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دراسة تقييم األثر البيئي لمشروع التعدين عن الصخر الزيتي وإنشاء محطة لتوليد الطاقة
الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي في منطقة العطارات أم غدران في األردن

 .1الملخص التنفيذي للتقرير
 .1.1مقدمة
تعاونت شركة ايستي انيرجيا ) (Eesti Energiaمع شركة واي تي إل باور إنتيرناشيونال ) YTL Power
 (Internationalو الشريك المحلي شركة الشرق األدنى لإلستثمارات ) (Near East Investmentsمن خالل إنشاء
وتسجيل شركة منفصلة ذات غرض خاص  -شركة العطارات للطاقة ) (Attarat Power Company – APCOلتقوم
بإدارة وتنفيذ مشروع محطة لتوليد الطاقة الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي لتزويد شركة الكھرباء الوطنية المساھمة العامة
) (NEPCOبالطاقة الكھربائية بموجب اتفاق مدته  30عاما ً من خالل اتفاقية شراء الطاقة ) Power Purchase
 (Agreementفي منطقة العطارات في األردن.
القدرة التشغيلية للمحطة بمعدل الظروف المحيطة تقدر  532ميجاواط )) (%5 -/+إجمالي( والذي يتوافق مع صافي الناتج
 (%5-/+) 490ميجاواط .ومعدل القدرة التشغيلية ھو  490ميجاواط والذي سيتم بناء ھذه الدراسة عليه.
تخطط شركة العطارات للطاقة )" (Attarat Power Company - APCOالشركة" صاحبة المشروع المقترح لإلعداد
والبدء بمشروع التعدين عن الصخر الزيتي وانشاء محطة لتوليد الطاقة الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي في منطقة
العطارات في األردن.
مع العلم أن شركة  APCOمملوكة من شركة اينيفيت األردن ) (Enefit Jordanوالتي تعود ملكيتھا باألصل إلى:
•

شركة ايستي انيرجيا اإلستونية ) (Eesti Energiaوالتي تملك %65

•

شركة واي تي إل باور إنتيرناشيونال بيرھاد الماليزية )(YTL Power International Berhad - YTLPI
والتي تملك %30

•

المستثمر األردني – شركة الشرق األدنى لإلستثمارات ) (Near East Investments _NEIوالتي تملك
%5

وتشمل أنشطة المشروع عملية التعدين المكشوف للصخر الزيتي ) (Opencast Miningومن ثم الحرق المباشر للصخر
الزيتي لغاية انتاج الطاقة الكھربائية ،باالضافة الدارة وتخزين والتعامل مع مخلفات التعدين والرماد الناتج من عملية حرق
الصخر الزيتي في محطة توليد الطاقة.
تأسست شركة العطارات للطاقة في  5نيسان عام  2011كالشركة اإلستونية لتوليد الطاقة ) Estonian Power
 (Generating Companyوالتي تم إعادة تسميتھا الحقا ً بشركة العطارات للطاقة في  2حزيران  2011والتي ستمتثل
إلى االجراءات والتوصيات المطروحة في تقرير دراسة تقييم األثر البيئي ھذه.
بناءاً على ما ذكر أعاله تم اعداد دراسة لتقييم األثر البيئي ) (EIAللمشروع المقترح ":بمشروع التعدين عن الصخر الزيتي
وانشاء محطة لتوليد الطاقة الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي في منطقة العطارات" وذلك وفقا لمتطلبات وزارة البيئة
األردنية وسلطة المصادر الطبيعية واتفاقية شراء الطاقة ) ، (Power Purchase Agreementباالضافة لذلك ،تم
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إعداد ال  EIAلتكون متوافقة مع وثيقة األسس المرجعية النھائية ) (Final ToRللمشروع المقترح التي تم الموافقة عليھا
من قبل وزارة البيئة في شھر نيسان لعام .2011
وقد عينت الشركة مستشارين للقيام بالدراسة وھم:

شركة بويري لالستشارات واالدارة في فنلندا ) Poyry

 (Management Cosulting Oyلالشراف على الدراسة ،وشركة أرابتك جردانة )(Arabtech Jardaneh
المتعاقدة مع شركة بويري لتقوم باعداد الدراسة بصفتھا كمستشار بيئي محلي للمشروع.
قد تم إعداد الدراسة بشكل متوافق مع نظام تقييم االثر البيئي رقم ) (37لسنة  2005باالضافة إلى متطلبات معايير األداء
العالمية ) (Equator Principlesللدراسات البيئية واالجتماعية ،وكذلك معايير ومواصفات مؤسسة التمويل الدولية
) (IFCالتابعة للبنك الدولي لتحديد المستقبالت البيئيةو االجتماعية والصحية التي قد تتأثر من أنشطة المشروع المقترح خالل
مراحل المشروع )االنشاء ،التشغيل ،وانتھاء المشروع(.
من المتوقع أن المشروع المقترح سيقوم بتعزيز قدرة األردن على انتاج الطاقة مما سيؤدي لنمو قطاع الكھرباء على المدى
الطويل ،والذي بدوره سيولد عائدات اقتصادية ايجابية لألردن.

 .1.2اإلطار التشريعي
تعتبر وزارة البيئة األردنية السلطة المختصة المسؤولة على البيئية والمشاريع المتعلقة بھا في المملكة ،وھي المسؤولة عن
مراجعة وتقييم والموافقة على دراسات تقييم األثر البيئي واصدار الموفقات والتراخيص بھذا الشأن.
عند الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي ،سيتم الحصول على خطاب موفقة من قبل الوزارة ،ليتم البدء باألنشطة المقترحة
مع االلتزام خطة االدارة البيئية ،واالجراءات االحترازية المراقبة البيئية المحددة في الدراسة .مع العلم بأن عدم االلتزام
بخطة االدارة البيئية قد يعرض المشروع إلى مخالفات.
تم أخذ القوانين واألنظمة الوطنية والدولية ذات الصلة بعين االعتبار لدى إجراء ھذه الدراسة وھي موجودة ضمن القسم
الثالث من ھذا التقرير والذي يستعرض على وجه التحديد القوانين ذات الصلة بالبيئة الطبيعية في األردن ،ويصف المبادئ
التوجيھية الدولية ذات الصلة ،والمعايير واالتفاقيات والمعاھدات الموقعة والتي تم المصادقة عليھا من قبل األردن ودمجھا في
القانون الوطني.
باالضافة إلى القوانين واألنظمة المحلية ،أخذت الدراسة المعايير واألنظمة العالمية ذات العالقة بعين االعتبار ،كمعايير البيئة
الصحة والسالمة الصادرة عن مؤسسة التموييل الدولية باالضافة إلى متطلبات معايير األداء العالمية الموافق عليھا من
مؤسسة التموييل الدولية ) ،(IFCلتوفير مبادئ توجيھية العداد دراسة التقييم األثر البيئي للمشروع المقترح معالجة مجموعة
متنوعة من القضايا البيئية واالجتماعية والصحية.
 .1.2.1تحديد الفروقات بين المعايير واألنظمة المحلية والعالمية
تعتبر بعض األنظمة المحلية الحالية غير مصممة لمراعاة المشاريع المتعلقة بالوقود االحفوري الصلب ) Solid Fossil
 (Fuelsكالصخر الزيتي وانتاج الطاقة من خالل محطات توليد الطاقة الكھربائية من خالل الصخر الزيتي.
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فقد أضحى التطور العلمي والصناعي في مجال الطاقة المنتجة من الوقود األحفوري الصلب وبالتحديد من مادة الصخر
الزيتي من أھم األسباب الموجبة إلرساء منظومة قانونية بيئية خاصة تعالج طبيعة ھذا المنتج وتتماشى مع المواصفات
العالمية التى أرستھا الدول الريادية في ھذا المجال ومع متطلبات مؤسسة التمويل الدولية المطبقة على إنتاج الطاقة من الوقود
األحفوري ،ألنه عالمياً ،فھو من المتعارف عليه أن يكون ھنالك مثل ھذه األنظمة والمعايير التي تتعامل بشكل الخاص مع
المشاريع المتعلقة بالوقود االحفوري الصلب والتي يجب أن يتم تنظيمھا بشكل مختلف عن باق المشاريع ،مع األخذ بعين
االعتبار أن لدى الوقود الغازي و الوقود االحفوري الصلب آثار بيئية مختلفة.
وعليه فإن المتطلبات البيئية الموجودة حاليا ً غير مالئمة لمشاريع الطاقة من الصخر الزيتي .فإن احدى الغايات من النظام
المقترح ھو التوفيق ما بين قانون البيئة األردني والمقاييس الدولية المعتمدة من قبل مؤسسة التمويل الدولية مما يتيح تمويل
مشاريع انتاج الطاقة من الصخر الزيتي من جھات دولية.
ولذلك ،اقترحت شركة العطارات للطاقة على الحكومة االدرنية الممثلة بالوزارات والھيئات ذات العالقة أن يتم اصدار
منظومة قانونية للتعامل مع صناعات ومشاريع الوقود االحفوري الصلب "نظام المتطلبات البيئية لصناعة انتاج الطاقة من
الصخر الزيتي" .والذي تم إعداد وتقديم مسودة منه من قبل الشركة إلى الحكومة األردنية في أيلول  ،2011بناءاً على ذلك
قد تم عرضه لجھات حكومية وتشريعية باالضافة إلى الوزارات ذات العالقة لمراجعته وتقييمه .وقد تم تعديله ومناقشته بناءاً
على المالحظات والتعليقات من تلك الجھات الحكومية العديدة.
نرجو الرجوع الى الفصل  ، 3.5.1الجدول  8من ھذه الدراسة الذي يوضح القونين واألنظمة والتشريعات األردنية القائمة،
واألسباب الكامنة وراء الحاجة لمثل ھذه المنظومة المقترحة من قبل الشركة والتي تعالج مواضيع عدة كالمياه الصناعية
العادمة ،طبيعة المخلفات الناتجة عن ھذه الصناعة وطرق معالجة الرماد ومخلفات التعدين ،ھذا باإلضافة إلى أن النظام قد
عالج انبعاثات ملوثات الھواء من محطات انتاج الطاقة الصادرة عن حرق الصخر الزيتي ،كما ونظم المشروع الحدود
القصوى المسموح بھا لملوثات الھواء المحيط.
وفي نصوصه الختامية تبين المنظومة المقترحة العقوبات التي سيتم تطبيقھا إذ ما تمت مخالفة أحكامه وفي ھذا اكتمال ألي
تشريع إذ البد من إلحاق النصوص التشريعية بجزاءات لضمان اإللتزام بھا وتنفيذ أحكامھا .أما المادة األخيرة فجاءت لتبين
أن القواعد الخاصة المنظومة في ھذا المشروع ملزمة لمشاريع انتاج الطاقة من الصخر الزيتي وھي األولى بالتطبيق اذ ما
تعارضت مع التشريعات األردنية.
من الجدير بالذكر أن المنظومة القانونية المقترحة يتم مناقشتھا حاليا ً من قبل مجلس الوزراء وديوان التشريع.

 .1.3وصف المشروع
تمثل دراسة تقييم األثر البيئي ھذه جوانب وأبعاد مشروع التعدين عن الصخر الزيتي وانشاء محطة لتوليد الطاقة الكھربائية
باستخدام الصخر الزيتي في منطقة العطارات وانشطة المشروع المصاحبة مثل الحرق المباشر للصخر الزيتي النتاج الطاقة
الكھربائية وطرح الرماد ومخلفات التعدين .وقد تم وصف المشروع بشكل تفصيلي في الفصل  4من التقرير والذي تم
تلخيصه أدناه.
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 .1.3.1موقع المشروع
سيقع المشروع في منطقة العطارات أم غدران والتي تقع على بعد حوالي  50كم شرق القطرانة .وتقع القطرانة على بعد 70
كم جنوب عمان خالل الطريق الصحراوي الرئيسي الذي يربط مدينة عمان بمدينة العقبة.
مساحة منطقة المشروع ھي  73كم 2والتي سيتم تجزيئھا بين المشروعي المقرريين وھم (1 :مشروع تطوير منشأة إلنتاج
الصخر الزيتي ،و (2مشروع التعدين عن الصخر الزيتي وانشاء محطة لتوليد الطاقة الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي
)الذي تشمله ھذه الدراسة(.
من الجدير بالذكر أن اتفاقية امتياز ) (Oil Shale Surface Retort Concession Agreementالموقعة بين
حكومة المملكة األردنية الھاشمية و شركة الصخر الزيتي األردني للطاقة من المقرر أن تكون مسؤؤلة عن وتنظم مشروع
تطوير منشأة إلنتاج الصخر الزيتي والحصول على رخصة التعدين ،أما اتفاقية شراء الطاقة ) Power Purchase
 (Agreementو اتفاقية التنفيذ ) (Implementation Agreementواتفاقية السماح باستخدام األراضي ) Land
 (Lease Agreementفھم من المقرر أن ينظمو مشروع محطة توليد الطاقة الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي .حيث
أن مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة وأنشطة التعدين ھو موضوع ھذه الدراسة.
 .1.3.2تعدين الصخر الزيتي
وفقا ً لخطة التعدين المبدئية ،من المقرر أن تحصل شركة العطارات للطاقة على رخصة التعدين وحق التعدين الصادر من قبل
سلطة المصادر الطبيعية فيما يتعلق بالصخر الزيتي المتواجد في الجزء التابع التفاقية السماح باستخدام األراضي ) Land
 (Lease Agreementكما ھو موضح في الشكل  6في الفصل  4من دراسة تقييم األثر البيئي.
سيتم البدء بأعمال التعدين للصخر الزيتي في الجزء الجنوبي-الغربي من حنوب-شرق منطقة المشروع ،ومن ثم سيتقدم نحو
الجزء الشمالي الشرقي )على شكل مراحل( ،كما ھو موضح في الشكل  6في الفصل  4من الدراسة .ومساحة السطح
االجمالي المخصص للتعدين في المنطقة الجنوبية-الشرقة من منطقة المشروع ھي حوالي  11كم.2
من المقرر أن يصل حجم المنجم لعملية تعدين الصخر الزيتي إلى  13مليون طن سنويا ً ) (13 mt/yبناءاً على كمية
االستخراج باإلضافة إلى متطلبات محطة الطاقة التي تعمل على القدرة التشغيلية الكاملة )وحدتان ،لكل وحدة  245ميجاواط
في الساعة(.
وفقا لخطة التعدين المبدئية ،سيتم استخدام الحفارات والجرافات وشاحنات التعدين المخصصة للطرق الوعرة للتعامل مع
أحجام الصخر الزيتي وطبقات التربة التي تم ازالتھا للوصول الى الصخر الزيتي أي مخلفات التعدين ).(Overburden
وسيتم نقل الصخر الزيتي المسحوق بعد مروره بحفرة التحطيم/السحق األولية ) (in-pit primary crusherمن خالل
خط ناقل إلى "منطقة الوقود" ) (Fuel Yardعند محطة توليد الطاقة.
سيتم نقل طبقات التربة التي تم ازالتھا للوصول الى الصخر الزيتي أي مخلفات التعدين إلى مختلف مناطق الطرح في موقع
المشروع ليتم استخدامه الحقا ً في عملية إعادة الردم ) (backfillingللمواقع التي تم االنتھاء من تعدينھا استخراج الصخر
الزيتي منھا.
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وسيتم استخدام طبقات التربة التي تم ازالتھا للوصول الى الصخر الزيتي أي مخلفات التعدين لبناء حواجز حماية/واقية على
طوال جانبي وادي الغدف لمنع الفيضانات المحتملة للوصول إلى موقع التعدين وموقع محطة توليد الطاقة .وسيتم استخدام
مخلفات التعدين أيضا ً في عملية الردم لتسوية موقع الطرح النھائي ) (ash dumpللرماد ومنطقة المباني المتواجدتنان
ضمن موقع المشروع .ومن الممكن استخدام مخلفات التعدين لبناء جسرعبر الوادي لربط منطقة التعدين مع موقع محطة
توليد الطاقة.
سيتم تشغيل منجم التعدين سبعة أيام في األسبوع 24 ،ساعة في اليوم.
وسيكون طريق الوصول األمثل إلى منطقة التعدين في الجھة المقابلة لمحطة توليد الطاقة وتعتبر النقطة المركزية في موقع
المشروع والواقعة على الجھة الشرقية من وادي الغدف .وستجري عملية ما قبل التجريد ) (pre-strippingمن اإلتجاه
الشمالي-الشرقي إلى الشرقي .وستتبع عملية التعدين في نفس اإلتجاه.
وستبدأ األعمال اإلنشائية ومرحلة ما قبل التجريد في الموقع في حدود  3-2سنوات قبل عملية استخراج الصخر الزيتي.
وستستمر عملية ما قبل التجريد على شكل مراحل أو مستويات ) (benchesإلى حد الوصول إلى عرض المستوى الالزم
وھو <50م.
ويتم استخراج الصخر الزيتي بشكل عام في وقت واحد على مستويات عدة ،اعتمادا على السمك الفعلي للطبقة التي يتم
تعدينھا وعلى المعدات المستخدمة .ومن ثم ينقل الصخر الزيتي المستخرج من التعدين بواسطة الشاحنات من منطقة التعدين
إلى واحدة من حفر التحطيم/السحق الرئيسية ،حيث يتم سحق مواد األولية الناتجة من التعدين )(Run-of Mine - ROM
لتلبية الجم المناسب ) (<300 mm grain sizeلكي يتم نقلھا عبر أنظمة الحزام/الخط الناقل إلى "منطقة الوقود" عند
محطة توليد الطاقة.
ومن المتوقع أن تبدأ إعادة ردم المنجم المفتوح )  (opencastفي أسرع وقت ممكن ،على األرجح بعد  7إلى  9سنوات من
عملية التعدين.
تتكون طبقات التربة التي تم ازالتھا للوصول الى الصخر الزيتي أي مخلفات التعدين من كسور ذات خصائص مختلفة .حيث
يتم حفر األجزاء اللينة منھا ،أما االجراءات الرئيسية الستخراج وتعدين الصخر الزيتي في الصخر الصلب تحتاج إلى عملية
التكسير الميكانيكية باستخدام المطارق الخاصة أو عمليات الحفر ) (drillingوالتفجير ). (blastingستتم طريقة الحفر عن
طريق الحفارات المتنقلة ).(mobile drilling rigs
ومن الجدير بالذكر أن عمليات التفجير ) (Blastingلن تحدث ألكثر من مرة يوميا ً )خالل تبادل للعمال أو وقت الغداء –
 .(at shift changeسيتم استخدام شاحنات خاصة لشحن ونقل مواد التفجير ) explosives and blasting
.(materials
ويمكن دعم عمليات الحفر والتحميل بواسطة الجرافات المركبة بمعدات خاصة لتھيئة المسار من حيث لتكون ذات أسطح
ملساء لغاية النقل .وكما ذكر أعاله ،ولتلبية الجم المناسب ) (<300 grain sizeللحزام/الخط الناقل ،سيتم تركيب كسارة أو
أكثر في الحفرة حيث سيتم نقل الضخر الزيتي المسحوق خالل الخط الناقل الرئيسي ،والذي سيعمل على نقل الصخر الزيتي
إلى "منطقة الوقود" ) (Fuel Yardعند محطة توليد الطاقة.
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 .1.3.3انتاج الطاقة:
تخطط شركة العطارات للطاقة للبدء بانشاء وتشغيل وحدتان كھربائيتان ،حيث لكل وحدة حوالي  245ميجاواط قوة.
تتكون األنظمة الرئيسية في داخل محطة توليد الطاقة من (1 :نطام التعامل مع الوقود والتغذية(2 ،البويلر أو المرجل
) (Bioler Plantو (3دورة بخار المياه والمكونات المتعلقة بھا (4 ،أنظمة العامل مع الرماد.
يتم توليد الطاقة الكھربائية من خالل التوربينات البخارية ) ،(Steam turbinesوستتم عملية االحتراق )حرق الصخر
الزيتي( في البويلرات الدائرية المميعة ) .(Circulating Fluidized Bed-CFBومن الجدير بالذكر أن تقنية الCFB
ھي تقنية معروفة ومثبتة علميا ً في محطات توليد الطاقة ،والتي لديھا المرونة من ناحية تغيرات الوقود ،وبالتالي تعد مناسبة
للصخر الزيتي.
ومن ميزات استخدام البويلرات أو المراجل الدائرية المميعة  CFBتكمن في الزمن المخصص لالحتراق ودرجات الحرارة
المعتدلة .فھي تستخدم حاليا ً في محطات توليد الطاقة في إستونيا ،وتعد التقنية المفضلة لتوسعة القدرات التشغيلية مستقبالً.
للمزيد من التفاصيل عن ھذه التقنية ،نرجو الرجوع إلى الفصل  4من تقرير دراسة تقييم األثر البيئي.
 .1.3.4االحتياجات المائية واستخداماتھا:
المصدر الرئيسي للمياه الجوفية ھو من اآلبار  ،ولكن المياه التي تم جمعھا من األودية ومن حفرة منجم التعدين ،وأيضا المياه
المعالجة المستمدة من النفط سيتم االستفادة منھا .لقد اختبرت  APCOنوعية المياه في طبقات المياه الجوفيةA7/B2 :
والكرنب ) (kurnubولكن بناءاً على نتائج اختبارات الضخ التي أجريت للمشروع ،وجد أن كالھما ال يستوفيان مواصفات
ومعايير المياه الصالحة للشرب في األردن.
ومن المتوقع أن يتم تجميع مياه األمطار في موقع العمل وإعادة استخدامھا للتعدين والسيطرة على الغبار كما أن المياه
المتدفقة من حفرة التعدين تستخدم في عملية التعدين .تم تحديد حقوق جمع ھذه المياه لمشروع النفط باتفاقية االمتياز ،أما
بالنسبة لمشروع الطاقة ،فان احتمالية حق جمع المياه من الوديان سيتم الموافقة عليه عبر ھذه الدراسة لتقييم األثر البيئي.
المياه المستمدة من ھذه العملية سيتم معالجتھا العادة االستخدام الداخلي أو التفيف من غبار المنجم ومعالجة الرماد.
وسيتم استخدام المياه في عملية انتاج الطاقة ألنظمة التبريد ،ان إنتاج البخار باإلضافة إلى الغسل والتنظيف .فإن إنتاج البخار
يتطلب مياه ذات جودة عالية ناتجة من التناضح العكسي أو غيرھا من التقنيات .ويتم إنتاج تيارات عالية من محلول ملحي،
والتي يمكن تبخيرھا مع امكانية استرداد المواد الكيميائية المذابة .يتم جمع الجريان السطحي وإعادة استخدامھا اذا امكن.
من أجل التقليل من استھالك المياه المبردة في عملية البخار يتم استخدام مكثفات في محطة توليد الطاقة.
التقليل من الغبار ھو أيضا أحد االعتبارات الھامة .ويستخدم للتقليل من غبار المنجم والطرق وكذلك على ترطيب الرماد
لضمان ان ال يكون مغبر بشكل كبير بعد المعالجة وأثناء عمليات االزالة .و من المقرر ان يتم تخصيص ناقالت محمية من
الرياح لنقل الرماد من المصنع إلى موقع تخزين الرماد من أجل الحد من احتياجات الماء الالزمة للتخفيف والسطرة على
الغبار كما ھو موضح أعاله.
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إجمالي استھالك المياه المتوقع لعملية التعدين ،وانتاج الطاقة باإلضافة لسكن عمال محطة توليد الطاقة يقدر ما بين
 2,625,000إلى  3,225,000م 3سنوياً .وللمزيد من التفاصيل نرجو الرجوع إلى الجدول  10في الفصل  4من تقرير
الدراسة.
 .1.3.5تقنيات التعامل مع الرماد:
كما تم مناقشته تفصيليا ً في الفصل  ،4.5.4وبناءاً على سلسلة الدراسات التي اجريت للمشروع ألجل الحصول على مفاھيم
واضحة بخصوص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للرماد .لقد تبين أن التقنيات األمثل للتعامل مع الرماد الناتج من عمليات
انتاج الطاقة سوف تعتمد على عملية الطرح الجاف ) (Dry Disposalبسبب شح مصادر المياه في األردن ،ومن الجدير
بالذكر أن عملية الطرح الجاف تستھلك كميات مياه أقل بكثير مقارنة مع عملية الطرح الرطب.
وأظھرت نتائج الدراسات التي أجريت على الخصائص الكيميائية والفيزيائية للرماد أن الصخر الزيتي يحتوي على ما يقارب
 ٪63من الرماد  ،وأن الرماد السفلي ) (bottom ashوالرماد المتطاير ) (fly ashكالھما يتكونان من مادة دقيقة جدا
ومغبرة .وھذا يعني أنه ال بد من التعامل مع الرماد بطرق آمنة من حيث المعالجة بالماء أثناء النقل والطرح في موقع
المشروع للتقليل من الغبار.
وأظھرت الدراسات الجيوتقنية أنه من الممكن أن يتم طرح الرماد في الموقع النھائي بطريقة مستقرة سواء في الحالة الجافة
أو الرطبة .ففي الحالة الجافة ،من حيث االستقرار الجيوتقني ،تعني أنه يحتوي على أقل من  ٪35من المحتوى المائي.
األسلوب األكثر واعدة للتكييف الرماد ھو الرماد لنقل تجفيف الجافة
من األساليب المفضلة للتعامل مع الرماد ھو نقل الرماد الجاف من محطة الطاقة إلى منشئة التعامل مع الرماد ) Ash
 (Handling Facilityضمن أنظمة مغلقة ) (Closed Systemsوعلى األرجح سيتم استخدام النقل النيوماتيكي
) .(Pneumatic Transportوضمن منشأة التعامل مع الرماد ،سيتم تبريد ورش الرماد بالماء لغاية الوصول لما يقارب
 %35-%25من المحتوى المائي ،وبعد ذلك سيتم نقل الرماد إلى خطوط ناقلة تقليدية )(Conventional Conveyors
محمية من الرياح وصوالً إلى موقع الطرح النھائي المتواجد ضمن موقع المشروع.
عند نھاية الخطوط الناقلة التقليدية سيتم طرح الرماد باستخدام آلية كبيرة مختصة بالتعامل مع وطرح المواد كبيرة الحجم
) ،(Stackersوسيتم رش سطح الرماد المطروح بالماء بھدف المحافظة على رطوبة السطح إلى أن يتصلب السطح على
شكل طبقة اسمنتية ثم يتم تغطيته بطبقة من التربة التي تم ازالتھا للوصول الى الصخر الزيتي )أي مخلفات التعدين والصخر
الزيتي الذي تم استخراجه خالل التعدين ولكنه لم يستخدم في محطة توليد الطاقة ،والذي يسمى  (overburdenوالتي
ستشكل طبقة اسمنتية على السطح.
إذا ظھرت شقوق ضمن الطبقة السطحية فإن المياه سوف ترتشح إلى الطبقات السفلية ذات الرماد غير المرطب و بالتالي
سوف تتسبب التفاعالت الكيميائية بخلق صخور مقاومة لرشح المياه بحيث تغلف الشقوق بشكل فعال و ناجع مرة أخرى .و
تكون  /تخلق طبقة سطحية ذاتية التغليف والتي سوف تمنع المياه من الوصول إلى األجزاء
عليه ،فإن طبقة الرماد سوف َ
المنخفضة من الرماد المطروح .و تزيل مشكلة إزالة الراشح بشكل فعال من تالل الرماد ،لذا فإن أي تدفق مطري سوف يتم
تصريفة على شكل جريان سطحي.
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لغاية تقليل إستھالكات المياه سيتم تغطية كميات الرماد بإستخدام ال overburdenبشكل نھائي ،و عليه فإن األجزاء النشطة
فقط من مقالب الرماد سوف تحتاج إلى إضافة المياه بشكل مستمر.
وعلى مدى أول  9-7سنوات ،سيتم طرح رماد الصخر الزيتي الناتج من محطة توليد الطاقة ومخلفات التعدين إلى الجھة
الجنوبية-الغربية من محطة توليد الطاقة في بقعة مخصصة كموقع الطرح النھائي ضمن حدود منطقة المشروع باستخدام
عملية الطرح الجاف كما ھو موضح أعاله .وبعد مرور 9-7سنوات من تعدين الصخر الزيتي من المنجم ،يمكن البدء بأعمال
الردم باستخدام الرماد .من خالل المبادىء ذاتھا التي تم تطبيقھا في موقع طرح الرماد بادئ األمر.
وتبلغ المساحة االجمالية لموقع طرح الرماد ) (ash dumpحوالي  1.8كم ،2والمخطط ردمه على مراحل .وسيتم تغطية
كومة الرماد ) (ash mountالمطروح بمخلفات التعدين ) (Overburdenعلى مدى مرحلة الطرح وبالتالي التقليل من
استخدام المياه على نحو فعال.
الحجم النھائي لموقع طرح الرماد ) (ash dumpفي منطقة المشروع موضح في الشكل  ،10في الفصل  4من ھذه
الدراسة.
 .1.3.6المرافق والقوى العاملة:
سيعمل المشروع على توظيف حوالي  3,000فرد خالل مرحلة االنشاء ) (Construction Phaseالذين من األرجح
أن يتم توفير سكن مؤقت لھم في موقع المشروع حتى نھاية مرحلة االنشاء.
خالل مرحلة التشغيل ،سيتم توظيف  800إلى  ،1,000حيث أن حوالي  300موظف سيقيمون خارج منطقة المشروع في
مجمع سكني مخصص لھم في القطرانة ،في حين أن باقي الموظفين سيقيمون في سكن مخصص داخل حدود المشروع.
المفھوم المقترح لسكن العمال وموظفين المشروع موضح كالتالي:
•

