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 مكتب المحقق المستشار للتق�د �شئون األنظمة نبذة عن 

ل�ة مســتقلة لللمســاءلة الخاصــة مؤســســة التم��ل الدول�ة  عن آهو عبارة   مكتب المحقق المســتشــار للتق�د �شــئون األنظمةإن 
. إذ نعمل جاهدين لتســـــــــــــــه�ل إ�جاد حلول  والوكالة   الدول�ة لضـــــــــــــــمان االســـــــــــــــتثمار والذين هم أعضـــــــــــــــاء لمجموعة البنك الدو�ي

وعات مؤســــــــــســــــــــة التم��ل الدول�ة والوكالة الدول�ة لضــــــــــمان  للشــــــــــكاوى المقدمة من قبل األشــــــــــخاص الذين قد يتأثرون بمـ�ـــــــــث
ض النت ــتثمار �شـــكل عادل وموضـــو�ي و�ناء و�شـــكل �عمل ع� تحســـني ــافة إ� ع تع��ز االسـ وع إضـ ائج البيئ�ة واالجتماع�ة للمـ�ــث

 المساءلة العامة والتعلم لدى مؤسسة التم��ل الدول�ة والوكالة الدول�ة لضمان االستثمار. 

ًة إ� مجل�ــــي مؤســــســــة التم��ل    وظ�فةهو    مكتب المحقق المســــتشــــار للتق�د �شــــئون األنظمةإن  مســــتقل يرفع تقار�رە مبا�ث
 .combusman.org-www.caoالدول�ة لضمان االستثمار. للم��د من المعلومات ير�� ز�ارة الموقع الدول�ة والوكالة 

  مكتب المحقق المستشار للتق�د �شئون األنظمةل نبذة عن وظ�فة األمتثال

راجعة امتثال مؤســـــــــــــســـــــــــــة التم��ل الدول�ة والوكالة الدول�ة لضـــــــــــــمان االســـــــــــــتثمار للســـــــــــــ�اســـــــــــــات البيئ�ة بمالمحقق  قام مكتب  
ر الناجم لعدم االمتثال والتوصـــــــــ�ة باإلجراءات التصـــــــــح�ح�ة عند االقتضـــــــــاء.تعتمد وظ�فة االمتثال  واالجتماع�ة وتقي�م الـ�ــــــــض

  المحقق ع� نهج من الثالث الخطوات التال�ة: لمكتب 

   

مراجعـــة أول�ـــة لتحـــد�ـــد ف�مـــا إذا  
الــطــلــــــــب   أو  الشـــــــــــــــــكــوى  كــــــــانــــــــت 
ــيــــق  ــتــــحــــقــ بــ الــــجــــــــديــــرة  الــــــــداخــــ�ي 

 اامتثال. 

ي وموضـــــــــــــــو�ي ف�مــا إذا كــانــت   تحــد�ــد منه��
مؤســــســــة التم��ل الدول�ة/ والوكالة الدول�ة  
لضــمان االســتثمار تمتثل لســ�اســاتها البيئ�ة 

ر  يتعلق  واالجتماع�ة وف�ما إذا قد �شـــــــــــأ �ض
 بأي حالة عدم امتثال. 

الفـعــــــــال إلجراءات  التـنـفـ�ــــــــذ  من  التـحـقـق 
 للنتائج  

ً
ي تم تط��رها اســــــــتجابة اإلدارة الئت

 والتوص�ات الناجمة عن تحقيق اامتثال. 

 

 

  

اف يي لتقا / التوص�ة التحقيق اإل�ش  

http://www.cao-combusman.org/


 ج  دایھان لطاقة الریاح في األردنشركة  – االمتثال تقییم   تقریر
 

 

 جدول المحت��ات 
 

 ب ................................................................................ نبذة عن مكتب المحقق المستشار للتق�د �شئون األنظمة 
 ه  ..................................................................................................................................... االختصارات

 6 ............................................................................................................................... الموجز التنف�ذي 
 9 مقدمة -1
 9 ............................................................................................... لمحة عامة عن استثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة  أ)

 9 ....................................................................................................................... نطاق ومنهج�ة تقي�م االمتثال  ب) 

 10 ...................................................................................... المخاوف المثارة من قبل أصحاب الشكوى  -2

 10 ............................................................................................... ملخص رد مؤسسة التم��ل الدول�ة -3

 12 ................................................................................................................... ملخص رد العم�ل  -4

 12 ....................................................................................................... تحل�ل تقي�م مكتب المحقق  -5

 13 ................................................................. تم��ل الدول�ة ذات الصلة إطار ومعاي�ي أداء س�اسة مؤسسة ال ) أ 

