألراضي الممتلكات) تهامصادر أو  األرض حيازة أو  ،القسري التوطين إعادة التأثير ومنطقة المشروع بصمة ضمنت ت  لن
 ". متأثرون مصلحة  أصحاب "   أنهم على ة الخاص  األراضي  مالك

 . تحديدهم تم ينالذ المشروع  في الرئيسيين المصلحة  أصحاب دول التاليالج يعرض ،المصلحة  أصحاب لتعيين نتيجة

 

 (ECO Consult ،2019: مجموعات أصحاب المصلحة المحددة )5الجدول 

 المشروع مستوى اهتمام/مشاركة أصحاب المصلحة في 
 لمشروع  أصحاب المصلحة الذين قد يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر با .1

 أحد   طقةمن  في الصلة  ذات المختارة األحياء ▪
 الماضونة. ،البيضاء  ،قعفور ،المناخر ، الشوابكة/   خشافية الجنوب ،الدبايبة/  الشمال يةخشاف

  وجمعية  ،الخيرية مهنا مغاير  وجمعية  ،الخيرية البيضاء وجمعية ،الخيرية المناخر  ربوع وجمعية ،البيئة يةمالح عمان شرق جمعية: المثال سبيل على ) المجتمعية المنظمات  ▪

 . الخيرية خشافية الدبايبة وجمعية ،الخيرية   سوار معيةجو ،ةالخيري نعما شرق
 والحيوانات العاشبة؛  الماشية رعاة ▪
 ؛ العمل عن والعاطلين الشباب ▪
 ؛ واألطفال النساء مجموعات ▪
 ؛المحلية األكاديمية المؤسسات ▪
 ؛يباوالغ  مكب  محيط  في لها  والمخطط القائمة الحكومية/   يةالعسكر/  الصناعية/   التجارية  التطورات ▪
 ،الجوية الثاني للا  عبد الملك قاعدة ،(IPP4) ليفانت كهرباء توليد محطة ،(IPP3) الكهربائية للطاقة آسيا عّمان شركة ،IPP1 المستقلة عمان شرق كهرباء  توليد محطة ▪

  ، الطبية النفايات محرقة ،تدوير النفايات فرز منشأة ، جيشر المعسك  ،يةتراتيجية الحتياطي المشتقات البترولان االسمحطة عم ،أعالف الدواجن مصنع ، لألبقار عليان مزرعة

 جمارك عمان   ومركز
 أصحاب المصلحة الذين قد يشاركون في تنفيذ المشروع .2

 ية أمانة عمان الكبرى، إدارة أمانة عمان الكبرى، رئيس البلد  موظفو: عشروالم في المساهمون ▪

 المستثمرون/المقرضون ▪

 الباطن، إلخ. من والمقاولون ،واالستشاريون ،المكب  داخل الخدمات مقدمو/  نالمقاولوغاز المكب و مشغل ▪
 (المصلحة أصحاب/  الثانوية المهتمة األطراف) لها ثالواالمت المشاريع تنفيذ ضمان في تنظيمي بدور يضطلعون الذين المصلحة أصحاب .3

 يةالحكومة المركز

 البيئة حماية تدابير تنفيذ وضمان للمشروع ةالبيئي الموافقة منح عن وزارة البيئة مسؤولة. األردن في البيئة حماية عن المسؤولة الرسمية الحكومية الجهة. البيئة وزارة ▪

 . بالمشروع المتعلقة

  ضمان  مسؤولية الزراعة ة اروز  لتتحم ، المشروع لهذا بالنسبة. البرية الحياة وإدارة حماية وكذلك  والغابات  المراعي إدارة عن المسؤولة  الرسمية الجهة . ةراعالز  وزارة ▪

 .البيولوجي التنوع على لآلثار  السليمة  اإلدارة

  ال  المثال سبيل على  كلذ في بما المملكة في  والعمال العمل بأصحاب المتعلقة األهداف بتحقيق ةالمكلف األردن في العمل قطاع عن المسؤولة الرسمية الجهة. العمل وزارة ▪

 . إلخ  ،والخارج الداخل في وتوظيف األردنيين ،األردني العمل  سوق تنظيم في والمساهمة ،المهنية والسالمة  والصحة ،والعمال لعم ال   بأصحا نشؤو على اإلشراف  الحصر

 من وغيرها رىكبال مانع أمانة لسلطة الخاضعة المناطق باستثناء) ردناأل في األراضي استعماالت وتعيين تحديد عن المسؤولة الرسمية الجهة. ةالبلدي الشؤون وزارة ▪

  المتاخمة  المناطق في نشطةألبا يتعلق فيما البلدية الشؤون وزارة استشارة يمكن ،المشروع لهذا بالنسبة. بها مسموح معينة ومشاريع أنشطة تحدد التي( الخاصة المناطق

 .حين االقتضاء ، ة عمان الكبرىوإدارة أماننطاق والية  خارج تقع  والتي الغباوي  لمكب

 .األردن في الطاقة  مشاريع لتطوير هي المنظم العام. المعدنية والثروة قةطاال ارةوز ▪

 القضايا اسيسأ بشكل المشروع، يتضمن ذلك بالنسبة لهذا. العامة والسالمة الصحة ذلك في بما ،األردن في الصحي القطاع عن المسؤولة الرسمية الجهة. الصحة وزارة ▪

 .إلخ  ،الصحي  الصرف مياه  إدارة  ،النفايات المشروع، ويشمل ذلك إدارة من اإلزعاج ومنع ةريبالق اتللمجتمع العامة  بالصحة المتعلقة

وزارة األشغال العامة   تشارك ، المشروع لهذا بالنسبة. األردن في العامة  الطرق شبكة  وتطوير بناء عن المسؤولة الحكومية السلطة . واإلسكان العامة األشغال وزارة ▪
 .صحيح بشكل النقل ةشطأن  ةإدار نضما في واإلسكان

ذلك   ويشمل. الصحي الصرف وخدمات ياه الم وإمدادات المياه لقطاع  الشامل الرصد عن المسؤولة الرسمية الحكومية الجهة. األردنية المياه سلطة /والري المياه وزارة ▪

 .الجوفية المياه اردوم مايةوح ، العادمة المياه  من والتخلص المياه دادات مإ  مثل مسائل بالنسبة لهذا المشروع

  المتعلقة  المحتملة  اآلثار أساسي بشكل اذه يتضمن ،المشروع لهذا بالنسبة. األردن في اآلثار وحماية السياحي التطوير عن المسؤولة الرسمية واآلثار. الجهة  السياحة وزارة ▪

 .وجدت إن ،بالمشروع قتعل الم  الثقافي والتراث  باآلثار

 . العمل إصابات إجراءات وكذلك المهنية  والسالمة الصحة وتنظيم االجتماعي الضمان نظام في الموظفين سجيلاعي. تتمجاال  مانالمؤسسة العامة للض  ▪

 عيةون يرومعاي ، الشرب مياه معايير مثل البيئية بالقضايا لقةالمتع تلك ذلك في بما األردن في المعايير إصدار عن الجهة المسؤولة. ةمؤسسة المواصفات والمقاييس األردني ▪

 .وغيرها ،المحيط  الهواء 

 نقابة المقاولبن األردنيين لدى التسجيل الدوليين لينقاوالم على يجب) للعمل المهنية بالتراخيص وتزويدهم المشروع في المقاولين تسجيل في تشارك. األردنيين المقاولين نقابة ▪

 (.اً أيض  األردن  في ن العملكي يتمكنوا م

 . األردن في الثقافي التراث   وموارد اآلثار حماية عن المسؤولة الرسمية   الحكومية جهةلا . امةدائرة اآلثار الع ▪

  الطوارئ  إجراءات  وضمان شغيل والت البناء أثناء التفتيش  عمليات وإجراء الفنية والرسومات التصاميم على الموافقة  في تشارك. األردني المدني للدفاع  العامة  المديرية ▪

 . عليها لسيطرةاو ئقالحرا  ومكافحة المناسبة
   الوكاالت الحكومية المحلية

تشارك   قد ، المشروع لهذا بالنسبة. الرئيسية واإلدارية الحكومية مات خدال عن المسؤولة المحلية اللواء  في  الرسمية الحكومية الجهة - سحاب  منطقة  مكتب/  المحلية  لمحافظةا ▪

 .االقتضاء  حسب وغيرها المجاورة  والتطورات بالمشروع علقتي مافي تمعوالمج المصلحة  أصحاب  إشراك أنشطة في ظةالمحاف

 التنمية  اياإشراك المكب أيضاً في قض يجب. النفايات جمع مثل المرافق وخدمات تيةتحال البنية توفير عن المسؤولة الرسمية الحكومية البلدية الهيئة. المحلي أحد منطقة مكتب ▪

 (االقتضاء حسب وغيرها  ،المحلية  المقاوالت  أعمال ،العمل  فرص) عشروالم عنالناتجة  واالقتصادية االجتماعية
بآخر   مهتمة الكيانات هذه تكون قد . األردن في واالجتماعية البيئية للتنمية الرئيسية يةكومالح غير تدرج أدناه قائمة بالمنظمات  – المنظمات من  وغيرها الحكومية غير المنظمات

 .البيئي واالجتماعي ن الجانبينوع مالمشر بتنفيذ الخاصة  المستجدات

 جمعية البيئة األردنية  ▪
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 األردنية البيئة جمعية ▪

 البيئة أصدقاء جمعية ▪

   البرية والحياة الجمعية الوطنية للبيئة ▪

 المستدامة  للتنمية األردنية الجمعية ▪

 إدامة  ▪

 ةالبيئي  اتحاد الجمعيات ▪

 المجلس األردني لألبنية الخضراء  ▪

 البيئية واالستدامة طاقةلا  ىلع حفاظال جمعية ▪

 والبيئة المتجددة الطاقة في االستثمار جمعية ▪

 األردن  نهر مؤسسة ▪

 البشرية للتنمية  الهاشمي األردني الصندوق ▪

 

 اك أصحاب المصلحة شطة إشرأحدث أن 6

واالجتماعي  البيئي األثر ييمقت  يةعمل من  كجزء بها االضطالع تم التي المصلحة أصحاب  اكوإشر التشاور أنشطة بإيجاز القسم هذا يناقش
 . النتائج على عامة نظرة ويقدم  2018 عام خالل  الغباوي مكب  لمشروع  بها المضطلع

  ، الكبرى عمان انةوأم ،والحكومية الوطنية المنظمات  شملت  بحيث الدراسة فترة  طوال  مصلحة لا أصحاب  إشراك  نفذت العديد من أنشطة 
 . المحلي معمجت لا  ممثليو ،الحكومية غير والمنظمات 

 ( ECO Consult ،2018: ملخص أحدث أنشطة إشراك أصحاب المصلحة ) 6الجدول 

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

2018 
تقييم األثر البيئي  أنشبالمحلي  جتمعالم وممثلي المصلحة أصحاب مع التشاور لغرضالجلسة  عقدت ▪

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

 . للمشروع ماعيةواالجت البيئية اآلثار بشأن
 13 البقر  مزرعة  إلى زيارة

  أغسطس

2018 

 بشأن الفعل وردود الجتماعياو ئيالبي األثر يمتقي 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 ت الابمق عدة أجريت  ▪

 . المحلي المجتمع  أفراد  من ددوع أمانة عمان الكبرى ومكتبة خشافية الدبايبة في الصحي  والمركز الغباوي
سبتمبر   13

2018 

سبتمبر   30

2018 

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

 . المشروع منطقة في واالقتصادية االجتماعية الخلفية

سبتمبر   29

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

 بالمكب. 
  أكتوبر  5

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

 . المشروع منطقة في واالقتصادية عيةاالجتما الخلفية
أكتوبر   06

2018 
  المحيطة  المناطق  عن ملةاش معلومات على للحصول المحلي المجتمع  أفراد مع ديةرف  مقابالت أجريت  ▪

 بالمكب. 

