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!!!!!
الـمقدمـة  1.

وقع اإلختیار في ھذه المرحلة على شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة (GWRE) ( و المشار إلیھا باسم المطَور) لتطویر 
مشروع طاقة الریاح المزمع إنشاؤه في محافظة معان باستطاعة مقدارھا 82 میجاواط ( والمشار إلیھا فیما بعد بالمشروع).  فقد 

قام المطور بتطویر ھذا المشروع مراعیا المتطلبات التشریعیة األردنیة وتلك التابعة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمیة(EBRD)	حیث من المتوقع أن یتم من خاللھ تقدیم التمویل االزم إلقامة المشروع.  

تحتوي ھذه الوثیقة على خطة و استراتیجة إشراك المساھمین في المشروع (SEP). فقد ُوضعت الخطة بمشاركة استشاري مستقل 
(اخصائي بیئة). تتبع الخطة أسلوب منھجي	یساعد شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة (GWRE)على تطویر واستدامة 

العالقة البناءة مع القائمین على المشروع و المساھمین في تمویلھ ( باألخص المجتمعات المحلیة المتأثرة بالمشروع وغیرھا من 
الجھات المحلیة المعنیة ). و كما تم إرفاق آلیة للتظلم والشكاوى للسماح للمجتمع المحلي بتقدیم الشكاوي بشأن المشروع. تعد ھذه 

!الخطة وثیقة حیة قابلة للتغیرحسب متطلبات المشروع.  
یرّحب المشروع بمالحظاتكم واقتراحاتكم المتعلقة بتطویر ھذه الخطة (SEP).	و یمكن تقدیم اقتراحاتكم بالرجوع إلى معلومات 

االتصال الخاصة بالمطّورین الموجودة في نھایة الوثیقة.  

!
و على المطّور تجھیز الوثائق و المستندات التالیة: 	

خطة العمل اإلجتماعیة: تھدف ھذه الوثیقة إلى تقدیم جمیع المعلومات واقتراح خطط عمل ملموسة وفعالة لتحقیق المشاركة ▪
المجتمعیة بما یتفق مع خطة اشراك المساھمین (SEP).وكما تھدف الخطة إلى دعم االقتصاد المحلي موضحة أھدافھا وغایاتھا، 
ومؤكدة على أھمیة بناء عالقة اقتصادیة وإجتماعیة متینة مع المجتمع المحلي من خالل برنامج التخطیط التشاركي ( حیث یمكن 

المجتمع المحلي من التعبیر عن مخاوفھم، وعن جوانب القوة والقصور للمشروع) . تراعي الخطة كحد أدنى ما یلي: 	

أن تكون عادلة و شاملة تراعي جمیع المجتمعات المحلیة المتأثرة بالمشروع (وباألخص القرى المجاورة للمشروع كالراجف، -
والطیبة، ودالغة ورصیص، وفردخ، وصدقة).	

تحدید فرص العمل للعمالة الماھرة و غیر الماھرة التي تستھدف المجتمع المحلي خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل. ومن -
المتوقع أن یقدم المطورون تفاصیل المؤھالت والمھارات المطلوبة، والعقبات التي تواجھ أفراد المجتمع المحلي، وإلى أي 

مدى یمكن معالجتھا من خالل بناء القدرات.	
تقدیم اجراءات تعیین شفافة للمجتمع المحلي. و یجب أن توفر مثل ھذه االجراءات تكافؤ الفرص للجمیع، بمن فیھم النساء. 	-
تقدیم تفاصیل بالمجاالت اإلضافیة التي یمكن ألفراد المجتمع المحلي المشاركة فیھا، إلى جانب فرص العمل لمن لدیھم -

المھارات والخبرات المطلوبة لتلبیة معاییر التنمیة.	
ضمان االتصال المستمر ونشر المعلومات بین المطورین وأفراد المجتمع المحلي في الوقت المناسب. 	-
برنامج المسؤولیة اإلجتماعیة (CSR): یشمل ھذا البرنامج على تقییم االحتیاجات لتحدید البرامج والمشاریع التنمویة ذات األولویة ▪

التي تعود بالنفع على جمیع المجتمعات المحلیة. واستنادا إلى نتائج التقییم سیتم تطویر برنامج المسؤولیة اإلجتماعیة جنبا إلى جنب 
مع خطة العمل التي ستحدد المشاریع ذات األولویة، ومیزانیتھا المخصصة، مع جدول زمني للتنفیذ. 	

!
سیتم الكشف عن خطة العمل اإلجتماعیة، و برنامج المسؤولیة اإلجتماعیة(CSR) قبل شھر من بدء مرحلة اإلنشاء. و سینشر 

المطورون تقریرا عن برنامج المسؤولیة اإلجتماعیة (CSR) بعد عام من بدء العمل في المشروع، و سینشر سنویا مرة واحدة 
خالل المشروع. 	

!
!
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وصف المشروع  2.
!

یقع المشروع ضمن الحدود الغربیة لمحافظة معان جنوب األردن، على بعد حوالي 200 كم إلى الجنوب من العاصمة عمان. ویقع 
بشكل أدق في جبال الشراه، و تجاوره مجموعة من القرى: (i) قرى الراجف، وقرى دالغة ورصیص تقع على الحدود الغربیة 
من موقع المشروع،(ii) قریة الطیبة تقع على بعد حوالي 3 كم إلى شمال موقع المشروع، (iii) و قرى فردخ و صدقة تقع على 

الحدود الشرقیة من موقع المشروع على بعد حوالي 1.5 كم و 2.5 كم على التوالي، كما ھو موضح في الشكل (أ) أدناه.  

یتكون المشروع  أساسا من التالل الجبلیة الصغیرة على ارتفاعات تتراوح بین 1550-1700 متر فوق مستوى سطح البحر. و 
یعتبر موقع المشروع منطقة جرداء بشكل كبیر مع قلیل من شرائح النباتات و األشجار المتناثرة  لغابات متبقیة تحیط منطقة جبل 

الراجف. 	

یتم الوصول إلى موقع المشروع من الطریق السریع رقم 15( المعروف باسم الطریق الملكي السریع)؛ و ھو أحد الطرق السریعة 
التي تربط محافظة معان مع العاصمة عمان في الشمال، و لكنھ ال یعد الطریق الرئیسي. و یمكن الوصول إلى موقع المشروع 

أیضا عبر الطریق السریع رقم 35. وفي موقع المشروع نفسھ یوجد العدید من طرق زراعیة و طرق فرعیة إضافیة  یمكن من 
خاللھا الوصول إلى الموقع و الخروج منھ.   

تبلغ مساحة منطقة المشروع حوالي 6.7 كم2 ، و سیتم استخدامھا لتطویر مشروع مزرعة الریاح باستطاعة 82 میجاواط. تتكون 
ھذه المنطقة من 49 قطعة من األراضي التي قامت شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة (GWRE) باستئجارھا من أصحاب 

األراضي في المجتمع المحلي ( وخاصة في قرى الراجف، ودالغة، و الطیبة) ( ممثلة باللون األخضر في الشكل أدناه). و تنتشر 
ھذه األراضي المستأجرة على مساحة 26 كم2 تشكل حدود المشروع (ممثلة باللون األزرق في الشكل أدناه). 	

یقع موقع المشروع على بعد حوالي 8كم من جنوب البتراء التي تقع ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، و المعروفة باسم " مدینة 
البتراء" حیث یوجد فیھا الخزنة التي تبعد حوالي 16كم عن شمال موقع المشروع. و الموقع التفصیلي للمشروع یظھر في الشكل 

(2) أدناه.   

!  
!الشكل (1): لمحة عن موقع المشروع  

!
!

Page | !   5



مسودة مشروع الراجف لطاقة الرياح

!  
!الشكل(2): موقع المشروع مقارنة بموقع التراث العالمي(في األعلى) في مدینة البتراء(في األسفل) 

منطق المشروع 2.1.

!
سینتج عن المشروع آثار بیئیة و إقتصادیة إیجابیة مھمة على المستوى االستراتیجي والوطني بالنظر إلى التحدیات الحالیة التي 
تواجھ قطاع الطاقة في األردن. ومن الضروري مراعات ھذه اآلثار اإلیجابیة الھامة و أخذھا بعین اإلعتبار، و تشمل ما یلي:  

سوف یسمح المشروع لتنمیة أكثر استدامة، و یظھر التزام الحكومة األردنیة بتحقیق استراتیجیتھا في مجال الطاقة و ▪
تلبیة األھدام المحددة لمصادر الطاقة المتجددة؛  

سوف یسھم المشروع في زیادة أمن الطاقة من خالل االعتماد على موارد طبیعیة ال تنضب، و األھم من ذلك أنھا ▪
مصادر مستقلة. وستخدم الكھرباء المتوقع تولیدھا من المشروع احتیاجات الكھرباء السنویة ألكثر من 60.000 أسرة 

محلیة؛  

سوف ینتج المشروع الطاقة النظیفة التي ستسھم في تخفیض تكالیف إنتاج الكھرباء بالمقارنة مع التكالیف الحالیة ▪
المرتبطة بأنواع الوقود السائل؛ و بالتالي سیؤدي إلى انخفاض كبیر في العجز المالي للحكومة في األردن؛ و  

سوف تحد الطاقة النظیفة التي یقوم المشروع بتولیدھا باستخدام طاقة الریاح من التلوث الجوي، مما یخلق عملیة تولید ▪
طاقة غیر مسببة للتلوث بالمقارنة مع األسالیب التقلیدیة المتبعة في األردن. و من المتوقع أن تحد الطاقة النظیفة من 

استھالك زیت الوقود، وانبعاثات غازات الدفیئة و كذلك االنبعاثات الملوثة للھواء. من المتوقع أن یسھم المشروع في الحد 
من انبعاث ما یعادل أكثر من 160.000 طن من غاز ثاني أكسید الكربون سنویا.  