عدد الموظفيين الدائميين ما يقارب  300فرد ،والذين من المقرر أن يقيمو في مجمع سكني مخصص لھم في
القطرانة )،(Offsite Housing Complex

•

أما الموظفين الذين سيتم التعاقد معھم فمن المقرر أن يقيمو داخل حدود المشروع في منطقة وسكنية مخصص لھم
) ،(Onsite Labour Campوالذي من المقرر أن يستضيف بين  500إلى  800عامل/موظف .،

 .1.4الوضع البيئي واالجتماعي القائم
يصف ھذا القسم البيئة من النواحي الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والتي سيتم تنفيذ المشروع ضمنھا .تم
عرض المعلومات التي تم الحصول عليھا خالل عمليات المسح الميداني ومراجعة مصادر البيانات الثانوية كجزء من ھذا
المشروع.
وقد تم مراجعة المعلومات المتوفرة ،كما تم التشاور مع األشخاص الذين لديھم معرفة محددة بمنطقة المشروع.

ملخص التقرير
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دراسة تقييم األثر البيئي لمشروع التعدين عن الصخر الزيتي وإنشاء محطة لتوليد الطاقة
الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي في منطقة العطارات أم غدران في األردن

 .1.4.1البيئة الفيزيائية
عناصر الطقس والمناخ
ان أقرب محطة لألرصاد الجوية لمنطقة المشروع ھي محطة القطرانة .حيث تم الحصول على الخصائص األولية
للعناصرالجوية لمنطقة المشروع على أساس المعدالت الشھرية لمدة عشرين عاما )1990حتى  (2010التي سجلتھا ھذه
المحطة .الجدول  1أدناه يلخص البيانات المناخية وفقا للبيانات المقدمة من دائرة األرصاد الجوية) .نرجو الرجوع إلى
الملحق  Bمن تقرير الدراسة الستعراض معدالت عناصر الرصد الجوية الشھرية(.
الجدول  :1ملخص عناصر الرصد الجوية من محطة رصد القطرانة
محطة القطرانة

العنصر

معدل درجة الحراره العظمى
)س(º

24.7

معدل درجة الحراره الصغرى
)س(º

10.3

معدل درجة الحراره الكلي
)س(º

17.5

معدل كمية األمطارالشھرية )مم(

7.6

معدل الكمية الكلية لھطول األمطار السنوي)مم/السنة(

91.2

معدل سرعة الرياح )م/ث(

1.86

 1اتجاه الرياح السائدة )درجات من الشمال الحقيقي(
2مجموع التبخر
(Total Evaporation, Class ”A” Pan
)’mm

)263 (SW

170.6

كخالصة فإن متوسط درجات الحرارة القصوى والدنيا سجلت في محطة القطرانة تشيرالى صيف وشتاء معتدل.

جودة الھواء
أجري برنامج رصد نوعية الھواء في موقع المشروع الواقع في العطارات لعام كامل في 22ديسمبر 2010إلى 18ديسمبر
 2011و التي شملت

قياسات لعناصرالملوثات التالية لغاية دراسة الوضع القائم :أول أكسيدالكربون) ،(COثاني

أكسيدالكبريت) ،(SO2ثاني أكسيدالنيتروجين ) (NO2كبريتيد الھيدروجين ) ،(H2Sوأكسيدالنيتريك)،(NO
أكاسيدالنيتروجين)أكسيد النيتروجين( ) ،(NOxالجسيمات) (PM10والجسيمات الدقيقة ) ،(PM2.5الرصاص )،(Pb
الكادميوم)الكادميوم( ) ،(Cdالھيدروكربونات العطرية ) (PAHsيقاس ب بنزو)أ(بيرين .من أجل مقارنة نتائج رصد
التراكيزو مقارنة النتائج بالمواصفة االردنية للھواء المحيط ) (JS1140/2006و التي تشمل فقط12من المعايير لرصد
نوعية الھواء المحيط بينما ال تتضمن رصد بعض المركبات.
1البينات متوفرة حتى عام 2009
2البينات متوفرة حتى عام 2009
ملخص التقرير
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خالل العام كانت جميع نتائج الرصد لتركيز االنبعاثات الغازية أقل بكثير من القيم المسموح بھا ضمن المواصفة االردنية
لنوعية الھواء المحيط ) .(JS1140/2006و بالرغم من ذلك ،كانت تراكيزالجسيمات )PM10و (PM2.5اعلى بشكل
واضح من مستوى أي من االنبعاثات األخرى.و قد تجاوزت  PM10الحد المسموح بة خالل شھر يناير،و فبراير،و مارس
ومايو -ما مجموعه  11مرة .وقعت ثالث تجاوزات  PM2.5خالل شھر فبراير .ويرجع اسباب ذلك بشكل اساسي إلى
الظروف الطبيعية ،مثل العواصف الرملية والرياح الموسمية .كما يمكن ان تؤثر حركة المرورالخفيفة على نتائج الرصد.
يتم عرض النتائج التفصيلية لبرنامج رصد جودة الھواء لجميع المعايير في الفصل  5.2.2من تقرير دراسة تقييم األثر
البيئي.

الضجيج
يقع المشروع في منطقة نائية ،بعيدا عن المناطق الماھولة والسكنية  ،و المصدر الوحيد المعروف للضوضاء و المحيطة
بمنطقة المشروع ھي تلك المرتبطة بتدريب سالح الجو الملكي األردني باالضافة لعدد من المحاجرالمتواجدة خارج
حدودالمشروع.
وقد تم أخذ قياسات لنقاط رصد الضجيج داخل موقع المشروع .تدل نتائج القياسات أن متوسط مستويات الضجيج ) LA
مكافئ( سجلت في الموقع ھي  47،6ديسيبل.و بما ان منطقة المشروع تصنف كمنطقة صناعية فان قيمة متوسط الضجيج
المسجل أقل من مستويات الضجيج المسموح بھا وھي 75ديسيبل خالل فترة النھار و  65ديسيبل لفترة الليل حسب ما ھو
وارد بالمواصفة االردنية للوقاية و الحد من الضجيج )(2003و كما ھو وارد لمستوى الضجيج ضمن معايير مؤسسة
التمويل الدولية  IFCوھي  70ديسيبل لكل من النھاروالليل داخل حدودالمناطق الصناعية والتجارية.

الطبوغرافيا والتربة
يندرج موقع المشروع ضمن إطار منطقة "شرق األردن  -ھضبة الحجر الجيري" ،وھي منطقة تضم صخور أم ريجام
والموقر ) (Umm Rijam and Muwaqqar Chalk and marl formationsفي الغرب على ارتفاع – 700
 1000م( متموجة بالصخور الجيرية إلى الشرق والشمال شاملة رواسب قلع حوض األزرق على ارتفاع  500م .كما
تمتاز المنطقة بوجود الوديان الواسعة والضيقة تمتد شرقا ً إلى قاع األزرق – السرحان .تعد المنطقة صحراوية جافة ذات
غطاء نباتي قليل ما عدا بعض التجمعات النباتية الحوانية عند الوديان الواسعة التي تعد مناطق مناسبة لرعي األغنام.
يزع الشعير في الجھة الشمالية في بعض األحيان عندما يكون ھنالك تدفق مياه كاف في الوديان ،خالفا ً على ذلك ،ال يوجد
زراعة في تلك المنطقة ومن أھم أنواع التربة في المنطقة ھي ).(Camborthids and Calciorthids

الجيولوجيا
جيولوجيا منطقة المشروع )عطارات أم غدران( تشير الى أن الموقع ينتمي إلى مجموعة البلقاء ضمن التشكيالت الجيولوجية
) – (B4 and B3منخفضات أم ريجام والموقر( والتي تقع ضمن أنظمة ال Palaoceneو Upper Cretaceous
 .Systemsمن حيث الصخور الرسوبية ،تتكون تلك التشكيالت الجيولوجية من طبقات الصخر الصواني والطباشيري
والحجر الجيري الصلب .ومن الجدير بالذكر أن ال B3يتمتع بخصائص بتمونية في بعض األحيان ).(Bituminious

ملخص التقرير
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تعتبر منطقة العطارات من أھم المناطق في األردن من ناحية وجود طبقات من الصخر الزيتي والتي من الممكن استخراجھا
بنطاق تجاري ،مما يمثل مركز مھم مستقبالً لالستثمارات في مجال الطاقة في األردن.
من أھم خصائص الوحدات  /الطبقات الجيولوجيا في منطقة المشروع:
مجموعة البلقاء ) ،(B3الصخر التباشيري العلوي ):(Tertiary to Upper Cretaceous
•

تشكيالت الموقر ) (B3والتي تتكون مccن المccارل ) (Marlوتعلوھccا طبقccات مccن الحجccر الجيccري .السccمك التقريبccي:
 78م

•

حجر الجيري عمان-الحسا ) (B2المتكون فوق الحجر الجيري التباشيري وادي أم غدران ) . (B1السمك التقريبccي
ھو  289م

•

مجموعة صخور عجلون من الصخر الطباشيري )(A

•

صخور وادي السير الجيرية المتشققة .السمك التقريبي  185م

•

صccخور شccعيب الجيريccة ) ،(A6/A5الحمccر) ،(A4الفحccيص ) (A3ونccاعور ) (A2/A1والتccي تتكccون أساس cا ً مccن
الحجر الجيري والدولومايت والمارل .السمك التقريبي ل  A1/A6ھو  314م.

•

مجموعccة الكرنccب للصccخر التباشccيري السccفلي ) ،(Kوالتccي تتكccون مccن الحجرالرملccي مccع طبقccات المccارل .والسccمك
التقريبي ھو  396م.

الوضع الزلزالي/التكتوني
يعتبر معدل النشاط الزلزالي/التكتوني الحالي في األردن ،بما في ذلك منطقة المشروع ،ضئيل ،غير أن األنشطة الزلزالية
/التكتونية التي تعد قوية تقع على طول صدع البحر الميت .
تقع منطقة المشروع -العطارات ضمن المستويات الخفيفة لمقياس ريختر كما ھو موضح في الشكل  41في الفصل .5.2.6
لذلك ،إذا كان من المتوقع حدوث زلزال في تلك المنطقة ،فإن قوته ستكون بين  3.9-3.0درجات على مقياس ريختر )اللون
األصفر( .ومثل ھذه الھزات عادة ال يصاحبھا آثار مدمرة ،وھي بالكاد يمكن االحساس بھا.