 الصحة مدير ،القضاة محمد مع االجتماع
 كهرباء توليد محطة في والبيئة والسالمة

   عمان شرق

سبتمبر   06

2018 
  والمسؤولية تمعمجال مشاركة في محطة توليد كهرباء شرق عمان دور مناقشة هو االجتماع من الهدف كان ▪

  الطبيعة لحفظ الدولي لالتحاد األخيرة والمشاركة الماضية ت وا سنال في المناخر قرية في االجتماعية

 محطة توليد كهرباء شرق عمان. برنامجتم تنفيذ . للشركات االجتماعية والمسؤولية

 ، الغباوي بمكب يطةالمح المناطق في االقتصادي-االجتماعي الوضع حول المعلومات جمع هو فهدال كان ▪

  ومناقشات  ،  اً موجز اً استبيان الجلسة  تضمنت. واالجتماعي ثر البيئياأل تقييم بدراسة المتعلقة تلك وخاصة

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

تقييم   اسةدر تعزيز في للمساعدة  وأساليب طرق  راحالقت الفرصة المشاركين إعطاء تم حيث ،مفتوحة مناقشة
 اعي. لبيئي واالجتمثر ا األ

 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 ستبيانا الجلسة  تضمنت. واالجتماعي ثر البيئيتقييم األ 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 كينالمشار إعطاء تم خاللها مفتوحة مناقشة

 جتماعي. البيئي واال تقييم األثر
مبر  سبت 25 لماشيةا رعاة مع  لقاء

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

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

أكتوبر   15 ي المحل عالمجتم  ممثلي مع  لقاء

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

 .والبيئية االجتماعية

 

  .وأمانة عمان الكبرى ب مكال بشأن المخاوف  من العديد  المجلي المجتمع أثار
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 (ECO Consult K 2018حة المحليين ) ن جلسة التشاور مع أصحاب المصلختارة م: صور م4الشكل 

 

 من استشارتهاو هذه  المصلحة أصحاب  مجموعات  لقد تم إشراك. مختلفة حكومية كيانات مع أخرى مشاورات تنفيذ تم ،سبق ما إلى باإلضافة
 ، الهاتفية التتصااال ( 3)  ،لكترونياإل البريد عبر االتصاالت( 2)  ،ثنائيةلا االجتماعات( 1: ) التالية االتصال  بروتوكوالت من  أكثر أو  واحد  خالل 

 . يظهر الجدول أدناه ملخصا  لهذه التشاورات. الرسمية  الرسائل ( 4)و

 

 (ECO Consult، 2018قييم األثر البيئي واالجتماعي )التي أجريت خالل إجراء ت : قائمة المشاورات األخرى7الجدول 

 ن المشاورة الهدف م السمة  الهيئة
  على  المترتبة واآلثار العامة المخاوف وكذلك واالجتماعي البيئي األثر تقييم عملية حول المستمرة المناقشات  ▪ عام ▪ ئةالبي ارةزو

 المشروع  تطوير
 ا يتعلق بالزراعةيمف األراضي الستعمال والمستقبلي  الحالي التخطيط  ▪ استعمال األراضي ▪ راعة  وزارة الز

 ميات مناطق الرعي والمح  ▪
الكبرى  مان أمانة ع

 قة أحد ومنط

وزارة الشؤون 

 البلدية

 استعمال األراضي ▪
  المجتمع واالقتصاد ▪
▪  
 البنية التحتية والمرافق  ▪

 الشؤون وزارة حددته الذي النحو على  المشروع منطقة في يراض األ  الستعمال والمستقبلي الحالي  التخطيط  ▪

 . البلدية
 واالقتصادية االجتماعية معلوماتلا ▪
 ة نطقالم  في الحضري طيط التخ ▪
 المنطقة  في الموجودة التحتية البنية عنصر حول المعلومات  جمع ▪

 وهيدرولوجيا الموقع  ولوجيايج عن الثانوية البيانات  جمع ▪ الجيولوجيا والهيدرولوجيا ▪ سلطة المياه األردنية 
  ومحطات  العادمة المياه وشبكات المياه وشبكات  ارد بموالمتعلقة  والمرافق  التحتية البنية على الثانوية البيانات جمع  ▪ البنية التحتية والمرافق  ▪

 إلخ ، المعالجة
 المنطقة  في ارارد اآلثحول المو متاحة ثانويةبيانات  أي  جمع ▪ اآلثار والتراث الثقافي  ▪ دائرة اآلثار العامة  

الجمعية الملكية  
 لحفظ الطبيهة 

 الحرجة البيئي االهتمام بمجاالت لقيتع فيمااألراضي  الستعمال والمستقبلي  التخطيط الحالي ▪ ياستعمال األراض  ▪

دائرة اإلحصاءات  
 العامة  

 المنطقة   حول والمعلومات اإلحصاءات  ▪ المجتمع واالقتصاد ▪

 المجتمع واالقتصاد ▪ المحافظ  
 أنشطة التشاور ▪
إشراك أصحاب المصلحة في   ▪

 المستقبل

 واالقتصادية ةاالجتماعي المعلومات ▪
 لحةالمص   أصحاب محمال وتحديد الخرائط رسم ▪
 التشاور لجلسات دعوة ▪
 المنطقة  في االحتياجات بشأن مناقشة ▪
 المستقبل  في التشاور بشأن مناقشة ▪

 

ن أجل حل التظلمات والتعليقات الصادرة عن اإلجراءات التي اتخذتها أمانة عمان الكبرى مؤخرا  م 7

 لمحلي المجتمع ا

  استجابة  إضافية  خطوات  واتخذت خطة إشراك أصحاب المصلحة  وإجراءات  باتمتطل بتنفيذ رأكب  ا  التزام ا  مؤخر انة عمان الكبرى مأ أثبتت لقد
 : ذات الصلة الرئيسية اإلجراءات  أدناه القائمة تتضمن. المصلحة أصحاب  إشراك اللتزامات

  والسالمة  لصحةوا للبيئة مناسب إدارة نظام وتنفيذ إلعداد الجتماعيوا البيئي التنفيذ ومراقبة دعم مستشار مع أمانة عمان الكبرى تعمل ▪

  والسالمة  صحةوال البيئة وحماية إدارة لتعزيز مختلفة وإجراءات أدلة تتضمن التي الدولية والمتطلبات للمعايير اً وفق النفايات لمكب والمجتمع

  أصحاب  إشراك خطة قةووثي  التظلم إجراء إعداد  تم ،هذا دارةاإل نظام  من كجزءو. المحيطة المجتمعات وضمن المكب في والمجتمع

 . المصلحة 
 لتعميروا لإلنشاء األوروبي البنك حددها  التي اإلجراءات من العديد إتمام أجل من واألنشطة الخطوات من العديد الكبرى عمان أمانة اتخذت ▪

 مانة عمان الكبرىأو والتعمير ءلإلنشا األوروبي البنك بين المبرمة رضالق اتفاقية من كجزء الموقع عليها واالجتماعية البيئية العمل خطة في

 .والمجتمع والسالمة   والصحة البيئة مشكالت حل  إلى النهاية في تهدف والتي
  من  وكجزء ةوزارة البيئ  من بيئية موافقة على وحصلت  النفايات لمكب واالجتماعي البيئي ثراأل تقييم إلعداد استشارياً  أمانة عمان الكبرى كلفت ▪

 أمانة عمان الكبرى  تخطط. التربة ونوعية ،عصارةال ونوعية ،الهواء ونوعية ، الجوفية المياه لتشمل مختلفة قياس التحم تنفيذ تم الدراسة هذه

تقييم  نتائج على بناءً  خطة إشراك أصحاب المصلحة وتحديث إعداد يتم. م األثر البيئي واالجتماعيتقيي  لمتطلبات اً وفق ثانية قياس لحملة اً حالي 

 .بيئي واالجتماعياألثر ال
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  أصحاب  إشراك إجراءات في  مباشر غير أو مباشر  بشكل المعنية اإلدارات مختلف شملت  داخلية اجتماعات عدة الكبرى عمان مانةأ عقدت ▪

 .واالتفاق عليها لحةخطة إشراك أصحاب المص لتنفيذ الالزمة واإلجراءات العمل خطة لصياغة الغباوي بمكب يتعلق فيما المصلحة 
  بشأن  المصلحة وأصحاب المحلية المجتمعات مع للمشروع رئيسية اتصال كنقطة ليعمل التنسيق المجتمعيمسؤول  الكبرى عمان مانةأ عينت ▪

 (. المحلية المجتمعات أمام روعالمش ممثل أي) بالمشروع المتعلقة القضايا جميع
 لالتفاق  اً وفق. عملها ونطاق ائهاوأعض ،وتفويضها الغباوي،مكب  لموقع العامة االتصال لجنة إنشاء لمناقشة سحاب محافظ عقد اجتماع مع ▪

  منطقة  مدير: التالين ضاءاألع مع أحد منطقة من المنتخب المحلي المجتمع ممثل  يرأسها لجنة تشكيل تقرر ،المحافظ معالذي تم التوصل إليه 

لدى أمانة  ل التنسيق المجتمعيمسؤو ،والعشائر المحلي عالمجتم عن ممثلين ،البيئة ةلحماي  شرق عمان جمعية ،اللجنة الالمركزية عضو ،أحد

رئيس   يرتبالصدد، و بهذا الكبرى عمان أمانة  قبل من رسمي  قرار وقد صدر . أحد منطقة في البيئة حماية قسم  ورئيس عمان الكبرى،

 . مةللجنة االتصال العا األول االجتماع لعقد اً حالي  االتصال المجتمعي
 بالنفايات قدراتهم ومعرفتهم لزيادة المختلفة المصلحة أصحاب بمجموعات االلتقاء إلى تهدف مجتمعية توعية خطة الكبرى عمان أمانة أعدت ▪

 . والمجتمع والسالمة  حةوالص  البيئة وإدارة الصلبة
 بالقضايا يتعلق فيما PCM إلى المقدمة لتظلماتا لحل وسائل لمناقشة المجتمع ممثلي مع اجتماعات عدة توأدار انة عمان الكبرىأم ترأست ▪

 .واالتفاق عليها  الغباوي المرتبطة بمكب فاو والمخ
  حالة  حول المصلحة  أصحاب  تمجموعا لمختلف  تحديثات تقديم رىأمانة عمان الكب على ويجب إفصاح  وجلسات اجتماعات لعقد  التخطيط يتم ▪

 . الموقع في تمعوالمج  والسالمة والصحة  البيئة وإدارة الغباوي مكب
 

 صحاب المصلحة في المستقبل استراتيجية، خطة ومسؤوليات إشراك أ 8

(  ة عمان الكبرى أمان ) المطور بواسطة  تنفيذها تمي  أن يجب والتي التشاور مع أصحاب المصلحة وإشراكهم في المستقبل، خطط القسم  هذا يحدد
 . المشروع فترة حياة  طوال

 

 م خالل المراحل المختلفةإشراك أصحاب المصلحة والتشاور معه 8.1

 من مجموعة  بأداء صلة ذات المصلحة أصحاب تكون عملية إشراك قد ، الغباوي مكب في لها  المخطط ورات التط وحجم طبيعة على بناء  
وإدارة   ،البيئية واإلدارة  ،والسالمة الصحة  ذلك  في بما ، الحالية النظم  في  دمجها بغيوين  ،الكبرى عمان أمانة  داخل  ئفوالوظا اإلدارات 

  االعتبارات و ،الخارجية االتصاالتو ،المكب  أو  الموقع التفتيش والتدقيق في عمليات و ، جستيةاللو الخدمات إدارة و ،المشتريات والمقاولين
 . المشروع  رمخاط  وإدارة  ،األمنية

 المشاريع أو)ل لمختلف المكونات والتشغي  ،والبناء ،القرار وصنع ،التخطيط اإلشراك التي تتم خالل مرحلة أنشطة ألهم عرض يلي فيماو
 . الغباوي مكب  في  ا المخطط له( الفرعية

 . التشغيل أو/و بالبناء للتأثر عرضة  األكثر المصلحة  أصحاب  قائمة  مراجعة  ▪

 . دوري بشكل المصلحة أصحاب  مات معلو وتحديث  مراجعة  ▪

 . جداول األعمال   في  والتغييرات التشغيل  وأنشطة والتشييد القرار  وصنع  بالتخطيط  المحليين المصلحة  أصحاب  طار إخ ▪

 .المرحلتين بالتوازيتنفيذ  وكذلك  مرحلة التشغيل،  إلى  البناءحلة مر من  االنتقال إدارة ▪

 . بسرعة األرض لىعليعملوا  المجتمعي االتصال موظفي جلب  ▪

 . المصلحة أصحاب  صوراتت  لتقييم طرق  في  النظر ▪

 . التظلمات حل في   السريعة االستجابة أوقات  تحقيق ▪

 . واالجتماعية  البيئية اإلدارة  مجبرا في  المحرز التقدم حول   المصلحة أصحاب إلى تقرير تقديم ▪

 . اجة الح حسب وتقديم التقارير لهم    المصلحة أصحاب  مع والتشاور االفصاح  مواصلة  ▪

 . المصلحة  أصحاب  مع الفعالة المشاركة على  القدرة يهم لد خدمة مقدمي/  مقاولين اختيار ▪

 . الخدمات   مقدمي /   المقاولين من المصلحة أصحاب اتعالق على المخاطر  إدارة ▪

 . مة والسال  والصحة البيئة إدارة  ونظام  العمليات إدارة  أنظمة  في  المستمرة  المصلحة  أصحاب التزامات دمج تأكد منال ▪

 . منتظم أساس  على لها  ستجابةواال  للطوارئ التأهب  اإلعالم بخطط ▪

 . كبرىعمان ال الخاصة بأمانة التظلم  آلية  على الحفاظ  ▪

 . فاظ عليه والح  ثالث طرف  أو تشاركي مراقبة  برنامج إنشاء ▪

 . مستقلة مراقبة هيئة إنشاء جب مراعاةي  ، وجدت  إن ،للجدل المثيرة للمشاريع بالنسبة ▪

 : ، كما يليأدنى كحد  الرئيسية األنشطة من بعدد االضطالع   سيتم ،األهداف هذه تحقيق  أجل  من

  وآليات  بهم الخاصة  االتصال  تفاصيل تقديم مع مسؤول التنسيق المجتمعيك المجتمع وفريق إشرا بوجود  المصلحة أصحاب  إخبار ▪
 . بهم االتصال
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 . كافية تسليم فترة  أو المجتمعي  االتصال موظفي استمرارية  ضمان ▪

 . والتشغيل اءالبن  ألنشطة الموازي والتنفيذ التشغيل مرحلة  إلى  االنتقال حول  المصلحة  صحاب أ توقعات إلدارة  عمليات اإلشراك  صميمت  ▪

 . المشروع  ضرورات  مع وتكييفها ،المصلحة أصحاب  مخاطر  تحليلو المصلحة أصحاب لسجل المنتظم التحديث ▪

 . لألنشطة الزمني والجدول ،والتشغيل ،والبناء  ،القرارات واتخاذ  ،لتخطيطابعمليات  وإبالغهم بانتظام المصلحة  أصحاب  إشراك ▪

 . المعلومات وتوزيع المنتظمة  عمليات اإلشراك  متابعة ▪

 . والرد عليها التظلمات وتتبع تلقي ▪

 المحرز  والتقدم  المصلحة أصحاب  إشراك  أنشطة  تنفيذ ةمراقب  ▪

 . التظلمات  على والرد عمليات اإلشراك  توثيق مواصلة  ▪

 

 خطة إشراك أصحاب المصلحة األدوار والمسؤوليات ذات الصلة بتنفيذ  8.2

  مرضي ال والتسليم تثالاالم وضمان خطة إشراك أصحاب المصلحة أنشطة تنفيذ عن رئيسيال مسؤولال طرفالك أمانة عمان الكبرى  ستعمل
 . الخدمة ومقدمي ( المقاولين)  المقاول قبل  من للخدمات 