!
مكونات المشروع  2.2.
!

یتكون العنصر الرئیسي للمشروع من توربینات الریاح و التي تقوم بتحویل الطاقة الحركیة للریاح إلى طاقة كھربائیة ( یظھر في 
الشكل (3) مثال نموذجي للتوربینات) . سیكون ھناك 41 توربینة ریاح موزعة على األراضي المستأجرة. تبلغ استطاعة كل 

واحدة منھا 2.0 میجاواط. و یبلغ ارتفاع محور التوربینة 80 متر، و قطر الجزء الدوار من 114 متر ( طول الشفرة 57 متر)، و 
بالتالي یكون ارتفاع القمة العلیا للتوربینة عن األرض 137 متر.  
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و كما یتكون المشروع من كابالت توصیل ممدودة تحت األرض تربط توربینات الریاح مع محطة فرعیة موجودة في الموقع. تقوم 
یتحویل الطاقة الكھربائیة المنتجة من التوربینات إلى الشكل المناسب والربط مع الشبكة الوطنیة ذات الجھد المرتفع و التي تقع 

على بعد حوالي 11 كم إلى شرق موقع المشروع. و لتحقیق ھذا الربط، ستقوم شركة الكھرباء الوطنیة(NEPCO)  بتمدید خط 
نقل علوي یصل طولھ 10.5 كم و باستطاعة 132كیلوفولت. تم االنتھاء من عملیة تقییم أولي عالي المستوى لمكونات ھذا 

المشروع كجزء من عملیة تقییم األثر البیئي واإلجتماعي لمشروع مزرعة الریاح. وباألخص سیقوم المطورون- نیابة عن شركة 
الكھرباء الوطنیة- باجراء تقییم ثانوي تفصیلي لخط النقل وفقا لسیاسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، ومعاییرمؤسسة 

التمویل الدولیة.   

یناقش ھذا القسم البنیة التحتیة للموقع ومرافقھ التي تشمل:  

!
المكاتب المستخدمة في األعمال ذات الصلة بالتشغیل الیومي العادي؛  ▪

مستودع لتخزین المعدات واآلالت؛ ▪

منصة رافعة بجانب كل توربینة ریاح لتتحمل الرافعات التي یلزم استخدامھا عند تركیب التوربینات أوعند صیانتھا خالل ▪
مرحلة التشغیل. تصل مساحة األرض التي تشغلھا كل منصة حوالي 1.500 م2 ؛و  

شبكة الطرق لتسھیل أنشطة إعداد الموقع خالل مرحلة اإلنشاء كتركیب توربینات الریاح، وتسھیل الوصول إلي الموقع ▪
في حال احتاجت التوربینات إلى صیانة. وقد تم تصمیم الطرق الداخلیة لتكون امتدادا للطرق الزراعیة الموجودة سابقا 

في منطقة المشروع. فسیصل عرض شبكة الطرق إلى 6م و طولھا إلى 28.5 كم.  

!
سیوضح الشكل(4) أدناه مخطط مكونات المشروع كما تم عرضھا بالتفصیل سابقا.  

!
خالل مرحلة اإلنشاء، سیتم توفر بعض الوظائف للمھندسین، والفنیین الكھربائیین والمیكانیكیین، واالستشاریین والعمال غیر 

المھرة (ألداء بعض األنشطة كاخالء الموقع، وحمایتھ، ودعم األعمال المدنیة، وتركیب التوربینات ومختلف مكونات 
المشروع،إلخ...). و خالل مرحلة التشغیل، سیكون ھناك حاجة أیضا للعمالة الماھرة (كالمھندسین، والفنیین الكھربائیین 

والمیكانیكیین، و اإلداریین) والعمالة غیر الماھرة( كموظفي األمن، و السائقین) للعمل لمدة 20 عاما. فعلى المطورون أن یعلنوا 
عن العدد النھائي لفرص العمل للعمالة الماھرة و غیر الماھرة التي تستھدف المجتمع المحلي للمشاركة في المشروع بكافة 

مراحلھ، و تحدید  البرامج التدریبیة برامج بناء القدرات.  

!
 مراحل المشروع  2.3.

!
تشمل األنشطة المتوقع حصولھا خالل تطویر المشروع  ثالث مراحل متمیزة ھي: (أ) التخطیط و اإلنشاء، (ب) التشغیل، و(ج) 

!وقف التشغیل. و فیما یلي ملخص لكل منھم.  
مرحلة التخطیط و اإلنشاء ( من اآلن حتى حزیران 2018): و تشمل في األساس إعداد التصامیم التفصیلیة للمشروع، ▪

ونقل مختلف مكونات المشروع إلى الموقع، وأنشطة إعداد الموقع لتركیب توربینات الریاح و مختلف المكونات 
األخرى. و سیقتصر إعداد الموقع على تحدید المساحات الصغیرة التي ستقوم علیھا التوربینات ومكونات أخرى، و كما 

یشمل الحفریات و إزالة العوائق من األراضي.  

مرحلة التشغیل ( من 2018 إلى حوالي 2038): تشمل ھذه المرحلة األعمال التشغیلیة الیومیة كصیانة التوربینات و ▪
مختلف المعدات الكھربائیة المنتشرة في موقع المشروع.   

مرحلة وقف التشغیل ( سیتحدد فیما بعد): و من غیر الواضح ما إذا كانت وزارة الطاقة و الثروة المعدنیة قد تحصل ▪
على ملكیة المشروع بعد 20 سنة وتستمر في تشغیلھ، أو قد یتم إیقاف العمل بالمشروع. و في ھذه الحالة، یتم تفكیك 

العدید من مكونات المشروع و التخلص منھا نھائیا.  
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!
!!!

!  
الشكل(3): مثال نموذجي لتوربینة ارتفاع القمة العلیا لھا 137 متر، 

 ارتفاع المحور (80م)، طول الشفرة(57م)   
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!  
!!الشكل(4): مخطط توزیع مكونات المشروع 
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السیاق التنظیمي 3.
قوانین و تشریعات خطة اشراك المساھمین و المجتمعات المحلیة المتأثرة في األردن 3.1.

خطة اشراك المساھمین في األردن مرتبطة باعداد تقییم األثر البیئي و االجتماعي (ESIA) وفقا "لقانون تقییم األثر البیئي رقم 37 
لعام 2005". فعلى المشاریع التي تتطلب اجراء تقییم األثر البیئي و االجتماعي (ESIA) ( كما ھو الحال مع المشروع الحالي) أن 

تقوم بتنسیق جلسة یحدد من خاللھا نطاق المشروع، ویدعى لحضورھا األفراد و الجماعات التي قد تتأثر بالمشروع لتزویدھم 
!بالمعلومات االزمة عنھ و دعوتھم للمشاركة في عملیة التقییم. 	

و كما تؤكد التشریعات على أھمیة االعالن للجمھور وللمساھمین في المشروع عن نتائج التقییم بما تراه وزارة البیئة مناسبا، مع 
األخذ بعین االعتبار نوع و طبیعیة عملیة تطویر المشروع. 	

!
.3.2 (EBRD)متطلبات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة

!
على جمیع المشاریع التي یمولھا البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة(EBRD) احترام أفضل الممارسات الدولیة و تحدیدا 

متطلبات خطة اشراك المساھمین و االستشارات العامة، كما ھو موضح في السیاسة االجتماعیة والبیئیة  لعام 2014 التابعة للبنك 
!األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة.  

فقد تم عرض جمیع ھذه المتطلبات بالتفصیل في سیاسة المتطلبات رقم(10) " كشف المعلومات و خطة اشراك المساھمین" 
الواردة في السیاسة االجتماعیة والبیئیة  لعام 2014  .وبالمختصر، یعتبر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار و التنمیة EBRD اشراك 

!المساھمین في المشروع عملیة مستمرة تقوم على: 	
تحدید األفراد و الجماعات التي قد تتأثربالمشروع بأي شكل من األشكال( بما في ذلك األقلیات الضعیفة)، باإلضافة إلى ▪

مجموعات أخرى قد تكون مھتمة بالمشروع؛	

و التأكد من أن المساھمین یشاركون بشكل فعال في القضایا البیئیة و اإلجتماعیة التي قد تؤثر علیھم، و یتم ذلك من ▪
خالل عملیة كشف المعلومات واجراء مشاورات مجدیة؛و	

تطویر و استدامة عالقات بناءة مع المساھمین عن طریق اشراكھم بشكل فعال في مرحلة تنفیذ المشروع، بما في ذلك ▪
!!وضع آلیة للتظلم للسماح لھم بتقدیم الشكاوي.  	
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ملخص عن األنشطة التي شارك فیھا المساھمون خالل عملیة تطویر المشروع 4.
!