 14 .......................................................................................... تحل�ل معاي�ي التقي�م ف�ما يتعلق ب�دعاءات الشكوى  )ب 

اك أصحاب المصلحة  (1 وع البيئ�ة واالجتماع�ة و��ش  14 ............................................ اإلفصاح عن معلومات الم�ش
 14 ............................................................................... 1.أ) التحل�ل األو�ي لالمتثال لس�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة  
ر   17 ........................................................................................................................... 1.ب)التقي�م األو�ي  لل�ض

ر وعدم االمتثال المحتمل لمؤسسة التم��ل الدول�ة  .ج) تحل�ل الصلة المعقول1 ض ادعاءات ال�ض ة بني  ............................... 17 

 18 .................................................. ل هذە اآلثار اآلثار من تور�ينات ال��اح واالفتقار المد� به للتع��ض عن مث (2

.أ) التحل�ل األو�ي لالمتثال لس�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة 2  ............................................................................... 19 

ر 2 .ب) التحل�ل األو�ي لل�ض  ......................................................................................................................... 22 

ر وعدم االمتثال المحتمل لمؤسسة التم��ل الدول�ة 2 ض إدعاءات ال�ض .ج) تحل�ل الصلة المعقولة بني  ................................ 23 

 23 ............................................................................... ار اإل�شاء قضا�ا أخرى مثارة: اصطدام الطيور وغب (3

 24 ..................................................................................... طلب اإلدارة لتأج�ل تحقيق مكتب المحقق  -6

 25 .................................................................... تحل�ل مكتب المحقق  لطلب اإلدارة بتأج�ل قرار التحقيق  -7

ر  أ)  25 ................................................................................. وما إذا كانت القضا�ا المثارة قابلة للحل المبكر شدة ال�ض

ي رد اإلدارة  ب) 
امات محددة تتناسب مع القضا�ا المثارة والمتضمنة �ض ض  25 ..................................................................... ال�ت

 26 ............................................................................................ آراء أصحاب الشكوى �شأن طلب اإلدارة بالتأج�ل  ج)

 27 ..................................................................... بالتحقيق مكتب المحقق  القرار بالموافقة ع� تأج�ل قرار  -8

وط التأج�ل كما وافقت عليها اإلدارة  -9  28 ........................................................................................... �ش

ي للتأج�ل  -10
اف والجدول الزميف  28 ............................................................................................ إطار اإل�ش

 29 ................................................................................................................. قرار مكتب المحقق  -11

 30 ..................................................................................................................... : الشكوى 1لملحق رقم  ا



 د  دایھان لطاقة الریاح في األردنشركة  – االمتثال تقییم   تقریر

 31 ......................................................................................... : رد إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة 2الملحق رقم  

 60 ................................................................................................................... : رد العم�ل 3الملحق رقم  
 لس�اسة مكتب المحقق4الملحق رقم  

�
 64 ............................................................... : اعتبارات متعلقة بالتقي�م وفقا



 ه   دایھان لطاقة الریاح في األردنشركة  – االمتثال تقییم   تقریر
 

 

 االختصارات 

 التع��ف  االختصار 

CAO التابع لمؤسسة التم��ل الدول�ة والوكالة الدول�ة لضمان  مكتب المحقق المستشار للتق�د �شئون األنظمة)
 االستثمار) 

CEA  ا�م�ة  تقي�م اآلثار ال�ت

E&S  بيئ�ة وااجتما�ي 

ESIA  ي واالجتما�ي  تقي�م األثر البيئئ

ESAP  البيئ�ة واالجتماع�ةخطة العمل 

ESDD العنا�ة الواجبة للقضا�ا البيئ�ة واالجتماع�ة 

ESMS  نظام اإلدارة البيئ�ة واالجتماع�ة 

ESRS  ملخص المراجعة البيئ�ة واالجتماع�ة 

ESRP  إجراءات المراجعة البيئ�ة واالجتماع�ة 

IFC  مؤسسة التم��ل الدول�ة 

MIGA  الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار 

PS (لمؤسسة التم��ل الدول�ة) معاي�ي األداء 

SEP  اك أصحاب المصلحة  خطة إ�ث

SII ملخص معلومات االستثمار 

ToR    اإلطار المرج�ي 
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 الموجز التنف�ذي

األول�ة لشكوى مقدمة من قبل ثالثة أخوة �مل�ون قطعة من األرض ع�    مكتب المحققيوثق تق��ر االمتثال هذا مراجعة  
ي 

التم��ل الدول�ة باالستشمار �ض ي محافظة الطف�لة األردن�ة. قامت مؤسسة 
وع دايهان لطاقة ال��اح الواقع �ض مق��ة من م�ث