  خالل  من إجراؤها وسيتم ،مطلوبة( الخدمة مقدمي) الخدمة ومقدمي( قاولينالم) بالمقاول المتعلقة المجتمعية العالقات  أنشطة تكون ،الحاجة عند
 . (الخدمة  مقدمي)  مة الخد دميومق(  المقاولين)  والمقاول أمانة عمان الكبرى بين ونالتعا

 

 مسؤوليات أمانة عمان الكبرى  8.2.1

، كونه  مباشرة سؤول التنسيق المجتمعيم عليه ويشرفالذي يديره  ومية والمجتمعيةك الح العالقات فريق الكبرى عمان أمانة تنشئ ▪
   .خطة إشراك أصحاب المصلحة  تنفيذ سيقود

  في  الكافية  المعلومات  بتوفير مسؤول التنسيق المجتمعي بقيادةبرى ة عمان الكومية والمجتمعية لدى أمان كالح العالقات  فريق  سيقوم ▪
 في  األخرى  اإلدارات  من المقدمة  كاف  بشكل  الموحدة  لومات والمع  المجتمعية  العالقات برامج  حول   المصلحة  ألصحاب  المناسب  الوقت 

 .الخدمات (مقدمي مقدم )( / المقاولين)  المقاول و  أمانة عمان الكبرى

  أصحاب  تعليقات على  بالحصول  المجتمعي مسؤول التنسيق  بقيادةومية والمجتمعية لدى أمانة عمان الكبرى كالح قات العال فريق  سيقوم ▪
 . ، كما سيقوم بتنظيم وتوثيق تلك التعليقاتوالطلبات بالشواغل  يتعلق افيم المشروع  في  المصلحة 

  إلى  المصلحة أصحاب من عليها الحصول  تم التي التعليقات بنقلالكبرى ومية والمجتمعية لدى أمانة عمان ك الح العالقات فريق  سيقوم ▪
  في  المعلومات  هذه  معالجة يمكن بحيث ( المقاولين) المقاولإلى و االقتضاء  حسب  الصلة  ذات  واإلدارات أمانة عمان الكبرى إدارة
 . وتصميمه  المشروع في  القرار  صنع عملية

 . االقتضاء حسب الصلة  ذات  اإلدارات  إلى ان الكبرى المشورة لدى أمانة عم ومية والمجتمعيةكالح العالقات فريق  سيقدم ▪

 . واالجتماعية البيئية اإلدارة  ظام ن  فيالحكومية والمجتمعية   العالقات أن تدرج  أمانة عمان الكبرى  على  يجب ▪

  يتعلق  فيما( ) دمات الخ مقدمي)  ةالخدم  مقدم( / المقاولين) المقاول وإرشادات سياسات واعتماد بمراجعة الكبرى عمان أمانة ستقوم ▪
 (. الكبرى  عمان أمانة تطلبه  الذي النحو على  المطبقة الشروط من وغيرها ،البيئية والسالمة  والصحة  ،بالبيئة

  ي ف تشارك أن المحتمل من التي المعنية األطراف /  لفرق ا /  دوائر  / أمانة عمان الكبرى خارج الصلة ذات بالجهات  قائمة أدناه الجدول يعرض
 . التنفيذ ووتيرة والمواضيع والغرض   النشاط في  والمشاركون  الرئيسي الطرف  ذلك  في  بما خطة إشراك أصحاب المصلحة تنفيذ

 

، ECO Consultك أصحاب المصلحة ) عمان الكبرى التي يحتمل أن تشارك في تنفيذ خطة إشرا: الكيانات/اإلدارات/الفرق/األطراف المعنية ذات الصلة خارج أمانة 8الجدول 

2019) 
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  والدوائر . خطة إشراك أصحاب المصلحة تنفيذ في مباشر غير أو مباشر بشكل تشارك  قد التي والفرق الدوائر نم العديد أمانة عمان الكبرى  لدى
  الحكومية  القات الع" فريق  يضم أن  يجبو. مباشرة  والمنطقة  البيئة لشؤون المدينة مدير  نائب رة داإل تخضع التي  تلك هي الرئيسية المعنية

  التعاون  أجل من  الصلة  ذات  المختلفة الدوائر هذه  عن ممثلين مسؤول التنسيق المجتمعي بقيادة عمان الكبرى  أمانة  ة إدار شكلته  الذي " والمجتمعية
 عملها نطاق  إلى  افة باإلض أدناه الجدول  في في أمانة عمان الكبرى  الصلة  ذات  الدوائر تحديد  يتم. خطة إشراك أصحاب المصلحة  تنفيذ أجل  من

التابع ألمانة   "الحكومية والمجتمعية العالقات فريق "  من  ا  جزء الفرق /  اإلدارات هذه  ممثلو يكون أن  المحتمل من. التنفيذ ومتطلبات  ومسؤولياتها
 . عمان الكبرى

 

، ECO Consultطة إشراك أصحاب المصلحة )ي تنفيذ خأمانة عمان الكبرى التي يحتمل أن تشارك ف : الكيانات/اإلدارات/الفرق/األطراف المعنية ذات الصلة داخل9الجدول 

2019) 

 المتطلبات المسؤوليات  النطاق الجهة

مسؤول التنسيق  

 المجتمعي
 أمانة لداخ المختلفة اإلدارات وإشراك قيادة ▪

 تنفيذ من والتأكد التنسيق/للمتابعة الكبرى عمان

 أصحاب المصلحة خطة إشراك   إجراءات
  ات المجتمع مع للمشروع رئيسية اتصال جهة ▪

 القضايا جميع بشأن المصلحة وأصحاب المحلية

 بالمشروع  المتعلقة
والحفاظ عليها  المجتمع أفراد مع العالقات بناء ▪

  فراد المجتمع أ بهدف تكوين فهم أفضل بمخاوف

  وتصوراتهم
 لشؤون المدينة مدير نائب إلى رفع التقارير ▪

 الكبرى  عمان أمانة في والبيئة المناطق

  باللغة  المشروع  وماتعن معل صاحاإلف ضمان ▪

الرئيسيين في الوقت   المصلحة ألصحاب العربية

 المناسب 
  ذات  ومشاورة مستنيرة بمشاركة االضطالع ▪

 تضررينالم  المصلحة أصحاب  مع اتجاهين
 مخاوف معالجة لضمان للتظلم آلية وتنفيذ إعداد ▪

 المتضررين  المصلحة أصحاب وقضايا
لمصلحة، إلشراك أصحاب ا  خطة وتنفيذ وضع ▪

  المجتمع المحلي وتكاملها، احتياجات تقييمطة خو

 للشركات  االجتماعية المسؤولية وبرنامج
 التظلمات   لجميع بسجل  االحتفاظ ▪
الخطط واإلجراءات   تنفيذ ومتابعة وتحديث إعداد ▪

  التدريب، وبرامج وخطط للمشروع، المحددة

 عمالة وال  التوظيف وخطة
ربع  و وشهرية،  شهرية، نصف تقارير إعداد ▪

 أعاله المذكورة  توثيق البنود تشمل وسنوية سنوية،
بلجنة  المتعلقة  والتوصيات األنشطة متابعة ▪

 الغباوي  مكب لموقع العامة االتصال
للجنة  الشهري  االجتماع إشعار تعميم من التأكد ▪

  االجتماع أعمال جدول إلى جانب  االتصال العامة 

 فريق العمل  ▪
الخدمات   ▪

 اللوجستية 
التعاون مع   ▪

  الدوائر

 األخرى 

 التكرار الغرض والمواضيع األطراف المعنية  

 المشاركون المسؤول

 أصحاب المصلحة

 عوجميوو  الفعاليووات فووي المحوورز والتقوودم الجديوودة التطووورات متابعة ▪ مجلس المدينة ياالمحافظ واإلدارة العل

 أمانة عمان الكبرى أنشطة
شهريا /حسبببببببب 

 الحاجة

 المناطق لشؤون المدينة مدير نائب
 والبيئة

الكبرى  نأمانة عما ودوائرموظفو 
  والمكب

 أخرى هامة قضايا أي أو المكب في  العمل في  المحرز  التقدم متابعة ▪

 والسالمة الصحة أو األمن ذلك في بما المشروع، بمنطقة مرتبطة
 أسبوعيا  

  مباشر غير وأ مباشر بشكل يتأثرون بالمشروع قد الذين المصلحة ابأصح

مسبببؤول أمانبببة عمبببان الكببببرى، 
، لجنة االتصببال التنسيق المجتمعي

  العامة، مكتب منطقة أحد

مجموعات أصحاب المصلحة مببن 
المنظمببات غيببر المجتمع المحلي، 

المنظمببات المجتمعيببة، الحكوميببة، 
 القطاع األكاديمي

 تهم التي المشروع أنشطة مستجدات بشكل منتظم حولآخر ال توفير ▪

 عليهم تؤثر أن يمكن والتي المصلحة ابحأص 
فووي  التطووورات بشووأن المجتمعووات المحليووة استشووارة الحرص على ▪

 الغباوي موقع
 وعمالة المحلية، البطالة مثل ،قضاياه ومتابعة المجتمع المحلي دمج ▪

 بالجنس المتعلقة والقضايا المخدرات، استعمال وإساءة األطفال،

  شهريا  

 (المصلحة أصحاب/  الثانوية المهتمة األطراف) لها واالمتثال المشاريع تنفيذ ضمان في لعون بدور تنظيميطيض الذين المصلحة أصحاب

أمانبببة عمبببان الكببببرى، مسبببؤول 
  تمعي، المدير الفنيالمج التنسيق

 مراقبة البيئة ▪  وزارة البيئة
إضووافية لتقيوويم  متطلبووات وأي الصوولة ذات التراخيص أو التصاريح ▪

 تطووورات أي أو حووول مكووب الغبوواوي جتموواعيالاألثوور البيئووي وا

 أخرى مستقبلية
 المكب حول القانونية غير الممارسات لوقف التنسيق ▪

 حسب الحاجة

 المائية الموارد التي تطال مخاطرال ▪ سلطة المياه األردنية 
 الجوفية المياه جودة مراقبة ▪
 المكب محيط الموجودة في اآلبار عن حديثة معلومات ▪

 االردنية ءاالكهرب شركة

 والمعادن الطاقة تنظيم لجنة

 توصيل وتوليد الطاقة الكهربائية ▪

 للطوارئ االستجابة خطة ومناقشة مراجعة ▪ الدفاع المدني

 والقمامووة الموورور، وحركووة النفايووات، ونقل النفايات، أنواع مناقشة ▪ األخرى البلديات 

 الريح تنقلها يالت
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 ( االجتماع بيومي عمل على األقل قبل)
لجنة االتصال العامة   ت اجتماعا ضرمحا إرسال ▪

  اللجنة أعضاء إلى جميع اإللكتروني البريد عبر

 أسبوعين غضون في
  ومبادرات  بأنشطة للقيام البيئة مديرية مع التنسيق ▪

 يةالتوع

  ت الدراسا دائرة

 البيئية والتوعية
مستوى  علرف  المحلي عالمجتم االنخراط مع ▪

 النفايات إدارة  نحو السلوك وتغيير العام الوعي

 الصلبة 

 أحد  لمنطقة توعية خطة وضع ▪
  يتعلق  فيما مسؤول التنسيق المجتمعي مع  التنسيق ▪

 الخطة ذبتنفي
 والحمالت  العمل  وورش  المحاضرات إجراء ▪

التعاون مع   ▪

  الدوائر

 األخرى 

حدة قنوات االتصال  و

ووسائل التواصل  

 جتماعياال 

 االجتماعي التواصل منصات على  فاإلشرا ▪

 ألمانة عمان الكبرى  المختلفة

  آخر مستجدات مثل معلومات عن اإلفصاح ▪

 التواصل االجتماعي منصات على المشروع

 فة المختل
 التواصل وسائل على الواردة الشكاوى إرسال ▪

 صلة ال ذات اإلدارات إلى  االجتماعي
  لتعزيز اعياالجتم التواصل وسائل حمالت تنظيم ▪

 عمان أمانة تنفذها التي والمبادرات نشطةاأل

 الكبرى 

التعاون مع   ▪

  الدوائر

 األخرى 

 المرافق دائرة

 االجتماعية والبرامج
المحلية   مجتمعات لل االجتماعية التنمية إدارة ▪

 واإلشراف عليها

 أحد لمنطقة اجتماعية خطة وضع ▪
  العمرية  الفئات  تستهدف دريبيةت برامج تنظيم ▪

 د أح  منطقة  في فةالمختل
 العمل حول إعادة التدوير وورش  محاضرات عقد ▪

التعاون مع   ▪

  الدوائر

 األخرى 

 في  من المجتمع المحلي  المرأة مشاركة تشجيع ▪ الشبكة النسائية

 القرار  وصنع تالمبادرا 
 تستهدف النساء تدريبية ندوات تنظيم ▪
  وإدارة التدوير ةإعاد حول توعية جلسات  عقد ▪

 الصلبة النفايات

لتعاون مع  ا ▪

  ئرالدوا

 األخرى 

 

  المحلية  المجتمعات  مع  للمشروع رئيسية  اتصال  كنقطة  أمانة عمان الكبرى عن نيابة  للعمل  للمشروع  مسؤول التنسيق المجتمعي تعيين تم
 مسؤول التنسيق المجتمعي  يتولى (. المحلية لمجتمعات ا أمام  المشروع  ممثلأي ) بالمشروع  المتعلقة القضايا جميع بشأن المصلحة  صحاب وأ
 الممثلين إلى باإلضافة  المباشرين وغير المباشرين المعنيين والموظفين الدواءر جميع مع بالتنسيق خطة إشراك أصحاب المصبحة تنفيذسؤولية م