المصادر المائية
المياه السطحية
تقع منطقة المشروع ضمن حوض األزرق السطحي الذي يعد واحد من أحواض المياه الرئيسية في األردن.
ھنالك بركتين صحراويتين )الغدف والعطارة( في المنطقة يخزنون حوالي  1مليون متر مكعب من مياه األمطار .ويجري
حاليا ً ضخ مياه البرك من قبل صھاريج المياه لغرض توزيعھا على السكان المحليين في المنطقة.
تقع البركة األولى التي تسمى ببركة الغدف ضمن حدود منطقة المشروع بسعة تخزين تبلغ  0.5مليون متر مكعب .أما
بركة العطارة فتقع على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال الغربي من منطقة المشروع بسعة تخزين  0.5مليون متر مكعب.
ملخص التقرير
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مستوى المياه في كل بركة مترابط مع كمية ھطول األمطار في المنطقة ،وھذا ما يعني أن مستوى المياه يتقلب من موسم إلى
آخر.
معدل ھطول األمطار على المدى الطويل على حوض األزرق بما فيھا أحواض االلتقاط يختلف ويتراوح ما بين 50
ملم/السنة في المنطقة الجنوبية-الشرقية من حوض االلتقاط قرب العمري إلى  300ملم/السنة في منطقة جبل العرب .ويقدر
معدل ھطول األمطار على حوض االلتقاط بحوالي  100ملم سنوياً.
ويعتبر حوض األزرق حوض التقاط مغلق مقسم إلى  10أحواض التقاطية فرعية تتدفق باتجاه قاع خوض األزرق بالقرب
من مركز الحوض الصباب.
تقع منطقة المشروع ضمن وداي الغدف ،ويقدر معدل ھطول األمطار حوالي  58ملم سنويا ً مغطية مساحة  2,400كم

2

تقريبا ً والتي تعد  %3من منطقة وادي الغدف.
على أساس الخارطة الطبوغرافية تم تقسيم أحواض االلتقاط العائدة لمنطقة المشروع إلى  7أحواض التقاط كما ھو موضح
في الفصل  ،5الشكل  .50تم تحديد حدود أحواض االلتقاط تلك اعتماداً على الخطوط الفاصلة بين األحواض الصبابة لكل
وادي .وينقسم السطح في أحواض االلتقاط إلى أنواع مختلفة من التربة واألودية نفسھا.
من أجل تقدير كميات المياه في في كل حوض التقاط فرعي ،تم انشاء نموذج ھيدروليكي للمياه السطحية اعتماداً على
عناصر/مدخالت من محطة القطرانة المناخية ،اعتماداً على معلومات الھطول المطري ،وعليه تم تطوير منحنى الشدة،
المدة ،والتكرار المطري .سيتم عرض نتائج ھذا النموذج الھيدروليكي الحقا ً ضمن الملحق .C
المياه الجوفية
تقع منطقة المشروع في وسط الجزء الجنوبى لحوض األزرق ،وطبقة المياه الجوفية األكثر أھمية في حوض االزرق المياه
الجوفية في عمان وادى السير حوض ) (B2/A7الذي يرتبط بالطبقة العلوية للحوض الجيري الطباشيري.و يعتبر الحوض
الرئيسي في منطقة المشروع.
يتم توجيه تدفق المياه الجوفية عموما نحو الشمال و الشمال الشرقي .نمط تدفق المياه الجوفية في  B2/A7في منطقة
المشروع ھو اتجاه الشمال إلى الشمال الشرقي.

اختبارات الضخ للمياه الجوفية )(Groundwater Pumping Tests
تم حفر ثالثة آبار استكشاف في منطقة المشروع خالل شھر حزيران وتموز من عام  .2011وقد اطلق على ھذه الثالثة آبار
))ENEFIT-1,-2 ,-3مع أالعماق التالية على التوالي425 :م703 ،م و 972م .وھي مصممة لتقييم القدرات المحلية
وخصائص الثالثة أحواض المستھدفة تحت منطقة مشروع االمتياز ،على التوالي (1) :حوض(2) ، A7/B2الحُ مّر و
ناعور )المعروف أيضا باسم ،A4) ، A1/A2و ) (3أحواض الكرنب .تم حفر الثالثة آبار في وادي عطارات أم الغدران،
على الضفة الجنوبية بالقرب من الحدود الشرقية لمنطقة المشروع كما ھو مبين في الشكل  .50وتتلخص نتائج اختبار الضخ
أدناه:
ملخص التقرير
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 oالبئر رقم(  Enefit 1حوض  A7/B2):يوصى بشدة عدم القيام بتجفيف بئر  Enefit 1عن مستوى
االنتاج  mbgl. 174حوض  A7/B2يساھم بشكل كبير بتزويد مدينة عمان بالماء،ومن المعروف أنه
يعاني ھذا الحوض من االستغالل الفائق عن حده .فقد أظھر بشكل عام مقدار انخفاض  1إلى  2م سنويا ً
على مساحات واسعة.
 oالبئر رقم(  ENEFIT 2الحُمر وناعور )المعروف أيضا باسمA4)): ، A1/A2البئر غير قادر على
الحفاظ على انتاج أكثر من  15م/3ساعة .لم يتم جمع عينات شاملة للتحليل  ،إال أن اختبارات الضخ
القصيرة أظھرت ان قيمة الناقلية و النفاذية منخفضة جدا .وخالل الفحوصات كان الماء الذي تم ضخه
غير صافي ويميل لونه الى األخضر.
 oالبئر رقم(  ENEFIT 3حوض الكرنب( :نوعية المياه من حوض الكرنب ال تفي بمعايير مياه الشرب
بسبب ارتفاع قيمة  TDSورائحة ، H2Sفي الوقت الحاضر اصبح استغالل حوض الكرنب ضعيف في
وسط وجنوب األردن .ھذا يعني أن احتمال وجود ابار جديدة تتنافس مع تلك الموجودة حاليا قليل جدا.
النقطة المھمة الستغالل المياه في حوض الكرنب في منطقة االمتياز ھو ان مستوى المياه عميق جدا ويصل الى 377 -
 mbglفي الظروف الثابتة ويكون أكثر وضوحا في أي سيناريو الستغالل المياة جنبا إلى جنب مع درجة حرارة عالية
وارتفاع قيمة  ، TDSوباإلضافة إلى ذلك  ،جميع قيم نوعية المياه تتجاوز المعايير األردنية لمياه الشرب .ولذلك فمن
المستحسن استغالل المياه حوض الكرنب الرملي من خالل بئر  ENEFIT 3لتلبية احتياجات المياه في التعدين والصناعة.

 .1.4.2التنوع الحيوي
أجريت دراسة للتنوع الحيوي للوضع القائم للمشروع المقترح بناءا على الدراسات و الزيارات الميدانية للمنطقة و التي
أشارت أن أجزاء كبيرة من منطقة المشروع تقع ضمن المنطقة الصحراوية-العربية والتي تتميز بالسھول الحصوية الواسعة
والخالية من النباتات مع تواجد قليل لبعض األعشاب .ويقطع وادي الغدف منطقة المشروع في بعض أجزائھا.
تقع منطقة المشروع بعيداً عن أية محميات طبيعية قائمة أو مقترحة أو مناطق حساسة أو مناطق ھامة للطيور.
وال يوجد ثديات ذات أھمية بيولوجية للحماية في منطقة المشروع ،ولكن من الثديات األكثر انتشاراً في المنطقة ھو الجرذ
الرملي.
باستثناء السحالي ذات الذيل الشوكي التي قد تختبئ عندما تشعر بالتھديد ،فإن الزواحف المھددة أو الضعيفة األخرى من
األرجح أن تتجنب منطقة المشروع وآثاره المباشرة من مختلف األنشطة ومن المتوقع أن تذھب إلى مناطق أكثر أمانا .ومن
المتوقع أن األنواع الحساسة للضجيج بما فيھا الثدييات والزواحف )بما في ذلك السحالي ذات الذيل الشوكي( والطيور
ستتجنب منطقة المشروع أثناء مرحلة اإلنشاء.

 .1.4.3الوضع االجتماعي-االقتصادي القائم
تشمل منطقة الدراسة للوضع اإلجتماعي-اإلقتصادي منطقة المشروع في العطارات أم غدران ،باإلضافة إلى الدامخي ،وذلك
بسبب قربھا من منطقة المشروع ،والقطرانة ،والتي من الممكن أن تشمل المجمع السكني للموظفي المشروع في مرحلة
التشغيل .ويستند الوصف النوعي والكمي للوضع االجتماعي-االقتصادي القائم إلى التالي:
ملخص التقرير
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•

إشراك المجتمع المحلي من خالل اإلجتماعات التشاورية واجتماعات التشاور المركزة واجتماعات الطاوالت
المستديرة ،للرجال والنساء على حدة ،شاملين مختلف الفئات العمرية.

•

مسح عينة ) (Socio-economic Surveyممثلة للمجتمع المحلي من األسر القاطنة في الدامخي ,والقطرانة،
باإلضافة إلى عينة من الرعاة الذين يستخمون منطقة المشروع والمناطق المجاورة للرعي أثناء مواسم الرعي
المناسبة.

•

الحصول على بيانات من مصادر ثانوية كمراجعة التقارير والبيانات المنشورة المتعلقة بالسياق االجتماعي
واالقتصادي المحلي والوطني.

•

تم إجراء مقابالت مع مع خبراء وجھات ذات عالقة بالمشروع وممثلين عن جمعيات محلية ودولية في عمان بما
في ذلك الھيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجھات المانحة التي تعمل في قطاعات أو على المشاريع أو
دراسات عن الوضع االجتماعي واالقتصادي  ،باالضافة لبعض سكان المجتمع المحلي األقرب لمنطقة المشروع.

تم تلخيص الظروف االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بالمشروع أدناه ،ولكن للمزيد من التفاصيل عن الوضع االجتماعي
واالقتصادي القائم لمنطقة المشروع باإلضافة إلى نتائج المسح  ،يرجى الرجوع إلى الفصل  5.4من تقرير دراسة األثر
البيئي.
•

تعد منطقة المشروع الحالية منطقة صناعية حيث تندرج منطقة المشروع ضمن صالحيات بلدية أم الرصاص
الواقعة ضمن محافظة عمان .ال يوجد أي تجمعات سكانية أو أبنية دائمة في حدود منطقة المشروع أو بجوارھا
باستثناء بعض الجماعات من البدو والرعيان الذين يتنقلون في المطقة بشكل عام خالل موسم الرعي .تستخدم ھذه
الجماعات برك الغدف والعطارة لسقاية حيواناتھم .تقع بركة الغدف داخل منطقة المشروع ،ومع ذلك فھي بعيدة عن
أنشطة التعدين ،في تقع حين بركة العطارة خارج منطقة المشروع .يستخدم الرعاة المرعي-أو األراضي الصالحة
للرعي ) (Ranglenadفي تلك المنطقة لغاية رعي األغنام والماعز خالل موسم الرعي ،والتي تختلف من سنة
إلى أخرى نسبة إلى مستوى ھطول األمطار في المنطقة.

•

تقع منطقة المشروع ضمن منطقة قبلية تقليدية تابعة تاريخيا إلى قبيلة الھقيش.

•

تم توثيق منطقة المشروع كأراضي حكومية وفقا التفاقية االمتياز التي وقعتھا الحكومة األردنية والشركة صاحبة
المشروع في عام .2010

•

قرية الدامخي التابعة لبلدية أم الرصاص تعد من التجمعات المحلية األقرب لمنطقة المشروع )عدد سكانھا 995
نسمة( .تبعد الدامخي  53كم إلى الغرب من موقع المشروع ،و  68كم إلى جنوب عمان على طول الطريق
الصحراوي .وتقع بلدية القطرانة على بعد  20كم إلى الجنوب من الدامخي و  60كم عن موقع المشروع والتي
تعتبر أكبر تجمع سكاني من موقع المشروع )عدد سكانھا  5,420نسمة( ،بما أنھا تحتوي على خدمات وأنشطة
تجارية تجارية أكثر مفارنة بالدامخي.

ملخص التقرير
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•

إن التجمعات المحلية المحيطة بمنطقة المشروع تتكون من المجتمعات ذوي األصول البدوية الذين اعتمدوا على
نمط حياة مستقر وثابت مؤخرا ً تبعا ً للتغيرات االجتماعية واالقتصادية .ومن الجدير باذكر أن لدى المجتمعات
المحلية من الدامخي والقطرانة ثقافة ،عادات وانتماء قبلي واجتماعي متين.

•

تعتبر مجتمعات الدامخي والقطرانة متجانسة حيث أن غالبية األسر تنتمي إلى القبائل األردنية المحلية .ومع ذلك،
فيتواجد في القطرانة بعض السكان اآلخرين الذين يعيشون ضمن مجتمعھا )بما في ذلك المصريين واليمنيين
واألتراك ،الصينيين والسوريين( مما جعلھا قليالً أكثر انفتاحا ً من ناحية تقبل سكان مختلفة عن سكانھا المحليين.

•

يقدر أن  ٪48من األسر في منطقة القطرانة و  ٪32من األسر في محافظة الدامخي يعيشون تحت مستويات خط
الفقر .ومتوسط دخل األسرة في الدامخي ھو  357دينار )لمعدل حجم األسرة من  6.56فرد( أما القطرانة فمتوسط
دخل األسرة ھو  332دينار )لمعدل حجم األسرة من  5.6فرد( .أكثر من نصف األسر في منطقة القطرانة
والدامخي يكسبون أقل من معدل المقدر لنفقات األسر من الضروريات األساسية بما في ذلك التعليم ،والرعاية
الصحية ،والغذاء ،والكھرباء.

•

عدد القوى العاملة في منطقة القطرانة ھي  1,920فرداً ٪43 ،منھم ) (820عاطلون عن العمل .أما عدد القوى
العاملة في مدينة الدامخي يتكون من  198شخصا ٪41 ،منھم ) (81عاطلون عن العمل .وعدد القوى العاملة في
بقية بلدية أم الرصاص ھو  1,541شخص ،من  (665) ٪43منھم عاطلون عن العمل ،وفي بلدية الجيزة )التي
تقع شمال بلدية الدامخي على طول الطريق الصحراوي( عدد القوة العاملة ھو  ٪25، 11,848منھم )(2,933
عاطلون عن العمل.

•

الحد األدنى لألجور في األردن حاليا ً ھو  190دينارشھريا ً .وتتلقى األسر العاطلة عن العمل مساعدة مالية من
الحكومة بقيمة 120ديناراً شھريا ً في منطقة القطرانة والدامخي .فھنالك نسبة عالية من االستقاالت ضمن النساء
الذين يعملون باجرة أقل من  200دينار شھريا في المصانع المتواجدة في المنطقة ،ألن التعويض عن ساعات
العمل الطويلة يعادل تقريبا المساعدة المالية الحكومية.

•

ال يوجد مراكز للتدريب المھني في منطقة القطرانة والدامخي لتنمية مھارات القوى العاملة .فإن أقرب مركز
للتدريب المھني يقع في اللجون )في محافظة الكرك ( ،باإلضافة لذلك يوجد نقص في وسائل النقل مما يجعله من
الصعب الوصول إليه ،ال سيما بالنسبة للمرأة.

•

يفتقر الرجال و النساء والشباب إلى الموارد الالزمة لبدء أعمال تجارية جديدة ،بما في ذلك الحصول على رأس
المال ،واالئتمان ،التدريب على تنظيم المشاريع وإدارة األعمال والمھارات.

•

على الرغم من وجود إمدادات مياه في منطقة القطرانة والدامخي ،ھناك ضغط مياه قليل والمجتمع المحلي غير
راض على ھذا الوضع .ومن الجدير بالذكر أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي
ٍ
غير متوفرة في الدامخي أو القطرانة.
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•

وعلى مدى السنوات ال  35الماضية ،وذلك بسبب زيادة فرص التعليم وكذلك اعتماد السكان على نمط حياة مستقر
وثابت في المجتمعات المحلية ،لوحظ أن ھناك ازدياد في عدد األفراد الملتحقين بالمدارس .علما ً بأن أقل من  ٪5من
الذكور واإلناث في منطقة القطرانة و الدامخي بين سن  6و  24عاما لم يلتحقوا بالمدسة ،مقارنة بما يزيد عن
 ٪80من الرجال والنساء فوق سن ال  60في الدامخي وأكثر من  ٪64في القطرانة من الرجال والنساء في نفس
الفئة العمرية.

•

لدى اإلناث في مدينة الدامخي أعلى معدالت األمية بين أقرانھم في نفس المجال ) (٪14مقارنة مع نظرائھن من
الرجال ) .(٪4كانت النسبة للذكورواإلناث في منطقة القطرانة  ٪6.5و  ٪5على التوالي( ،واألمية ھي أكثر شيوعا ً
بين الرجال والنساء في الدامخي والقطرانة فوق سن ال .28

•

ال توجد مراكز صحية شاملة في أي من الدامخي و بلدية ام رصاص .فإن المراكز الرعاية الصحية المتوفرة
صغيرة وبدائية في المنطقة و ال توفر الخدمات الصحية المتكاملة للسكان .فھي تعمل فقط ما بين الساعة الثامنة
صباحا ً حتي الساعة الثانية من بعد الظھر .يقع أقرب مستشفى على بعد  40كم تقريبا عن بلدية أم الرصاص في
منطقة ذيبان في محافظة مادبا ،مشيرا إلى أن أقرب مستشفى لمنطقة المشروع يقع على بعد حوالي  125كم إلى
الغرب .ھنلك مركز صحي يقع في منطقة القطرانة والذي يعتبر بحالة مقبولة مع معدات كافية .ومع ذلك ،ھنالك
عدم قدرة لتقديم و توفير الخدمات لعدد سكان إضافي )مثل العمال األجانب اإلضافيين في المنطقة(.

 .1.4.4اآلثار واالرث الثقافي
تم إجراء دراسة الوضع القائم للموارد األثرية بدقة كبيرة في منطقة المشروع وقد تم تحديد المواقع التالية من خالل دراسة
الوضع القائم:
•

الموقع رقم ) :(1موقع مدمر مم تواجد قليل من األدوات الحجرية.

•

الموقع رقم ) :(2موقع دفن ) (Burial Siteوالذي يعتبر ذات أھمية منخفضة من غير وجود أي بقايا أثرية.

•

الموقع رقم ) :(3كومة من الرمال منتشرة في جميع أنحاء السفوح  ،والتي ال تشمل أي وجود لبقايا أثرية في الموقع
كما كشفت الدراسة.

ال تشكل أي من المواقع المحددة أعاله ذات أھمية أثرية ،باالضافة لذلك قد وجد من خالل الدراسة أن تلك المواقع ال تقع على
مقربة من من عمليات التعدين ومحطة توليد الطاقة.
وخالصة القول ،فإن منطقة الدراسة ال تحتوي على مواقع أثرية مھددة من أنشطة المشروع.

 .1.5تحديد وإشراك أصحاب العالقة والجھات المعنية
إعتماداً على األنظمة البيئية المحلية ونظام التقييم األثر البيئي ،وكذلك معايير مؤسسة التمويل الدولية )المعييار رقم – 1
التقييم البيئي واالجتماعي وأنظمة االدارة البيئية( وسياسة البنك الدولي التشغيلية رقم  4.01باالضافة لمتطلبات معايير األداء
العالمية رقم  – 5التشاور والمداولة مع الجھات ذات العالقة والمجتمعات المحلية(.
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ستكون عملية إشراك أصحاب العالقة والجھات المعنية بالمشروع مستمرة خالل جميع مراحل المشروع من أجل ضمان
المصداقية مع المعنيين الذين من الممكن أن يتأثروا أو يكون لديھم تأثير على المشروع من ناحية معينة.
قبل إعداد دراسة تقييم اآلثاراالجتماعية-االقتصادية وتحديد الوضع القائم ،تم إنجاز بعض األنشطة المتعلقة بإشراك أصحاب
العالقة والمعنيين بالمشروع من خالل التالي:
•

تحديد أصحاب المصلحة في المشروع وجميع األطراف التي من الممكن أن تتأثر أو المتعلقة بھذا المشروع

•

تم عقد الجلسة التشاورية بتاريخ  14كانون األول لعام  2010وتوثيق نتائجھا كجزء من تقرير األسس المرجعية
النھائي والذي تم الموافقة عليه من قبل وزارة البيئة في نيسان .2011

•

المشاورات مع أصحاب العالقة والمجتمع المحلي الذين قد يتأثرو من المشروع

•

تم إتاحة وثائق المشاورة للجھات المعنية.

باالضافة إلى المذكور أعاله ولغاية إعداد والقيام بالدراسة االجتماعية للمشروع التي قام بھا فريق المشروع لدراسة
التقييم االجتماعي لضمان إبالغ أولئك الذين قد يتأثرون من أنشطة المشروع و سمح لھم فرصة للتعبير عن آرائھم وعن
مخاوفھم المحتملة حول المشروع ،وأنه يفتح قنوات االتصال مع المجتمعات المحلية المجاورة للمشروع .تم تحديد
وإشراك الجھات المعنية على النحو التالي:
•

تم تحديد ومراجعة أصحاب المصلحة التي قد يتأثروا بالمشروع وتحليل الجھات المعنية التي تم تحديدھا من قبل
عند بدء الدراسة ،وتحديد جھات معنية إضافية.