وع عام   أ   مكتب  لدعم تط��رە و��شاؤە و�شغ�له. �خلص تق��ر امتثال  2008الم�ث ت  المحقق إ�  ي أث�ي ن بعض القضا�ا الئت
اك أصحاب المصلحة وتقي�م آثار   ضمن الشكوى جديرة بالتحقيق وخاصة اإلدعاءات المتعلقة باإلفصاح عن المعلومات و��ث

إال أن   الشكوى.  وع ع� قطعة أرض أصحاب  الخاصة بالم�ث ال��اح  قد قرر استجابة لطلب من   المحقق    مكتب تور�ينات 
الدول�ة و  التم��ل  التم��ل  مؤسسة  التأج�ل مؤسسة  إذ س�ع�ي  بالتحقيق.  قرارە  تأج�ل  الشكوى  التشاور مع أصحاب  �عد 

الدول�ة وعمالئها فرصة تنف�ذ خطة عمل مدتها ستة أشهرتم تصم�مها لالستجابة لمطالبة أصحاب الشكوى بط��قة تتفق مع  
 المتطلبات البيئ�ة واالجتماع�ة لمؤسسة التم��ل الدول�ة. 

 مار الس�اق واالستث 

ي األردن بما فيها أول مزرعة ر�اح  
ي العد�د من مشار�ــــع الطاقة المتجددة �ض

لقد قامت مؤسسة االستشمار الدول�ة باالستثمار �ض
ي محافظة الطف�لة عام 

ي األردن �ض
 إضافة إ� مشار�ــــع متعددة للطاقة الشمس�ة.   2013مستقلة إلنتاج الطاقة �ض

ي سبتم�� عام  
أو استثمرت مؤسسة االستث  2018و�ض بـ "العم�ل"  إليها هنا  (المشار  ال��اح  لطاقة  كة ديهان  ي �ث

الدول�ة �ض مار 
ض لتول�د الطاقة. ولقد تم تصم�م استثمار المؤسسة الدول�ة لالستثمار لدعم تط��ر   ض كور�تني كتني كة") المملوكة من قبل �ث "ال�ث

ي محافظة الطف�لة  51.75و��شاء و�شغ�ل وص�انة مزرعة ر�اح بطاقة  
و�د    م�جاوات �ض ض كة أن تقوم ب�ت األردن�ة. و�توقع من ال�ث

اء طاقة مدتها   كة ال�ه��اء الوطن�ة األردن�ة بالطاقة ال�ه��ائ�ة بموجب اتفاق�ة �ث وع    20�ث  ح�ث بدأ العمل ب��شاء الم�ث
�
عاما

ي نوفم�� لعام  
ي يوليو لعام    2018�ض

كة ديهان . و�صنف استثمار مؤسسة االستثمار الدو 2021و�دأ التشغ�ل التجاري �ض ي �ث
ل�ة �ض

ة المتعلقة بالتن�ع   وع ذو فئة "أ" بموجب س�اسة االستدامة الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة نت�جة للمخاطر ال�ب�ي بم�ث
وع من منطقة محم�ة و�مكان�ة حدوث آثار سلب�ة ترا�م�ة ع� الطيور. إال أنه؛ باستثناء هذە اآلثار،  ي نظرا� لقرب الم�ث البيولو��

ها من المخاطر توقعت المر  ي أجرتها مؤسسة التم��ل الدول�ة أن تكون المخاطر االجتماع�ة وغ�ي اجعة السابقة لالستثمار الئت
وع منخفضة.   للم�ث

 الشكوى 

ي  المحقق    مكتباستلم  
  500شكوى مقدمة من قبل ثالثة أخوة �مل�ون قطعة أرض تقع ع� بعد �قارب    2020يونيو    16�ض

وع.  ي مدينة الطف�لة ع� بعد �قارب    م�ت من أحد تور�ينات الم�ث
وع إال    16و�قطن أصحاب الشكوى �ض كم من منطقة الم�ث

تث�ي   . ض السنني مر  مختلفة ع�  تردد  بمست��ات  نفسها  األرض  وقطعة  المحاص�ل  لرعا�ة  األرض  قطعة  ب��ارة  �قومون  أنهم 
البيئ�ة واالجتماع�ة،   وع عن المعلومات  اك أصحاب المصلحة،  الشكوى ادعاءات بخصوص عدم إفصاح الم�ث وغ�اب إ�ث