وفقا لمتطلبات التشریعات األردنیة، خالل برنامج تقییم األثرالبیئي واإلجتماعي تم تلخیص األنشطة التي شارك فیھا المساھمون 
خالل عملیة تطویر المشروع، و تم عرض ذلك بالتفصیل في الجدول(1) أدناه. یعرض الفصل (6)" مشاورات و مشاركات 
المساھمین " الوارد في وثیقة تقییم األثرالبیئي واإلجتماعي جمیع التفاصیل المتعلقة بمشاورات المساھمین التي أجریت كجزء من 
عملیة تقییم األثرالبیئي واإلجتماعي. بدء عقد اجتماعات غیر رسمیة مع أصحاب األراضي الموجودة في منطقة المشروع منذ عام 
2011 الطالعھم على تفاصیل المشروع ورسم خریطة تفصیلیة  للمشروع لتحدید الموقع األمثل لألبراج. ركزت ھذه المفاوضات 
على موضوع استئجار األراضي، االستماع إلى رأي المجتمع المحلي بما یتعلق بخطة التنفیذ. مع العلم بأن ھذه االجتماعات كانت 

غیر رسمیة ولذلك لم یتم توثیقھا إال أنھا مھدت الطریق لتحقیق تعاون مستقبلي ھام مع المجتمعات المحلیة.  

 	جدول(1): ملخص عن األنشطة التي شارك فیھا المساھمون خالل عملیة تطویر المشروع

ملخص عن األنشطة التي شارك فیھا المساھمون خالل المشروع األنشطة	التاریخ 

3 سبتمبر 
2013

جلس
ة 
لتحد
ید 
نطا
ق 
المش
روع

وفقا "لقانون تقییم األثر البیئي رقم (37) لعام 2005"،	عقدت جلسة في عمان تم من خاللھا تحدید 
نطاق المشروع، فقد تم من خاللھا التعریف بالمشروع ومكوناتھ األساسیة. و كما تم عرض 
المنھجیة المقترحة لتقییم األثر البیئي و االجتماعي،و مناقشة اآلثارالبیئیة و االجتماعیة التي قد تنتج 

عن المشروع خالل مراحلھ الرئیسیة. 

كما تم التعریف بالمساھمین و القائمین على المشروع، فقد قامت وزارة البیئة بدعوتھم بشكل رسمي 
للمشاركة في صیاغة اآلثار البیئیة الواردة في تقییم األثار البیئیة و اإلجتماعیة(ESIA). وضعت 
وزارة البیئة بتعاون من فریق تقییم األثر البیئي و االجتماعي الئحة تضم جمیع المساھمین في 

المشروع.  

و یمكن توضیح المساھمین على النحو اآلتي: (أ) جھات حكومیة وطنیة (وزارات مختلفة وجھات 
حكومیة أخرى)، (ب) منظمات حكومیة محلیة ( كمدیریة المیاه في معان)، (ج) منظمات غیر 
حكومیة (التنمیة البیئیة واالجتماعیة)، (د) مؤسسات أكادیمیة و بحثیة، و (ه) ممثلي المجتمعات 

المحلیة الذي تم اختیارھم بالتعاون مع قادة المجتمعات المحلیة. 	
القضایا الرئیسیة التي سلط المساھمون الضوء علیھا في ھذه الجلسة تتعلق ب: 	

المناظر الطبیعیة والبصریة	-
جیولوجیة وھیدرولوجیة الموقع	-
الطیور	-
البنیة التحتیة والمرافق العامة	-
الصحة و السالمة المھنیة 	-
صحة المجتمع، والسالمة و األمن؛و 	-
التنمیة االجتماعیة البیئیة 	-

!
تم توثیق كل ما یتعلق بھذه الجلسة من تسجیالت، ومحاضر اجتماعات، و أسماء الحاضرین 
والمشاركین و تعلیقاتھم، و كما تم عرضھم بالتفصیل في تقریر تقییم األثر البیئي واالجتماعي. و 
لمزید من التفاصیل، الرجاء الرجوع إلى الفصل السادس"مشاورات و مشاركات المساھمین" 

الوارد في تقییم األثر البیئي واالجتماعي. 
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حزیران/
2013

مشاورات 
في موقع 

المشروع مع 
أفراد 

المجتمع 
المحلي

وقد أجریت مشاورات في موقع المشروع مع أفراد المجتمع المحلي الذین یقومون بتربیة الماشیة 
ویشاركون في األنشطة الزراعیة داخل موقع المشروع. والھدف من وراء ھذه المشاورات یتلخص 

بما یلي: 
التعریف بالمشروع ومكوناتھ األساسیة؛ 	-
فھم ووصف وتقییم األنشطة القائمة على موقع المشروع( تم عرض نتائج ھذه المناقشات -

بالتفصیل في الفصل التاسع "استخدام األراضي" الوارد في تقییم األثر البیئي واالجتماعي؛	
فھم ووصف وتقییم الظروف و األنماط االجتماعیة االقتصادیة ( تم عرض نتائج ھذه -

المناقشات بالتفصیل في  الفصل التاسع عشرالوارد في تقییم األثر البیئي واالجتماعي؛و 	
عرض ومناقشة األثارالمترتبة على المشروع و التي قد تؤثر على األنشطة المتوقع حصولھا -

خالل تطویر المشروع، وذلك كلھ من أجل االخذ بعین االعتبارمخاوفھم ووجھة نظرھم حول 
ھذه القضایا. و ھذا یشمل أساسا اآلثار المترتبة على استخدام األراضي، وآثار الظالل 
المتقطعھ (او ما یدعى بومیض الظل) والضجیج. تم عرض نتائج ھذه المناقشات في الفصل 
التاسع- " استخدام األراضي" و الفصل الثامن عشر- "صحة المجتمع، والسالمة واألمن" 

الوارد في تقییم األثر البیئي واالجتماعي.	
 

أغسطس 
2015

مشاورات 
في موقع 

المشروع مع 
البدو 

القاطنین في 
المنطقة

وقد أجریت مشاورات في موقع المشروع مع البدو القاطنین في المنطقة. و لكن بعض المشاورات 
اقتصرت على النساء فقط، فقد تم استشارت امرأة من كل مجموعة بدویة. 	

والھدف من وراء ھذه المشاورات یتلخص بما یلي: 
التعریف بالمشروع ومكوناتھ األساسیة؛ 	-
فھم ووصف وتقییم األنشطة القائمة على موقع المشروع( تم عرض نتائج ھذه المناقشات -

بالتفصیل في الفصل التاسع "استخدام األراضي" الوارد في تقییم األثر البیئي واالجتماعي؛	
فھم ووصف وتقییم الظروف و األنماط االجتماعیة االقتصادیة ( تم عرض نتائج ھذه -

المناقشات بالتفصیل في  الفصل التاسع عشرالوارد في تقییم األثر البیئي واالجتماعي؛و 	
عرض ومناقشة األثارالمترتبة على المشروع و التي قد تؤثر على األنشطة المتوقع حصولھا -

خالل تطویر المشروع، وذلك كلھ من أجل االخذ بعین االعتبارمخاوفھم ووجھة نظرھم حول 
ھذه القضایا. و ھذا یشمل أساسا اآلثار المترتبة على استخدام األراضي، وآثار الظالل 
المتقطعھ (او ما یدعى بومیض الظل) والضجیج. تم عرض نتائج ھذه المناقشات في الفصل 
التاسع- " استخدام األراضي" و الفصل الثامن عشر- "صحة المجتمع، والسالمة واألمن" 

الوارد في تقییم األثر البیئي واالجتماعي.	
-

ابریل 
 2012!

نوفمبر20
15

مشاورات 
مع 

المختصین

وقد أجریت مشاورات مع بعض المختصین كجزء من عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي. سیتم 
عرضھم بالتفصیل في الجدول 14 الوارد في وثیقة تقییم األثر البیئي واالجتماعي.
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!!

!!!!!
 30 مارس

2016	
جلسة خاصة 
للكشف عن 

نتائج و 
استنتاجات 
دراسة تقییم 
األثر البیئي 
واإلجتماعي

 (ESIA)أجریت جلسة خاصة للكشف عن نتائج و استنتاجات دراسة تقییم األثر البیئي واإلجتماعي
بشكل عام، واآلثارالمحتملة و تحدید تدابیر التخفیف والرصد بشكل خاص. ُعقدت الجلسة بحضور 
ممثلي المجتمع المحلي من أصحاب األراضي في المجتمع المحلي كقرى الراجف، و الطیبة، 

ودالغة و رصیص،و فردغة، وصدقة.  

!
القضایا الرئیسیة التي سلط المساھمون الضوء علیھا في ھذه الجلسة تتعلق ب:  

استغالل األرض	-
الطیور	-
صحة المجتمع، والسالمة و األمن؛و	-
التنمیة االجتماعیة البیئیة 	-

!
و لمزید من التفاصیل عن مالحظات و مخاوف عبر عنھا أفراد وجماعات المجتمع المحلي و 

طریقة عرضھم، الرجاء الرجوع إلى جدول(15) الوارد في وثیقة األثر البیئي واإلجتماعي
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خطة و استراتیجة اشراك المساھمین و الجماعات المتأثرة بالمشروع 5.
!