•

تم إجراء مقابالت مع مع خبراء وجھات ذات عالقة بالمشروع وممثلين عن جمعيات محلية ودولية في عمان،
باالضافة لبعض سكان المجتمع المحلي األقرب لمنطقة المشروع.

•

تم إجراء مقابالت مع الرعاة المتواجدين في وقرب منطقة المشروع الذين يستخدمون تلك المنطقة للرعي.

•

مسح عينة ممثلة للمجتمع المحلي )الملحق  Dيعرض االستبيان الذي تم استخدامه للمسح( .باإلضافة نرجو الرجوع
الى الوضع االجتماعي-االقتصادي القائم التي تشمل نتائج المسح في القسم  5.4من ھذه الدراسة.

•

تم إجراء سلسلة من االجتماعات التشاورية للمجتمع المحلي ) (Public consultation Sessionsللرجال
والنساء على حدة من مختلف الفئات العمرية.

•

تم إجراء سلسلة من اجتماعات التشاور المركزة للمجتمع المحلي ) (Focus groupsللرجال والنساء على حدة
من مختلف الفئات العمرية.
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•

تم إجراء سلسلة من اجتماعات الطاوالت المستديرة ) (Roundtable sessionsمع أشخاص رئيسية في
المجتمع المحلي ،كممثلين المجتمع المحلي والشيوخ ،موظفين البلدية والمعلمين واألشخاص الذين يعملون بالرعاية
الصحية.

باالضافة لذلك ،قد تم إعداد خطة ) ( Resettlement Action Planللمشروع والتي شملت التشاور مع أصحاب
المصلحة من مختلف األفراد الذين يمثلون مؤسسات اجتماعية ،زعماء القبائل ،موظفيين البلدية وأفراد المجتمع المحلي ،
الذين تم االستفادة منھم كمصدر بيانات لتطوير الخطة ،باالضافة إلى البيانات والنتائج المدرجة في دراسة الوضع االجتماعي-
االقتصادي القائم .نرجو الرجوع إلى الملحق  Aللمزيد من التفاصيل عن تقرير اطار عمل خطة اعادة التوطين أو اإلستخدام
)..(Resettlement Action Plan Framework

 .1.6التعرف على الجوانب والمستقبالت البيئية االجتماعية االقتصادية
تم تعريف الجوانب ) (aspectsالبيئية واالقتصادية واالجتماعية التي اعتمدت لدراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي
والصحي من قبل  1996 ISO 14001:كجزء من انظمة االدارة البيئية – المواصفات ارشادية ) (ISO,1996لغرض
تعريف الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية لھذا المشروع وأنشطة المشروع التي قد تؤثر على المستقبالت
)(receptorsمن خالل التالي:
•

وثائق المشروع.

•

التشاور مع صاحب المشروع شركة )(APCO

•

التشاور مع وزارة البيئة أثناء الجلسة التشاورية ومرحلة إعداد األسس المرجعية باإلضافة إلى أصحاب العالقة
المعنيين خالل مرحلة إعداد دراسة تقييم األثر البيئي.

تم تحديد المستقبالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقة بھذا المشروع في الفصل ) (6والذي يتضمن المستقبالت
التالية :البيئة الفيزيائية  ،البيئة البيولوجية  ،البيئة االقتصادية واالجتماعية  .باالضافة الى تحديد العالقة بين الجوانب البيئية
والمستقبالت التي يمكن ان تتأثر من المشروع أثناء مراحل المشروع :االنشاء والتشغيل ومرحلة إنتھاء المشروعووقف
التشغيل والمتواجده في الفصل  6من تقرير الدراسة.

 .1.7تحليل البدائل المقترحة للمشروع
تحليل البدائل يتضمن البديلين "ال مشروع" مقابل "المشروع" .وتوضح نتائج ھذا التحليل أن المشروع سيكون له آثار محتملة
على التضاريس والتربة بسبب توليد المخلفات ،وتحديدا تلك الناجمة عن الرماد نتيجة الحرق الباشر للصخر الزيتي في
محطة توليد للطاقة باإلضافة لمخلفات التعدين.
من اآلثار التي تعد خفيفة إلى متوسطة األھمية ھي اآلثار المحتملة على نوعية الھواء ،والضوضاء  ،اآلثار المحتملة على
الموارد المائية ،والصحة والسالمة العامة والمرور .ولكن مع تطبيق االجراءات التخفيفية واالحترازية ومتطلبات الرصد
المدرجة بالتفصيل في الدراسة تحديداً في الفصل  10و 11فستخفف من أھمية تلك اآلثارإلى مستويات مقبولة.
كما تعتبر اآلثار على الغطاء النباتي والحواني ذات أھمية منخفضة.
ملخص التقرير
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من حيث اآلثار اإليجابية ،من المتوقع أن يعود المشروع بفائدة اقتصادية لألردن.
تشير نتائج تحليل البدائل أنھا مواتية لتشجيع وتطوير المشروع ولكن شريطة تطبيق خطة اإلدارة البيئية والتدابير السليمة
للتخفيف من اآلثار المحتملة وذلك لضمان تقليل اآلثار السلبية المحتملة إلى مستويات مقبولة.

 .1.8تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية والصحية
تم دراسة وتحديد المؤثرات البيئية واالجتماعية الصحية التي قد تنتج من المشروع ،باالضافة لالجراءات التخفيفية لھدف
التقليل من االثار المتوقعه خالل مرحلة المشروع وعالوة على ذلك تم تحضير مخطط لإلدارة اإلدارة البيئية متضمنا ً
متطلبات للرصد البيئي وخطة الدارة النفايات للتأكيد انه سيتم مراقبة اآلثار المتوقعة من المشروع ومصادھا واتخاد اجراءات
تخفيفية الالزمة وتطبيقھا باالكمل.
تعرض الجداول التالية  3 ،2و 4ملخص ألھم اآلثار المتوقعه من المشروع مع االجراءات التخفيفية المناسبة لكل اثر،
باالضافة الى متطلبات المراقبة  .وايضا ً كجزء من مخطط ادارة المخلفات .يعرض الجدول رقم  5الالحق األساليب السليمة
للتخلص من وطرح وادارة المخلفات التي قد تنتج من انشطة المشروع.
للمزيد من التفاصيل نرجو الرجوع إلى تقرير دراسة تقييم األثر البيئي ،تحديداً إلى الفصل  9الذي يقييم اآلثار المحتملة بشكل
تفصيلي ومتكامل خالل مراحل المشروع المختلفة والفصل  10يستعرض اإلجراءات اإلحترازية لآلثار المحتملة ،أما
الفصل  11فھو يتكون من خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية ومتطلبات الرصد والمراقبة الالزمة للمشروع ،باإلضافة لخطة
إدارة المخلفات المتوقعة من المشروع في الفصل .11.4

ملخص التقرير
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 .1.9خطة االدارة البيئية واالجتماعية
الجدول  :2خطة االدارة والرصد البيئي لمرحلة االنشاء
الرقم

العنصر

1

جودة الھواء

2

الضجيج و
اإلھتزاز

3

الطبوغرافيا

ملخص اآلثار المحتملة
•

•

انبعاثات الغبار من أعمال الحفريات
وحركة المركبات في الطرق الترابية /
غير المعبدة ،وخاصة خالل الظروف
الجوية العاصفة.
انبعاثات العادمات بسبب حركة
الشاحنات والمركبات خالل أعمال
اإلنشاء.

اإلجراءات اإلحترازية  /التخفيفية

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

ملخص التقرير

من األمثلة على ألنشطة المولدة
للضوضاء:
فتح طرق للوصول لسكن العمال
والمنشآت الخدمية
أنشطة الشحن
أنشطة حفر الخنادق وردمھا
تشغيل المركبات والمعدات
الشاحنات ومعدات الحفر وما يرتبط بھا
من حركة المعدات على الطرق
بناء مساكن و منشآت إخدمية أولية
للعمال.
تأثيرات/تغيرات طبوغرافية /تضاريسية
إضافة إلى ما يترتب علية من تأثيرات
على أنماط الجريان السطحي للمياه
كنتيجة ألنشطة اإلنشاءات المختلفة مثل
تحضير/حفر حفرة المنجم ،تفريغ
المواد ،حفر الخنادق ،الشحن ،طلرح
المخلفات و الصرف الصحي ،تخزين
المواد /الكيماويات /الوقود ،تشغيل
المركبات و المعدات.
تسوية الموقع بشكل بسيط لغاية توفير
ممر للشاحنات باإلضافة لتسوية الموقع

متطلبات المراقبة /الرصد

السيطرة على الغبار
تحديد حدود سرعة مناسبة لتقليل تولد الغبار من حركة المركبات فوق السطوح غير المعبدة
خالل فترة اإلنشاء سيتولد الغبار من الطرق غير المعبدة و مناطق العمل  ،وال بد من السيطرة عليه من خالل
رش المياه )حسبما تقتضي الحاجة(
تنفيذ برنامج مراقبة دوري أو حسبما تقتضي الحاجة لمراقبة الھواء ،من اليوم األول للمباشره في العمل ومروراً
بمدة المشروع
تقديم معدات الحماية الشخصية ) (Personal Protective Equipmentالمناسبة للعاملين في الموقع خالل
مواسم الياح.
تعبيد الطرق الرئيسية من و إلى موقع اإلنشاء،إضافة إلى اإلختيار األمثل لطرق التي ستخدم المشروع
تجنب التعامل غير الضروري مع أغبرة المواد ،كتقليل إرتفاع السقوط عندما تقوم الجرافات بتحميل الشاحنات
بالتربة
تدريب العمال على التعامل مع المواد اإلنشاءات و الحطام خالل مرحلة اإلنشاء لتقليل اإلنبعاثات المتسربة
اإلنبعاثات العادمة
ضمان تحقيق صيانة و مراقبة مناسبة للمركبات لتقليل اإلنبعاثات العادمة  ،عدم إستخدام المحركات لمدة أطول
من ما يلزم.

خالل أعمال اإلنشاءات ،يمكن تطبيق مجموعة من طرق التحكم بالموقع لتقليل توليد الضجيج ،وھي تشمل:
•
•
•
•

إستخدام تطبيقات إدارة الموقع الناجعة ،و التأكد من أن جميع المعدات يتم صيانتھا و تشغيلھا بطريقة صحيحة ،و
التأكد من أن تشغيل المعدات يتم حسب تعليمات المصنعيين و أن المعدات و األليات تقع بعيداً من المناطق
الحساسة للضجيج إلى قدر ما أمكن
الحد من استخدام المحركات في حالة عدم الحاجة لذلك للحد من مستوى الضوضاء.
السيطرة و تقليل حركة المرور ضمن الموقع
على جميع العمال إتباع إجراءات الصحة و السالمة في الموقع ،مثل إستخدام معدات السالمة الشخصية
الضرورية ،خصوصا ً كسدادات األذن خالل األنشطة الباعثة للضجيج

و عليه فإنه من الواضح أن تأثيرات الضجيج النھاري سوف تحدث ضمن موقع المشروع و لعدة أشھر خالل مرحلة
اإلنشاء  /التنفيذ ،ستكون مؤقته كما وردت في الفصل ) (9تقييم اآلثار في تقرير الدراسة.
• على المقاول ضمان النظافة العامة و الترتيب الجيد في منطقة المشروع في جميع األوقات
• تقليل الحاجة إلى دخول شاحنات إلى الموقع من خالل إستخدام الشاحنات الموجودة  ،حيثما أمكن
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المراقبة المباشرة النبعاثات الغبار والغازات
العادمة أثناء أعمال الحفر وأنشطة االنشاء في
المنجم ومحطة توليد الكھرباء

مراقبة نوعية الھواء لكل من الغبار العالق
) (PMواكاسيد النيتروجين والكبريت ) NOx,
(SOx

•

مراقبة مستوى الضجيج خالل مرحلة
االنشاء في موقع العمل وعند اماكن االقامة
مثل سكن العمال ،وذلك من أجل التأكد من
االلتزام بتعليمات مستوى الضجيج المحلية،
على ان يتم القياس باستخدام مقياس مستوى
الضجيج المتنقل.

•

االلتزام بتعليمات الحد والوقاية من الضجيج
المحلية حيث يمكن معاملة منطقة المشروع
كمنطقة صناعية

المراقبة المباشرة على عناصر ترتيب أماكن
العمل والنظافة وإدارة النفايات في الموقع

تكرار المراقية
يومي

الجھة المسؤولة
المقاولون /المقاولون
الفرعيون من أجل التأكد من
االلتزام بالمواصفات االردنية
لجودة الھواء المحيط رقم
 2006/1140خالل مرحلة
االنشاء

يومي

غير قابل للتطبيق
) Not
Applicable(N/A

الى المقاول الرئيسي
) EPC
 (Contractorعند
تجاوز المواصفات

عند وجود شكاوى

شھري

الجھة التي تستلم
التقارير

المقاولون /المقاولون
الفرعيون

المقاولون /المقاولون
الفرعيون

الى المقاول الرئيسي
) EPC
 (Contractorعند
تجاوز المواصفات
أو في حال وجود
كشاوي في الموقع

N/A
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•

التأثير على التربة السطحية في منطقة
المشروع وخاصة في بعض المناطق
الممتدة على طول األودية من حيث
النباتات التي قد تكون عرضة للتلف.
التأثير على التربة بسبب أعمال الحفر
وكذلك من إمكانية حدوث تسرب للمواد
الكيميائية و الوقود المُخزن.

•

يمكن إعتبار أن اآلثار المتوقعة على
المياه السطحية والمياه الجوفية مترابطة:
التخلص غير السليم من المخلفات
الصلبة والسائلة.
التلوث بسبب مخلفات صيانة المركبات
والمعدات و التشغيل مثل مخلفات الوقود
و الزيوت
التلوث بالمواد المخزنة كالمواد
الكيميائية و الوقود نتيجة لعمليات
التخزين غير صحيحة و غير المناسبة.
الطرح المؤقت أو الدائم للمواد الناتجة
عن عمليات الحفر في قاع األودية و
التي قد تعمل على تغيير تدفق المياه
السطحية في ھذه األودية.
اإلفراط في استخدام المياه للسيطرة على
الغبار أثناء مرحلة اإلنشاء.
التخلص غير السليم لمياه الصرف
الصحي المنزلية المتولدة من العاملين
في مخيمات اإلنشاء.
آثار بصرية وجمالية من خالل تفريغ
المواد ،حفر الخنادق ،الردم ،طرح
المخلفات اإلنشائية و الصرف الصحي،
إضافة إلقامة المساكن و الخدمات
المؤقتة للعمال.

4

.التربة

5

الموارد/
المصادر المائية
)السطحية و
الجوفية(

6

اآلثار الجمالية
والبصرية

•

7

البيئة الطبيعية/
البيولوجية
)الغطاء النباتي
والحيوانات و
البيئة الطبيعية(

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

قد تنتج التأثيرات المحتملة على البيئة
البيولوجية بسبب أنشطة اإلنشاء مثل
الضوضاء واالھتزازات ،وانبعاثات
الھواء ،طرح المخلفات و المواد
الكيميائية ،وتشغيل اآلالت الثقيلة وحركة
المركبات.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• يجب مراقبة خزانات تجميع مياه الصرف
الصحي المنزلية بشكل دوري لتجنب فيضانھا

• االنسكاب المفاجىء للزيوت والمواد الكيماوية
وغيرھا
• التفتيش على حاالت انجراف التربة ونقل
الرواسب والملوثات في مناطق االنشاء

• عدد حاالت التسرب او
الحوادث التي يتم تسجيلھا
خالل جوالت التدقيق في
الموقع
• أرشفة نماذج التدريب
للموظفين على اجراءات
التعامل مع حاالت
التسرب

اسبوعي

يومي

عند ھطول االمطار
الغزيرة

يجب على المقاولين
/المقاولين الفرعيين التأكد
من:

الى المقاول الرئيسي
) EPC
(Contractor

• عدد حاالت التسرب او
الحوادث التي يتم تسجيلھا
خالل جوالت التدقيق في
الموقع
• أرشفة نماذج التدريب
للموظفين على اجراءات
التعامل مع حاالت
التسرب

•
•

على المقاول ضمان النظافة والتدبير المنزلي و الترتيب بشكل عام في الموقع و في جميع األوقات
اإللتزام مع خطة إدارة المخلفات )الجدول  (5أدناه أو الفصل  11.4في تقرير الدراسة.

التفتيش على عناصر ترتيب أماكن العمل
والنظافة وإدارة النفايات في الموقع

يومي

المقاولون /المقاولون
الفرعيون

الى المقاول الرئيسي
) EPC
 (Contractorعند
عدم االلتزام
باإلجراءات الالزمة
في الموقع

•
•
•
•

تقليل عرض المسارات
تجنب /تقليل إزالة النباتات
تحدييد القيادة ضمن المسارات المحددة و الخطوط  ،إال في حاالت الطوارئ
تحديد مواقع أو ركن خاص معينة للسيارات والماكينات وتحديد مسارات اآلالت من أجل تقليل أي إزعاج محتمل
ألي حيوانات في المنطقة )إى وجدت(
منع الصيد من قبل العامليين في الموقع
التخزين المناسب و تطبيق إجراءات الصحة والسالمة مع الكيماويات و الوقود ،لغاية تجنب حدوث تسرب أو
رشح إلى البيئة و بالتالي للنباتات و الحيوانات
اتباع االجراءات الالزمة للتخفيف من األغبرة للتقليل من اآلثار المحتملة على النباتات أو الحيوانات في و خارج
الموقع

التفتيش المباشر ضمن منطقة المشروع

كل  3اشھر

المقاولون /المقاولون
الفرعيون

الى وزارة البيئة عند
وجود اية ازعاجات
للبيئة البيولوجية

•
•
•

ملخص التقرير

تدريب العامليين و توفير المعدات في الموقع على مستلزمات إزالة إنسكابات الزيوت  ،لغاية إحتواء و تقليل أي
حوادث إنسكابات خالل انشطة المشروع ،كما يجب توفر مستلزمات إزالة متنقلة في جميع المواقع العاملة خالل
مرحلة اإلنشاء ضمن منطقة المشروع
تطوير إجراءات محددة إلزالة المخلفات و الوقود المنسكب و الزيوت و التربة الملوثة ضمن منشآت إعادة
التدوير  /و الطرح
التخزين المناسب للكيماويات و الوقود ضمن مناطق معزولة في الموقع  ،و تطبيق إجراءات السالمة المناسبة
عند التعامل مع ھذه الكيماويات لتجنب التسرب و الرشح داخل التربة
المراقبة الدورية للمخلفات الخطرة و المخلفات السائلة المنبعثة خالل مرحلة اإلنشاء  ،حيث سيتم إما إعادة
تدويرھا أو طرحھا خارج الموقع إلى منشآت موافق عليھا للمخلفات
السيطرة على تعرية سطح التربة بالجريان السطحي  ،من خالل تجميع الجريان السطحي من مناطق العمل
المعبدة إلى خنادق و حفر تجميعية لتقييد تراكيز التدفقات
اتخاذ تدابير احتياطية كتبديل وضع صواني التنقيط أسفل المولدات أو المعدات للحد من أي تسرب غلى التربة
في الموقع
جميع المركبات و المعدات الخاصة باإلنشاءات يجب أن تلتزم بالطرق المحددة سواءاً كانت معبدة أو ترابية داخل
منطقة المشروع و المناطق المحيطة به.
يجب تخزين الوقود بشكل مناسب و معزول ،كما يجب القيام بإعادة التزويد بالوقود بناءاً على اإلجراءات الخاصة
المتبعة لذلك في الموقع
تطوير خطة لإلستجابة و التعامل مع اإلنسكابات  ،لغاية التحكم بأي تسرب غير مقصود أو أي إنسكابات
ھيدروكربونية ،يجب أن تكون إجراءات اإلستجابة لإلنسكابات فعالة و حسب الحاجة لتشمل و تنظف أي تلوث
في التربة
تطبيق إجراءات مناسبة للمحافظة على التربة ،كتقليل المناطق المتأثرة بالعمل و تنظيم العمل ،حيثما أمكن ذلك،
تجنب العمل خالل فترات الھطول المرتفع.
تطبيق إجراءات لتقليل التلوث خارج موقع العمل عن طريق الجريان السطحي الذي قد يحدث خالل المواسم
المطرية.
يجب إزالة و طرح التربة الملوثة حسب تعليمات البلدية.
يجب إزالة جميع المخلفات المتراكمة و المنزلية المتولدة خالل فترة اإلنشاءات من الموقع  ،كما يجب طرحھا
حسب متطلبات الطمر الموافق عليھا من قبل البلديات
المخلفات الخطرة و المخلفات السائلة المتولدة ضمن فترة اإلنشاءات يجب إما إعادة تدويرھا أو طرحھا خارج
الموقع إلى مكب معتمد.
تجميع المياه السوداء و الرمادية بشكل منفصل لغاية إستخدام المياه الرمادية في السيطرة على األغبرة في الموقع،
و بالتالي نقل المياه السوداء خارج الموقع إلى منشآت معالجة مياه الصرف الصحي
في حال عدم وجود نظام لتجميع الصرف الصحي خالل فترة اإلنشاءات  ،ال بد من توفير خزانات مبطنة لتجميع
الصرف الصحي في الموقع لتجميع الصرف الصحي الناتج عن اإلستخدامات المنزلية للعاملين في الموقع

• المراقبة المباشرة على اماكن التخزين
واآلليات من خالل اجراء عمليات تدقيق
دورية على االنشطة في الموقع ونماذج
االبالغ عن الحوادث
• التفتيش على الخزانات والبرك في الموقع
للتأكد من عدم وجود اية شقوق أو تلف
• يجب تدريب جميع العمال في الموقع على
اجراءات التعامل مع حاالت التسرب

اسبوعي

يجب على المقاولين
/المقاولين الفرعيين التأكد
من:

الى المقاول الرئيسي
) EPC
(Contractor
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8

المرور

•

•

حركة السيارات والشاحنات الصغيرة قد
تسبب إعاقة في حركة المرور إلى موقع
المشروع وزيادة احتمال وقوع الحوادث
بين المركبات المتجھة للمشروع
رفع وتحميل األجھزة ،المواد والمعدات
الثقيلة فد تؤثر على الطريق األسفلتي
التابع للطريق الصحراوي.