  اإلدارات  مختلف نم صلة  ذات وثائق والنتائج الحديثةالتقارير وال يطلب أن  عليه يجب  الحكومية المجتمعية. العالقات فريق  وأعضاء نالمعيني
مؤسسة   ، أمانة عمان الكبرى إدارة ) الصلة  ذات  لألطراف  عليها ومناسبة  متفق  صيغة  في  منتظم بشكل  توفيره يتم واحد  تقرير  في  وأن يدمجها 
 مع  ا  اخلي د ،المصلحة وأصحاب  المجتمعات مع ل التواص يقود أن مسؤول التنسيق المجتمعيعلى  يجب(. إلخ ، المصلحة أصحاب ،وليةالتمويل الد

  أن  المتوقع من. المترابطة  األنشطة  لتنفيذ الكبرى عمان أمانة  في والمجتمعية الحكومية العالقات فريق  إلى باإلضافة الصلة  ذات والفرق الدوائر
  أن  المتوقع منو. شروع الم مدة  طوال ب المصلحة هذهخطة إشراك أصحا  بتنفيذ المتعلقة  التخاذ اإلجراءات  نفسه  ول التنسيق المجتمعيمسؤ يفّرغ 

خطة إشراك أصحاب   بإجراءات  للقيام له  الالزمة  المناسبين والكافين، وبالخدمات اللوجستية  الدعم  بموظفي  أمانة عمان الكبرى  إدارة  ودهتز
 .المجتمع

 مسؤوليات والتوصيف الوظيفي:  ال

مسؤول   يعمل. أفضل  بشكل وتصوراته المجتمع مخاوف لفهم يهاعل والحفاظ المجتمع أفراد عم العالقات ببناء مسؤول التنسيق المجتمعي يقوم
  على  يجب . لمصلحة ا وأصحاب  المجتمع وأفراد  المشروع  مشغلي  بين ،ضرورية اتصال قناة وبالتالي ،رئيسية وصل  كحلقة التنسيق المجتمعي

 . الكبرى عمان أمانة  في  والبيئة المناطق  لشئون دينةالم مدير نائب  إلى أن يقدم تقاريره مسؤول التنسيق المجتمعي

  وتحديث  لتطوير آخرين إلى باإلضافة العالقات الحكومية والمجتمعية لدى أمانة عمان الكبرى  فريق  قيادة على مسؤول التنسيق المجتمعي سيعمل
 : التالية  االلتزامات/   اإلنجازات/  بالنواتج يتعلق فيما التقدم  على واإلشراف وتنفيذ

 .الرئيسيين المصلحة ألصحاب  العربية ة باللغ المشروع  معلومات نع المناسب  الوقت  في   الكشف ▪

 .المتضررين المصلحة  أصحاب  مع اتجاهين ذات ومشاورة مستنيرة مشاركة ▪

 .المتضررين المصلحة أصحاب اوقضاي   شواغل معالجة  لضمان التظلم  آلية ▪

 . االجتماعي العمل خطة ▪

 . مصلحةخطة إشراك أصحاب ال تنفيذ ▪

 . للشركات  االجتماعية المسؤولية  برنامج وكذلك ت وتكامل المجتمعاالحتياجا تقييم خطة ▪

 . بالمشروع خاص تدريبي وبرنامج  خطة ▪

 . للمشروع محددة وإجراءات خطط  تنفيذ ▪

 . بالمشروع الخاصة والتوظيف  العمل  خطة  تنفيذ ▪

 . المصلحة  حاب وأص المعنية للمجتمعات  الصلة  ذات والمعلومات العمل  خطط  عن  الكشف ▪

 .أعاله المذكورة  ذات الصلة بالبنود الوثائق ذلك في  بما وسنوية  نويةوربع س وشهرية  شهرية  نصف  تقارير إعداد ▪

 . الغباوي  اصة بمكبالخ المكب  لموقع  العامة  االتصال  بلجنة المتعلقة  والتوصيات  األنشطة متابعة ▪
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  اإلدارات  من ممثلين يضم  الذي  حكومية والمجتمعيةالعالقات ال  فريق مع شتراك بااللدى أمانة عمان الكبرى  مسؤول التنسيق المجتمعيسيعمل 
الصحة   مديرية  ، انالحيو ورعاية  األمراض ناقالت  مكافحة  دائرة  ،االجتماعية والبرامج  المرافق  دائرة  ،البيئية التوعية  دائرة  مثل ) المختلفة 

  بما  المصلحة  صحابأ  إشراك وبرنامج المصلحة خطة إشراك أصحاب  إجراءات ذتنفي  في  االقتضاء  حسب  وآخرين على التعاون( إلخالمجتمعية، 
  منظمة للجنة  اجتماعات عقد وكذلك بالمشروع  الصلة ذات الرئيسية القضايا ستعكس التي المعلومات  ونشر عامة مشاورات إجراء ذلك في

 .المعينين المصلحة   أصحاب ممثلي مع االتصال العامة

 

 ات  اولين(، مقدم )مقدمي( الخدممسؤوليات المقاول )المق  8.2.2

 سيتم. خطة إشراك أصحاب المصلحة  من  الصلة ذات األحكام  تنفيذ المشروع  في  محددة  أنشطة بتنفيذ المكلفين المقاولين  عجمي  ُيشترط كذلك على 
 .المقاولين مع الموقعة  والعقود  المناقصة  وثائق ي ف التظلم  آلية  متطلبات إدراج

  وتلك  الوثيقة هذه  ذلك  في  بما ، الكبرى عمان  أمانة  سياسات  جميع اتباع( خدمة ال  مقدمي) الخدمة  مقدم( / نالمقاولي ) المقاول  على  يجب  ▪
 . األمانة ووثقتها بها  تعهدت التي  وااللتزامات المصلحة أصحاب  إشراك  بأنشطة  المتعلقة

  النظير  ن بمثابةإشراك المجتمع المحلي ليكو شخص أو فريق مسؤول عن )مقدمو الخدمة( الخدمة  مقدم/  ( المقاولون) المقاول ن كما يعيّ  ▪
 . أمانة عمان الكبرى مع والتنسيق خطة إشراك أصحاب المصلحة بتنفيذ علقيت  فيما

  أمانة عمان الكبرى  العالقات الحكومية والمجتمعية لدى ريقف إلى  المعلومات  )مقدمو الخدمة(  الخدمة مقدم /  ( المقاولون) المقاول يقدم  ▪
  تنطوي  التي تلك  وخاصة ،التأثير ومجاالت  ان الكبرى أمانة عم في  المصلحة  حاب أص  تشمل  التي واألنشطة  اءات باإلجر يتعلق  فيما
 . المجتمعية العالقات  وقضايا  اعيةاالجتم بالحوادث  يتعلق فيما  باإلبالغ ا  أيض الفريق  سيقوم.  محتملة وبيئية  اجتماعية آثار على

العالقات   فريق  مع التنسيق ةبمسؤولي  )مقدمو الخدمة(  الخدمة  مقدم/  (المقاولون) المقاول يضطلع الشخص أو الفريق المسؤول عن  ▪
 أمانة عمان الكبرى.  الحكومية والمجتمعية لدى

  في  للمشاركة ً  ومتفرغا ا  جاهز)مقدمو الخدمة(  الخدمة  مقدم /  ( المقاولون)  المقاول الشخص أو الفريق المسؤول عن  يكون أن  يجب ▪
  جميع ا  أيض الفريق  سيحضر. ذلك نة عمان الكبرى أما طلبت  إذا  ، اإلفصاحة أنشطو العامة االستشاريةرى أمانة عمان الكب  أنشطة 

 واستثنائي وأسبوعي  يومي  اس أس على لدى أمانة عمان الكبرى  والمجتمعية الحكومية  لعالقات فريق ا  يطلبها التي التنسيق  اجتماعات
 . مطلوب  هو كما

  الحكومية  العالقات  فريق  إلى تقريرا  )مقدمو الخدمة(  الخدمة  م مقد/  ( المقاولون) المقاول الشخص أو الفريق المسؤول عن يقدم  ▪
  العالقات يا وقضا االجتماعية بالحوادث  يتعلق  فيما واستثنائي وأسبوعي  يومي  أساس  علىلدى أمانة عمان الكبرى  والمجتمعية
 .المجتمعية

 

 برنامج إشراك أصحاب المصلحة المخطط له 8.3

 لمحة عامة   8.3.1

.  المحيطة المجتمعات على كبيرة اجتماعية تأثيرات حدوث  ُيتوقع ال وبالتالي ،مباشرة يالغباو  لمكب المجاورة طقةالمن  داخل  مجتمعات توجد  ال
  بسبب ة محدود المحيطة المجتمعات على الغباوي لمكب المباشرة واالجتماعية البيئية اراآلث  فإن ،تقييم األثر البيئي واالجتماعي وقائع على بناء  

إلى كون   اآلثار هذهوتعود . النفايات بمكب المرتبطة المحتملة واالجتماعية البيئية المخاطر 1.3.7 يصف القسم. ها وبين المكبمسافة االرتداد بين 

  طريق  تستخدم ،يالغباو  مكب إلى والرصيفة الزرقاء محافظتي من وكذلك، التحويليةمحطة الشعائر  من النفايات تنقل التي النفايات نقل شاحنات
  النفايات  من( والرصيفة  الزرقاء  محافظتي من رئيسي  بشكل ) الشاحنات  تتخلص. تماعية وتجارية مختلفة بأنشطة اج يمر الذي  الرئيسي اويالغب 
  رئيسي بشكل ذلك ويرجع ،من حيث البيئة والصحة والسالمة والمجتمع مختلفة ر وإزعاجات آثا مما يسبب السرعة وتتجاوز الطريق جانبي على
 . المنطقة في بشكل موسمي ترعى التي والماعز  األغنام تستهلكها والتي الرياح تنقلها التي البالستيكية  ياساألك إلى

  والخدمات  ،الحضري التخطيط  تشمل التي  البلدية  الخدمات إلى باإلضافة  أمانة عمان الكبرى  الذي خصصته  للتفويض ا  نظر ،ذلك على عالوة
بمكب   فقط  مرتبطة ليست أمانة عمان الكبرى بشأن معاتالمجت  تعليقات فإن ،إلخ والتصاريح، ،األراضي ستعمالا وتخصيص  ،االجتماعية
  أحد   منطقة  في  أمانة عمان الكبرى  قبل  من  اوالمرخص له  بها المسموح التطورات نوع عن  كذلك راض   غير المجتمع ولكن ،ذاتها حد  في الغباوي 
  االجتماعية  الفوائد من ا  جد القليل مع مة والمجتمعالبيئة والصحة والسال على سلبية ثارذات آ التطورات هذه معظم أن إلى يشير مما ،العامة

أن   دون  عمان شرق منطقة في" الملوثة" شطةاألن  بإجراء جميع تسمح الحكومة أن مختلفة مناسبات  فيالمحلي  المجتمع كررفقد . واالقتصادية 
 جميع إنشاء يتم بينما بعمان الغنية المناطق  في  تؤسس ة والمستدام اإليجابية التطورات  جميع أن التي تعتقد تللمجتمعا  مباشرة  فائدة أي  تكون لها
والصحة   تتعلق بالبيئة التزامات وهناك كبرىأمانة عمان ال في الثقة في عام نقص هناك ،ذلك باإلضافة. منطقتهم في" الملوثة" التطورات

  ألصحاب  إزعاج مصدر، األمر الذي أصبح يشكل عاتالمجتم وهذه الكبرى عمان أمانة بين ةمحدود اتصال ئلوسا  توجدكما . والسالمة والمجتمع
 أن  إلى المصلحة  أصحاب  أشار و ،حدودةم مجتمعية مبادرات  أو  اجتماعية تنمية خطط  هناك أن إلى  أشاروا  كما. استشارتهم تمت  الذين  المصلحة 
  وأشاروا  باإلحباط شعورهم عن المجتمعفراد أ ر عبّ  ،عام بشكل و. المشاريع هذه  حول الذين يقطنون  المجتمع ألفراد  للغاية  محدودة  العمل  فرص 
  .التغيير أجل  من المنطقة في  أمانة عمان الكبرى تطوره  مستدام أخضر   مشروع  رؤية في  يرغبون أنهم إلى

 جتمعالم وإشراك  ،االجتماعية للمسؤولية  طط خ لديها ليس  نه أ كما  ،المحلي المجتمع لتوظيف أفراد  محددة  خطط  أي  الكبرى  عمان أمانة  لدى  يسل
 . والتدريب  القدرات لبناء برامج وتوفير ،المحلي

  ، المصلحة وأصحاب  المحلية  المجتمعات إلشراك  ة مختلف وتدابير ا  خطط الكبرى عمان أمانة  تتبنى أن المهم  من ،االعتبار في  سبق  ما كل  أخذ  مع
 . ك األطراف مع تل متبادلينال والتعاون الثقة  تسترد وبذلك
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  الحكومة وأمانة عمان الكبرى خطط  من الرئيسي الغرض فإن  ،المنطقة فيالمحلي  المجتمع مجموعات من قدمةالم الشكاوى من الرغم على
  للدخل  دةجدي  مصادر وتوفير المنطقة في  الضغوط تخفيف في تساعد أن شأنها من جديدة وراتوتط استثمارات جلب هو المنطقة في للتطورات

  أن  يجب، واألهداف هذه  تحقيق لضمان مختلفين شركاء  مع  بالتعاون مشتركة ا  جهودعمان الكبرى  أمانة  تبذل أن  يجب. لمجتمعاتظيف في اوالتو
 . األطراف جميع بين جديدة  ثقة  خطوط بناء في  المساعدة أجل  من فافةوش حقيقية والمجتمع  الفوائد المتعلقة بالتوظيف تكون