التعریف بالمساھمین و القائمین على المشروع  5.1.

!
إلیجاد عملیة تواصل بین المطورین و المساھمین وفقا لنظام تقییم األثر البیئي، تم التعریف باألفراد أو المجموعات اإلجتماعیة 
!التي قد تكون مساھمة و/أو مھتمة بتنفیذ و تطویر المشروع على مستویاتھ المختلفة. و یمكن توضیح ذلك على النحو اآلتي:	

األفراد أو المجموعات اإلجتماعیة المتأثرة بالمشروع بأي شكل كان ( سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر)؛ 	▪

األفراد أو المجموعات اإلجتماعیة المشاركة في تنفیذ المشروع؛ 	▪

األفراد أو المجموعات اإلجتماعیة التي قد یكون لھا التأثیر في عملیة صنع القرارات المتعلقة بتنفیذ المشروع و/أو قد ▪
تظھر اھتمام بالمشروع؛و 	

األفراد أو المجموعات اإلجتماعیة المھتمة بالمشروع: ھذه المجموعات ال تتأثر بالمشروع بأي شكل من األشكال، و ▪
لكنھا تظھر رغبتھا في المشاركة في مرحلة التنفیذ. 	

!
یوضح الجدول (2) المجموعات الرئیسیة المساھمة في المشروع. قد یتم تعدیل القائمة خالل تطویر المشروع كنتیجة لتعاون بعض 

!األطراف مع بعضھا. 	
جدول (2): التعریف بالمساھمین و القائمین على المشروع 

درجة اھتمام المساھمین في المشروع 

المساھمون المتأثرون بالمشروع بأي شكل (سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر )

القرى المجاورة للمشروع ( الراجف، و الطیبة، ودالغة و رصیص،و فردغة، وصدقة) 

المجموعات النسائیة 

البدو القاطنین في المنطقة

المساھمون في تنفیذ المشروع 

المستثمرون أو المقرضون الذین سیمولون فكرة المشروع 

متعهّد األعمال الهندسية، والمشتريات، واإلنشاءات

موظفو الشركات، و المقاولون الرئیسیون، و المقاولون الثانویون 
المعدات و الخدمات 	مزودو

أصحاب القرار الذین قد یؤثروا على المشروع 

الوكاالت المركزیة الحكومیة  والدولیة 

وزارة البیئة 

وزارة االشغال العامة و االسكان 

ھیئة تنظیم الطیران المدني 

ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت 

اإلدارة العامة للمرور

وزارة السیاحة و اآلثار 

منظمة األمم المتحدة للتربیة و العلم و الثقافة ( الیونسكو) 

منظمات حكومیة  
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!
المجتمعات المتأثرة بالمشروع  5.2.

و كما تضم قائمة المساھمین األفراد و المجتمعات المحلیة التي قد تتأثر بشكل بالغ من المشروع، مما یستدعي اجراء مشاورات 
مفصلة معھم.فأصبحت ھذه الجماعات جزءا من المشروع من حقھا االطالع على كل ما یرتبط بھ من قضایا كموقع المشروع، 

وسیاقھ االجتماعي-االقتصادي و الدیموقرافي، ومراحل تطوره،وطبیعة اآلثار المحتملة. 	

مدیریة الشراه التنمیة الزراعیة 

سلطة اقلیم البترا التنموي السیاحي 

مدیریة میاه وادي موسى و البتراء

إدارة اآلثار في محافظة معان 

منظمات غیر حكومیة

الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة 

جمعیة الطیور العالمیة 

األفراد أو الجماعات غیر المتأثرة بالمشروع بل المھتمة بھ

مؤسسات حكومیة 

وزارة الزراعة و الري 

وزارة العمل 

وزارة الشؤون البلدیة 

وزارة الطاقة و الثروات المعدنیة 

وزارة الصحة 

وزارة الصناعة و التجارة 

اإلدارة العامة في محافظة معان 

مؤسسة المواصفات و المقاییس األردنیة 

سالح الجو الملكي األردني 

مؤسسة اإلذاعة و التلفزیون األردني 

شركة الكھرباء الوطنیة 

مؤسسات غیر حكومیة و غیرھا 

جمعیة البیئة األردنیة 

نقابة المھدنسین األردنیین

جمعیة أصدقاء البیئة 

جمعیة الحیاة البریة و البیئة الوطنیة 

الجمعیة األردنیة للتنمیة المستدامة 

جمعیة إدامة للطاقة و المیاه و البیئة

جمعیة المجتمعات البیئیة 

الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة 

المجلس األردني لألبنیة الخضراء 

جمعیة حمایة البیئة و الحفاظ على الطاقة و التنمیة المستدامة

جمعیة استثمار الطاقة المتجددة و البیئة  

جمعیة نھر األردن
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مسودة مشروع الراجف لطاقة الرياح

و في ھذا السیاق، یمكن حصر المجتمعات المتأثرة بالفئات التالیة: 	

الجماعات النسائیة:تعد مشاركة المرأة في عملیة صنع القرارمحدودة بعض الشيء في المجتمع األردني،وذلك بسبب ▪
وجود بعض الضوابط الثقافیة. ھذا قد یحد من اتخاذ آرائھم التقییمیة ومخاوفھم تجاه المشروع بعین االعتبار، ولتجنب 

ھذا. من المفترض اتباع بعض االسالیب الثقافیة المناسبة التي تفسح لھم المجال للمشاركة بشكل فعال في عملية 
المشاورات و اتخاذ القرارت. 	

!
القبائل والعشائر الرحل: و ھي قبائل بدویة یرتبطون باألرض بشكل موسمي فیرحلون من مكان إلى آخر، ومن الصعب ▪

أن یتواجدوا في نفس المكان طول السنة.ھذا قد یحد ھذا من مشاركتھم في عملیة صنع القرار وبالتالي التغاضي عن 
آرائھم التقییمیة ومخاوفھم تجاه المشروع. مما یستدعي ضرورة افساح المجال أمام ھذه الفئة –نساء أو رجاال- للمشاركة 

في عملیة اتخاذ القرار. 	

!
طرق التواصل مع المساھمین والمجتمعات المتأثرة	5.3.

!
و لضمان اتصال تفاعلي مباشر وشفاف بین المطورین والمساھمین والمجتمعات المتأثرة،و للحصول على آرائھم المباشرة 

التقییمیة وضمان مساندتھم للمشروع بمراحلھ المختلفة، تم إیجاد طرق و أسالیب لتحقیق ھذا التواصل بشكل مستمرمع  تحدید 
!!الھدف من ورائھ، كما یظھر في الجدول(3) أدناه.  
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مسودة مشروع الراجف لطاقة الرياح

!
جدول (3): التعریف بالمساھمین والمجتمعات المتأثرة وبطرق التواصل معھم 

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 

المجتمعات المتأثرة بالمشروع  

Page | t   17



مسودة مشروع الراجف لطاقة الرياح

القرى المجاورة 
للمشروع 

( كالراجف، و 
الطیبة، ودالغة 
و رصیص،و 
فردخ، وصدقة)

ر ▪ ی ر ا ق م ت ی د ق ت
دوریة عن خطة 
العمل اإلجتماعیة 
لتشمل مبدئیا ما 

یلي:  	 !
ة - اریر دوری ق  ت

عض   رض ب ع ت
ت   ا ر و ط ت
 - ع و ر ش م ل ا
كعرض تفاصیل 
عن عملیة بدء 
تنفیذ المشروع، أو 
ل  ق ة ن ی ل م ع
مكوناتھ، أو عن 
ء  ا ن ب ل ة ا ط ش ن أ
المسببة للضجیج 
د  و د ح ل ن ا ضم
المسوح بھا و 
مدتھا، أو عن أي 
تعدیالت قد تطرأ 
د  عی ا و م ل ى ا عل
لنھائیة النجاز  ا
عمل ما، إلخ... 	 !

تزوید المؤسسات -
التي لھا عالقة 
ع  و ر ش م ل ا ب
بالمعلومات الكافیة 
ج  م ا ن ر ن ب ع
المساھمین و عن 
ت  ا ع ا م ت ج ال ا
المزمع انعقادھا	 !

ى - حصول عل ل ا
تغذیة راجعة عن 
تنفیذ خطة اإلدارة 
ة و  ی ئ ی ب ل ا
ة و  ی ع ا م ت ج إل ا
!مكوناتھا األساسیة	 !

تزوید أصحاب -
المصلحة المحلیین 

بمعلومات عن 
توفر أي دورات 

تدریبیة، أو فرص 
توظیف و مواعید 

فتح باب قبول 
الطلبات، و 
تفاصیل عن 

المؤھالت 
المطلوبة.	 !

توضیح اجراءات ▪

نعم	نعم	نعمنعمنعمالنعم	
(على 

مستوى 
المؤسسا

ت 
الحكومیة 
والمجتمع

یة )

ال

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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المجموعات 
النسائیة

تقدیم دوریة عن ▪
ل  م ع ل ة ا ط خ
اإلجتماعیة لتشمل 
مبدئیا ما یلي:  	 !