•
•
•
•

•

•
•

ملخص التقرير

سالمة المشاة :كل مركبات و شاحنات المشروع يجب أن تلتزم بحدود السرعة المقررة ضمن المناطق الحضرية
 ،وعليه ال بد من اإللتزام بحدود السرعة ضمن مناطق الغير حضرية  ،والتي يمكن تحديدھا من خالل عملية
تقييم المخاطر خالل فترة اإلنشاء.
ضمان الصيانة و المراقبة المناسبة للمركبات
تطبيق إجراءات إدارة التنقالت ،التي تشمل إجراءات مثل توثيق وجھة التنقالت و الزمن المتوقع.
يجب منع مرور الشاحنات ذات األحمال الثقيلة عبر المناطق الحضرية قدر ما يمكن ،الشكل 99و الشكل 100
في تقرير الدراسة يوضحان المسارات المقترحة لنقل األحمال الثقيلة و التي من المتوقع أن يتم إستيرادھا ونقلھا
خالل مرحلة اإلنشاء .ھذه اإلجراءات التخفيفية  /اإلحترازية تأخذ بعين اإلعتبار األحمال الثقيلة حسب األحمال
المحورية المسموحة لھذه المسارات المقترحة.
في مناطق تواجد الماشية التي تقطع الطرق ،يجب تطبيق اإلجراءات التالية:
 oالوقوف على مسافة  10أمتار على األقل من القطيع
 oعدم إستخدام زامور
 oإيقاف المحرك إذا كانت فترة اإلنتظار تزيد عن  5دقائق
 oالسماح للقطيع و الرعاه بتوضيح الطريق قبل المتابعة
بعض األحمال الثقيلة و الكبيرة الحجم المعينة يجب أن تحصل على تصريح ذي صلة من دائرة المرور قبل عملية
النقل ،وال بد من تحديد المسار المقترح و زمن النقل من أجل الحصول على التصاريح حسب األنظمة األردنية.
اإلزعاجات الناتجة عن اإلنبعاثات و الضجيج في المناطق الحضرية أو بالقرب منھا يجب السيطرة عليھا بشكل
كا ٍ
ف من خالل:
 oإيقاف المحركات أثناء العمليات التي تستغرق أوقات طويلة مثل التحميل والتفريغ.
 oتجنب تشغيل المحركات الغير ضروري.
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يجب أن يتم تنفيذ آلية لمراقبة االلتزام بحدود
السرعة

توثيق التفتيش المباشر ونتائجه

يومي

بشكل اسبوعي وعند
الحاجة

شركة  / APCOالمقاولون
/المقاولون الفرعيون
شركة  / APCOالمقاولون
/المقاولون الفرعيون

إلى إدارة شركة
APCO

N/A

تسجيل الشكاوى التي يتم تلقيھا من قبل المجتمع
المحلي او السلطات المحلية
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9

الصحة والسالمة
العامة

10

المواقع األثرية
واالرث الثقافي

•

مخاطر من حدوث اإلصابات واإلجھاد
والتعرض ألشعة الشمس.
التعرض للغبار.
الحفر ،إستخدام الھواء المضغوط لقطع
الصخور الصلبة ،والعمل في المناطق
الشاھقة  ،واللحام ،الخ.
السقوط  ،والحروق ،والحوادث خالل
عملية نقل آليات الحفر.

•

المخاوف المحتملة من التأثير على
مواقع أثرية متبقية غير مرئية و غير
ظاھرة و غير معروفة )إمكانية العثور
عليھا(

•
•
•

اإللتزام مع خطة إدارة الصحة والسالمة والبيئة ) Health, Safety & Environmental Management
 (System-HSE-MSالتي تم إعدادھا للمشروع للمشروع باإلضافة إلى إجراءات المقاول الخاصة بالصحة و
السالمة إلدارة و األنشطة ذات العالقة بالصحة والسالمة المھنية .اإلجراءات اإلحترازية المقترحة في خطة إدارة
الصحة و السالمة و البيئة تم تلخيصھا تالياً:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التزام العمال باجراءات الصحة والسالمة العامة

الرقابة المباشرة بشكل
يومي

المقاولون /المقاولون
الفرعيون

إعطاء تحذير مسبق للرعاة ضمن المناطق عند بداية مرحلة اإلنشاء لتحذيرھم من أنشطة المشروع و اإلزعاجات
المُحتملة )كالضجيج  ،األغبرة،اإلضاءة  ،إلخ(...
مواقع غرفة التحكم واإلقامة يجب أن تقع عكس إتجاه الرياح إن أمكن ،بھدف تقليل التعرض المباشر للغبار و
الملوثات الموجودة في الھواء
يجب توفر مجموعات اإلسعافات األولية داخل الموقع ،كما يجب أن يكون من السھل الوصول إليھا من قبل
العاملين ،كما يجب تثقيف العاملين على إستخدامھا،و على مكان وجودھا في الموقع.
يجب توفير معدات الحماية الشخصية للموظفين في الموقع
حصول سائقي اآلليات على الرخص المناسبة أو التدريبات الالزمة للتعامل مع تلك اآلليات.
يجب حماية أو تخزين جميع المولدات في مباني مغلقة لغايات السالمة
يجب تفقد جميع المعدات الكھربائية من خالل شخص مؤھل قبل المباشرة في العمل
يجب تطوير إجراءات السالمة من الحريق لتوضيح المناطق الخطرة المحتملة
إختيار الكيماويات ذات الخطر األقل و إحتمالية التأثير األقل على البيئة و/أو الصحة ،إن أمكن.
البد من توفرو جاھزية سجل معلومات السالمة لكل المواد الكيماوية ) ، ( MSDSكما البد من سھولة الوصول
إليه
لتجنب التعرض الزائد للحرارة على العمال تناول كميات وافرة من السوائل ،و إستخدام مالبس مالئمة و واقيات
الشمس )خاصة في فصل الصيف(
يجب منع الزائريين إلى الموقع ،و يجب أن يتم ذلك عبر أمن الموقع
يجب المحافظة على ترتيب الموقع في جميع األوقات
يجب توفير مساكن مناسبة في جميع األوقات  ،كما البد من تطبيق أنظمة دورية للتنظيف
البد من حفظ الوقود الخاص بالمعدات في الموقع ،ال بد من تحديد مواقع محددة إلعادة التزود بالوقود على مخطط
الموقع ) بعيداً عن المساكن و مناطق العمل(  ،كما البد من إستخدام مجموعات إزالة إنسكابات الوقود
ال بد من تحديد مناطق بعيدة عن المستقبالت الحساسة للمعدات و األنشطة الباعثة للضجيج  ،باإلضافة إلى القيام
بمراقبة الضجيج.
توفر العالج الطبي الالزم
لسالمة الموظفيين ،يجب تنظيف جميع األسطح الداخلية بسھولة ،فتح المصارف ،تغليف أحواض الحمامات بأغلفة
مانعة لتسرب المياه ،مناطق تخزين مغلقة و مناسبة للنفايات المتجمعة و الطرح خارج سكن العمال
تطبيق التجميع اليومي للنفايات في الموقع
يجب أن يحصل جميع الموظفيين على تدريب حول التعامل اليدوي  ،إستبدال المعدات الثقيلة حيث أمكن ،تزويد
المواد على شكل كميات قليلة يسھل التعامل معھا.
توفير إھتمام و معالجة طبية و فورية  ،من خالل اإلتصال بأقرب مركز دفاع مدني للموقع

الى مدير الصحة
والسالمة العامة لدى
المقاول في حال
الشكاوي أوعدم
االلتزام بخطة
الصحة والسالمة
والبيئة في الموقع

يرجى العودة إلى الفصل الخاص بأنظمة إدارة الصحة والسالمة و البيئة من التتقرير و ) الملحق  (Fإلجراءات
السيطرة واالدارة الشاملة.
•
•
•

ملخص التقرير

يجب وقف جميع أعمال اإلنشاءا في حال تصادف وجود أي مواقع أثرية خالل مرحلة اإلنشاء أو أنشطة التعدين
في حال إكتشاف مواقع ارث ثقافي أو مواقع أثرية خالل فترة المشروع ،البد من إبالغ ودعوة دائرة اآلثار
العامة للتشاور وتقييم المكتشفات .سيتم الحقا ً مناقشة اإلجراءات الخاصة بالمكتشفات في الفصل  10.1.1من
تقريردراسة تقييم األثر البيئي
سيتم إستئناف العمل بعد التشاور مع خبراء في علم اآلثار من دائرة اآلثار و مع السلطات الرسمية و تطبيق
اإلجراءات اإلحترازية والتدابيير التخفيفية المناسبة.
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تفتيش الموقع لمرة واحدة بحد أدنى

مباشرة عند االكتشاف

المقاول /دائرة اآلثار العامة
/شركة APCO

الى دائرة اآلثار
العامة

ابالغ العمال باجراءات العثور المفاجىء على
اآلثار في حالة اكتشاف آثار او موارد ثقافية في
موقع المشروع
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الجدول  :3خطة االدارة والرصد البيئي لمرحلة التشغيل
رقم
1

العنصر
جودة الھواء

ملخص األثار المحتملة

اإلجراءات اإلحترازية  /التخفيفية

• توليد الغبار كنتيجة ألنشطة التعدين كالحفر،
التفجيرات ) (blastingو الكشط ،حركة
الجرافات و الحفريات.

عمليات التعدين
• يجcب تحضcير بيانccات و مcنھج اإلسccتخدام المعتمcد )شccامالً إعتبcارات الصccحة و السcالمة للعمccال(
قبccل تنفيccذ التفجيccرات أو أنشccطة التعccدين كسccحق الصccخر الزيتccي المثيccرة للغبccار بالتنسccيق مccع
الجھات المختصة
• تطبيق إجراءات السيطرة على الغبار أثناء نقل الصخر الزيتcي المُعcدن إلcى محطcة الطاقcة ،عبcر
دمك الطرق الترابية و رش المياه بصورة دورية.

• باإلعتماد على نتائج نموذج التمثيل الرياضي
إلنتشار الغازات ) Air Dispersion
) (Model Reportالملحق  ( Eالحد
األدنى إلرتفاع فوھة المدخنة المشتركة
لوحدتي التشغيل يجب أن ال يقل عن 90
متراً ،أما في حال وجود مدخنة منفصلة لكل
وحدة تشغيل فيجب أن اليقل إرتفاع فوھتھا
عن  140متراً
• في كال السيناريوھين  /الخيارين ال توجد
مستقبالت ذات حساسية متصلة بملوثات
الھواء ،حيث أن اإلنبعاثات من سيناريو
إرتفاع المدخنه تتطابق مع تراكيز مستوى
األرض المسموح به.
كنتيجة لحرق الصخر الزيتي سيتكون الرماد،
و سيتولد الغبار من نقل الرماد إلى موقع
الطرح ضمن حدود منطقة المشروع ومن
عملية القلب /التكويم ذاتھا  ،ولذلك و من
خالل تطبيق اإلجراءات اإلحترازية سيكون
من الممكن التقليل من األغبرة المتولدة أثناء
ھذه األنشطة.

متطلبات المراقبة /الرصد

عمليات محطة توليد الطاقة:
بنccاءاً علccى نتccائج نمccوذج التمثيccل الرياضccي إلنتشccار الغccازات ) Air Dispersion Model
) (Reportالملحق  ، ( Eتاليا ً اإلجراءات المُقترحة للتطبيق:
• الحccد األدنccى إلرتفccاع فوھccة المدخنccة المشccتركة ) (common stack scenarioلوحccدتي
التشccغيل يجccب أن ال يقccل عccن  90متccراً ،أمccا فccي حccال وجccود مدخنccة منفصccلة ) individual
 (stack scenarioلكccل وحccدة تشccغيل فيجccب أن اليقccل إرتفccاع فوھتھccا عccن  140متccراً ،و
إعتماداً◌ُ على قيمcة الحcد األقصcى المسcموح بcه باإلضcافة إلcى  %25كحcد أقصcى لقيمcة الھcواء
المحيط حسب متطلبات مؤسسة التمويل الدولية ) ،(IFCو عليه فإرتفاع فوھة المدخنcة الفعليcة و
واقع الحال يجcب أن تتطcابق مcع جميcع األنظمcة المُحcددة خcالل فتcرة التصcميم التفصcيلي لمحطcة
الطاقة،آخذين باإلعتبار جميع األنظمة ذات العالقة.
السيطرة على أغبرة الرماد
• الرماد الجاف من محطة الطاقة سوف يتم نقله لمنشcآت خاصcة للتعامcل مcع الرمcاد ضcمن أنظمcة
مغلقة ،و غالبا ً بإستخدام النقل النوماتيكي )(pneumatic transport
• ضمن منشcآت التعامcل مcع الرمcاد ،سcيتم تبريcد الرمcاد و رشcه بالمcاء لرفcع المحتcوى المcائي لمcا
يقارب  . %35-%25و بعد ھذه المعالجcة سcيتم نقcل الرمcاد بإسcتخدام خcط ناقcل تقليcدي محمcي
من الرياح حتى الوصول إلى موقع الطرح النھائي ) (ash dumpضمن حدود المشروع
• عند نھاية الناقل  ،سيتم طرح الرماد عبر آليcة كبيcرة مختصcة بالتعامcل مcع وطcرح المcواد كبيcرة
الحجccم ). (stackersو سccطح كومccة الرمccاد ) ،(ash mountحيccث سccيتم رشccه بالمccاء
للمحافظة على رطوبة السطح إلى أن يتم تصلب السطح على شكل طبقcة اسcمنتية ثcم يcتم تغطيتcه
بطبقة ال ، overburdenو ذلك بنcاءاً علcى دراسcات خاصcة بcالخواص الكيميائيcة للرمcاد التcي
تمت لصcالح شcركة  APCOحيcث سcيتم تكcوين طبقcة إسcمنتية عُليcا ،إذ سcتكون طبقcات الرمcاد
طبقة سطحية ذاتية التغليف ).(self sealing surface layer
• جبل /كومة الرماد سيتم تغليفه من خcالل طبقcات ثقيلcة مcن ال overburdenكجcزء مcن تcدابير
إعادة التأھيل واالستصالح النھائي للموقع ).(final remediation
• إعداد خطة اإلستجابة للطوارىء المتعلقcة بعمليcات التعامcل مcع الرمcاد مcن قبcل شcركة APCO
خالل مرحلة اإلنشاء للمشروع.

تكرار المراقية

مراقبة اوضاع التخزين لمواد التفجير

شھري

القيام بدوريات مراقبة حول مناطق العزل المحددة أثناء
عمليات التفجير للتأكد من عدم وجود أي شخص في
منطقة التفجير.

قبل اجراء عمليات
التفجير

عمل برنامج رقابة لجودة الھواء وتقييم النبعاثات
المشروع و ربطه بشكل مستمرمع وزارة البيئة  ،أھم
أھدافه:
 الحكم على التزام شركة  APCOبالمواصفاتوالمعايير المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة العامة
لمحطات توليد الكھرباء الحرارية ) JS 2044:2012,
 ،(IFC:2008والنظام المقترح لقياس ملوثات الھواء من
المصادر الثابتة المدرجة في المادة)(6و تركيزات
الملوثات في الھواء المحيط المدرجة في المادة) (7من
مسودة نظام المتطلبات البيئة لصناعة انتاج الطاقة من
] [ 20الصادر
الصخر الزيتي رقم ] [لسنة
بموجب المادة  25من قانون حماية البيئة رقم 52لسنة
 2006والمادة  32من قانون المواصفات والمقاييس رقم
 22لسنة  2000في حالة اعتماده من الجھات المعنية،
والمواصفات االردنية لجودة الھواء المحيط رقم
 2006/1140فيما يتعلق بالصحة والسالمة المھنية في
الموقع.

الجھة المسؤولة
شركة APCO

الجھة التي تستلم التقارير
 تقرير شھري داخلي الىشركة APCO
 تقرير التدقيق والرقابة الىوزارة البيئة )عند الحاجة(

الرقابة المتواصلة
بواسطة محطة رصد
جودة الھواء في منطقة
المشؤوع

 اعداد قاعدة بيانات للتقييم خالل مرحلة التشغيل،العناصر التي سيتم رصدھاNOx, CO, SO2,HCl :
and PM10
 تنفيذ االجراءات التصحيحية المناسبة للسيطرة على ايةتجاوزات
موقع الرصد :محطة مراقبة جودة الھاواء المتواجدة حاليا ً
في موقع المشروع
متطلبات تدريب العمال :تعيين ضابط امتثال لتنفيذ برنامج
الرصد لنوعية الھواء المطلوب.

بشكل مستمر اثناء
مرحلة معالجة الرماد

اتباع إجراءات المراقبة الالزمة خالل أنشطة التعامل مع
الرماد والطرح في الموقع المخصص لذلك ضمن حدود
منطقة المشروع.

ملخص التقرير
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2

الضجيج و
اإلھتزاز

• أنشccccطة التعccccدين التccccي تشccccمل الشccccحن ،حفccccر
الخنccccادق وردمھccccا ،التفجيccccر ،وسccccحق ونقccccل
الصخر الزيتي وتشغيل المركبات والمعدات.
• الضوضcccاء الناتجcccة عcccن تشcccغيل محطcccة توليcccد
الطاقة

3

الطبوغرافيا

• خcccالل أنشcccطة التعcccدين ،سcccيكون ھنالcccك تغييcccر
كبيcccر علcccى الطبوغرافيcccا /التضcccاريس ضcccمن
منطقة التعدين في موقع المشcروع وثcانوي فcي
المنطقccccة المحيطccccة بسccccبب حركccccة المركبccccات
والمعدات الثقيلة.
• أنشطة الطرح و التخلص من النفايcات الصcلبة
فccي الموقccع )تفريccغ الرمccاد و مخلفccات التعccدين
فcي موقcع الطcرح ) (ash dumpالمخصcص
لcccذلك ضcccمن حcccدود منطقcccة المشcccروع والتcccي
تتكcccوم مسcccاحتھا مcccن  1.8كcccم 2تقريبcccاً( .وقcccد
يصccل الحccد األقصccى لإلرتفccاع الفعلccي للرمccاد
لغايccccccccccccccccccccccccccة  80م ،الن  20م مccccccccccccccccccccccccccن
ال overburdenسcccccيتم اسcccccتخدامه لتسcccccوية
سطح موقع طرح الرماد في منطقcة المشcروع.
وسccيتم طccرح أكccوام الرمccاد علccى شccكل طبقccات
والتcي سcيتم تغطيتھcا بطبقccة الoverburden
حسccب توصccيات الدراسccة الجيوتقنيccة للمشccروع
للحفاظ على استقرار تالل الرماد.
• وبعcccد  9-7سcccنوات يcccتم البcccدء بأعمcccال إعcccادة
الردم الى موقcع التعcدين )حفcرة المcنجم( والتcي
تكccccون مجھccccزة فccccي حينھccccا السccccتيعاب تلccccك
المخلفات.