تتعلق   معلومات  أ�ة  بتتوفر  تقم  لم  كة  ال�ث بأن  الشكوى  أصحاب  �د�ي  ح�ث  و�شغ�له.  وع  الم�ث إ�شاء  تبة ع�  م�ت وآثار 
ي مشاورات أصحاب المصلحة. كما قاموا  

ا�هم �ض وع، وآثارە البيئ�ة واالجتماع�ة أو أ�ة تداب�ي التخف�ف، وأنها لم تقم ب��ث بالم�ث
مخاوف مختلفة من بينها قضا�ا تخص السالمة نت�جة الخطر المحتمل لسقوط شفرات تور�ينات ال��اح ع� األرض    ب�ثارة 

ض من تور�ينات ال��اح ع� أراضيهم كانت أع� من   ات الضوضاء ووم�ض الظل الناجمني المجاورة لهم. كما يؤكدون ع� أن تأث�ي
وى بأنه لم يتم تع��ضهم �شكل مالئم عن هذە المخاطر واآلثار ع�  المست��ات المسم�ح بها. �كما و�جادل أصحاب الشك

كة أو من خالل برامج تقاسم المنفعة األخرى.   أرضهم سواء من خالل استئجار أرضهم من قبل ال�ث

  ردود مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل 

ي  
بتقد�م ردودهم ع� الشكوى ح�ث أشار كالهما إ� أن تع��ف    2021مارس    14قامت مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل �ض

وع تتما�ث مع متطلبات س�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة وأ�دا ع� امتثالهم   وتقي�م و�دارة اآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة للم�ث
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ع باإلفصاح  المتعلقة  الس�اسة  امات  ض مؤسسة  الل�ت وذكرت  المصلحة. كما  أصحاب  اك  و��ث ومشاورة  وع  الم�ث معلومات  ن 
التم��ل الدول�ة والعم�ل بأنه ال توجد ه�ا�ل ماد�ة دائمة ع� أرض أصحاب الشكوى مؤكدان ع� أنها ظلت شاغرة منذ بدء  

وع وأنه لم يتم استخدامها أل�شطة اقتصاد�ة. ولهذا السبب �جزمان بأنه ال �مكن اعت ات  الم�ث بارها مستقبل حساس لتأث�ي
 تور�ينات ال��اح و�التا�ي ل�س هناك حاجة لتنف�ذ تداب�ي تخف�ف. 

  

من   الدول�ة  التم��ل  ذلك، طلبت مؤسسة  هذا   المحقق    مكتبومع  القض�ة. وضمن  هذە  ي 
�ض التحقيق  ببدء  قرارە  تأج�ل 

تع��ز   العم�ل  مع  بالعمل  الدول�ة  التم��ل  مؤسسة  تعهدت  وع  الس�اق،  الم�ث من  بالقرب  ي 
األرا�ض استخدام  افهما ع�  إ�ث

وع  ح�ث أن    وتوث�قهما لذلك.  اف المعزز هو تحد�د إمكان�ة وجود مستقبالت حساسة جد�دة تتأثر بالم�ث الهدف من اإل�ث
اإللزا العتبات  ال��اح  تور�ينات  من  الظل  ووم�ض  الضوضاء  ات  تأث�ي تتجاوز  حيثما  تخف�ف كاف�ة  تداب�ي  تنف�ذ  م�ة  وكذلك 

 والمطل��ة. 

 مكتب المحقق المستشار للتق�د �شئون األنظمة تحل�ل  

ا لس�اسة هو تحد�د ف�ما إذا كانت الشكوى جديرة بالتحقيق   المحقق    مكتبالمحقق فإن الغرض من تقي�م امتثال    مكتب  وفق�
ر أو   ات أول�ة ع� حدوث �ض ر محتمل؛ ب) ف�ما إذا كان هناك  من خالل تطبيق المعاي�ي التال�ة: أ) ف�ما إذا كان هناك مؤ�ث �ض

ر   إذا كان ال�ض البيئة واالجتماع�ة؛ و ج) ف�ما  الدول�ة لس�اساتها  التم��ل  امتثال مؤسسة  أول�ة ع� احتمال�ة عدم  ات  مؤ�ث
 المد� به مرتبط �شكل معقول بعدم االمتثال المحتمل. 