ة - ی ور ر د ری ا ق ت
عض   رض ب ع ت
ت   ا ر و ط ت
 - ع و ر ش م ل ا
كعرض تفاصیل 
عن عملیة بدء 
تنفیذ المشروع، أو 
ل  ق ة ن ی ل م ع
مكوناتھ، أو عن 
ء  ا ن ب ل ة ا ط ش ن أ
المسببة للضجیج 
د  و د ح ل ن ا ضم
المسوح بھا و 
مدتھا، أو عن أي 
تعدیالت قد تطرأ 
د  عی ا و م ل ى ا عل
لنھائیة النجاز  ا
عمل ما، إلخ... 	 !

تزوید المؤسسات -
التي لھا عالقة 
ع  و ر ش م ل ا ب
بالمعلومات الكافیة 
ج  م ا ن ر ن ب ع
المساھمین و عن 
ت  ا ع ا م ت ج ال ا
المزمع انعقادھا	 !

ى - حصول عل ل ا
تغذیة راجعة عن 
تنفیذ خطة اإلدارة 
ة و  ی ئ ی ب ل ا
ة و  ی ع ا م ت ج إل ا
!مكوناتھا األساسیة	 !

تزوید أصحاب -
المصلحة المحلیین 

بمعلومات عن 
توفر أي دورات 

تدریبیة، أو فرص 
توظیف و مواعید 

فتح باب قبول 
الطلبات، و 
تفاصیل عن 

المؤھالت 
المطلوبة.	 !

توضیح اجراءات ▪
و آلیة تقدیم 

نعم	نعم	نعمنعمنعمالنعم	
(على 

مستوى 
المؤسسا

ت 
الحكومیة 
والمجتمع

یة )

ال

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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		البدو

ر ▪ ی ر ا ق م ت ی د ق ت
دوریة عن خطة 
العمل اإلجتماعیة 
لتشمل مبدئیا ما 

یلي:  	 !
ة - ی ور ر د ری ا ق ت

عض   رض ب ع ت
ت   ا ر و ط ت
 - ع و ر ش م ل ا
كعرض تفاصیل 
عن عملیة بدء 
تنفیذ المشروع، أو 
ل  ق ة ن ی ل م ع
مكوناتھ، أو عن 
ء  ا ن ب ل ة ا ط ش ن أ
المسببة للضجیج 
د  و د ح ل ن ا ضم
المسوح بھا و 
مدتھا، أو عن أي 
تعدیالت قد تطرأ 
د  عی ا و م ل ى ا عل
لنھائیة النجاز  ا
عمل ما، إلخ... 	

تزوید المؤسسات -
التي لھا عالقة 
ع  و ر ش م ل ا ب
بالمعلومات الكافیة 
ج  م ا ن ر ن ب ع
المساھمین و عن 
ت  ا ع ا م ت ج ال ا
المزمع انعقادھا	 !

ى - حصول عل ل ا
تغذیة راجعة عن 
تنفیذ خطة اإلدارة 
ة و  ی ئ ی ب ل ا
ة و  ی ع ا م ت ج إل ا
!مكوناتھا األساسیة	 !

تزوید أصحاب -
المصلحة المحلیین 

بمعلومات عن 
توفر أي دورات 

تدریبیة، أو فرص 
توظیف و مواعید 

فتح باب قبول 
الطلبات، و 
تفاصیل عن 

المؤھالت 
المطلوبة.	 !

توضیح اجراءات ▪
و آلیة تقدیم 

نعم  
( من 
المحتم
ل أن 
تكون 
االجتما
عات 

منفصلة 
بین 

الرجال 
و 

النساء) 

 نعم-الالنعمالال
 تقدیم
 المشورة
 و النصح
 في مجال
 الصحة
 و

 السالمة
 خالل
 مرحلتي
 االنشاء
 و

	التشغیل

ال

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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األفراد او المجموعات التي قد تشارك في عملیة التنفیذ 

المستثمرون أو 
المقرضون 

تقدیم  مستندات ووثائق ▪
المشروع للمستثمرین 

للموافقة علیھم 	
ر ▪ ی ر ا ق م ت ی د ق ت

ن  ة ع ی ر و د
ذ  ی ف ن ات ت مجری
ل  م ع ل ة ا ط خ
ة و  ی ع ا م ت ج إل ا
ة  ی و م ن ت ل ا

ومتطلباتھا	
ف ▪ ی ر ع ت

ن  ی ر م ث ت س م ل ا
بمتطلبات االلتزام 
بالقوانین و القواعد 
المعمول بھا.  	

نعمالنعمالالالنعمال

متعهّد األعمال 

الهندسية، 

والمشتريات، 

واإلنشاءات

إعالم مقاولي ▪
اإلنشاءات 

المحلیین عن 
فرص التعاون 

المحتملة مع 
المطور	

إعالم بعض ▪
مقاولي اإلنشاء 

عن متطلبات 
االلتزام بالقوانین 

و القواعد المعمول 
بھا.  

الالنعمالال نعمنعمال

موظفو 
الشركات، و 
المقاولون 

الرئیسیون، و 
المقاولون 
الثانویون

تقدیم بعض المعلومات 
أو اجراء االتصاالت 
االزمة بما یتعلق بخطة 
ة و  ی ئ ی ب ل ة ا ر ا د إل ا
اإلجتماعیة، و خطة 
سالمة  ل لصحة و ا ا
سة  ا ، و سی ة ی ن ھ م ل ا
الشركة، و آلیات التظلم 
داخل الشركة، و مدونة 

قواعد السلوك، إلخ....

الالالالنعمنعمنعمال

مزودو المعدات 
و الخدمات 

إعالم مزودي المعدات ▪
و الخدمات المحلیین 

بفرص التعاون المتاحة 
مع المطور

الالنعمالالنعمنعمال

األفراد أو الجماعات التي قد تشارك في عملیة صنع القرار

وكاالت مركزیة حكومیة و دولیة

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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وزارة البیئة

التنسیق لوضع الئحة 
بأسماء المقاولین من 
القطاع الخاص  المعنیین 
بجمع النفایات الخطرة 
من موقع المشروع إلى 
مركز معالجة النفایات 

الخطرة (سواقھ).

نعمالالالالالنعمال

وزارة االشغال 
العامة و 
االسكان

تقدیم خطة النقل للموافقة 
علیھا والتنسیق لتنفیذ	

الخطة 

نعمالالالالالنعمال

ھیئة تنظیم 
الطیران المدني

تقدیم نسخة نھائیة من 
التصمیم التفصیلیي مع 
آخر التحدیثات في اختیار 

مواقع التوربینات.

نعمالالالالالنعمال

ھیئة تنظیم قطاع 
االتصاالت

التنسیق للحصول على رد 
رسمي من مزودي 
خدمات االتصاالت 
السلكیة والالسلكیة 

(أورانج وزین)

نعمالالالالالنعمال

اإلدارة العامة 
للمرور

نعمالالالالالنعمالالتنسیق لتنفیذ خطة النقل 

وزارة السیاحة و 
اآلثار

قد تكون مھتمة باالطالع 
على  مجریات تنفیذ خطة 

المشروع

نعمالالالالالنعمال

الیونسكو
قد تكون مھتمة باالطالع 
على  مجریات تنفیذ خطة 

المشروع

نعمالالالالالنعمال

منظمات حكومیة 

مدیریة التنمیة 
الزراعیة 
(الشراه) 

لحظة االنتھاء من إعداد 
التصمیم النھائي المفصل، 
و إزالة بعض األشجار 
الحرجیة(إن لزم األمر) 
یجب تقدیم الطلب من 
لحصول على  جل ا أ

موافقتھم.

نعمالالالالالنعمال

سلطة اقلیم البترا 
التنموي السیاحي

التنسیق مع ھذه الجھة 
لنقل النفایات الصلبة من 
موقع المشروع إلى مكب 

نفایات البسطة

نعمالالالالالنعمال

مدیریة میاه 

التنسیق مع ھذه الجھة 
لتأمین االحتیاجات المائیة 

للمشروع

نعمالالالالالنعمال

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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مدیریة میاه 
وادي موسى و 
البتراء

التنسیق لوضع الئحة 
بأسماء المقاولین من 
القطاع الخاص المعنیین 
ه  ا ی ن م خلص م ت ل ا ب

الصرف الصحي 

نعمالالالالالنعمال

إدارة اآلثار في 
محافظة معان

إعداد التقاریر والتواصل 
مع ھذه الجھة في حال تم 
العثور على البقایا األثریة 

خالل مرحلة اإلنشاء 

نعمالالالالالنعمال

منظمات غیر حكومیة

الجمعیة الملكیة 
لحمایة الطبیعة

إعداد تقاریر عن نتائج 
مسح قبل بدء أي أنشطة 
إنشائیة لتحدید وجود أي 
سالحف في المناطق 
المخصصة لإلنشاءات، و 
اتخاذ االجراءات الالزمة 
( كنقلھا خارج موقع 

المشروع) 

	نعمالالالالالنعمال

إعداد التقاریر عن نتائج 
مسح ما قبل بدء أي 
أنشطة إنشائیة لتحدید 
وجود	الطیور في المناطق 

المخصصة لإلنشاءات. 

نعمالالالالالنعمال

إعداد التقاریر عن نتائج 
الرصد الذي أدى إلى 
إیقاف تشغیل التوربینات 
في الحاالت التي یتم فیھا 
تحدید خطر وشیك على 
أنواع من الطیور ( عدد 
الطیور المسجلة، األنواع 
الرئیسیة، حاالت إیقاف 
التشغیل، الفعالیة، رصد 
تة،  ئنات می وجود كا

إلخ...... 