 النهج األساليب و 8.3.2

أمانة   على يجب ،خطة إشراك أصحاب المصلحة هذه من كجزءو ،قييم األثر البيئي واالجتماعيت  نتائج جميعإلى و أعاله ورد  ما إلى ا  استناد
 . أدناه  الموضحة المصلحة ابأصح إشراك طرق من العديد تنفيذعمان الكبرى أن تعمل على 
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 (ECO Consult ،2019ك أصحاب المصلحة المخطط له )مانة عمان الكبرى من أجل برنامج إشراالتي ستنفذها أ: األساليب 5الشكل 
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 (ECO Consult ،2019باوي ) : استراتيجية وخطة إشراك أصحاب المصلحة المتعلقة بمكب الغ10الجدول 

 طار الزمني اإل  أساليب وأدوات االتصال األهداف  صاحب المصلحة
  حاب المصلحة أص
 موقع  على واإلنجليزية العربية باللغتين خطة إشراك أصحاب المصلحة عن االفصاح يتم ▪ عنها فصاحواال خطة إشراك أصحاب المصلحة حديث كبرى وموظفيها إدارة أمانة عمان ال ▪

 اإللكتروني مانة عمان الكبرىأ
كبرى وفي مكتب  ئيسي ألمانة عمان الإيداع نسخ عن الخطة في الموقع، وفي المكتب الر ▪

  منطقة أحد

 / حين االقتضاء  أشهر 6كل 

 موقع  على واإلنجليزية العربية باللغتين عن خطة إشراك أصحاب المصلحة االفصاح يتم ▪ عن الملخص غير التقني للمشروع  االفصاح

 الكبرى اإللكتروني عمان أمانة
رى وفي مكتب  لرئيسي ألمانة عمان الكبإيداع نسخ عن الخطة في الموقع، وفي المكتب ا  ▪

 منطقة أحد

 واحدة مرة 

إيداع نسخ عن الخطة في الموقع، وفي المكتب الرئيسي ألمانة عمان الكبرى وفي مكتب   ▪ عنها  والكشف التظلم  بسيطة إلجراء وثيقة إعداد

 أحدمنطقة 
مرة واحدة ويتم التحديث حين 

 االقتضاء
  األداء  مثل) عيةواالجتما البيئية لقضاياا  ذلك  في بما المشروع  على تحديث

 ( ذلك إلى وما ،المجتمع  تكامل وخطة ،التظلم ةآلي نفيذوت ،البيئي
 اجتماعات فردية/داخلية )إذا لزم األمر ذلك(  ▪
 تقديم التقرير البيئي السنوي ▪

 سنويا  

 مباشر  غير أو مباشر  بشكل يتأثرون بالمشروع قد الذين المصلحة  أصحاب ▪
حلية القريبة )منطقة  المجتمعات الم ▪

 د(أح
 رعاة المواشي  ▪
  عمان  شرقكهرباء  توليد محطة ▪

   IPP1 المستقلة
 الكهربائية للطاقة آسيا عّمان شركة ▪

IPP3   
   IPP4 ليفانت كهرباء توليد محطة ▪
   لألبقار عليان مزرعة ▪
الطاقة الشمسية  مشروع توليد  ▪

 ميغاواط 17.6الكهروضوئية بطاقة 
 أعالف الدواجن  مصنع ▪
طي  ان االستراتيجية الحتيامحطة عم ▪

 المشتقات البترولية
 الجيش  معسكر ▪
 النفايات تدوير فرز منشأة ▪
 الطبية النفايات محرقة ▪
 جمارك عمان مركز ▪
 الغباوي  مكب موظفو ▪

 موقع  على نجليزيةواإل العربية باللغتين خطة إشراك أصحاب المصلحة عن االفصاح يتم ▪ . التظلم ليةآ  ذلك في بما المصلحة  أصحاب إشراك خطة عن االفصاح

  اإللكتروني ن الكبرىأمانة عما
 أحد   منطقة مكتب في و الموقع في واإلنجليزية العربية قية باللغتينور نسخةفير تو ▪

مرة واحدة ويتم التحديث حين 
 االقتضاء

  والتي  المصلحة  أصحاب  تهم التي المشروع  أنشطة عن منتظمة تحديثات توفير

  لحاالت  بةاالستجا الخاصة بخطط علوماتالم تضمين. عليهم تؤثر أن يمكن

 . تحديثاتفي ال الطوارئ

  التطورات  آخر  على  إلطالعهم ومسؤولي االتصال االتصال لجنة مع  شهرية اجتماعات قدتع ▪

  المحلية  والبلدية المحلية المنطقة تب مك مع بالتنسيق االجتماعات ستعقد . الخاصة بالمشروع

  السن  كبار وممثلي ،البلدي المجلس  في المنتخبين األعضاء لتشمل المحلي  المجتمع لممثلي

 عن والعاطلين  والشباب ،النسائية والمجموعات ،المجتمعية  والمنظمات ،بليةالق لجماعاتا من

 . لمحليةا  الحكومية والمؤسسات ، والشركات المحلية والمؤسسات  ،العمل
 سيتم. واالجتماعية ئيةالبي والقضايا المشروع تشمل آخر مستجدات العربية باللغة نشرة إعداد ▪

  ، المحلية المنطقة  مكتب التي تشمل الرئيسية حليالم  لمجتمعا منصات على النشرة عن شفالك 

 .إلخ ،المجتمعية  الشباب ومؤسسات ،النسائية  المجتمعية  والمنظمات ،المحلية والبلدية

 هريا  ش

 (صلحةالم أصحاب/  الثانوية تمةالمه األطراف) لها المتثالوا المشاريع تنفيذ ضمان في تنظيمي بدور يضطلعون الذين المصلحة أصحاب

 رة الطاقة والصروة المعدنية وزا ▪
 وزارة الزراعة ▪
 وزارة الشؤون البلدية ▪
 وزارة السياحة واآلثار  ▪
 وزارة النقل  ▪
 وزارة الصحة   ▪
لري/سلطة المياه  وزارة المياه وا ▪

 األردنية 
 وزارة العمل   ▪

 موقع  على واإلنجليزية عربيةال  باللغتين خطة إشراك أصحاب المصلحة عن االفصاح يتم ▪ . التظلم  آلية ذلك في بما  المصلحة  أصحاب  إشراك خطة عن الكشف

  اإللكتروني أمانة عمان الكبرى
  في  نجليزيةواإل ةالعربي ة عن خطة إشراك أصحاب المصلحة باللغتينورقي توفير نسخة ▪

 الرئيسي ألمانة عمان الكبرى    في المكتبو الموقع

مرة واحدة ويتم التحديث حين 
 االقتضاء

  والتي  المصلحة  أصحاب  تهم لتيا المشروع  أنشطة عن منتظمة تحديثات توفير

  لحاالت  االستجابة خططالخاصة ب المعلومات تضمين. عليهم تؤثر أن يمكن

 . في التحديثات الطوارئ

ذات   واالجتماعية البيئية والقضايا المشروع تجداتآخر مس مع العربية باللغة نشرة عدادإ ▪

   الصلة
 شهريا  

 اجتماعات فردية/داخلية   ▪ .البيئة  وزارة الترخيص مع اتومتطلبتقييم األثر البيئي واالجتماعي  مراجعة
 خطابات رسمية ▪

 حين االقتضاءسنويا  و
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 شركة الكهرباء الوطنية  ▪
باء األردنية المساهمة  شركة الكهر ▪

 المحدودة
  طاقة والمعادنقطاع الهيئة تنظيم  ▪
 وزارة البيئة ▪

  وزارة  مع الرصد وخطة للمشروع لبيئيا  الرصد برنامج ومناقشة مراجعة

 الجوفية والمياه ،والرائحة ،والغبار ،الهواء نوعية ذلك في بما) البيئة

 . (العصارة، إلخو

 اجتماعات فردية/داخلية   ▪
 خطابات رسمية ▪

 سنويا  وحين االقتضاء

  وزارة  مع بالمشروع الجوفية لمياها جودة مراقبة برنامج ومناقشة مراجعة

 المياه األردنية.  سلطة/والري المياه
 دية/داخلية  اجتماعات فر ▪
 خطابات رسمية  ▪

 سنويا  وحين االقتضاء

  اآلبار  عنت التنسيق مع سلطة المياه األردنية والحصول على أحدث المعلوما

 . المكب من القريبة
 اجتماعات فردية/داخلية   ▪
 خطابات رسمية ▪

 وحين االقتضاء سنويا  

إلشراف  ا ذلك  في بما ،المهنية السالمةو صحةال خطة تنفيذ ومناقشة مراجعة

 .الطبي على العمال ومنشآت الرعاية
 اجتماعات فردية/داخلية   ▪
 خطابات رسمية ▪

 سنويا  وحين االقتضاء

 اجتماعات فردية/داخلية   ▪ .اً سنوي وتحديثها  للطوارئ االستجابة خطة  ومناقشةمراجعة 
 ابات رسميةخط ▪

 سنويا  وحين االقتضاء

  لتوليد  طلب  وتقديم ،لمحدودةالكهرباء األردنية المساهمة ا شركة مع  التنسيق

هيئة تنظيم قطاع  من توليد رخصة على وللحصول بالشبكة والربط الكهرباء
 . دنالطاقة والمعا

 اجتماعات فردية/داخلية   ▪
 خطابات رسمية ▪

 مرة واحدة 

 تنفيذه في دةلمساعوا المشروع ترخيص على التأثير على  القدرة ديهملأصحاب المصلحة الذين 
 لحفظ الطبيعة   الجمعية الملكية ▪
 جمعية شرق عمان لحماية البيئة ▪

 ع موق على واإلنجليزية العربية باللغتين خطة إشراك أصحاب المصلحة عن االفصاح يتم ▪ . التظلم آلية ذلك في بما المصلحة  أصحاب إشراك خطة عن االفصاح

 اإللكتروني أمانة عمان الكبرى
حديث حين تمرة واحدة ويتم ال

 االقتضاء
  والتي  المصلحة  أصحاب  تهم التي المشروع  أنشطة عن منتظمة تحديثات توفير

  لحاالت  االستجابة الخاصة بخطط المعلومات تضمين. عليهم تؤثر أن يمكن

 . في التحديثات الطوارئ

  ذات  واالجتماعية البيئية والقضايا المشروع مستجداتآخر  مع العربية باللغة نشرة إعداد ▪

 الصلة 
 شهريا  

 



إشراك أصحاب المصلحة خطة -كب النفايات البلدية الصلبة في الغباوي  

24 

   والمعلوماتالكشف عن الوثائق   8.3.3

البيئة   وقضايا  المشروع  في  لمحرز ا التقدم بشكل مستمر على آخر المستجدات حول  المشروع  في  المصلحة  أصحاب  أنه يتم إطالع  من للتأكد
  ل خال  من المحلية والمجتمعات سيينالرئي  المصلحة وأصحاب الجمهور متناول  في المعلومات ستكون ،الصلة ذات والصحة والسالمة والمجتمع

(  متوفرة كانت إذا  يزية اإلنجل باللغة وكذلك ) العربية  باللغة للجمهور متاحة الوثائق المفصح عنها حزمة  ستكون. الصلة ذات  الوثائق نشر
  سيتم  ،المرحلة هذه  في. برىالك نعما أمانة قبل  من عليها الموافق المختلفة تصالاال قنوات   خالل  من الصلة  ذات المصلحة أصحاب لمجموعات
 : المصلحة أصحاب مع الفعال  للتواصل التالية الوثائق  عن االفصاح 

 . الملخص غير التقني ▪

 . المصلحة أصحاب إشراك خطة ▪

 . ونشرة التظلم  نموذج ▪

 . ية المرتبطة به الرئيس والمخاطر  المشروع ألنشطة  ا  ملخص والنشرة  يشمل الكتيب ▪

 

 : وتشمل ،أدناه الشكل  في  موضح وه كما المعلومات  عن الكشف  خاللها من يمكن مختلفة  اتصال  قنوات هناك

 <http://www.ammancity.gov.jo>الموقع اإللكتروني ألمانة عمان الكبرى:  ▪

 .إلخ ، عمان الكبرى أمانة هاتف  تطبيق ،أمانة عمان الكبرى على فيسبوك وتويتر صفحة : االجتماعية ط الوسائ  ▪

 برى في عمان:  الكالمكتب الرئيسي ألمانة عمان  ▪

 العين رأس  ،مطر عمر  شارع ،الكبرى عمان أمانة

 11118  عمان ،132  صندوق: ب  ص

 0096264636111:  هاتف

 0096264649420:  فاكس 

 أحد:  مكتب منطقة  ▪

 خشافية الشمال / حي الدبايبة، بالقرب من المركز الصحي 

 0096264020410هاتف:  

 0096264023480فاكس:  

 اجتماعات منتظمة   ▪

 حف المحلية، وسائل اإلعالم، إلخ. م توزيع المعلومات الخاصة في الصسيت كما  ▪



إشراك أصحاب المصلحة خطة -كب النفايات البلدية الصلبة في الغباوي  

25 

 

 (ECO Consult ،2019عمان الكبرى في الكشف عن المعلومات )المتبع من قبل أمانة  : األدوات والمنهج6الشكل 

 

 ورات والمشااالجتماعات  8.3.4

  بشكل  ذلك  يتم. المصلحة  أصحاب مجموعات مختلف  مع ومشاورات اجتماعات لعقد ختلفة م ب وأسالي  أدوات  الكبرى  عمان أمانة تستخدم سوف 
 :التالية  األساليب/القنوات خالل   من أساسي

 ة في المشروع:  اجتماعات أصحاب المصلح ▪

  ومجلس  المحافظ  بين شهرية اجتماعات ستعقد. في الفاعاليات المحرز دموالتق الجديدة التطورات عن مساهميها الكبرى عمان أمانة تبلغ
  اطق المن  لشئون  المدينة مدير نائب مع أسبوعية اجتماعات ا  أيض الكبرى عمان أمانة تعقد. الكبرى عمان أمانة أنشطة  عجمي  بشأن المدينة
  ذلك  في  بما ،المشروع بمنطقة مرتبطة أخرى مهمة قضايا أي أو المكب  في العمل في المحرز التقدم بشأن  الكبرى عمان أمانة  في والبيئة
 . والسالمة  الصحة أو األمن