•
•
•
•

خccالل عمليccات التفجيccر عنccد موقccع التعccدين ،سccيكون ھنالccك نوافccذ للتفجيccر لغايccة احتccواء عمليccات
التفجير المقررة والتي ستتركز في تلcك النوافcذ خcالل ذلcك اليcوم .سcيتم إبcالغ العمcال فcي الموقcع
بتللك النوافذ المخصصة للتفجير ليكونو على استعداد التخاذ التدابير السليمة.
استخدام معدات الحمايcة الشخصcية قبcل دخcول موقcع محطcة توليcد الطاقcة خصوصcا ً فcي المواقcع
المثيرة للضجيج ،والتي يجب أن تكون مميزة من خالل وضع الالفتات التحذيرية.
يجب تزويد عمال التعدين بمعدات الحماية الشخصية لغاية منع أي إحتمالية لتأثير على السمع
المحافظccة علccى صccيانة المعccدات و المنشccآت خccالل فتccرة دورة حيccاتھم بمccا يتطccابق مccع متطلبccات
المصنعيين

تنفيذ برنامج لمراقبة مستوى الضجيج ،اھدافه:

مرة كل شھر

شركة APCO

 تقييم التزام مشروع شركة  APCOبالمعايير المحليةلمستوى الضجيج في المناطق الصناعية

 تقرير شھري داخلي الىشركة APCO
 تقرير تدقيق ورقابة الىوزارة البيئة )عند الحاجة(

 اعداد قاعدة بيانات لتقييم مراحل المشروع الالحقة التأكد من ان المشروع لن يؤثر على اية توسعاتصناعية مستقبلية في المناطق المحيطة بمنطقة المشروع
العناصر التي سيتم مراقبتھا تشمل مستوى الضجيج البيئي
والمھني
موقع المراقبة :عند حودو منطقة المشروع وعلى بعد 1م
من مصادر الضجيج الرئيسية التي تشكل خطرا على
الصحة والسالمة المھنية.
متطلبات التدريب :تدريب ضابط امتثال على تنفيذ برنامج
المراقبة المطلوب

ملخص التقرير

• تطبيق طرق إعادة التأھيل وإستصالح الموقع و التي سcوف يcتم تطويرھcا لھcذا المشcروع كجcزء
من خطة اإلستصالح(remediation plan).
• النفايcات الصcلبة المتولّccدة )بإسcتثناء مخلفccات التعcدين و الرمcاد( سccوف يcتم إمccا إعcادة تccدويرھا أو
طرحھا خارج الموقع إلى منشآت/مكبات للمخلفات معتمدة في المملكة .
• أما فيما يخص الرماد و مخلفات التعcدين فcال بcد مcن إسcتخدام الطcرح داخcل الموقcع ،بمcا يتطcابق
مع خطة إدارة المخلفات ،الجدول .5
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مراقبة أنشطة التخلص من واعادة ردم الرماد ومخلفات
تعدين ) (overburdenالصخر الزيتي

بشكل مستمر

شركة APCO

 تقرير شھري داخلي الىشركة APCO
 تقرير رقابة الى وزارة البيئة)عند الحاجة(
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التربة

5

الموارد /المصادر
المائية

•
•
•
•

إزالcccة التربcccة السcccطحية مcccن خcccالل التعcccدين و
دمccccك و ضccccغط التربccccة النccccاتج عccccن حركccccة
الشاحنات الثقيلة واآلالت.
دمcccك و ضcccغط التربcccة قcccد يcccؤثر علcccى نفاذيcccة
التربccccة ،وبالتccccالي علccccى قccccدرة المنطقccccة علccccى
امتصاص الجريان السطحي
تسcccرب مفcccاجىء للمcccواد الكيميائيcccة أو الوقcccود
السائل التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث التربة.
طرح الرماد في الموقع

•
•
•
•
•
•
•

•
•
المياه السطحية:
• ويقcدر معcدل كميcات الميcاه الالزمcة للتشcغيل
2.9مليون متر مكعب متوسcط و التcي تعcادل
نحcو ٪ 0.2مcن إجمcالي الميcاه التcي يمكcن أن
حصcادھا سcنويا فcي حcوض االزرق المcائي .
وبناء على ذلك فcان معظcم كميcات الميcاه التcي
سcيتم اسcتخدامھا للمشcروع سcتكون مcن الميcاه
الجوفية و بالتcالي لcن يكcون لھcا تcاثير ملحcوظ
على مصادر المياه.
• ان تحويل مسار الوادي باالضافة الى الحصاد
المcائي ضcمن منطقcة المشcروع لcن يكcون لcه
تأثير ملحوظ على الجريان ضمن اسفل مجرى
الcوادي او علcى رفcد الميcاه الجوفيcة  ،و ذلcك
الن مساھمة منطقة المشروع ال تتعدى 17%
بالنسcبة لحccوض الغccدف و  3%لحccوض
االزرق المائي.
المياه الجوفية:
• سcccوف تشcccمل أنشcccطة التعcccدين إزالcccة طبقcccات
ال ،overburdenوتعرض الطبقcات العميقcة
إلى الجو المحcيط .ممcا قcد يcؤدي إلcى تعرضcھا
لألمطار  ,جريان المياه السcطحي واألكسcجين.
التغيccر فccي البيئccة الكيميائيccة قccد يعنccي احتماليccة
الترشيح الطبيعي من خcالل التربcة المتبقيcة فcي
قاع المنجم التي قد تصل للمياه الجوفية.
• تحتاج عملية طرح الرماد إلcى المcاء والcذي قcد
يتم استخراجه من طبقcة الميcاه الجوفيcة العميقcة
/الكرنب )واحد من آبار الموقع( الذي كما ذكر
سccابقا ً فccي الفصccل  1.4.1أعccاله أو الفصccل 5
فcccي تقريcccر الدراسcccة ،فھcccو ال يسcccتوفي معcccايير
ومواصccفات ميccاه الشccرب األردنيccة .باإلضccافة
لcccccذلك ،تخطcccccط شcccccركة  APCOالسcccccتخدام
خيارات أخرى من ناحية إعcادة اسcتخدام الميcاه
) (water reuse optionsلكcي تطبcق فcي
موقع المشروع.
احتمالية ارتشاح مكونات الرماد الناتج من
عملية توليد الطاقة عند طرحه في موقع
المشروع تعتبر احتمالية ضئيلة جداً أو
معدومة بناءاً على دراسات اإلرتشاح العلمية
التي قامت بھا الشركة.

ملخص التقرير

تقليل النقل من و إلى الموقع ما امكن
تطوير خطوات عمل محددة إلزالة المخلفات و إنسكابات الوقcود و الزيcوت و تلويcث التربcة إلcى
منشآت إعادة التدوير  /الطرح أو المكبات المعتمدة في المملكة.
التخccزين المناسcccب للكيماويccات و الوقcccود فccي منcccاطق معزولccة فcccي الموقccع و تطبيcccق إجcccراءات
السالمة المناسبة عند التعامل مع ھذه الكيماويات ،لمنع التسرب و الرشح إلى التربة
النفايات الخطرة ) بإستثناء الرماد( والمخلفات السائلة المتوّ لدة سيتم إما إعcادة تcدويره أو طرحھcا
خارج الموقع إلى منشآت/مكبات معتمدة للمخلفات في المملكة.
إسccتخدام الطccرح داخccل الموقccع مccع الرمccاد و مخلفccات التعccدين ، ،بمccا يتطccابق مccع خطccة إدارة
المخلفات ،الجدول .5
إعccداد خطccة للتعامccل مccع الطccوارئ ) (emergency response planلحccوادث تسccرب
الكيماويات الخطرة
تخزين ال  overburdenفي مناطق محددة ،و التي سوف يcتم إسcتخدامھا الحقcا ً كغطاء/حcاجز
واقي للرماد المطcروح .باإلضcافة قcد يcتم إسcتخدامھا كحمايcة للرمcاد المطcروح و منطقcة التعcدين
خالل مرحلة التشغيل والمرحلة التي ما بعدھا على شكل غطاء أكثcر سcمكا ً والcذي سcيتم مناقشcته
تفصيليا ً في خطة إعادة تأھيل واستصالح الموقع ).(remediation plan
تحديد التنقل من منطقة التعدين ضمن مسارات محددة ضمن منطقة التعدين
منع وقوف معدات التعدين خارج حدود الموقع

المياه السطحية:
• ال بد من تحويل جريان المياه السcطحية القادمcة مcن المنcاطق غيcر المتcأثرة حcول موقcع التعcدين،
بإستخدام طرق مناسبة ) حواجز حماية ،خنادق مفتوحة تحويلية ،عبارات ،إلخ
• بما أن أغلب جريان المياه السطحية سيصل إلى النقطة ) 3الشكل  90في تقريcر الدراسcة( .فھcذا
يدعم إمكانية بناء سد و تطبيق الحصاد المائي للغايات الصناعية .
• من الممكن إبقاء بركة وادي الغدف متاحة لرعيان المنطقة طالمcا أنھcا تقcع علcى مسcافة آمنcة مcن
انشطة التعدين وخارج المنطقة اآلمنة .
• ضمان أن المنشآت الصناعية لن ُتغمر بالماء خcالل العاصcفة المطريcة مcن خcالل السcيطرة علcى
التcدفق ،وھccذا يمكccن تحقيقccة مccن خccالل حفcر قنccوات فccي وادي الغccدف أو تركيccب حccواجز لتوجيccه
المياه بشكل آمن من الحدود الجنوبية لمنطقة المشروع نحو الشمال.
• إتخاذ إجراءات مناسبة للحد و تقليل إحتمالية حدوث فيضان خالل المواسم المطرية
• إتخاذ إجراءات مناسبة و مراقبة المياه الخارجة من محطcات معالجcة ميcاه الصcرف الصcحي مcن
حيث التطابق مع المواصفات األردنية في حال اللجوء للطرح.
المياه الجوفية:
• التخccزين المناسcccب للكيماويccات و الوقcccود فccي منcccاطق معزولccة فcccي الموقccع و تطبيcccق إجcccراءات
السالمة المناسبة عند التعامل مcع ھcذه الكيماويcات ،لمنcع التسcرب و الرشcح إلcى التربcة و مcن ثcم
إلى المياه الجوفية.
• إعداد خطة للتعامل مع الطوارئ للسيطرة على أي تھديد لجودة المياه بسبب اإلستخدام الجائر .
• بينت نتائج دراسcات اإلرتشcاح ) (leaching experimentsالخاصcة بھcذا المشcروع ،أنcه ال
يتوقع أن يحدث إرتشاح من الرماد إلى المياه الجوفية  ،خاصة أنه يمكن المحافظة علcى إسcتقرار
الرماد من خالل ترطيب المحتوى المائي من  .%35-%25في ھذا الشكل مcن اإلسcتقرار سcيتم
نقل الرماد إلى المقالب دون إحداث غبار ضمن منطقة المشروع.
• عندما يكون الرماد مبلالً /رطبا ً بشكل كامل سيتصcلب إلcى صcخور ذات نفاذيcة منخفضcة (low
permeability).ھذا التفاعل الكيماوي سوف يمنع إرتشcاح الرمcاد إلcى الميcاه الجوفيcة .عمليcاً،
الترطيccب سccوف يحccدث بحيccث يccتم رش أكccوام الرمccاد المطccروح ضccمن حccدود منطقccة المشccروع
بالمياه بكميات قليلة ،للحفاظ على رطوبة السطح بما يتناسب مع اإلستخدام المسcموح و متطلبcات
الميcاه المشcار لھcا فcي الفصcل  .4.5.4أمcا فccي حcال ظھcور شcقوق ضcمن الطبقcة السcطحية فccإن
الميccاه سccوف ترتشccح إلccى الطبقccات السccفلية ذات الرمccاد غيccر المرطccب وبالتccالي سccوف تتسccبب
التفاعالت الكيميائية بخلق صخور مقاومة لرشح المياه بحيث تغلف الشcقوق بشcكل فعcال و نcاجع
تكون طبقة سطحية ذاتية التغليف والتي سcوف تمنcع
مرة أخرى .و عليه ،فإن طبقة الرماد سوف َ
المياه من الوصcول إلcى األجcزاء المنخفضcة مcن الرمcاد المطcروح و تزيcل مشcكلة إزالcة الراشcح
بشكل فعال من تالل الرماد.
• وھccذا يعنccي إذا كانccت ھccذه الميccاه ال ُمccزودة تحتccوي علccى معccدن ال  ettringiteو كccان الجccبس
متشكالً ،فذلك سيسبب إغالق الشقوق ،و عليcه سcوف يكcون طبقcات ذات نفاذيcة قليلcة ،ممcا يعنcي
أنcه مccن خcالل التخطccيط الccدقيق لموقcع الطccرح ،فcإن أغلccب الميccاه قcد تصccرف علcى شccكل جريccان
السطحي و التبخر.
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التحقق من وجود اية مناطق معرضة لالنجراف ضمن
وحول منطقة المشروع
التفتيش المباشر لخزانات الزيوت ومناطق تخزين النفايات
والوقود للتأكد من عدم وجود اي تسرب

بعد ھطول االمطار

شركة APCO

 تقرير شھري داخلي الىشركة APCO
 تقرير تدقيق ورقابة الىوزارة البيئة )عند الحاجة(

اسبوعي

تسرب الزيوت والشحوم من اآلليات والمعدات
تدريب جميع عمال الموقع على اجراءات االستجابة
لإلنسكاب والتسرب من أجل القيام بعمليات تدقيق دورية
ألنشطة العمل في الموقع والعمل على تعبئة نماذج االبالغ
عن الحوادث عند الحاجة
االحتفاظ بسجالت لكافة الدورات التدريبية للعمال

اسبوعي

عند الحاجة

مراقبة منشآت الحماية من الفيضانات والتحقق من وجود
تسربات او أضرار

بعد الھطول الغزير
لالمطار

نظام اإلنذار المبكر لمراقبة الفيضانات

خالل الموسم المطري

مراقبة جودة مياه الصرف الصحي المعالجة والتحقق من
مطابقتھا للمواصفات االردنية

اسبوعي

مراقبة منشآت تحويل جريان المياه السطحية للتحقق من
وجود اي تسرب او اضرار

تنفيذ عمليات التفجير وفقا لالجراءات الموافق عليھا من
شركة  APCOوالسلطات المحلية )الدفاع المدني(
اجراء برنامج مراقبة للمياه الجوفية في بئر قريب
بالتنسيق مع سلطة المياه لمراقبة كل من :مستوى المياه،
درجة الحرارة ،درجة الحموضة ،الموصلية الكھربائية،
االوكسجين الذائب ،الكالسيوم ،المغنيسيوم ،الصوديوم،
البوتاسيوم ،الكلورايد ،الكبريتات ،القاعدية ،النترات،
النيترايت ،االمونيا ،الفلورايد ،الملوثات العضوية
)(faecal coliforms

شركة APCO

 تقرير شھري داخلي الىشركة APCO
 تقرير رقابة الى وزارة المياهوالري/سلطة المياه )عند
الحاجة(

شھري

قبل كل عملية
كل  3اشھر خالل اول
 3سنوات ،اذا كانت
النتائج ثابتة تصبح
المراقبة مرة كل سنة
خالل مدة المشروع
المتبقية
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اآلثار الجمالية
والبصرية

التأثيرات الجمالية و البصرية المتوقعة:
• • حفر التعدين وما يترتب عليھا من أنشطة
• • تشغيل المركبات واآلليات الثقيلة بما في ذلcك
الحوادث المحتملة،
• • محطcة الطاقcة بمcا فcي ذلcك انبعاثcات غccازات
المداخن،
• • مناطق طرح الرماد  /المقالب،
• • المنشcccآت األخcccرى مثcccل طcccرح المخلفcccات و
توليccد النفايccات الصccلبة ،ومحطccة معالجccة ميccاه
الصccccرف الصccccحي ،وغيرھccccا مccccن المنشccccآت
المتواجدة في الموقع.

• محطة الطاقة ھي منشأة جديدة كليا ً في منطقة المشروع ،و بما أنھا تقع ضcمن منطقcة صcحراوية
و بعيدة نسبيا ً عن المستقبالت الحساسة ،فمن المتوقع أن ال تسبب أي تأثيرات جمالية و بصرية.
• إسccتخدام تطبيقccات الترتيccب الجيccدة و التنظيccف فccي منطقccة المشccروع ،سccيقلل التccأثيرات الجماليccة
ضمن منطقة المشروع
• تطبيق خطة إدارة المخلفات )الجدول  (5من حيث التعامل و طرح الرماد في الموقع.

التفتيش المباشر على عناصر التدبير المنزلي والنظافة
وإدارة النفايات في الموقع

يومي

شركة APCO

تقرير رقابة الى وزارة البيئة
)عند الحاجة( في حال وجود
أي تجاوزات أو مخالفات في
الموقع.

التأكد من االلتزام بخطة ادارة النفايات
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البيئة الطبيعية/
البيولوجية
)الغطاء النباتي
والحيوانات و
البيئة الطبيعية(

• تأثيرات طفيفة على النباتات والحيوانات بسcبب
تصccريف ميccاه الصccرف الصccحي الخارجccة مccن
محطcccccات المعالجcccccة االنسcccccكابات المحتملcccccة و
المفاجئةة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.

• تقليل عرض المسارات
• تجنب /تقليل إزالة النباتات
• تقييد القيادة ضمن المسارات و الخطوط المحددة ،بإستثناء حاالت الطوارئ
• منع إزالة النباتات من قبل العمال في الموقع
• تحديد مواقع محددة كمواقف للمعدات و تحديد مسcارات للمعcدات إلسcتخدامھا لتقليcل أي تcأثيرات
محتملة للحيوانات )إن وجدت(
• تقليل أي إتصال بين االشخاص و المركبات من جھه و الحيوانات ،شcامالً جحcورھم  /أعشاشcھم
و أماكن تواجدھم.
• منع الصيد من قبل العاملين في الموقع.
• التخزين المناسب و تطبيق إجراءات السالمة للكيماويcات و الوقcود ،لمنcع التسcرب و الرشcح إلcى
البيئة و بالتالي الوصول للنباتات و الحيوانات
• تحديد منطقة معزولة حول موقع التعدين ،لتقليل التأثيرات المحتملة علcى التنcوع الطبيعcي خcارج
موقع التعدين.
التحكم بالغبار باإلضافة إلى السيطرة علcى التفجيcرات و مقالcب النفايcات ،لتقليcل التcأثيرات المحتملcة
بفاعلية على التنوع الطبيعي ضمن و خارج الموقع.

مراقبة التنفيذ المالئم الجراءات السيطرة المطلوبة
واالبالغ عن اية مالحظات يتم تسجيلھا خالل فترة
المراقبة

كل  3اشھر

شركة APCO

تقرير رقابة الى وزارة البيئة
)عند الحاجة(
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المرور

• قطع الطرق الرئيسية خالل أعمال المشروع
• إحتمالية زيادة كثافة المرور من الطريق القcادم
مcccن الطريcccق الصcccحراوي بإتجcccاه القطرانcccه ،
التcccي قcccد تcccؤدي إلcccى زيcccادة إحتماليcccة حcccوادث
المركبcccccات بسcccccبب زيcccccادة عcccccدد الركcccccاب و
المركبات.
• زيادة حجم المرور في بعcض المنcاطق ،بسcبب
الطريقccة المقترحccة لنقccل المنتجccات و المعccدات
الضccccرورية للوصccccول إلccccى المنشccccآت )مثccccل
شccاحنات الخاصccة بccالطرق و المسccتخدمة علccى
الطرق السريعة والطرق الرئيسية(

• يوصى بإعداد خطة إدارة المرور الشاملة ) (TAMPللسيطرة على حركcة المعcدات المسcتخدمة
في المشروع
• يجب أن تحصل أنشطة نقل المعدات واألحمال الثقيلcة علcى تصcاريح مcن وزارة األشcغال العامcة
و اإلسكان و دائرة السير.
• التcccأثيرات ذات العالقcccة باإلنبعاثcccات و الضcccجيج فcccي أو بcccالقرب مcccن المنcccاطق الحضcccرية سcccيتم
السيطرة عليه عبر ما يلي:
 oال تترك المحركات تعمل ال حال اإلنتظار و ال في اإلصطفاف إال إذا
كان ذلك ضروريا ً جداً

مراقبة التنفيذ الصحيح لخطة إدارة المرور الشاملة
)(TAMP

شھري

شركة APCO

 تقرير داخلي كل  3اشھرالى شركة APCO

ملخص التقرير

o

تسجيل الشكاوى التي يتم استالمھا من السكان او السلطات
المحلية

 تقرير الى ادارة السير فيحاالت الطوارئ وعند الحاجة

تجنب تسريع المحركات
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الصحة والسالمة
العامة

• المخcccccاطر مcccccن حcccccدوث إصcccccابات واإلجھcccccاد
الحراري/التعرض لدرجات حرارة عالية
•التعرض للغبار واالنبعاثات
• السccقوط  ،والحccروق ،والحccوادث خccالل عمليccة
النقل والحفر وتشغيل آآلليات
• التعرض لغبار و رماد الصخر الزيتي

10

المواقع األثرية
واالرث الثقافي

الرجاء الرجوع إلى مرحلة االنشاء ،الجدول رقم  2أعاله.