نعمالالالالالنعمال

إعداد التقاریر عن نتائج 
مسح ما قبل بدء أي 
أنشطة إنشائیة لتحدید 
وجود	الطیور في المناطق 

المخصصة لإلنشاءات. 

نعمالالالالالنعمال

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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جمعیة الطیور 
العالمیة

إعداد التقاریر عن نتائج 
الرصد الذي أدى إلى 
إیقاف تشغیل التوربینات 
في الحاالت التي یتم فیھا 
تحدید خطر وشیك على 
أنواع من الطیور ( عدد 
الطیور المسجلة، األنواع 
الرئیسیة، حاالت إیقاف 
التشغیل، الفعالیة، رصد 
تة،  ئنات می وجود كا

إلخ...... 

نعمالالالالالنعمال

األفراد أو الجماعات غیر المتأثرة بالمشروع بل المھتمة بھ

منظمات حكومیة

وزارة الزراعة 
و الري

قد تطلب أحد المنظمات 
الحكومیة المحلیة و 
الوطنیة  القیام ببعض 
عملیات التفتیش أو قد 
تطلب آخر التحدیثات عن 

تنفیذ المشروع 	

نعمالالالالالنعمال

نعمالالالالالنعمال	 وزارة العمل

وزارة الشؤون 
البلدیة

نعمالالالالالنعمال

وزارة الطاقة و 
الثروات المعدنیة

نعمالالالالالنعمال

نعمالالالالالنعمالوزارة الصحة 

وزارة الصناعة 
و التجارة 

نعمالالالالالنعمال

اإلدارة العامة 
في محافظة 

معان 

نعمالالالالالنعمال

مؤسسة 
المواصفات و 

المقاییس 
األردنیة 

نعمالالالالالنعمال

سالح الجو 
الملكي األردني 

نعمالالالالالنعمال

مؤسسة اإلذاعة 
و التلفزیون 

األردني 

نعمالالالالالنعمال

منظمات غیر حكومیة و غیرھا

جمعیة البیئة 
األردنیة 

قد تھتم أحد المنظمات 
غیر الحكومیة و غیرھا 
بمعرفة آخر تطورات 
المشروع، و وخطط 
االلتزام بالمشروع، و 
ة  ی ل و ؤ س م ل ج ا م ا ر ب
اإلجتماعیة للمؤسسات 

نعمالالالالنعمنعمال

!
نقابة المھدنسین 
األردنیین

نعمالالالالنعمنعمال

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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جمعیة أصدقاء 
البیئة 

اإلجتماعیة للمؤسسات 
(CSR)، و برامج أخرى 

قد تسھم في المجتمع 

نعمالالالالنعمنعمال

جمعیة الحیاة 
البریة و البیئة 

الوطنیة 

نعمالالالالنعمنعمال

الجمعیة األردنیة 
للتنمیة المستدامة 

نعمالالالالنعمنعمال

!
جمعیة إدامة 

للطاقة و المیاه و 
البیئة

نعمالالالالنعمنعمال

جمعیة 
المجتمعات 

البیئیة 

نعمالالالالنعمنعمال

الصندوق 
األردني 

الھاشمي للتنمیة 
البشریة 

نعمالالالالنعمنعمال

المجلس األردني 
لألبنیة الخضراء 

نعمالالالالنعمنعمال

جمعیة حمایة 
البیئة و الحفاظ 
على الطاقة و 
التنمیة المستدامة

نعمالالالالنعمنعمال

جمعیة استثمار 
الطاقة المتجددة 

و البیئة  

نعمالالالالنعمنعمال

اإلدارة العامة 
لمحافظة معان

الالالنعمنعمنعمالال

جمعیة نھر 
األردن

نعمالالالالنعمنعمال

مستوى اھتمام 
المساھمین أو 
تأثر المجتمع 
المحلي

األھداف 

وسائل و أسالیب االتصال 

اجتماع
ات 
المجمو
عة  

اجتماعات 
األفراد 

الموقع 
اإللكتروني 

لمطور 
المشروع 

منشور
ات 
المشر
وع 
( النس
خة 
العربیة

 (

الكشف عن 
الوثائق 

البرید 
اإللكتر
وني 

لوحات 
اإلعالنا

ت 

المراسالت و 
الخطابات 
الرسمیة 
المتعلقة 

بالمشروع 
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خطة اشراك المساھمین 6.
!یمكن تقسیم خطة اشراك المساھمین إلى خمس مراحل رئیسیة: 	

المرحلة (1)- مشاورات حول عملیة تقییم األثر البیئي و االجتماعي: فقد قام المطورون خالل مرحلة التخطیط 
األولي للمشروع  باختیار األراضي التي سیقوم علیھا المشروع، و األخذ بعین االعتبار اآلثار البیئیة واالجتماعیة. و 
أجریت خالل ھذه المرحلة مشاورات مفصلة مع بعض المنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة بما فیھا: دائرة 
األراضي و المساحة(DLS )، ھیئة تنظیم الطیران الملكي(CARC)، سالح الجو الملكي األردني(RJAF)، ھیئة 
تنظیم قطاع االتصاالت(TRC)، الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة(RSCN)، سلطة اقلیم البترا التنموي 
 (MEMR)وكما أجریت مشاورات مع الجتمعات المحلیة كوزارة الطاقة و الثروات المعدنیة .(PDTRA)السیاحي
 (NEPCO) لتوقیع اتفاقیة تضمن زیادة حجم االستثمار في الطاقة المتجددة في األردن، وشركة الكھرباء الوطنیة
ألھداف عدة منھا توقیع اتفاقیة شراء الطاقة. باإلضافة إلى المشاورات التي أجریت مع ممولین محتملین لتقدیم الدعم 
المالي الالزم. وقامت مناقشات غیر رسمیة مع السكان القاطنین في المنطقة للتعریف بالمشروع، وتقییم اآلثار 

المحتملة،مع أخذ آراء أفراد المجتمع المحلي وضمان مساندتھم للمشروع.  

مرحلة(2)- دراسة تقییم األثر البیئي و االجتماعي: مشاورات مفصلة مع المجتمع المحلي: استلم فریق دراسة تقییم األثر ▪
البیئي ھذه المھمة منذ أبریل 2012 .فقد قام الفریق بحصر الجماعات المحلیة التي قد تتأثر بشكل مباشر أو غیر 
مباشربالمشروع، والتي قد ترغب بالتعبیر عن آرائھا أو مخاوفھا تجاه المشروع أو آثاره المحتملة، وكما قام الفریق 
باجراء سلسلة من الجلسات االستكشافیة و المشاورات المفصلة مع أفراد المجتمع المحلي والبدو القاطنین في المنطقة 
كجزءمن عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي، مما جعل منھا دراسة مفصلة واضحة المعالم. وكذلك شكلت تعلیقات 
وآراء األفراد و الجماعات مدخالت وثیقة تقییم األثر البیئي. قدم الفصل 4 (الوارد أعاله) ملخصا تفصیلیا عن 
المشاورات التي دارت بین المطورین والمساھمین والمجتمعات المتأثرة بالمشروع كجزء من عملیة تقییم األثر البیئي.	

مرحلة(3)- الكشف عن وثیقة تقییم األثر البیئي واالجتماعي: تشمل ھذه المرحلة الكشف للجمھورعن وثیقة األثر البیئي ▪
واالجتماعي والمرفقات الخاصة بھا كخطة اشراك المساھمین(SEP)، والملخص غیر الفني (NTS). ومن المتوقع 

المباشرة في ھذه المرحلة في مایو 20	

مرحلة(4)- مرحلة التصمیم التفصیلي والبناء،و مرحلة(5)- مرحلة التشغیل:سیستمر التعاون بین المساھمین و ▪
المطورخالل ھاتین المرحلتین حتى االنتھاء من المشروع. اآلراء التقیمیة للمساھمین ستلعب دورا فعاال في تقییم اآلثار 
المحتملة وتحدید تدابیر التخفیف والرصد، وتقییم نجاح مساھمات المجتمعات المحلیة. وسیتواجد في ھذه المرحلة أیضا 
مسؤوال لشؤون االتصال المجتمعي (CLO)لیكون مندوبا عن المطور. سیمثل حلقة وصل حیویة بین المجتمع المضیف 
وغیره من المجتمعات المحلیة. سوف یعمل باستقاللیة تامة دون أي تعارض مع المسؤولیات اإلداریة األخرى. وسیكون 
مسؤوال عن التخطیط، وإدارة نظام تدفق المعلومات والرد على استفسارات ومالحظات وشكاوي أفراد و جماعات القرى 

المجاورة أو المجتمعات المحلیة. وسیحافظ على مستوى عال من الشفافیة والنزاھة.	