 الجتماعات الحكومية:  ا ▪

  المؤسسات  مع بالتشاور والمجتمعية يةالحكوم العالقات فريق مع بالتعاون لدى أمانة عمان الكبرى مسؤول التنسيق المجتمعي سيقوم
تخص   يلتقييم األثر البيئي واالجتماع تلبا متط وأي  الصلة  ذات  التراخيص أو  التصاريح جميع أنبش ،وزارة البيئة ذلك  في  بما  ،الحكومية

  خطابات  عبرلتصاريح المانحة ل الحكومية والمؤسسات  بالهيئات التشاور أساليب ستكون. أخرى مستقبلية تطورات  أي  أو  الغباوي  مكب
 . االقتضاء حسب  االجتماعات دستعق ،الصلة ذات   الوزارة طلب  على بناء   ذلك  وبعد ،رسمية

 مع المحلي:  مجتاجتماعات الجمهور/ال ▪

.  الغباوي  في مكب  تطوراتال بشأن المجتمعات استشارة لضمان أحد منطقة مكتب في شهر كل عامة  اجتماعات كبرىال عمان أمانة ستعقد
 . والمجتمعية الحكومية  العالقات فريق مع بالتعاون األمر  هذا وتنسيق  إدارة مسؤول التنسيق المجتمعييتولى 

 ستهداف المجموعات الضعيفة(: ا مجموعات التركيز وورش العمل )  ▪

  للسكان  ت والتدريبا التركيز ومجموعات العمل  ورش  يسهل  أحد  منطقة  في  مركز الكبرى عمان أمانة في  االجتماعية اإلدارة  في  يوجد
  مية والحك العالقات  وفريق  مسؤول التنسيق المجتمعي مع سيق بالتن االجتماعية  اإلدارة  ستقوم . واألطفال النساء  وخاصة  ،المحليين

.  بالجنس  المتعلقة  والقضايا المخدرات  وإدمان  األطفال وعمالة  المحلية  البطالة  مثل ،الصلة ذات  لمجتمعيةا القضايا جميع  بشأن  والمجتمعية
  ذهه بين التعاون فإن ،وبالتالي. والالجئون  السن وكبار األميون ذلك في  بما ،الضعيفة للفئات المجتمع تنمية برامج ا  أيض القسم هذا ريوف

 .المجتمع قضايا تحسين على  المشروع سيفيد غباوي بمكب يتعلق فيما مسؤول التنسيق المجتمعي وفريق  اإلدارة
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 جلسات التوعية:   ▪

.  وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها النفايات فصل  خالل  من  البيئة حماية  حول  العام  الوعي مستوى  رفع عن ا  أيض ولة مسؤ البيئة مديرية
  والفعاليات  باألنشطة  للقيام القسم هذا مع بالتنسيق والمجتمعية الحكومية العالقات فريق مع بالتعاون هذا نسيق المجتمعيمسؤول الت  سيقوم

  إدارة  ممارسات  من  وغيرها ر التدوي  إعادة  تعزيز أجل  من  المحلي البيئي الوعي زيادة  إلى  الرامية لمبادرات وا المدرسية  والمسابقات 
مسؤول االتصال   فريق مع بالتنسيق ذلك وسيتم ،ما زمني لجدول ا  وفق ذللتنفي  عمل خطة بإعداد البيئية وعيةت ال دائرة تقوم. النفايات

 . الكبرى  عمان أمانة  أعدتها مؤقتة أولية  توعية خطة   أدناه الجدول يقدم. بينالمناس والنشر التوثيق لضمان المجتمعب

 (ECO Consult ،2019) أحد منطقة في تنفيذها ليتم الكبرى عمان أمانة أعدتها التي المؤقتة ليةواأل  التوعية خطة: 11لجدول ا

 خطة التوعية

 المسؤولية
المجموعةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستهدفة
 # راءاإلج

 يةاالجتماع والبرامج المرافق دائرة + والتوعية البيئية الدراسات دائرة

 أحد منطقة+ 

 والمجتمووووع الموووودارس

 طقةالمحيط بمن المحلي

 محطوووووووةو المكوووووووب

 التحويلية الشعائر

فوي  المختلفوة العمريوة الفئات يستهدف تدريبي برنامج

 والقويسمة أحد منطقة

1 

+  مسووؤول التنسوويق المجتمعووي+  ةوالتوعيوو  البيئيووة الدراسووات دائوورة

 أحد منطقة+ المدارس 

 2 (الورق فرز) النفايات فرز برامج يف المشاركة المدارس طالب

 دائرة+  المجتمعيمسؤول التنسيق +  والتوعية البيئية تالدراسا دائرة

 أحد منطقة+  االجتماعية والبرامج المرافق

  + المحلي المجتمع

 الموووووودارس طووووووالب

 والجامعات

 3 عمل حول إعادة التدوير وورش محاضرات دعق

 االجتماعية والبرامج المرافق دائرة + والتوعية البيئية الدراسات دائرة

 منطقة أحد+  المكب ادارة+  النقل دائرة+ 

  + المحلي المجتمع

 الموووووودارس طووووووالب

 والجامعات

 4 الغباوي ومكب التحويلية الشعائر محطة موقع زيارة

 دائوورة + النفايووات معالجوة دائوورة+  والتوعيووة بيئيوةال الدراسووات دائورة

 أحد منطقة+  يةاالجتماع والبرامج المرافق

 األفكوووار لتقوووديم توعيوووة توجلسوووا اجتماعوووات عقووود   يالمحل المجتمع

 والمقترحات

5 

+  مسووؤول التنسوويق المجتمعووي+  والتوعيووة البيئيووة الدراسووات دائوورة

 أحد منطقة

 المشوواريع فووي والموودارس محلوويال المجتمووع إشووراك المجموعات كل

 فيووذلتن مووا لتكووون بمثابووة عينووة منطقووة اختيووار. البيئيووة

 الوووورق، ) النفايوووات فووورز مشووواريع مثووول المبوووادرات

 (ترونيةاإللك والنفايات والمعادن،  بالستيك، وال

6 

 االجتماعية والبرامج المرافق دائرة + والتوعية البيئية الدراسات دائرة

 أحد منطقة+ 

 البيئيوووة المسوووابقات فوووي المووودارس طوووالب إشوووراك رسالمدا طالب

 فووي إشووراكهم خووالل موون المنافسووة علووى وتشووجيعهم

 تقوام التوي توالمسوابقا الورقيوة النفايات عمليات جمع

 الوطني المستوى على

7 

مكووب  إدارة+  الزراعووة دائوورة+  والتوعيووة البيئيووة الدراسووات دائوورة

 أحد منطقة+  الغباوي

+  الموووودارس طووووالب

 لمناطقا لجان

 اسووتخدام إعووادة مووع المتاحووة المسوواحة موون االسووتفادة

 لزراعيةا واألفكار النفايات

8  

البوورامج التلفزيونيووة  وبووث اللوحووات اإلعالنيووة وضووع مةالخد متلقو أحد منطقة+  هوية عمان زمرك+  والتوعية البيئية الدراسات دائرة

 أحوود منطقووة فووي اإللكترونيووة الشاشووات علووى البيئيووة

 مةوالقويس

9 

 والقويسمة أحد منطقة
ت أمانوة عموان ربع سنوية حوول إنجوازا كتيبات إعداد المجموعات كل

 المنطقة تخدم التي الكبرى

10 

 11   الصحة وزارة مع بالتنسيق مفتوح طبي يوم تنظيم المحلي المجتمع   والقويسمة حدأ منطقة

 

  تهدد  التي والمخاطر ،(وزارة البيئة)  البيئي بالرصد يتعلق  فيما المثال سبيل على ،القانونية والمرافق  السلطات  مع ثنائية مناقشات  جراءإ ▪
باء األردنية المساهمة المحدودة، هيئة تنظيم قطاع  شركة الكهر) وتوليدها الكهربائية قةالطا وتوليد  ،(سلطة المياه األردنية ) المياه  موارد

 (. الطاقة والمعادن

 

 اوي لجنة االتصال العامة لموقع مكب الغب 8.3.5

  وخطط  أنشطة على المحلي المجتمع وإطالع التحديثات رلتوفي  واستخدامها ،في الغباوي( PLC)  المكب لموقع عامة اتصال  لجنة إنشاء

  التراكمية  اآلثار ذلك في  بما ،مكب الغباوي في ( EHSS) والمجتمع والسالمة والصحة  البيئة اياقض ومعالجة  ،مكب الغباوي في  المشروع 

 . التظلم  آليةو ،القريبة  األخرى لياتبالعم المرتبطة

  اللجنة ههذ تشكيل  على  االتفاق  وتم( سحاب  طقةمن ) اللواء المحلي مكتب مع  لجنة االتصال العامة هذه وتكوين إعداد  الكبرى  عمان أمانة  ناقشت 
 عمانشرق  جمعية  ،نة الالمركزيةاللج عضو  ،أحد منطقة  مدير: التالين األعضاء مع أحد منطقة  من المنتخب  المحلي المجتمع ممثل برئاسة
  يئة الب  حماية قسم  رئيسو ،ة عمان الكبرىلدى أمان  مسؤول التنسيق المجتمعي ،والعشائر المحلي  المجتمع عن ممثلين ، 4(EASEP) البيئة لحماية

 
  الذين نطقة الم في الرئيسيين المصلحة  أصحاب من واحدة وهي ، أحد  منطقة ذلك في بما مانع شرق منطقة في مختلفة واجتماعية بيئية بحمالت جمعية شرق لحماية البيئة تقوم  4

 تمثيل تمو ، المحلي المجتمع تجاه التزاماتهم على الضوء  وتسليط والسالمة والمجتمعالبيئة والصحة  داءبأ يتعلق  فيما حدأ  منطقة في  التطورات  على وتعليقات ردود فعل يقدمون
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  األول  االجتماع  لعقد  ا  الي ح رئيس االتصال المجتمعي يرتب. الصدد  بهذا الكبرى  عمان أمانة  قبل  من رسمي قرار  صدر وقد . أحد  منطقة  في
 . للجنة االتصال العامة

  مكب  موقع  بتشغيل  لقيتع فيما وتبادلها ومراجعتها بشأنها والتشاور  المعلومات لنشر محورية كنقطة  في الغباوي لجنة االتصال العامة تعمل
 موقع بتشغيل المتعلقة  الحالية الموافقات  على عديالتالت  أو  الجديدة  والموافقات  ،الشكاوى وحل ،والصيانة ،البيئي الرصد  ذلك  في  بما ،الغباوي
 : طاق عمل لجنة االتصال العامة فيما يلي عرض لن .  المكب

 

 

  اللجنة ومراقبة وتسيير إلدارة  بإعداد شروط مرجعية لجنة االتصال العامة عضاءأ مع الكبرى عمان أمانة تقوم  ،5 شكلال في مبين هو كما

 . امة لجنة االتصال الع أعضاء  جميع قبل  من الشروط المرجعية  وتوقيع اعتماد يجب. لة والمساء السليم التنفيذ لضمان

  على  االجتماع إشعار  تعميم مسؤول التنسيق المجتمعي فريق  وسيضمن ، شهري ساس أ على  تجتمع لجنة االتصال العامة لمكب الغباوي 
 يعمم. اجتماع  كل  تاريخمن ( 2)  األقل  على  عمل  يومي  قبل للجنة ا أعضاء إلى  تقديمه ليتم ، االجتماعات أعمال  جدول  ذلك في  بما ،أعضائه

 ، االجتماع تاريخ من وعينأسب  غضون في اللجنة  أعضاء على ترونياإللك البريد عبر محاضر االجتماعات  مسودات  المجتمعي مسؤول التنسيق 
  تنعكس  أن يجب  كما ،سحاب منطقة ومكتب  أحد  منطقة  مكتب  داخل  المعلومات لوحات  على  نشرها يتمو ،تصحيحات  ألي  وتخضع المحاضر 

 من عذر دون متتالية جلسات ثالث عن  يتغيب ،اللجنة في  عضو  إقالة أي  يجوز . المكب بخصوص اعنه الكشف  رية التي يتمهالنشرة الش في
 . للجنةا

 .مجتمعال احتياجات  وتكامل  تقييم لخطة عمل إطار وتوفير   مناقشة لجنة االتصال العامة لمكب الغباوي على  يجب

 

   تقييم االحتياجات وخطة تكامل المجتمع

  دعم إلى  الخطة تهدف . المحلي المجتمع أفراد مع عمللل اإلمكان قدر( CIP) المجتمع تكامل خطة وتنفذ لكبرىأمانة عمان ا تتبنى بأن يوصى

 برنامج خالل  من المحلي المجتمع مع قوية  واقتصادية اجتماعية عالقة بناء بأهمية االعترافو ،وغاياته أهدافه ذكر  مع المحلي االقتصاد
 . التطوير تنفيذ قبل  حتى  تشاركي تخطيط 

  البلدية  وممثلي المحافظة  ممثلي لتشمل معنيينال المحليين المصلحة أصحاب مع شاركةمال وأنشطة المشاورات إلى  المجتمع تكامل خطة  تستند
 تنفيذ ت طريقةالمشاورا  هذه  طوالالكبرى  عمان أمانة كما ستناقش . تضاءاالق حسب وغيرهم لجنة االتصال العامة وأعضاء  المجتمع وممثلي
 . المصلحة  أصحاب  مع امل المجتمعخطة تك