ي     حقق  الم مكتببناًء ع� مراجعة أول�ة للمعلومات المتاحة، �خلص تقي�م 
وع �ض ي المعاي�ي الثالثة لل�ث

إ� أن الشكوى �ستو�ض
ي هذە الحالة):    المحقق مكتبتحقيق امتثال (ع� الرغم من أنه، كما هو مذكور أعالە، قد قرر  

 تأج�ل قرار التحقيق �ض

ر �لحق بأصحاب الشكوى )أ ات أول�ة ل�ف  ، وتحد�دا� ف�ما يتعلق بادعاءات أصحاب الشكوى بخصوص: وجود مؤ�ش

البيئ�ة    نقص • والتخف�ف  الوقا�ة  وتداب�ي  وآثارە  وع  الم�ث بمخاطر  يتعلق  ف�ما  اك  واإل�ث والتشاور  المعلومات 
وع   واالجتماع�ة ع� الرغم من كونهم أصحاب مصلحة ذوي صلة بصفتهم مالك أرض داخل منطقة تأث�ي الم�ث

وع وه�ا�له األمر الذي من شأنه من المحتمل قد أ دى إ� حرمانهم من فرصة إبداء  وع� مق��ة من بصمة الم�ث
ي يؤثر بها عليهم وتداب�ي التخف�ف المرتبطة بها.  وع والط��قة الئت  آرائهم ومخاوفهم المتعلقة بالم�ث

ي   • ي اآلثار المحتملة ع� استخدام أرضهم مثل الضوضاء ووم�ض الظل الئت
عدم تقي�م استخدام أرضهم والنظر �ض

 تتجاوز العتبات اإللزام�ة. 

ات   ) ب وع�    أول�ة ع� احتمال�ة عدم امتثال مؤسسة التم��ل الدول�ة لس�اساتها البيئ�ة واالجتماع�ةوجود مؤ�ش
األداء   مع�ار  متطلبات   : ي

اآلىت تطبيق  اف ع�  المراجعة واإل�ث التحد�د مسؤوليتها عن  مراجعة  1وجه  تتمكن  لم   .
 : 1مع متطلبات مع�ار األداء  من تأ��د حدوث ما ��ي بط��قة تتوافق المحقق  مكتبالمعلومات المقدمة إ� 

ي تجاور ممتل�اتهم بصمة   • الئت ي 
الصلة بمالك األرا�ض وع ذات  الم�ث اك والتشاور واإلفصاح عن معلومات  اإل�ث

وع.  وع ول�ن لن يتم استأجاهرها من قبل الم�ث  الم�ث

وع مع النظر التام ال  • وع ع� استخدام األرض الواقعة ضمن منطقة تأث�ي الم�ث ستخدام الموس�ي  تقي�م آثار الم�ث
  
�
لألرض وتحد�د تداب�ي التخف�ف المناسبة خاصة ف�ما يتعلق بالضوضاء ووم�ض الظل من تور�ينات ال��اح وفقا

 لما تتطلبه إرشادات مجموعة البنك الدو�ي �شأن البيئ�ة والصحة والسالمة. 
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ات أول�ة ع� احتمال�ة عدم امتثال مؤسسة التم��ل الد اماتها بموجب س�اسة عالوة ع� ذلك، توجد مؤ�ث ض ول�ة الل�ت
مثل   "أ"  الفئة  لمشار�ــــع  المحدثة  البيئ�ة واالجتماع�ة  المعلومات  باإلفصاح عن  الخاصة  المعلومات  إ�  الوصول 

وع.  ي واالجتما�ي المحدث للم�ث  تقي�م األثر البيئئ

ار المد� الحاقها بأصحاب الشكوى �شكل معقول بعدم امتثال مؤسسة   )ج   التم��ل الدول�ة المحتمل ترتبط األ�ف
ي مراجعة مؤسسة التم��ل الدول�ة  

ة بأوجه قصور محتملة �ض ي أثارها أصحاب الشكوى مبا�ث ح�ث تتعلق القضا�ا الئت
افها ع� تطبيق مع�ار األداء  :  1و��ث  ع� النحو التا�ي

ي الم •
وع وعدم مشاركتهم �ض ي  إن مخاوف أصحاب الشكوى ف�ما يتعلق بنقص المعلومات حول الم�ث شاورات الئت

ي مراجعة  
�ض المحتمل  االمتثال  بعدم  آرائهم ومخاوفهم؛ مرتبطة �شكل معقول  إبداء  ب�مكانهم خاللها من  كان 

افها ع� متطلبات مع�ار األداء   اك أصحاب المصلحة والمشاورة    1مؤسسة التم��ل الدول�ة و��ث المتعلقة ب��ث
 واإلفصاح عن المعلومات. 

ن عدم تخف�ف حدة تجاوزات الضوضاء ووم�ض الظل ع� قطعة أرضهم  إن إدعاءات أصحاب الشكوى �شأ •
افها ع� متطلبات   الدول�ة و��ث التم��ل  ي مراجعة مؤسسة 

المحتمل �ض بعدم االمتثال  مرتبطة؛ �شكل معقول 
ي �جب أن يتم االستناد فيها إ� ب�انات خط األساس الب   1مع�ار األداء   يئ�ة ف�ما يتعلق بتقي�م المخاطر واآلثار الئت

 واالجتماع�ة الدق�قة واألسال�ب المالئمة و�ما يتما�ث مع الممارسات الصناع�ة الدول�ة الج�دة. 