سیقوم المطور باالفصاح للجمھور عن المعلومات الالزمة:  
تقییم األثر البیئي واالجتماعي ;(ESIA)؛	▪
الملخص غیر الفني (NTS)؛	▪
خطة اشراك المساھمین(SEP)، باإلضافة إلى وثیقة آلیة التظلم 	▪ !!!!!!!!!!!!
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	أما النسخ المطبوعة ستوضع في المنشآت  .(http://www.greenwatts.biz/)سیتم نشر ھذه الوثائق على موقع المطور

التالیة: 

وزارة البیئة 
الموقع، عمان- أم أذینة – شارع فیصل بن عبد العزیز – عمارة رقم 83 

صندوق البرید: 1408 
الرمز البریدي: 11941 

المدینة: عمان  
رقم الھاتف: 5560113	6	962	

الفاكس: 5560288	6	962	
	info@moenv.gov.jo :عنوان البرید اإللكتروني!

سلطة اقلیم البترا التنموي السیاحي  
الموقع: وادي موسى- األردن  

صندوق البرید: 28 وادي موسى 
المدینة: وادي موسى  

رقم الھاتف: 2157093	3	962	
الفاكس: 2157091	3	962	

	info@pra.gov.jo :عنوان البرید اإللكتروني!
وحدة التنمیة المحلیة_ محافظة معان  

الموقع: معان-  شارع المحافظة- مبنى المحافظة  
المدینة: معان  

رقم الھاتف: 2132004	3	962	
!!!الفاكس: 2131434	3	962	

ستبقى ھذه الوثائق منشورة طول فترة تنفیذ المشروع، وسیتم تحدیث خطة اشراك المساھمین باستمرار. وسیكون باستطاعة 
الجمھور استخدام آلیة التظلم للسماح لھم بتقدیم الشكاوي (كما ھو موضح أدناه)، وسیتم اإلعالن عن طریقة التقدیم	

ویقدم الجدول(4) أدناه ملخص عن النھج المتبع لرسم خطة اشراك المساھمین التي تم تطویرھا على أساس المعلومات المتوفرة 
!حالیا ودراسة الوضع الحالي. 

الجدول(4):ملخص عن النھج المتبع لرسم خطة اشراك المساھمین 

الوثائق التي یمكن كشفھا أو العملرقم
مسؤولیة اإلطار الزمنيطرق عرض المعلوماتمناقشتھا
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عرض الوثائق أمام .1
المساھمین من 
المجتمع المحلي

تقییم األثر البیئي و ▪
	(ESIA) االجتماعي

خطةاشراك المساھمین ▪
	(SEP)

ي ▪ ن ق ر ت ی خص غ ل م
	(NTS)

خطة العمل اإلجتماعیة 	▪
ة ▪ ی ل و ؤ س م ل ج ا م ا ن ر ب

االجتماعیة للشركات

سیتم عرض الوثائق على ▪
الموقع اإللكتروني للمطور	

نسخة ▪ فاظ ب م االحت ت سی
مطبوعة في وزارة البیئة، و 
محافظة معان، و سلطة إقلیم 

البترا التنموي السیاحي

تقییم األثر البیئي و ▪
االجتماعي (بما في ذلك 
	إضافي عالي  قییم ت
المستوى لخط النقل)، 
خطةاشراك المساھمین، 
ملخص غیرتقني: 15 
مایو، یتبعھ كشف تقییم 
خط النقل لحظة االنتھاء 

منھ	
ل ▪ م ع ل ة ا ط خ

اإلجتماعیة ،وبرنامج 
المسؤولیة االجتماعیة 
للشركات: شھر واحد 
على األقل قبل بدء 

عملیة اإلنشاء	
على المطور التأكد من ▪

تقدیق ومراجعة ھذه 
الوثائق قبل نشرھا عبر 
االنترنت، و حفظ نسخ 
منھا في ھذه المنشآت	
▪

!
ب ▪ ت ك م

ت  ا ر ا ش ت س ال ا
و  ك ی ة ا ی ئ ی ب ل ا
كونسلت: تقییم 
األثر البیئي و 
ي  ع ا م ت ج ال ا
 ، ( E S I A )
ك  ا ر ش ا ة ط خ
ن  ی م ھ ا س م ل ا
(SEP)، ملخص 
	(NTS) غیر تقني

المطور:  خطة ▪
العمل اإلجتماعیة، 
برنامج المسؤولیة 
ة  ی ع ا م ت ج ال ا

للشركات

تصمیم 	.2
البروشورات و 

توزیعھا

نظرة عامة عن المشروع و 
تفاصیل عن آلیة التظلم 

سیتم توزیع نسخة مطبوعة عن 
ملخص المشروع، واالحتفاظ بھا 
في مختلف األماكن التي تعد 
جزءا من المجتمع المحلي عن 
ة  ص ن ق م ل ق خ ی ر ط
مناسبة(CBO’s، نوادي الشباب، 
المنظمات النسائیة، منظمات 

حكومیة محلیة)

ه  ذ ع ھ ی ز و ب ت ج ی
بروشورات قبل بدء  ل ا
بمرحلتي اإلنشاء و التشغیل، 
و كما یجب تدقیق ومراجعة 
البروشورات بشكل دوري 
واجراء بعض التغیرات ان 
لزم األمرقبل إعادة نشرھا. 

المطّور

مناقشة مخرجات خطة ▪تنظیم االجتماعات.3
ة  ی ع ا م ت ج ال ل ا م ع ل ا
ة  ی ل مسؤو ل مج ا ا رن وب

االجتماعیة	
الكشف عن آخر تطورات ▪

 ، ع و ر ش م ل ا
ومكوناتھ،وجدول عمل 
، و  ء ا ش ن ال ة ا ل رح م
ین  ول ا مق ل ا تعریف ب ل ا

الثانویین.	
مناقشة آلیة التظلم وخطة ▪

اشراك المساھمین

سیتم عقد اجتماع لمناقشة ▪
كل موضوع على حدا. 	

على المطور التأكد من ▪
وجود من ینوب أو یمثل 
المجموعات النسائیة في ھذه 
االجتماعات. و إذا لم یتحقق 
ذلك، على المطّور عقد 
اجتماع آخر لممثلي ھذه 
المجموعات لتأكد من حقھم 
في االطالع على كل ما 
یتعلق بالمشروع والخطط 

المتبعة. 

شھر واحد قبل بدء تنفیذ ▪
ء و  ا ش ن ال شطة ا ن أ
إعادتھا إن لزم األمر 	

یجب االبالغ عن موعد ▪
ل  ا رس ا ع و ا م ت الج ا
الدعوات قبل أسبوعین 
على األقل من موعد 

االجتماع

المطّور

تصمیم منشورات و .4
توزیعھا

منشور عن آخر تطورات ▪
المشروع (باللغة العربیة)	

منشور عن آخر تطورات ▪
غة  ل ل ا لعمل( ب خطة ا

العربیة)	
ر ▪ خ ن آ ر ع و ش ن  م

ج  م ا ن ر ت ب ا ر و ط ت
ة  ی ل و ؤ س م ل ا
ة  غ ل ل ا ( ب ة ی ع ا م ت الج ا

العربیة)	

سیتم نشر المنشور على ▪
الموقع اإللكتروني للمطور	

سیتم توزیع نسخة مطبوعة ▪
عن ملخص المشروع، 
واالحتفاظ بھا في مختلف 
األماكن التي تعد جزءا من 
المجتمع المحلي عن طریق 
ة  ص ن ق م ل خ
مناسبة(CBO’s، نوادي 
الشباب، المنظمات النسائیة، 

منظمات حكومیة محلیة)

!
اصدار منشور بآخر ▪

تطورات المشروع: كل 
ر خالل  شھ ة ا الث ث
مرحلة االنشاء، و سنویا 
خالل مرحلة التشغیل	

اصدار منشور بآخر ▪
تطورات خطة العمل 
اإلجتماعیة و برنامج 
السؤولیة اإلجتماعیة: 
یعتمد على مخرجات 
المشروع، ولكن مبدئیا 
سیتم اصداره كل ثالثة 
اشھر خالل مرحلة 
االنشاء، و سنویا خالل 

مرحلة التشغیل	

المطّور
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آلیة تقدیم التظلم  7.
!

سیقوم المطور والمتعھدون بوضع آلیة للتظلم في الموقع للسماح للمجتمعات المحلیة المتأثرة بالمشروع بتقدیم الشكاوي أو التعبیر 
!عن مخاوفھا تجاه المشروع بمختلف مراحلھ. وسوف یتم استخدام اإلطار الزمني التالي:	

رسالة خطیة تؤكد استالم الشكوى أو المالحظات: خالل 5 أیام عمل من تاریخ االستالم 	▪

رسالة خطیة تقدم إجابة مبدئیة أو تقترح حال للمشكلة: خالل 20 یوم من تاریخ استالم التظلم	▪ !
خالل فترة تنفیذ المشروع ، سیتولى مسؤول شؤون االتصال المجتمعي( نیابة عن المطور) مھمة الرد على طلبات الشكاوي 

المقدمة من المجتمع المحلي. سیتقبل المطور والمتعھدون جمیع المالحظات و الشكاوي المتعلقة بالمشروع. 