 . اإلمكان درق  أدناه الموضحة  الرئيسية المتطلبات  الخطة  تتضمن أن  يجب

  المحلي  المجتمع مع مستمر  ل وبشك المناسب  الوقت  في  المعلومات  ونشر  التواصل  ضمان  إلى  اإلجراء  يهدف : المشروع تحديثات  إجراء  ▪
  للفوائد  وإدراكهم  مهمفه تحسين( 2)احتمال تهميش المجتمع،  تخفيف( 1: ) هو  ذلك من الهدف . المناسبة المحلية  المنصات خالل  من

  االجتماعية  يةبالتنم المتعلقة المطورين التزامات  وتحديد  المشروع  من  الواردة  بالفرص  المتعلقة  التوقعات إدارة ( 3) و ،نميةبالت  المرتبطة 

 . بوضوح 

  وغير  المهرة لالعما لتشمل  المحلية المجتمعات تستهدف التي العمل صفر عدد اإلجراء  يحدد أن يجب: المحلية التوظيف إجراءات  ▪
  وشفافة  عادلة اختيار عملية وكذلك العمل  فرص عن اإلعالن كيفية حول تفاصيل اإلجراء يتضمن أن يجب  ،ذلك إلى  باإلضافة. المهرة
 . اإلناث  ذلك في بما ،للجميع متساوية ا  فرص ر ويوف

 
  مناقشة على القدرة ولديه المجتمع  من موثوق ممثل وهو ،( 4 القسم  في خصالمل) بحق أمانة عمان الكبرى وعمليات مكب الغباوي التظلمات  تقديم في جتمعالم أعضاء مختلف

 . مة والمجتمعبيئة والصحة والسالال جوانب
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  ، الالمث  سبيل على ،بحيث تشمل المحلية تالمجتمعا تستهدف التي الشراء فرص اإلجراء يحدد أن ب يج : المحلية  المشتريات إجراءات  ▪
  حول  تفاصيل اإلجراء ضمنيت  أن يجب  ،ذلك إلى باإلضافة . ذلك إلى وما  ،المحلية والخدمات واللوازم ،المحليين الباطن من المقاولين

 . للجميع متساوية  ا  فرص  وتوفر وشفافة   دلةعا اختيار عملية وكذلك  الشراء فرص  عن اإلعالن كيفية

  ذات  التنمية  مشاريع يحدد  الذي  االجتماعية المسؤولية  برنامج تنفيذ في  النظر  الكبرى  مانع أمانة  على  يجب : االجتماعية سؤولية الم برنامج ▪
 . إلخ ،فيذللتن  الزمني والجدول المخصصة  والميزانية المحلية  المجتمعات منها تستفيد أن يمكن التي األولوية 

 

 إجراء التظلم  9

  مكب  في  المخاطر  إدارة  جوانب من هام وجانب  المصلحة  أصحاب  ركةلمشا حيوي  مكون  هي  التظلمات إدارة  نأ الكبرى  عمان أمانة  تدرك
 تحديدها يتم لم  إذا تتصاعد أن ويمكن( الحقيقة والمتصورة) المصلحة أصحاب مخاوف  زايدت  على  مؤشرا   التظلمات تكون أن يمكن. الغباوي
  تشير  وسوف . اآلخرين المصلحة  وأصحاب والمجتمعات  المشاريع بين اإليجابية  العالقات  تطويرم يدع لها  واالستجابة  التظلمات  فتحديد. وحلها
 . فات متصاعدةنزاعات وخال  أو  ،متكررة قضايا  أي إلى التظلمات  مراقبة

على   المتأثرة عاتموالمجت  المصلحة  أصحاب من وشكاوى  مخاوف ألي تستجيب أنها من للتأكد التظلم  آلية  تطبيق الكبرى  عمان أمانة على يجب
  أو اتهمتعليق يقدمون الذين واألفراد الغباوي نفايات بمكب المرتبطة والشكاوى التعليقات قبول أمانة عمان الكبرى على يجب  وجه الخصوص.

  ل ب س على للحصول  السعي  ا  أيض الشكوى أصحاب  يستطيع ،اتاألوق جميع في و. أسمائهم سرية  على الحفاظ  طلب في  الحق  لهم  التظلمات 
 . األردنية واألنظمة ينللقوان  ا  وفق  القانونية االنتصاف

  في  المحددة  المواعيد  في  صحيح  بشكل  معالجتها من  أكدوالت  التظلمات معالجة  تتم من خاللها التي  الطريقة  مراقبة أمانة عمان الكبرى  على  يجب
 . األفراد صوصية خ وحماية   ،التظلم آلية تنفيذ عن امظبانت  الجمهور  بإبالغ ا  أيض الكبرى عمان أمانة  تقوم. أدناه المعروضة  اآللية

 

 إجراء التظلم الخاص بإشراك أصحاب المصلحة 9.1

جابته ألي مخواوف وشوكاوى تصودر بشوكل خواص مون أصوحاب المصولحة والمجتمعوات لتضومن اسوت  الوتظلمستنفذ أمانة عمان الكبورى إجوراء 

 .ينالمتضرر

 

 إجراء التظلم

 :التي تشمل لاالتصا قنوات خالل من التظلمات يعجم تلقي سيتم ، األول المقام في 1 .1
 0096264636111خط أمانة عمان الكبرى للشكاوى المباشرة:  .أ

 shakawi.dwn@ammancity.gov.jo: ن الكبرىى والتابع ألمانة عمااإللكتروني المخصص للشكاو البريد عنوان .ب

 الكبرى على صفحتي فيسبوك وتويتر أمانة عمان  الخاصة االجتماعي اصلتوال منصات .ج

 ( FM 105.9) عمان هوا راديو .د

 GAMAPPبأمانة عمان الكبرى:  الخاص الذكي هاتفال تطبيق -

 .دأح منطقة من مسؤول التنسيق المجتمعي لدعم المجتمعي االتصال ومنسقة المجتمعي االتصال وموظفو أحد ةمنطق ممثلو .ه

 4020410 6 00962أحد:  منطقة -

 8686111 79 00962 -ة أبو رمان أسام: سيق المجتمعيول التنمسؤ -

 00962796595909أمل الجبور أحد:  منطقة من مسؤول التنسيق المجتمعي االتصال المجتمعي لدعم نسقةم -

 الغباويالبلدية الصلبة في  النفايات مكبمدخل  بوابة/  مكتب .و

 0096279053696المهندس عبدللا ذنيبات 

 أو/و شكاوى أي لتقديم( بخدمتكم) الجديدة لمشتركةا الحكومية المنصة استخدام على المصلحة وأصحاب المجتمع أفراد ة عمان الكبرىأمان تشجع .ز

 .المختلفة والشكاوى واالقتراحات األسئلة حول ومتابعتها الحكومية الجهات مختلف مع للتواصل محايدة ةتفاعلي بوابة أنها إلى بالنظر ، احاتتراق

 

  كشف كشف ي س. أعاله درجةلموا المحددة المواقع في( 2 الملحق) التظلم وكشوف( 1 الملحق) التظلم عن اإلفصاح كشف عن الكشف سيتم .2

 . أدناه 3  للخطوة اً وفق التظلم تقديم ومكان كيفية المحلية معات التظلم للمجت 
 
  بواسطة  لتظلماتا سجل ورقة على( إلخ ،الهاتف، اإللكتروني البريد، التظلم نموذج خالل من مهاتقدي  تم سواء ) التظلمات جميع تسجيل سيتم .3

 (. 3  الملحق) مسؤول التنسيق المجتمعي
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  جهة  اً أيض التظلم آلية تتضمن ،وبالتالي  ؛اآلخر الجنس من شخص مع  التظلم مناقشة عند االرتياح بعدم النساء بعض تشعر أن المحتمل من .4

  االسم  تقديم يجب) أحد مقاطعة من االتصال نع هذه المرأة المسؤولة اختيار يتم. مسؤول التنسيق المجتمعي تدعم نسائية عيةمجتم اتصال

 (. التظلم  كشوفو التظلمات عن اإلفصاح كشف في  تصالاال وتفاصيل
 

 إذا. تقديمها تاريخ من عمل أيام 7 غضون في وى الشك مقدم يحددها التي المفضلة االتصال لطريقة اً وفق الرسمي باإلقرار التظلم إجراء يبدأ .5

 . ةالخطو هذه خالل  الشكوى مقدم من وضيحلت ا  طلب فسيتم المعلومات،هناك حاجة لمزيد من  كانت ذاإ أو اً جيد التظلم فهم يتم لم
 

 ، ال أم اً صحيح التظلم كان إذا مما والتحقق ،للتظلم الجذري السبب بتحليل مسؤول التنسيق المجتمعي سيقوم ،المعنيين الموظفين مع بالتنسيق .6

 (. طبيق للت  قابلة  كانت اإلجراءات إذا)  زهاجاإلن  الزمني الجدول وتحديد المشكلة مع للتعامل فيذهاتن  سيتم التي المطلوبة اإلجراءات وتحديد
 

  لحل  المنفذة اإلجراءات  ،تقديمه ريختا ،التظلم طبيعة يتضمن والذي( 4 الملحق انظر) نموذج تسوية التظلم  مسؤول التنسيق المجتمعي سيعد .7

نموذج تسوية  تقديم سيتم. إلنجازه الزمني دولالج مدار على التظلم لحل تنفيذها يتعين التي مقترحةال اإلجراءات أو ،التنفيذ وتاريخ التظلم

 .التظلم استالم من اً يوم( 20) عشرين غضون في التظلم
 

.  المحددة لة المفض االتصال لطريقة اً وفقالشكوى بالحل الذي تم التوصل إليه بخصوص التظلم بإبالغ مقدم  التنسيق المجتمعيمسؤول سيقوم  .8

 . الشكوى ومقدم مسؤول التنسيق المجتمعي قبل من التظلم  حل نظام التوقيع على يجب
 

 هذه  أن من للتأكد مراقبة والمتابعةبال مسؤول التنسيق المجتمعي سيقوم ؛ نموذج تسوية التظلم في تنفيذها المقترح اإلجراءات تحديد حالة في .9

 .نموذج تسوية التظلم في المقترح لزمنيا للجدول اً وفق تنفيذها تم قد اإلجراءات
 

  سيوضح  بحيث  الشكوى ومقدم مسؤول التنسيق المجتمعي قِبل  من توقيعه ليتم ( 5 الملحق ) التظلم  إغالق نموذج  عدادإ سيتم ،لمالتظ حل  عند .10

 .التظلم لحل نفيذهت  تم الذي الحل بالتفصيل
 

  والمحافظة  مالتظل إغالق ونموذج نموذج تسوية التظلمو التظلم سجل وكشف التظلم نماذج تحديث مسؤول التنسيق المجتمعي سيضمن .11

 .األوقات  جميع في الموقع في عليهما
 

 . لةالمشك أو القضية يثير الذي  الطرف معاقبة ودون تكلفة وبدون الفور على التظلم آلية تنفيذ سيتم .12
 

 .اً مناسب  ذلك كان إذا ،القضائية الوسائل إلى الوصول إعاقة  إلى التظلم آلية استخدام يؤدي ال .13
 

 .المجتمع أفراد قبل نم مجهولة وىشكا بتقديم التظلم آلية تسمح .14
 

  بشكل  معالجتها من والتأكد( ولينالمقا)  والمقاول موظفيها قبل من التظلمات مع التعامل بها يتم التي الطريقة اً أيض الكبرى عمان أمانة ستراقب

 بسجل  مانة عمان الكبرىلدى أ جتمعيمسؤول التنسيق الميحتفظ . بهم الخاص وقع اإللكترونيالم على المحددة النهائية المواعيد في صحيح

 ((. المقاولون) المقاول وعالجها تلقاها التي تلك ذلك في بما) التظلمات  يعلجم التظلمات

 المجتمع  إلشراك أنشطتها سياق  في م التظل بعملية المتأثرة المجتمعات وت بلغ وموضوعية  مستقلة  طعن آلية وجود  برى الك عمان أمانة ستضمن

 . األفراد يةخصوص تحمي والتي ،الغباوي مكب ال فياالتص لجنة طريق عن وتحديداً 

 

 : ال الخاصة بأمانة عمان الكبرىاالتص لقنوات التالية الرئيسية الخطوات التظلم عملية ستتبع ،سبق  ما إلى باإلضافة

 

 االجتماعي:  التواصل وسائل  آلية التظلم عبر

 )مدينة عمان(. الكبرى عمان بأمانة الخاصة سبوكفي صفحة و/أو الصور كرسالة إلى التظلم يرسل المشتكي ▪

، الذين يحيلون الكبرى عمان أمانة إدارات مختلف عن ممثلين إلى واتساب مجموعة على تطبيق عبر الرسالة بإرسال االجتماعي التواصل فريق يقوم ▪
 المعني المسؤول. الرسالة/الشكوى بدورهم إلى الشخص 

 .الشكوى حول التفاصيل من مزيد على للحصول الشكوى بمقدم االتصال يتم ▪

 .ساعة 48-24 ونغض في الشكوى صاحب إلى يرسل الرد أو الالزم الوقت وحسب أعاله الموضحة التظلم إلجراءات اً وفق ىالشكو حل يتم ▪

 .الشكاوى سجل في ل ويحفظويتم التوصل إلى حل لها، يعبأ نموذج الح الشكوى تغلقبعد أن  ▪

 عمان:   آلية التظلم عبر راديو هوا

 إلى  لالستماع مساءً  4:00 الساعة إلى 2:00 الساعة من( والثالثاء السبت يومي) األسبوع في مرتين الجمهور مع عّمان محافظ قييلت  ▪

 . مباشرة الهواء على عليها والرد  مظالمهم / هموي شكا
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 . شكواه على رد لتلقي الهواء على المعني بالمدير  مباشرةً  الشكوى صاحب يتم ربط قد ▪

 .ساعة 48-24 غضون في الشكوى صاحب إلى يرسل الرد أو الالزم الوقت وحسب هأعال الموضحة التظلم إلجراءات اً وفق الشكوى حل يتم ▪