 تأج�ل التحقيق 

ي تحقيق امتثال   
وع �ض ي متطلبات ال�ث

قد قرر تأج�ل  قرار المكتب  ؛ إال أن االمحقق    مكتبرغم أن القضا�ا المذكورة أعالە �ستو�ض
 لمشاورات مع أصحاب  

�
ي هذە القض�ة. وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا� إ� طلب من مؤسسة التم��ل الدول�ة واتباعا

التحقيق �ض
امات مؤسسة التم��ل الدول�ة بمعالجة   المحقق    مكتبالشكوى ح�ث وافق   ض ة تأج�ل مدتها ستة أشهر بناًء ع� ال�ت ع� ف�ت

ي تم  : القضا�ا الئت ي الشكوى ع� النحو التا�ي
 إثارتها �ض

ي تقام فيها   -1 اف معززة وأ��� منهج�ة الستخدام األرض يتم إجراؤها خالل مواسم العام الئت تط��ر وتنف�ذ عمل�ة إ�ث
ي ومستخدميها. 

اك مالك األرا�ض ي ذلك إ�ث
 أ�شطة استخدام األرض (مارس إ� أ�ت��ر) بما �ض

تقي�م -2 و�جراء  واجتما�ي  ي  بيئئ خب�ي  اك  المحتملة    إ�ث اآلثار  ذلك  ي 
�ض بما  الشكوى  أصحاب  أرض  الستخدام  محدد 

 .
�
ة وفقا لمتطلبات س�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة إن كان ذلك مناسبا وع، وكذلك تنف�ذ تداب�ي تخف�ف نظ�ي  للم�ث

ي غ�ي   -3
اك مالك األرا�ض وع و�دراجهمالمستأجرة من قبل اإ�ث وع إال أنها واقعة ضمن منطقة تأث�ي الم�ث ي خطة    لم�ث

�ض
واالجتماع�ة،  البيئ�ة  معهم حولها، وخططه  والتشاور  وع  الم�ث بآثار  إعالمهم  أجل  المصلحة من  أصحاب  اك  إ�ث
ي اجتماعات المجتمع أو  

ض مشاركتهم �ض وتداب�ي وموارد التخف�ف والوقا�ة مثل آل�ة ج�� المظالم، باإلضافة إ� تمكني
ها من اجتماعات أصحاب المصلحة.   غ�ي

وع ع� صفحة اإلفصاح الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة لتشمل   تحد�ث التوثيق  -4 ي واالجتما�ي العام للم�ث البيئئ
اك أصحاب المصلحة الحديثة، وخطة العمل البيئ�ة واالجتماع�ة   ، وخطة إ�ث ي

ي واالجتما�ي النهاىئ تقي�م األثر البيئئ
 النهائ�ة. 

 الخطوات التال�ة 

التأج�ل، �حق للمحقق   ة  انتهاء ف�ت الشكوى �شكل ال  - عند  ي 
المثارة �ض القضا�ا  إذا تمت معالجة  القض�ة  (أ) إغالق  مستشار 

ي تحقيق امتثال إذا لم يتم معالجة القضا�ا المثارة �شكل 
وع �ض ي ال�ث

ي قدما �ض
ة التأج�ل؛ أو (ج) الم�ض جوهري؛ (ب) تمد�د ف�ت
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 مع س�اسة  و   جوهري. 
�
ي حال تغ�ي الظروف �شكل    للمكتب؛ �حق  المحقق    مكتبتماش�ا

ي وقت مبكر �ض
ة التأج�ل �ض  إنهاء ف�ت

�
أ�ضا

ي كل الحاالت، س�صدر المحقق    أن التقدم غ�ي محتمل.   المحقق    مكتبمادي أو إذا رأى  
 عن نتائج    - و�ض

�
المستشار تق��را� عاما

 التأج�ل. 