یجب تقدیم طلبات التظلم والشكاوى إلى:  

مسؤول شؤون االتصال المجتمعي في شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة 

معلومات االتصال للجمھور 
#١ مسؤول شؤون االتصال المجتمعي  

اسم: السید سالم علي الرواجفة 
الشركة: الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة 

العنوان البریدي: ص.ب. ١٩٩٩ ، عمان ١١٩٤١ 
ھاتف: ٩٦٢٧٧٥٦٠٦٠٢٠+ 

 salem.ali@greenwatts.biz :عنوان البرید اإللكتروني!!
#٢ مسؤول شؤون االتصال المجتمعي  

اسم: السید سامر باسم بولس 
الشركة: الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة 

العنوان البریدي: ص.ب. ٩١١٧٤٥ ، عمان ١١١٩١ 
ھاتف: ٩٦٢٧٨٧٧٣٣٥٤٢+ 

 sbulos@alcazarenergy.com  :عنوان البرید اإللكتروني!
ویمكن أن تشمل الشكاوى أي شكوى تتعلق بخط النقل العلوي(أحد مكونات المشروع). فسوف یبذل المطورقصارى جھده بالتعاون 

!مع شركة الكھرباء الوطنیة الیجاد الحلول المناسبة. 
تم إضافة نسخة من نموذج التظلم في نھایة ھذه الوثیقة. 

وسیتم الرد على جمیع التعلیقات والشكاوى إما شفھیا أو خطیا، وفقا للطریقة التي یفضلھا صاحب الرسالة كما أوضح في رسالتھ 
(في حال ارفاق معلومات االتصال الالزمة). من حق األشخاص الذین قدموا مالحظاتھم أو شكاویھم أن یطلبوا إبقاء أسمائھم 

سریة. والشكاوى قد تلتمس دائما سبل االنتصاف القانونیة وفقا للقوانین واألنظمة المعمول بھا في األردن.	

سیقوم المطور بمراقبة الطریقة التي یتعامل بھا موظفو الشركة و المتعھدون مع طلبات التظلم، و یقوم أیضا بالتأكد من سیر العملیة 
بشكل صحیح ضمن المواعید المحددة أعاله.و سیحتفظ بكل الشكاوي المقدمة في سجل خاص للتظلمات(بما في ذلك تلك التي 
استلمھا و تعامل معھا المتعھدون)، والتي على أساسھا سیتم إنتاج تقاریرعن إدارة التظلمات وتدرج بعدھا في سجل التقاریرالسنویة 

للبیئة والسالمة التي نشرت على الموقع االلكتروني للمطور.	

سیتولى مسؤول شؤوون االتصال المجتمعي إدارة التظلمات، و ستراعى الفروق بین الجنسین(أي أنھ سیكون عناك مسؤول من 
الذكور واإلناث إلدارة الشكاوى)  

على المطور أن یضمن وجود آلیة تظلم موضوعیة ومستقلة، ویجب تبلیغ المجتمعات المحلیة المتأثرة عن عملیة التظلم في سیاق 
األنشطة المشاركین فیھا بعض األفراد، وتقدیم تقاریر منتظمة إلى الجمھور عن كیفیة عملھا مع الحفاظ على خصوصیة األفراد. 
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نظرا إلى ما سبق ذكره، تعد إدارة المظالم عنصرا أساسیا في خطة إشراك المساھمین وجانبا ھاما من جوانب إدارة المخاطر في 
المشروع. وقد تكون التظلمات مؤشرا الھتمام المساھمین، فقد تتزاید إذا لم یتم تحدیدھا وحلھا. فاستقبال الشكاوي و الرد علیھا 
یسھم في تطویرعالقات إیجابیة بین المشاریع والمجتمعات المحلیة والمساھمین، ورصدھا قد یظھر المشاكل المتكررة، أو 

الصراعات والنزاعات المتزایدة 

!
!وعملیة تقدیم التظلمات(أو الشكاوي) تتبع الخطوات الرئیسیة التالیة: 

تقدیم التظلم: على المساھمین الراغبین بتقدیم شكوى معینة استخدام الطرق التالیة: خدمة الخط الساخن الھاتفیة،أو تعبئة 1.
نموذج التظلم الموجود على الموقع االلكتروني للمطور؛ كما یمكن تقدیمھ في مكتب المطور نفسھ أو في سلطة اقلیم البترا 

للسیاحة و اآلثار (سیكون ھناك صندوق الشكاوي عادة قرب لوحة معلومات المجتمع)	
!
. تحدید التظلم: و یكون من خالل التواصل الشخصي مع موظف اتصال معین عن طریق الھاتف،,أو البرید 2.

اإللكتروني،أو خالل االجتماعات، أو أي طریقة آخرى. سیتم تسجیل الشكوى على نموذج التظلمات ومن ثم سیتم حفظھا 
في سجل خاص للتظلمات یبقى في مكتب الشركة. سیتم إعادة توجیھ الشكاوى المقدمة مباشرة إلى سلطة اقلیم البترا 

للسیاحة و اآلثار أو اإلدارة العامة لمحافظة معان إلى المطور للنظر فیھا. 	
!
التأكید على استالم الشكوى أو المالحظات من خالل مقابلة شخصیة،أو مكالمة ھاتفیة، أو رسالة نصیة حسب الحاجة، 3.

في غضون 5 أیام عمل من تاریخ تقدیمھ. إذا صعب فھم الرسالة جیدا أو إذا كان ھناك حاجة إلى مزید من المعلومات 
سیطلب من مقدم الشكوى تزویدنا بالمعلومات المطلوبة خالل ھذه الفترة. 	

!
تقدیم إجابة مبدئیة أو اقتراح حال للمشكلة. سیتخذ المطور و المتعھدون اإلجراءات الالزمة للتعامل مع ھذه الشكاوي، 4.

واالحتفاظ بھا في سجل التظلمات.  

!
یوقع مدیر المشاریع التابع للمطورعلى رسالة الرد. قد یكون التوقیع على رسالة التظلم نفسھا أو على المراسالت التي 5.

یجب أن تودع مع  الرسالة األصلیة.	
االحتفاظ بالرد على الشكوى للمساعدة في تقییم ما إذا كان ھناك ضرورة إلغالق ملف الشكوى أوإعادة النظر فیھا.  6.

!
وسیتم وضع آلیة للتظلم خاصة بعمال وموظفي المطور والمتعھدین.و یجب أن تضمن السریة التامة. سیكون باستطاعة العمال 
تقدیم الشكاوى بغض النظر عن مضمونھا سواء عن طریق ممثلي العمال والنقابات أوالتقدم شخصیا. كما یمكن تقدیم شكوى 
مجھولة بوضعھا في الصنادیق المخصصة للشكاوي. یجب أن تكون عملیة تقدیم التظلم متاحة و متوفرة للجمیع. وسیتم التعامل مع 
المالحظات والشكاوى بشفافیة وبطریقة عادلة.سیتم االعالن عن آلیة التقدیم بما في ذلك تحدید الجھة المعنیة و كیفیة التواصل معھا 
كما ھو موضح أعاله. وسیتم إبالغ جمیع العاملین عن ھذه اآللیة، حتى الموظفي الجدد عند انضمامھم الى مشروع. وسوف یتم 
نشر المعلومات المتعلقة بطریقة التقدیم على لوحة االعالنات الخاصة بالموظفین وعلى الموقع. سیتم االعالن عن ھذه التفاصیل 

قبل شھرین من بدء العمل بمرحلة االنشاء.	

!
!!
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إعداد التقاریر 8.
!
خالل المشروع، سبقى المطور على تواصل مع المساھمین عن طریق تقدیم تقاریر تفصیلیة عن أي موضوع مھم متعلق 

!بالمشروع. و سیعرض المطور على موقع االلكتروني آخر التطورات. 	
 
 

معلومات االتصال للجمھور 
#١ مسؤول شؤون االتصال المجتمعي  

اسم: السید سالم علي الرواجفة 
الشركة: الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة 

العنوان البریدي: ص.ب. ١٩٩٩ ، عمان ١١٩٤١ 
ھاتف: ٩٦٢٧٧٥٦٠٦٠٢٠+ 

 salem.ali@greenwatts.biz :عنوان البرید اإللكتروني!!
#٢ مسؤول شؤون االتصال المجتمعي  

اسم: السید سامر باسم بولس 
الشركة: الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة 

العنوان البریدي: ص.ب. ٩١١٧٤٥ ، عمان ١١١٩١ 
ھاتف: ٩٦٢٧٨٧٧٣٣٥٤٢+ 

	 sbulos@alcazarenergy.com  :عنوان البرید اإللكتروني!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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مثال توضیحي فقط	
نموذج تقدیم تظلم والشكوى  !

!التوقیع:__________________________________________________	

!
 salem.ali@greenwatts.biz | الرجاء إعادة النموذج إلى: السید سالم علي الرواجفة
sbulos@alcazarenergy.com | السید سامر باسم بولس                              

الرقم المرجعي: 

االسم: 

طریق التواصل ( الرجاء اختیار الطریقة التي 
تناسبك)

عن طریق البرید ( الرجاء كتابة العنوان البریدي): •
	_________________________________

عن طریق الھاتف:______________________	•
عن طریق البرید •

االلكتروني:________________________	

!!!وصف المشكلة أو الحادثھ أو الشكوى 
تاریخ المشكلة أو الحادثة أو الشكوى

حدثت مرة واحد: ___________________	•
حدثت أكثر من مرة(كم •

مرة؟):_________________	
مازالت مستمرة:____________________•

كیف یمكن حل المشكلة من وجھة نظرك؟ 

!!!!!!!!!!!!!!
التاریخ: 
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