 .الشكاوى سجل في تم التوصل إلى حل لها، يعبأ نموذج الحل ويحفظوي الشكوى تغلقبعد أن  ▪

 

 " بخدمتكم "  بالحكومة الخاصة   اإللكترونية البوابة   عبر آلية التظلم

 (https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU) : 

 .(شخصيا  أو  اإلنترنت شبكة  عبر) ات المستخدمة للخدمة القنو عبر الشكوى المشتكي  يقدم ▪

 .بالتظلم الصلة ذات بالوثائق الديوان يزود المشتكي ▪

  .ومراجعته عليه باالطالع قوموت الطلب التظلمات إدارة تتلقى ▪

  .الشكوى على القانوني الرد عدادإ يتم ▪

 الموافقة على الطلب:  ▪

يعتمد الجدول الزمني . حلال أو للرد طلبا   المعنية الحكومية الدائرة/الجهة إلى رسمي خطاب يرسل لطلب، ا مقدم على الموافقة تمت حال فيالموافقة:  -

  الشكوى.على أهمية، وخطورة وطبيعة 

 .التظلم في حال كان التظلم غير صحيح طلب برفضالرفض: يتم إعالم مقدم ال -

 .ساعة 48-24 غضون في الشكوى صاحب إلى يرسل الرد أو الالزم قتالو وحسب أعاله الموضحة التظلم إلجراءات اً وفق الشكوى حل يتم ▪

 .الشكاوى جلس في فظويتم التوصل إلى حل لها، يعبأ نموذج الحل ويح لشكوىا تغلقبعد أن  ▪

 

 : ع اإللكتروني ألمانة عمان الكبرى عبر الموقآلية التظلم 

 . الكبرى عمان ألمانة اإللكتروني الموقع عبر التظلم يقّدم ▪

  .الشكوى وحل المناسب اإلجراء اتخاذ أجل من الصلة ذي الجهة إلى لتظلما يرفع ▪

 .على طبيعة أو أهمية الشكوى بناء الكبرى عمان ألمانة اإللكتروني لموقعا على محددة زمنية مدة خالل عليها الرد أو الشكوى لح يتم ▪

 .ساعة 48-24 غضون في الشكوى صاحب إلى يرسل الرد أو الالزم الوقت وحسب أعاله الموضحة التظلم إلجراءات اً وفق الشكوى حل يتم ▪

  .المتخذة بالخطوات المشتكي إخبار ▪

 .ىالشكاو سجل في عبأ نموذج الحل ويحفظلها، يويتم التوصل إلى حل  الشكوى تغلقبعد أن  ▪

https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU
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  ملخص إجراء التظلم الخاص بالعمال 9.2

خطة   نطاق في  المكب  في والعاملين الموظفين إشراك إجراءات تضمين يتم ال ،أمانة عمان الكبرى في الموظفين عالقات قسم  لوجود  اً نظر
 . للعمال لمتاحةا ظلم الت  إلجراءات ملخص تقديم يتم ،ذلك  ومع. حاب المصلحةإشراك أص 

  إجراءات  تضمن أن يجب. ومقاوليهم المكب في أمانة عمان الكبرى موظفيبين يدي منفصل  كنظامالخاصة بالعاملين  ظلمالت  إجراءات وضع يتم

 : يلي ما خالل من التظلمات تقديم إمكانية العمال يمنح. السريةجانب  التظلم

 ؛ للموظف المباشر المدير ▪

 أو  ؛ الكبرى نعما أمانة في البشرية الموارد دائرة في  نالموظفي  عالقات قسم ▪

 .العامة الخدمات  اتحاد ممثلو ▪

  تب المك في الموجود العامة الخدمات اتحاد  وممثل ألمانة عمان الكبرى الرئيسي تبالمك إلى مباشرة ،المكب مدير  إلى التوجه  المكب لعمال يمكن

 . ضاياوالق المخاوف  إلثارة ألمانة عمان الكبرى الرئيسي

  ومفتوحة  مجانية التظلم إجراءات ستكون(. المكب  موقع في أحدها يتوفر أن يجب - التظلمات  صناديق رعب )  تسجيل باسم مجهولال اً أيض يمكن

  به  االتصال يجب ومن ،اإلجراءات حول  معلومات توفير سيتم. وشفافة عادلة بطريقة والتظلمات  التعليقات مع التعامل  وسيتم للجميع ةومتاح

 نشر سيتم. المشروع إلى انضمامهم عند الجدد العمال إبالغ وسيتم التظلم بعملية عمالال جميع إبالغ سيتم الخصوص وجه علىو. كيفو

 . الموقع معلومات لوحات وعلى الموظفين معلومات لوحات على االتصال بنقاط ةالمتعلق المعلومات



إشراك أصحاب المصلحة خطة -كب النفايات البلدية الصلبة في الغباوي  

32 

 

 تفاصيل االتصال  10

.  بالمكب  الصلة ذات والعمليات مكب الغباوي في المشروع في المصلحة ألصحاب  الصلة ذات لوماتالمع جميع توفير الكبرى عمان أمانة تعتزم

 نتظمة م تحديثات( 1: )ذلك يشمل. أعاله الجداول في موضح هو كما ،المعنيين المصلحة ألصحاب والمعلومات الوثائق بعض عن االفصاح سيتم

ملخص غير التقني وخطة إشراك أصحاب  ال عن الكشف( 2) و( لكبرى اإللكترونيعمان ا أمانة موقع على ذلك في بما) المشروع أنشطة عن

 . المصلحة 

 من ورقية  نسخ  إيداع سيتمو ، دوري بشكل خطة إشراك أصحاب المصلحة تحديث تمسي ، و المشروع مدة  طوال متاحة للعامة الوثائق هذه ستبقى

 : أدناه الموضحة  العناوين على أحد منطقة في المحلية المكاتبو ألمانة عمان الكبرى  الرئيسي المكتب في المستندات هذه

  http://www.ammancity.gov.jo الموقع اإللكتروني ألمانة عمان الكبرى: ▪

 ان:  المكتب الرئيسي ألمانة عمان الكبرى في عم ▪

 العين رأس  ،مطر عمر  شارع ،الكبرى عمان أمانة

 11118  عمان ،132  وقصند: ب  ص

 0096264636111:  هاتف

 0096264649420:  فاكس 

 مكتب منطقة أحد:   ▪

 خشافية الشمال / حي الدبايبة، بالقرب من المركز الصحي 

 0096264020410هاتف:  

 0096264023480فاكس:  

 cityofammanصفحة المشروع على فيسبوك:  ▪

 ذكي الخاص بأمانة عمان الكبرى. ، ووسائل اإلعالم، وتطبيق الهاتف الالمحليةكما سيتم توزيع معلومات المشروع من خالل الصحف  ▪

 في المفصل النحو على اإلجراء  بهذا المتعلقة  المعلومات  نشر وسيتم ملالتظ إجراء  استخدام  من  ،الجمهور ذلك في بما ،المصلحة أصحاب سيتمكن

 . سابقال القسم

 (. www.ebrd.com) ترونياإللك موقعه على المشروع ملخص وثيقة عن صاحباإلف والتعمير لإلنشاء األوروبي البنك سيقوم

http://www.ammancity.gov.jo/
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 كشف اإلفصاح عن التظلم   – 1الملحق 

 

 

 اآلليوة تعوالج. دناهأ المحددة الطرق استخدام بالمشروع تتعلق شكوى تقديم في يرغب المحلي المجتمع من أفراد أو مصلحة صاحب أي على يجب

 المالئوم غيور والسولوك ،التشوغيل أو البنواء بأنشوطة المتعلقوة تظلمواتال لتشومل البلدية الصلبة في الغباوي نفاياتال بمكب المتعلقة التظلمات جميع

 .وغير ذلك ،للعمال

 يوؤدي ال ،ذلوك إلوى باإلضوافة. سوألة المثيورة للقلوقالم أو المشوكلةالوذي أثار معاقبوة الطورف ودون تكلفة وبدون الفور على التظلم ةي آل تنفيذ سيتم

 .المجتمع أفراد قبل من مجهولة شكاوى بتقديم اً أيض وسيسمح القضائية ائلالوس إلى الوصول إعاقة إلى التظلم ةآلي  خداماست 

 :التي تشمل االتصال قنوات خالل من التظلمات جميع يقتل سيتم ،األول المقام في

 0096264636111شكاوى المباشرة: خط أمانة عمان الكبرى لل .أ

 shakawi.dwn@ammancity.gov.jo: كبرىخصص للشكاوى والتابع ألمانة عمان الالم رونياإللكت البريد عنوان .ب

 فيسبوك وتويتر  يأمانة عمان الكبرى على صفحت الخاصة االجتماعي التواصل منصات .ج

 ( FM 105.9) عمان هوا راديو .د

 GAMAPPبأمانة عمان الكبرى:  الخاص الذكي الهاتف تطبيق -

 .دأح منطقة من مسؤول التنسيق المجتمعي لدعم المجتمعي االتصال ومنسقة المجتمعي االتصال وموظفو أحد ةمنطق ممثلو .ه

 4020410 6 00962أحد:  منطقة -

 8686111 79 00962 -ة أبو رمان أسام: سيق المجتمعيول التنمسؤ -

 00962796595909أمل الجبور أحد:  منطقة من مسؤول التنسيق المجتمعي االتصال المجتمعي لدعم نسقةم -

 الغباويالبلدية الصلبة في  النفايات مكبمدخل  بوابة/  مكتب .و

 0096279053696المهندس عبدللا ذنيبات 

 أو/و شكاوى أي لتقديم( بخدمتكم) الجديدة المشتركة الحكومية المنصة استخدام على صلحةالم ابوأصح المجتمع أفراد أمانة عمان الكبرى تشجع .ز

 .ختلفةالم والشكاوى واالقتراحات األسئلة حول ومتابعتها الحكومية الجهات مختلف عم للتواصل محايدة تفاعلية بوابة أنها إلى بالنظر ، اقتراحات

 

mailto:shakawi.dwn@ammancity.gov.jo
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 لتظلم كشف ا – 2الملحق 

 

 م العام  نموذج التظل

   لمرجعي:الرقم ا

  االسم الكامل:  

 معلومات االتصال  

 

يرجى وضع عالمة بجانب الطريقة  
تصال بك من التي ترغب بأن يتم اال

 خاللها وأضف تفاضيل االتصال بك

  

 واسطة البريد:  ب □

 اتف:  بواسطة اله □

 بواسطة البريد اإللكتروني:   □

 ره(  غير ذلك )يرجى ذك □

 

قلق، الحادثة أو  صف األمر المثير للو
 التظلم 

 ما هو األمر الذي يقلقك/تظلمك؟ ماذا حدث؟ أي حدث؟ من الذي حدث له؟ ما هي نتيجة المشكلة؟  

 

األمر المثير للقلق، الحادثة أو  تاريخ 
 التظلم 

 

  حادث/تظلم لمرة واحدة  □

 حدث أكثر من مرة )كم مرة؟(   □

 الحالي( مستمر )أعيشه في الوقت  □

  المشكلة؟  لحل   يحدث أن  تريد ماذا

 

 التوقيع:  

 

 التاريخ:  

  يرجى إدخال هذا النموذج في أحد صناديق التظلم 
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 لم  كشف سجل التظ – 3الملحق 

الرقم 
 المرجعي

كيف تم تقديم 
 التظلم 

 

ومات االسم ومعل  تاريخ تقديم التظلم
 االتصال 

ل تاريخ اإلعالم بالح التظلم اإلجراءات المتخذة لحل   وصف التظلم 

  
إلى حل  هل تم التوصل

بخصوص التظلم 
)نعم/ال(، وإذا كانت 
اإلجابة ال، اشرح 

 السبب
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   نموذج تسوية التظلم – 4الملحق 

 

   موذج تسوية التظلمن

 

                            :  مسؤول التنسيق المجتمعيتوقيع 

                           التاريخ: 

 

 

 

 أي صندوق(دوق التظلم )حدد صن  كيف تم تلقي التظلم؟
تنسيق مسؤول الأو منسقة االتصال المجتمعي التي تدعم  مسؤول التنسيق المجتمعياالتصال مباشرة ب 

 من لواء أحد المجتمعي

 الرقم المرجعي:
  

 

 

ق، وصف األمر المثير للقل
 الحادثة أو التظلم:

ما هو موضوع التظلم؟ ماذا  
؟ لمن حدث؟ ما  ث؟ أين حدثحد
 نتيجة المشكلة؟  هي

 

 

 

 

 

   تاريخ التظلم 

 

هل تم حل التوصل إلى حل  
  بخصوص التظلم؟

 نعم  
  إذا كانت اإلجابة ال، يرجى تزويدنا بتبرير أدناهال؛  

 

 

 

 أدناه 2أو القسم  1عبئة القسم قم بت

  1القسم 

تخذة لحل جراءات المملخص اإل 
 التظلم

 

 

 

 

   تاريخ التنفيذ

 2القسم 

ملخص اإلجراءات المقترحة 
 المراد تنفيذها لحل التظلم  

 

 

   الجدول الزمني للتنفيذ
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 ق التظلم  نموذج إغال – 5الملحق 

 لمنموذج إغالق التظ 
 الرقم المرجعي:

 

 

   االسم الكامل 

 

وصف األمر المثير للقلق، الحادثة أو 
 التظلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خذة لحل التظلم: وصف اإلجراءات المت

 

 

 

 

 

 

 

 

   تاريخ تقديم التظلم: 

وصل إلى حل تاريخ اإلعالم بالت
  بخصوص التظلم: 

 

  ال(/هل تم حل التظلم )نعم

 

 
 

  المشتكي                                   مجتمعيمسؤول التنسيق ال

 االسم:         االسم: 

 التاريخ:        التاريخ:

  التوقيع:         التوقيع:

 

 

 