اإللتزام بخطط عمل ونظام إدارة الصحة و السالمة و البيئة ) (HSE-MSللمشروع )الملحق
 (Fلإلدارة و السيطرة على األنشطة ذات العالقة بالصحة والسالمة المھنية .اإلجراءات
اإلحترازية المقترحة في نظام إدارة الصحة و السالمة و البيئة تم تلخيصھا تاليا ً:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ملخص التقرير

على العمال إرتداء معدات الحماية الشخصcية عنcد الحاجcة لتجنcب اإلصcابات المحتملcة مcن أنشcطة اللحcام،
الغبccار ،الحرائccق المحتملccة ،باإلضccافة إلccى إسccتعمال سccدادات لألذنccين خccالل العمليccات الباعثccة /المولccدة
للضجيج و أنشطة التعدين،
تخزين المواد المستخدمة في عمليات التفجير ) (explosives used for blastingفي مناطق محددة
ومحكمة اإلغالق حسب متطلبات السلطات المختصة )األمن العام وسالح الھندسة الملكي)
يجب تحديد منطقcة التفجيcر ) (blasting zoneداخcل منطقcة التعcدين مcع وجcود تحcذيرات واضcحة قبcل
القيام بأنشطة التفجير
تحديد منطقة عازلة حول حفر التنجيم خالل وما بعد أنشطة التعدين.
خالل التعامل مع الرماد ،يجب ترطيب الرماد لتقليل الغبار عبر الخط الناقل للرماد
تطبيق تقنيات التخفيف وكبت الغبار النتجة من الرماد
إرتداء معدات حماية الجھاز التنفسي و حمايcة العيcون فcي المنcاطق التcي تسcتدعي ذلcك و فcي حcال حcدوث
الغبار الشديد كما في التعامل مع الغبار.
وضcع إشcارات تحذيريcة قcرب الخطcوط الناقلcة  (conveyors).وعنcد إجcراء التcدريب اإللزامcي للعمcال
على أنظمة وإجراءات الصحة والسالمة ،يجب التركيز على مدى خطcورة التعامcل مcع وتحريcك الخطcوط
الناقلة وتدريبھم على كيفية التعامل معھا .
التأكد مcن الزوايcا الخاصcة بميcول التعcدين بحيcث ال تزيcد حcدتھا عcن مcدى اإلسcتقرار المحcدد مcن الناحيcة
الجيوتقنيcة )ميكانيكيcة التريcة( للصcخور ،ھcذا سcوف يقلcل مcن خطcورة سcقوط الصcخور ،فcي حcال الحاجccة
لزوايccا أكثccر حccدة فإنccه يُوصccى بإسccتخدام شccبكات سccلكية لتغطيccة جوانccب الجccدران ،كمccا ال بccد مccن تثقيccف
الموظفيين أنه في حال العمل قرب الحواف فال بد من البقاء داخل معدات التشغيل و إرتداء معدات الحماية
الشخصية بشكل دائم و بما يلزم.

مراقبة التنفيذ المالئم لنظام إدارة الصحة و السالمة و
البيئة خالل كافة مراحل المشروع

مراقبة يومية

شركة APCO

 تقرير داخلي كل  3اشھرالى مدير الصحة والسالمة
لدى شركة APCO
باالضافة الى االحتفاظ بسجل
تدريب العمال

اجراء تدريب دوري بما يخص الصحة والسالمة المھنية
للعمال كل  3اشھر

االحتفاظ بسجالت
التدريب للصحة
والسالمة المھنية للعمال

المركبات يجب أن تكون مناسبة لظروف التعدين و يجب فحصھا بشكل دوري من قبcل شcخص
ذي خبرة.
يجب أن يكون مش ّغلي الحفارات من ذوي المؤھالت المناسبة للتعامل مع تلك اآلليات .كمcا يجcب
فحص أليات الحفر حسب متطلبات دليل اإلستخدام.
إستخدام مالبس مناسبة ،في المناطق ذات الحرارة.
يُوصccى بccأن تكccون مسccاكن العمccال عكccس إتجccاه الريccاح مccن محطccة الطاقccة لغايccة تقليccل التعccرض
لملوثات الھواء من المداخن و الغبار الناتج من عمليات التعدين و ردم الرماد.
يجب توفر اإلسعافات األولية داخل الموقع ،كما يجب أن يكون من السھل الوصول إليھا من قبcل
العاملين ،كما يجب تثقيف العاملين على إستخدامھا،و على مكان وجودھا في الموقع.
البcد مcن تcوفر تقيcيم للمcواد الكيميائيcة و سcجل معلومcات لسcالمة المcواد (Material Safety
)Data Sheetالخطcرة المسcتخدمة فcي الموقcع ،كcل المcواد الكيميائيcة الخطcرة المسcتعملة فcي
الموقع يجب أن يتم وضعھا في مكان محدد و آمن لتجنب الحوادث البشرية.
يجب حماية أو تخزين جميع المولدات في مباني مغلقة لغايات السالمة
يجب حفظ وقود المعدات داخل الموقcع  ،كمcا يجcب تحديcد منcاطق إلعcادة التcزود بcالوقود ضcمن
مخطccط الموقccع )بعيccداً عccن المسccاكن( ،كمccا يجcب تccوفر مجموعccات إلزالccة إنسccكابات الوقccود فccي
الموقع.
يجب تفقد جميع المعدات الكھربائية من خالل شخص مؤھل قبل المباشرة في التشغبل
يجب تحضير خطة طوارئ مناسبة تطبق بفاعلية مع أعمال الحفر.
يجccب تطccوير خطccة السccالمة مccن الحريccق لتحديccد المنccاطق الخطccرة المحتملccة ،كمccا يجccب جدولccة
تدريبات اإلخالء.
لتقليل خطر اإلصcابة بضcربات الشcمس يجcب علcى العمcال تنcاول كميcات وافcرة مcن السcوائل ،و
إستخدام مالبس مالئمة و واقيات من الشمس.
حصول سائقي اآلليات على الرخص المناسبة أو التدريبات الالزمة للتعامل مع تلك اآلليات
يجب تقييد عدد الزائريين إلى الموقع ،و يجب أن يتم ذلك عبر أمن الموقع
يجccب أن يكccون مش ّ cغلي محطccة الطاقccة مccن ذوي المccؤھالت المقبولccة فccي التشccغيل فيمccا يخccص
عملھم.
توفر العالج الطبي الالزم
لسccالمة المccوظفيين ،يجccب تنظيccف جميccع األسccطح الداخليccة بسccھولة ،فccتح المصccارف ،تغليccف
أحواض الحمامات بأغلفة مانعة لتسرب المياه ،مناطق تخزين مغلقة و مناسبة للنفايات المتجمعcة
و الطرح خارج سكن العمال
ال بccد مccن تحديccد منccاطق بعيccدة عccن المسccتقبالت ذات الحساسccية العاليccة و للمعccدات و األنشccطة
الباعثة للضجيج  ،باإلضcافة إلcى مراقبcة الضcجيج .كمcا قcد تكcون ھنالcك حاجcة إلصcدار خريطcة
للضجيج لعمليات الموقع.
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الجدول  :4خطة اإلدارة اإلجتماعية لجميع مراحل المشروع

رقم

العنصر

ملخص األثار المحتملة

1

العمال وظروف
العمل

• ظروف العمل الغير المالئمة في المناطق
النائية
• إحتمالية وجود تمييز بين العمال )احتمالية
عدم التزام المقاولون بحقوق العمال
المنصوصة(.

2

خلق فرص عمل

• تأثير ايجابي عام حيث أن مالك المشروع قد
إلتزم بتوظيف السكان المحليين كما انه لن
يفضل العمالة األجنبية في حال توافر
المؤھالت المطلوبة ضمن المجتمع المحلي

3

النمو االقتصادي

فوائد إيجابية مثل:

اإلجراءات اإلحترازية  /التخفيفية
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• فرص لألعمال الصغيرة الجديدة أو القائمة
لتوفير الخدمات الالزمة للمشروع.
• جذب إستثمارات أخرى للمنطقة و التي قد
تؤدي إلى زيادة فرص العمل واألجور.
• ارتفاع أسعار األراضي )تأثيرات إيجابية
للسكان المحليين الذين يملكون ھذه األراضي(
يعتبر إنتاج الطاقة من الصخر الزيتي أرخص
بكثير من إنتاج الطاقة المعتمد على زيت الوقود
الثقيل ومولدات الديزل.

ملخص التقرير

•
•
•
•

متطلبات المراقبة /الرصد

اعتماد سياسة للموارد البشرية وتوفير المعلومات للموظفين عن حقوقھم بموجب قانون العمل والعمال،
بما في ذلك حقوقھم المتعلقة باألجور والمزايا ،وضمان سياسة واضحة ومفھومة ومفسرة لكل موظف
عند توليه العمل.
ادراج بند ضمن سياسة الموارد البشرية ينص على مبدأ مكافحة التمييز وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص
والمعاملة العادلة.
ادراج بند ضمن سياسة الموارد البشرية ينص على مبدأ المساواة بين الجنسين.
يجب ان تكون جميع عقود العمل بـشكل مكتوب ،وفي حالة األمية يجب أن تقدم الى العمال شفھيا مع
شروط العقد.
يجب ان تكون ساعات العمل معقولة وقانونية ومتوافقة مع القوانين المحلية.
يجب أن يتم ادراج أجر العمل اإلضافي للموظف في عقد العمل.
وضع آلية للتظلم للعمال والمنظمات الممثلة لھم )إذا كانت موجودة(،واطالعھم عليھا عند التوظيف بحيث
يمكن الوصول إليھا بسھولة .والحرص على ان تعالج ھذه اآللية المخاوف بشكل فوري ،وذلك باستخدام
اجراءات واضحة توفر التغذية الراجعة لمن يعنيھم األمر ،من دون أي عقاب .كما يجب التأكد من ان
العمال بعقود يمكنھم الوصول الى آلية التظلم.
ادراج بنود ضمن العقود مع المقاولين والمقاولين الفرعيين لمنع استغالل العمال ،وادراج شرط إلنھاء
عقد أي مقاول يتورط في انشطة استغالل للعمال أو انتھاكات لقوانين العمل الوطنية والدولية .وينطبق ھذا
اإلجراء أيضا على الموردين إذا كان ھناك خطر كبير من عمالة األطفال أو العمالة القسرية.
الزام المقاولين بقوانين العمل الوطنية كجزء من العقد وتنفيذ عقوبات وإنھاء العقد إذا لم يتم عالج
االنتھاكات بعد فترة التصحيح.
التوثيق الدوري لجميع تصاريح العمل للعمال األجانب والطلب من المقاولين والمقاولين الفرعيين تقديم
تقارير دورية حول وضع تصاريح العمل وأوضاع العمال األجانب.
منع تشغيل األطفال دون سن  18سنة ،وال سيما في ظروف العمل الخطرة )ما عدا في برامج التدريب
المھني للعمال الذين تتراوح أعمارھم بين  16و  18سنة ،بشكل مالئم وخالي من اية ظروف خطرة(
سوف تقوم الشركة بااللتزام بالمتطلبات األردنية
يجب أن تشمل سياسة الشركة تفضيل توظيف افراد المجتمع المحلي )ذكورا وإناثا( ،وملء الوظائف من
جميع أفراد المجتمع المؤھلين من الدامخي ،تليھا القطرانة والبلديات األخرى في أم رصاص ،اذا كان
ممكنا ،وذلك قبل ملئھا من خارج المجتمع المحلي.
توصية المقاولين والمقاولين الفرعيين بتفضيل توظيف أفراد المجتمع المحلي.
االعالن عن فرص العمل في المشروع محليا وعبر وسائل االعالن التي يمكن للسكان المحليين الوصول
اليھا؛ وارسال اعالنات الوظائف الشاغرة الى ممثلي البلديات وقادة المجتمعات المحلية.
توفير التدريب على المھارات المطلوبة للمشروع والتدريب التقني على وظائف العمال المھرة وشبه
المھرة المطلوبة لمشاريع توليد الكھرباء والتعدين من أجل زيادة المعرفة والمھارات لدى المجتمع
المحلي.
النظر في إمكانية االستثمار في تطوير مھارات القوى العاملة المحلية من الذكور واإلناث من اجل رفع
مؤھالتھم لشغل شواغر المشروع .
تشجيع المقاولين والمقاولين الفرعيين تعاقديا على عمل قائمة مفضلة من الموردين المحليين خاصة
لألغذية والمنتجات الزراعية لتلبية الطلب محليا لمحطة توليد الكھرباء ومشروع التعدين وسكن العمال.
تنظيم انشطة اعمال محلية )قبل االنشاء( في مناطق الدامخي والقطرانة من أجل إعالم الشركات القائمة
ورجال األعمال باحتياجات المشروع خالل مراحل االنشاء والتشغيل ،ومتطلبات المشروع لتلبية
متطلبات المورد.
تشجيع الموظفين  /العاملين الستخدام الشركات المحلية ،وخاصة حول المجمع السكني للموظفين خارج
الموقع الذي من األرجح أن يقع في القطرانة.
عند مرحلة انتھاء المشروع بعد العديد من السنوات ،من المستحسن إجراء مشاورات مع الشركات داخل
المجتمعات المحلية المجاورة في الوقت المناسب إلطالعھم على خطط إنھاء المشروع والجدول الزمني
والتوقعات.
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• تطبيق سياسة الموارد البشرية بما يخص التوظيف
واالجور والمزايا االخرى ،ومراجعة فاعلية وتكرار
التدريب الذي يھدف الى زيادة الوعي

تكرار المراقية
تقارير شھرية وسنوية،
تدقيق سنوي عند الحاجة

• اعداد التقارير الدورية من قبل المقاولين فيما يتعلق
بالشكاوى وطرق حلھا ،ودرجة رضى الموظفين،
باالضافة الى تقارير تدقيق من طرف خارجي

الجھة المسؤولة
المقاولون والمقاولون الفرعيون خالل
مراحل االنشاء وانتھاء المشروع

الجھة التي تستلم التقارير
تقرير كل  3اشھر الى شركة
 ،APCOواجراء تدقيق من
طرف خارجي عند الحاجة

قسم الموارد البشرية في شركة
 APCOخالل مرحلة تشغيل
المشروع

• مراقبة نظام الشكاوى بشكل منتظم للتأكد من أن العمال
في الموقع يمكنھم ايصال الشكاوى بشكل فعال ليتم حلھا
بشكل مالئم خالل مرحلة التشغيل

توثيق التدريب على المھارات الذي يتم تقديمه للسكان
المحليين )بما في ذلك نوع التدريب وعدد المتدربين
والتركيبة السكانية لھم وموقع التدريب ومخرجاته(،
باالضافة الى فرص العمل التي تم ملؤھا بعد التدريب.

كل  3اشھر

المقاولون والمقاولون الفرعيون خالل
مراحل االنشاء وانتھاء المشروع

تقرير كل  3اشھر الى شركة
 ،APCOواجراء تدقيق من
طرف خارجي عند الحاجة

شركة  APCOخالل مرحلة تشغيل
المشروع

التأكد من تحقيق آثار ايجابية للنمو االقتصادي المحلي ،بما
في ذلك زيادة النشاط التجاري وخلق فرص العمل

ال يوجد

المقاولون والمقاولون الفرعيون خالل
مراحل االنشاء وانتھاء المشروع

ال يوجد

شركة  APCOخالل مرحلة تشغيل
المشروع

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING / AJ

دراسة تقييم األثر البيئي لمشروع التعدين عن الصخر الزيتي وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي في منطقة العطارات أم غدران في األردن

4

استخدامات األراضي
و إشغالھا

5

المنشآت الخدمية و
البنية التحتية

6

التماسك االجتماعي

7

التواصل و التنمية
المجتمعية

التأثيرات االقتصادية المحتملة من نزوح
الرعاة خالل مواسم الرعي مثل:
•
•
•

•

•

•

•

•

ملخص التقرير

فقدان األصول مثل مصادر المياه السطحية
في حال تم استغاللھا عن طريق الحصاد
المائي.
فقدان القدرة على الوصول إلى األصول
)المناطق الرعوية والسدود الريفية(.
فقدان أو إحداث تغيير في أنماط المعيشة و /
أو زيادة تكلفة المعيشة  /تكاليف اإلنتاج
للرعاة االرُحل الذين يعتمدون على إستغالل
المصادر البيولوجية في منطقة المشروع.
تأثيرات على أنماط المعيشة الخاصة
بأصحاب المواشي كنتيجة لزيادة تكلفة اإلنتاج
و تغذية الحيوانات /الماشية نتيجة استغالل
الموارد البيولوجية في منطقة المشروع
تأثير ايجابي عام ،حيث أنه ال يتوقع ان
يتطلب إنشاء طرق جديدة اي استمالكات
لألراضي او المنشآت األخرى خارج منطقة
المشروع.
باإلضافة الى ذلك ،فإن التزويد الكھربائي
الثابت من محطة توليد الطاقة خالل مرحلة
تشغيل المشروع مع الطاقة التي يتم تزويدھا
من شركة الكھرباء الوطنية قد تؤدي إلى
تحسين مستويات تزويد الطاقة الغير موثوقة
حاليا ً لكل من القطرانة والدامخي.
أظھرت نتائج الدراسات اإلحصائية على
المجتمع المحلي ،أنھم ال يفضلون وجود عمال
أجانب للعيش و العمل بالقرب من مجتمعھم،
لذا ،في حال تواجدھم في مناطق أبعد فإن ذلك
سيقلل من تأثر المجتمع المحلي بھم
قلة مشاركة المجتمع المحلي

اآلثار اإليجابية المحتملة:
• فوائد إجتماعية من خالل الحصول على
التدريب على المھارات ،وفرص العمل
المستدامة ،وزيادة األجور وتحسين مستوى
المعيشة
• تحسين االمكانيات الخاصة بالفئات المھمشة
من حيث زيادة الدخل وخلق فرص العمل.
• بناء الثقة مع المجتمع المحلي وإنشاء عالقات
مجتمعية إيجابية.

الرجاء الرجوع الى اطار عمل خطة اعادة التوطين أو اإلستخدام ) (Resettlement Action Plan Frameworkفي الملحق A

• سوف تزود محطة توليد الكھرباء شبكة الكھرباء الوطنية بالطاقة الكھربائية الموثوقة و من المتوقع أن
تعمل على تحسين إمدادات الطاقة الغير موثوقة حاليا في مناطق المجتمع المحلي.

• وضع قانون صارم لقواعد السلوك بين الموظفين بما في ذلك متطلبات االحترام والتصرف بشكل مناسب
في المجتمع المضيف.
• وضع آلية تظلم ألفراد المجتمع من أجل ايصال اية شكاوى حول النزاعات التي تنشأ بين العمال داخل
المجتمع إلى صاحب المشروع ،وتوفير الحلول لھا.