 مقدمة  -1

كة دايهان لطاقة ال��اح ومن ثم �صف نطاق   ي �ث
�قدم هذا الفصل لمحة عامة عن استثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة �ض

ي هذا التق��ر.    المحقق مكتبومنهج�ة تقي�م امتثال  
 كما هو مغ� �ض

 لمحة عامة عن استثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة  )أ

كة دايهان لطاقة ال��اح (المشار إليها هنا بـ   ي األردن  إن �ث
كة") �ي هيئة خاصة الغرض تأسست �ض "العم�ل" أو "ال�ث

) للطاقة  الجن���ة  كة كور�ا  ل�ث الراع�ة")، KOSPOومملوكة  بـ"الجهات  هنا  إليهما  (المشار  ي  إنر�� دا�ل�م  كة  و�ث  (
ي سبتم�� لعام  

كتان كور�تان لتول�د الطاقة. �ض مت مؤسسة التم��ل الدول�ة باستثمار مقدارە 1  2018وكالهما �ث ض ، ال�ت
10.2    

�
كة أ�ضا ي دايهان. تضمن تم��ل ال�ث

ي    25.5مليون دوالر أم���ي من حسابها الخاص �ض
مليون دوالر أم���ي �ض

ها من قبل مؤسسة التم��ل الدول�ة وكذلك    جماع�ةشكل قروض   ض    35.7تم توف�ي مليون دوالر أم���ي من مقرضني
 آخ��ن. 

ي تط��ر و��شاء و�شغ�ل وص�انة مزرعة ر�اح  كان  
التم��ل الدول�ة هو لدعم دايهان �ض الغرض من تم��ل مؤسسة 

وع ترك�ب  51.75بطاقة  ي محافظة الطف�لة األردن�ة. وقد تضمن الم�ث
 طاقة كل منها  15م�جاوات �ض

�
  3.45تور�ينا

محورە   ارتفاع  ب�ج  مع  مقدارە    112م�جاوات  دوار  وقطر  ،    136م�ت  سعتها  م�ت فرع�ة  محطة  إ�    33إضافة 
داخل�ة مدفونة طاقتها    132ك�لوفولت/   ت���ع�ة  إ�    33ك�لوفولت، وشبكة  للوصول  ك�لوفولت، وشبكة طرق 

نوفم��   ي 
�ض وع  الم�ث إ�شاء  بدأ  يوليو    2018الموقع.  ي 

�ض التجاري  التشغ�ل  العمل�ات  يزود  2021و�دأت   
�
وحال�ا  .

كة ال�ه��اء الوطن�ة األ وع �ث اء طاقة لمدة الم�ث .  20ردن�ة بال�ه��اء بموجب اتفاق�ة �ث
�
 عاما

االستدامة  س�اسة  وط  �ث بموجب  "أ"  الفئة  من   
�
وعا م�ث دايهان  ي 

�ض الدول�ة  التم��ل  مؤسسة  استثمار  و�صنف 
وع   للم�ث االجتماع�ة  واآلثار  المخاطر  أن  الدول�ة  التم��ل  مؤسسة  ت  واعت�� الدول�ة.  التم��ل  بمؤسسة  الخاصة 

الزرا�ي محدودا�  منخفضة،   االستخدام  ة وكان  مبا�ث له  أومجاورة  الموقع  أي مسا�ن داخل  يتم تحد�د  لم  ح�ث 
ي   ة مرتبطة بالتن�ع البيولو�� بجانب المناطق الصخ��ة والجبل�ة. إال أن مؤسسة التم��ل الدول�ة حددت مخاطر كب�ي

وع �سبب ق��ه من منطقة محم�ة و�مكان�ة حدوث آثار سلب�ة    ترا�م�ة ع� الطيور. متصلة بالم�ث

 نطاق ومنهج�ة تقي�م االمتثال ) ب

ي الشكوى وتق��ر تقي�م  المحقق  مكتب�قت� نطاق تقي�م اامتثال  
ت �ض ي أث�ي  . 2المكتبع� القضا�ا الئت

ي س�اسة   المحقق  مكتبوقد اتخذ  
قرار التقي�م بناًء ع� معاي�ي التقي�م واالعتبارات األخرى ذات الصلة الواردة �ض

 المستشار. واشتمل التقي�م ع� مراجعة أول�ة للمعلومات التال�ة:  - المحقق 

ي ذلك الشكوى ذاتها، وتق��ر تقي�م   •
، وتق��ر استنتاج �س��ة  المحقق    مكتبتوث�قات متعلقة بالشكوى بما �ض

اعات الخاص  ض  ، والردود الواردة من إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل ع� الشكوى؛بالمكتبال�ض

 
 . 2018سبتمبر  18وتم توقیع اتفاقیة االستثمار في   2018سبتمبر  6المشروع من قبل المجلس في تمت الموافقة على  1
 88، الفقرة مكتب المحقق سیاسة  2
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وع؛ و •  توث�قات مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل المتعلقة بتنف�ذ المتطلبات البيئ�ة واالجتماع�ة للم�ث