ال يوجد

العمل على الحد من وعالج اية خالفات بين المجتمع المحلي
والعمال الوافدين )عند حدوثھا( وذلك من خالل اعداد
التقارير الدورية حول المحتوى والنتائج وحضور الدورات
التدريبية وأنشطة التوعية المجتمعية

ال يوجد

كل  3اشھر

• وضع خطة إلشراك االشخاص ذوي العالقة للحفاظ على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي.
• وضع رسالة متناسقة لتوفير توقعات واقعية

المقاولون والمقاولون الفرعيون خالل
مراحل االنشاء وانتھاء المشروع

تقرير سنوي الى شركة
 APCOخالل كافة مراحل
المشروع

شركة  APCOخالل مرحلة تشغيل
المشروع

توثيق الشكاوى المجتمعية والحلول
تقييم موقف المجتمع تجاه المشروع من خالل التشاور
الدوري مع المجتمع المحلي وفقا لخطة اشراك االشخاص
ذوي العالقة )إذا لزم األمر(

شركة الكھرياء الوطنية )(NEPCO

ال يوجد

كل  3اشھر

المقاولون والمقاولون الفرعيون خالل
مراحل االنشاء وانتھاء المشروع

تقرير سنوي الى شركة
 APCOخالل كافة مراحل
المشروع

شركة  APCOخالل مرحلة تشغيل
المشروع
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 .1.9.1االجراءات االحترازية لمرحلة انتھاء المشروع ووقف التشغيل
كما ھو مالحظ ،ال يتوقع وجود تأثيرات ذات أھمية عالية خالل مرحلة انتھاء المشروع ووقف التشغيل
) (Decommissioningحيث أنه سيتم إزالة جميع المرافق وتفكيك محطة توليد الطاقة الكھربائية واعادة تأھيل
واستصالح منطقة التعدين ) (remediationالى خيارات مستدامة .لذلك ،فان ھذه المرحلة سوف تشتمل على تشغيل بعض
اآلليات والمعدات.
استنادا إلى التحليل في الفصل  9من تقرير دراسة تقسسم األثر البيئي ،تعتبر التأثيرات على مختلف المستقبالت البيئية
واالجتماعية من منخفضة الى متوسطة أو حتى ال تذكر في بعض الحاالت خالل ھذه المرحلة بالنظر إلى أن شركة
العطارات لتوليد الطاقة الكھربائية ) (APCOستلتزم بتنفيذ التوصيات المقترحة في خطة اعادة تأھيل واستصالح الموقع
التي سيتم تحضيرھا لھذا المشروع.
التأثيرات المحتملة ذات األھمية المتوسطة خالل مرحلة انتھاء المشروع تشمل االمور المتعلقة بما يلي:
• الموارد المائية )المياه السطحية والمياه الجوفية والھيدرولوجيا(
• الصحة والسالمة
• التربة
وعالوة على ذلك ،فإن التأثيرات المحتملة ذات األھمية المنخفضة او التي ال تذكر أثناء مرحلة انتھاء المشروع ھي:
• جودة الھواء
• الضوضاء
• الطبوغرافيا
• البيئة الجمالية
• البيئة البيولوجية
• المرور
• اآلثار
ان األجراءات التخفيفية والرقابية الرئيسية للتقليل أو الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية خالل مرحلة انتھاء المشروع من
المتوقع ان تكون مماثلة لتلك التي تم تحديدھا لمرحلة االنشاء .ولذلك و للحصول على االجراءات االدارية والتخفيفية المفصلة
والشاملة يرجى الرجوع الى الجدول  2اعاله.
توجيھات إلجراءات إعادة تأھيل واستصالح الموقع
سوف يتم وضع خطة أولية إلعادة تأھيل وترميم الموقع بعد ايقاف تشغيل المشروع وانتھاء أنشطة العمل .حيث سيتم وضع
ھذه الخطة الحقا لدراسة تقييم األثر البيئي وتحديثھا خالل اإلطار الزمني لمراحل المشروع من أجل أن تشتمل على أية
قضايا بيئية ناشئة ونتائج أنشطة الرقابة.
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تحتوي خطة إعادة تأھيل الموقع على وصف للمشروع وموقعه ،وعلى اإلطار التشريعي ،وعلى نتائج الفحوصات وأنشطة
الرقابة ،وعلى أھداف خطة إعادة التأھيل وتفاصيل األنشطة المنبثقة عنھا ،وعلى المنھجية التي سيتم اتباعھا لتنفيذ ھذه
االنشطة.
ان انشطة إعادة تأھيل الموقع االولية التي تم تحديدھا من أجل معالجتھا ضمن الخطة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر
ما يلي:
•

تسوية إنحدارات األرض وتعديلھا في موقع طرح الرماد ومخلفات التعدين ).(Overburden

•

حماية فجوة المنجم المتبقية من خالل التسييج من حولھا أو وضع ما يعادلھا من اجراءات السالمة الثابتة.

•

ھدم وتفكيك مرافق المشروع وفقا لخطة الھدم والتخلص من المخلفات.

•

أنشطة اعادة تأھيل الموقع مثل االجراءات الالزمة الغالق آبار المياه بطريقة مقبولة.

•

شبكة الطرق الداخلية.

•

أية أنشطة اعادة تأھيل الزمة لعالج الموقع من التلوث الناجم عن االنسكابات المفاجئة للمواد الكيميائية والنفايات
الخطرة.

•

نبغي أن يتم أخذ عينات من المياه الجوفية بشكل مستمر وعلى فترات محددة وذلك كجزء من برنامج الرقابة البيئية
و /أو عمليات اعادة التأھيل لتقييم التأثيرات المحتملة على نوعية المياه الجوفية نتيجة للمشروع .إذا تم العثور على
تلوث قد يكون مرتبطا بأنشطة المشروع ،فإنه ينبغي على الشركة أن تتحمل المسؤولية األساسية لوضع خطة اعادة
تأھيل للمياه الجوفية وأن تقوم بتنفيذھا على نفقتھا.

•

الرصد والرقابة المستمرة على أنشطة اعادة التأھيل واالستصالح من قبل مقاول متخصص يتم تعيينه من قبل شركة
العطارات للطاقة ) ( APCOخالل مرحلة انتھاء المشروع.

 .1.9.2خطة إدارة الصحة والسالمة
تم إعداد خطة إدارة الصحة والسالمة والبيئة )Health, Safety & Environmental Management System-
 (HSE-MSكجزء من دراسة تقييم األثر البيئي )الملحق  (Fمع دليل تحديد وتقييم المخاطر لمختلف اآلثار المحتملة من
المشروع نتيجة أعمال التعدين ومحطة توليد الطاقة .وتشمل خطة إدارة الصحة والسالمة والبيئة معض األمور االجتماعية
ذات العالقة التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار.
ويستند ال HSE-MSعلى منطلبات ال  ISO 14001:2004لإلدارة البيئية و  OHSAS 18001للصحة والسالمة
المھنية باإلضافة لمعايير ومتطلبات ال) IFCمعايير األداء رقم  – 1لتققيم وإدارة اآلثار البيئية اإلجتماعية(.
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 .1.9.3خطة ادارة النفايات
تم تعريف مصادر وأنواع المخلفات المتوقع أن تنتج عن أعمال مشروع اجراء تجربة بالموقع لما قد تسببه من أضرار للبيئة و الصحة و السالمة العامة سواءا لفريق العمل أو المقيمين أو
العاملين في حدود منطقة العمل ،باإلضافة إلى تحديد سبل إدارتھا و الطرق المثلى للتخلص منھا خالل مرحلة  .يعرض الجدول  5أدناه ملخص لتصنيف نوعية ھذه المخلفات وطرق
تخزينھا ومعالجتھا والتخلص منھا.
كما انه من المھم أن يتم تخصيص برامج تدريب للعاملين في المواقع لضمان تقيدھم باتباع السبل السليمة إلدارة المخلفات وفصلھا حسب الفئة الخاصة بھا و ذلك للتخلص منھا حسب النظم
و التشريعات الخاصة بكل فئة منھا كما ھو موضح أدناه  .للمزيد من التفاصيل عن خطة ادارة النفايات للمشروع ،نرجو الرجوع الى الفصل  11.4من الدراسة.
الجدول  :5خطة ادارة النفايات

فئة المخلفات

طرق التخزين

المصدر

طرق معالجة المخلفات أو التخلص منھا أو
استخدامات بديلة لھا

مخلفات التعدين ومحطة توليد الطاقة الكھربائية
الرماد5

محطة توليد الطاقة
الكھربائية نتيجة حرق
الصخر الزيتي

•

تقنيات التعامل مع الرماد التي فccي المشccروع سccوف تعتمccد علccى عمليccة الطccرح
الجccاف ) (Dry Disposalكنتيجccة لشccح مصccادر الميccاه فccي األردن ،ومccن
الجدير بالذكر أن عملية الطرح الجاف تسccتھلك كميccات ميccاه أقccل بكثيccر مقارنccة
مع عملية الطرح الرطب.

•

التحقق من امكانية بيع الرماد المتحجر الى
المصانع والصناعات االسمنتية من أجل تقليل
كمية الرماد التي سيتم ردمھا الى حفرة المنجم
الحقا ً أو تخزينھا داخل منطقة المشروع.

•

سيتم نقل الرماد الجاف من محطة الطاقة إلى منشئة التعامل مع الرماد ) Ash
 (Handling Facilityضمن أنظمة مغلقccة ) (Closed Systemsوعلccى
األرجccح سccيتم اسccتخدام النقccل النيومccاتيكي ).(Pneumatic Transport
وضcccمن منشcccأة التعامcccل مcccع الرمcccاد ،سcccيتم تبريcccد ورش الرمcccاد بالمcccاء لغايcccة
الوصول لما يقارب  %35-%25مccن المحتccوى المccائي ،وبعccد ذلccك سccيتم نقccل
الرماد إلى خطccوط ناقلccة تقليديccة ) (Conventional Conveyorsمحميccة
من الرياح وصوالً إلى موقع الطرح النھائي المتواجد ضمن موقع المشروع.

•

استنادا إلى الدراسات التي أجريت على
الخصائص الجيوتقنية للرماد المنتج من الصخر
الزيتي األردني لعام 2012؛ وجد أن ھناك
إمكانية إنتاج مواد بناء من الرماد باستخدام
التقنيات المناسبة .وھناك حاجة إلى مزيد من
والدراسات ليتم ذلك عن طريق صناعة األسمنت،
من أجل دراسة وتأكيد سالمة االستخدام لبدائل

 5الرماد :الرماد وبقايا الصخر الزيتي ذات المحتوى العضوي الذي ال يزيد عن .%5
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فئة المخلفات

طرق التخزين

المصدر

•

•

عنccد نھايccة الخطccوط الناقلccة التقليديccة سccيتم طccرح الرمccاد باسccتخدام آليccة كبيccرة
مختصة بالتعامل مع وطccرح المccواد كبيccرة الحجccم ) ،(Stackersوسccيتم رش
سطح الرماد المطروح بالمياه بھدف المحافظة على رطوبة السطح إلccى أن يccتم
تصلب السطح على وتشكيل طبقة اسمنتية ثم يتم تغطيته بطبقة من التربccة التccي
تccccccم ازالتھccccccا للوصccccccول الccccccى الصccccccخر الزيتccccccي أي مخلفccccccات التعccccccدين3
) .(overburdenألنه عند الرش بالماء ،ستتشكل طبقة صccلبة اسccمنتية ذاتيccة
التغليccف والتccي سccوف تمنccع الميccاه مccن الوصccول إلccى األجccزاء المنخفضccة مccن
الرماد المطروح.
وفقcccا ُ لحسcccابات االسcccتقرار ألكcccوام الرمcccاد المطcccروح ف موقcccع طcccرح الرمcccاد

طرق معالجة المخلفات أو التخلص منھا أو
استخدامات بديلة لھا
الرماد.

المعروضcccة بتقريcccر الخصcccائص الجيوتقنيcccة لرمcccاد الصcccخر الزيتcccي األردنcccي
) stability calculations presented in the geotechnical
 ،(properties of the Jordanian oil shale ash, 2012مccن
الممكن أن يتم طرح الرماد في المنطقccة المخصصccة فccي موقccع المشccروع علccى
شكل أكوام عن بارتفاع لغاية ال50م مع نسبة  1:1للمنحدر الخccارجي )زاويccة
 45درجة( .وقد يصل الحد األقصى لإلرتفاع الفعلccي للرمccاد لغايccة  80م ،الن
 20م من ال overburdenسيتم استخدامه لتسوية سطح موقع طccرح الرمccاد
في منطقة المشروع.
وخcccالل المرحلcccة األولcccى مcccن المشcccروع فإنcccه لcccن يكcccون مcccن الممكcccن اعcccادة ردم4
) (Backfillingالرمccاد و مخلفccات التعccدين الccى حفccرة المccنجم ألنccه يحتccاج إلccى
حجم معccين قبccل أن يccتم الccردم .لccذلك ،وعلccى مccدى أول  9-7سccنوات ،سccيتم طccرح
رماد الصخر الزيتي الناتج من محطة توليد الطاقة ومخلفات التعدين إلى الجھة
الجنوبيccة-الغربيccة مccن محطccة توليccد الطاقccة فccي بقعccة مخصصccة كموقccع الطccرح

 3مخلفات التعدين :طبقة التربة التي تم ازالتھا للوصول الى الصخر الزيتي أو بعض من الصخر الزيتي الذي تم استخراجه خالل عملية التعدين ولكنه لم يتم استخدامه في محطة توليد الطاقة ،وما يسمى أيضا ً بمخلفات التعدين overburden -
 4إعدة الردم :إعادة سيتم ردم الرماد ومخلفات التعدين إلى موقع التعدين )المنجم( او تخزين الرماد ومخلفات التعدين على شكل كومة أو مقلب لطرح الرماد ومخلفات التعدين على سطح مخصص لم يتم تعدينه ضمن موقع المشروع
).(backfilling
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فئة المخلفات

طرق التخزين

المصدر

طرق معالجة المخلفات أو التخلص منھا أو
استخدامات بديلة لھا

النھائي ضمن حدود منطقة المشccروع باسccتخدام عمليccة الطccرح الجccاف كمccا ھccو
موضح أعاله .وبعد مرور 9-7سنوات من تعدين الصخر الزيتccي مccن المccنجم،
يمكن البدء بأعمال الردم باسccتخدام الرمccاد .مccن خccالل المبccادىء ذاتھccا التccي تccم
تطبيقھا في موقع طرح الرماد بادئ األمر.

مخلفات العدين
/طبقات التربة التي
تم ازالتھا للوصول
الى الصخر الزيتي
)(overburden

عملية التعدين

•

وتبلccغ المسccاحة االجماليccة لموقccع طccرح الرمccاد ) (ash dumpحccوالي 1.8
كccم ،2والمخطccط ردمccه علccى مراحccل .وسccيتم تغطيccة أكccوام الرمccاد المطccروح
) (ash mountبمخلفات التعدين ) (Overburdenبشكل نھائي على مدى
مرحلة الطرح وبالتالي التقليل من استخدام المياه على نحو فعال .ومما سيؤدي
الى حماية ضد تشكيل الغبار.

•

يجccب أن يccتم تccدريب جميccع العمccال والم cوظفيين الccذين سccيتعاملون مccع الرمccاد
النcccاتج وأن يتبعcccوا التعليمcccات الالزمcccة السcccتخدام معcccدات الوقايcccة الشخصcccية
المطلوبة.

•

وكما ذكر أعاله ،خالل السنوات  9-7األولى مccن المشccروع ،سccوف يccتم طccرح
مخلفات التعدين ) (overburdenمع الرماد ضمن منطقة مخصصccة للطccرح
فccي موقccع المشccروع .و لغايccة التقليccل مccن اسccتھالك الميccاه سccيتم تغطيccة أكccوام
الرمccاد المطccروح بطبقccة مccن مخلفccات التعccدين بشccكل نھccائي بحيccث أن األجccزاء
النشccطة مccن الرمccاد فقccط تحتccاج للccرش بالمccاء وبالتccالي سccيؤدي الccى حمايccة ضccد

•

سيتم بناء حواجز من ال overburdenواقية
داخل موقع المشروع.

تشكيل الغبار.

•

•

ملخص التقرير
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المنجم( والتي تكون مجھزة في حينھا الستيعاب ھذه المخلفات.
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فئة المخلفات

طرق التخزين

المصدر

طرق معالجة المخلفات أو التخلص منھا أو
استخدامات بديلة لھا

المخلفات الخطرة
مخلفات الزيوت
/الشحوم /
بطاريات /
إطارات

صيانة المركبات
و المعدات

وضع براميل في مناطق تخزين مجھزة إلحتواء أية تسرب أو انسكابات محتملة

المواد الكيمياوية
الخطرة

التعدين ،مرافق
المشروع ،التحاليل
المخبرية

•

وضع براميل في مناطق مجھزة الحتواء أي إنسكابات محتملة.

•

التخلص منھا في مركز التخلص من النفايات
الخطرة أو إعادة تدويرھا )إن أمكن ذلك( .إذا ما
قررت الشركة تبني إعادة التدوير سيتوجب عليھا
عندھا الحصول على موافقة من وزارة البيئة
األردنية و التي تتضمن الموافقة على الموقع
المخصص لذللك و على الجھة المقترحة للقيام
بأعمال إعادة التدوير ھذه.

•

يمكن القيام بعملية إعادة تدوير ھذه المخلفات
بواسطة الشركات التالية:
 oمخلفات البطاريات السائلة :شركة ھوبيكة
في منطقة سحاب
 oمخلفات اإلطارات :شركة التقنيات
المتطورة في المنطقة الحرة بالزرقاء.
مخلفات الزيوت :يمكن جمعھا من قبل أحد
المقاولين/الشركات المعتمدة لدى وزارة البيئة و
نقلھا لمصفاة البترول للمعالجة.

•

إما معالجة أو حرق المواد الكيمياوية السائلة
)خالل وضعھا في محرقة ) (Incineratorفي
حال توفرھا( .مع إمكانية تخزين ھذه المواد
بصورة مؤقتة في مكب السواقة قبل القيام
بحرقھا.

•

ملخص التقرير
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فئة المخلفات

طرق التخزين

المصدر

طرق معالجة المخلفات أو التخلص منھا أو
استخدامات بديلة لھا

المواد القادرة على
امتصاص
اإلنسكابات أو
التسربات المحتملة

استعمالھا عند حدوث
إنسكابات للمواد
الكيمياوية بكميات قليلة.

•

براميل مغلقة ومختومة

•

التخلص منھا في مركز معالجة النفايات الخطرة.

خراطيش الحبر
ومواد الطباعة

مخيمات العمل
والمكاتب

•

صناديق

•

إعادة تدويرھا أو التخلص منھا في مركز معالجة
النفايات الخطرة.

البراميل الفارغة

مختلف المصادر

•

شطفھا بالماء وتخزينھا في مواقع يتم تخصيصھا لھذا الغرض.

•

التخلص منھا في مركز معالجة النفايات الخطرة.

المخلفات الغير الخطرة
الخردوات المعدنية
(Scrap
)Metal

مخيمات العمل وأعمال
التعدين والمخازن

•

ساحة مفتوحة

•

إما إعادة تدويرھا في أحد مصانع الصلب ،
)كمثال :مصنع عبورة في ماركا( أو التخلص
منھا مع النفايات األخرى في مكبات النفايات
المعتمدة.

مخلفات الطعام
والمخلفات المنزلية

مخيمات العمل
وسكنھم ،المكاتب

•

حاويات مغلقة

•

طرحھا في مكبات أو مرادم تحت إشراف البلدية
المشرفة على منطقة العمل.

المخلفات الورقية
والخشبية

مخيمات العمل
والمكاتب ،أبنية
المشروع ومرافقه

•

حاويات

•

إعادة تدوير الورق حيثما كان ذلك ممكناً.

•

إعادة تدوير الخشب الناتج من مرحلة اإلنشاء
للمشروع حيثما كان ذلك ممكناً.

المخلفات الخاملة والغير متفاعلة
المخلفات
البالستيكية
ملخص التقرير

مخيمات العمل
والمكاتب ،أبنية

•

•

حاويات
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إعادة تدويرھا بشكل فعال من خالل إتباع
التقنيات الصحيحة لفصل المخلفات ،إما عند
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دراسة تقييم األثر البيئي لمشروع التعدين عن الصخر الزيتي وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكھربائية باستخدام الصخر الزيتي في منطقة
العطارات أم غدران في األردن

فئة المخلفات

المصدر

طرق التخزين

المشروع ومرافقه

ملخص التقرير

طرق معالجة المخلفات أو التخلص منھا أو
استخدامات بديلة لھا
مصدر الطرح من جانب األفراد ،أو في مكبات
النفايات ،حيث يتم تعيين مقاولين مختصين للقيام
بذلك .ھذا ھو األسلوب المتبع في معظم المكبات
باستثناء المكب التابع ألمانة عمان الكبرى.
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