وع مؤسسة التم��ل الدول�ة.  •  معلومات تم جمعها عن ط��ق مقابالت مع أصحاب الشكوى وف��ق م�ث

ي هذا التق��ر الذين شار  المحقق  مكتب و�عرب 
كوا وجهة نظرهم ومعرفتهم  عن تقديرە ل�افة األطراف المذكورة �ض

 . المحقق مكتبووقتهم مع  

 المخاوف المثارة من قبل أصحاب الشكوى  -2

ي  
وع. تقع قطعة   المحقق    مكتب ، تل�ت 2020يونيو   16�ض ي منطقة تأث�ي الم�ث

شكوى من ثالثة أخوة �مل�ون قطعة أرض �ض
وع دايهان. م�ت من إحدى تور�ينات ال��اح  500األرض هذە ع� بعد حوا�ي    التابعة لم�ث

يوليو   المحقق    مكتبوجد   ي 
�ض التقي�م  من  لم��د  مؤهلة  الشكوى  أجرى  20203أن  أصحاب المكتب. وعندما  أعرب   ،

ي عمل�ة حل نزاعات  
اك �ض كة دايهان لطاقة ال��اح عن اهتمامهم باالش�ت لحل القضا�ا.    المحقق   بمكتبالخاصة  –الشكوى و�ث

ي    المكتبألطراف إ� اتفاق أثناء العمل�ة، فقد تم تح��ل القض�ة إ� وظ�فة امتثال  إال أنه؛  نظرا� لعدم توصل ا
اير    15�ض ف��

 .4بموافقة ��حة من أصحاب الشكوى  2022

ي مدينة الطف�لة ع� بعد �قارب  
وع، إال أنهم ذكروا بأنهم يزورون    16�قطن أصحاب الشكوى �ض ك�لوم�ت من منطقة الم�ث

ي يزرعونها فيها كما اعتادوا ع� إقامة خ�ام  قطعة أرضهم بمست��ات ترد  ض لرعا�ة المحاص�ل الئت د مختلفة ع� مر السنني
ي يوليو) حئت عام 

 . 2018مؤقتة �شكل دوري الستخدامها كمسا�ن موسم�ة أثناء موسم الحصاد (عادة �ض

و�شغ�له،   وع  الم�ث إ�شاء  عن  الناجمة  باآلثار  تتعلق  ادعاءات  الشكوى  البيئ�ة    اإلفصاح  افتقار تث�ي  المعلومات  عن 
المصلحة أصحاب  اك  إ�ث وغ�اب  وع  للم�ث أصحاب    .واالجتماع�ة  اك  و��ث واالجتما�ي  ي  البيئئ باإلفصاح  يتعلق  وف�ما 

وع.   ي واالجتما�ي للم�ث المصلحة؛ تنص الشكوى ع� أن أصحاب الشكوى لم يتمكنوا من الوصول إ� تقي�م األثر البيئئ
وع ع� أرضهم. عالوة ع� ذلك، �ذكر أصحاب الشكو   ى أنه لم يتم استشارتهم ف�ما يتعلق باآلثار السلب�ة المحتملة للم�ث

ات وم�ض الظل من  وع: أ) تجاوز الضوضاء وتأث�ي أثار أصحاب الشكوى المخاوف المحددة التال�ة المتعلقة بآثار الم�ث
ة �سقوط شفرات تور�ينات ال��اح؛  تور�ينات ال��اح الحدود المسم�ح بها؛ ب) قضا�ا متعلقة بالصحة والسالمة مرتبط

تصور بأن أراضيهم كان  ال  ج) استحالة ت���ة الطيور ع� قطعة األرض لخطر موتها بواسطة شفرات تور�ينات ال��اح؛ و د)
ي المنطقة. 

وع بالنظر إ� أن أراض� أخرى قد تم استأجرتها من قبله �ض  �جب أن يتم إستئجارها من قبل الم�ث

ي تحل�ل  
أدناە، كم أن الشكوى ال�املة مرفقة بتق��ر التقي�م   المحقق    مكتبتم توف�ي الم��د من التفاص�ل عن الشكوى �ض

 . 1هذا. انظر الملحق رقم 

 ملخص رد مؤسسة التم��ل الدول�ة -3

ي  
حت إدارة  ردا� من إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة ع� الشكوى. باختصار، أوضالمحقق    مكتب تل�ت    2021مارس    14�ض

 :  مؤسسة التم��ل الدول�ة ما ��ي

ون�ة الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة   ) أ وع البيئ�ة واالجتماع�ة ع� المواقع اإلل��ت تم اإلفصاح عن معلومات الم�ث
وع.  الم�ث ب��شاء  البدء  قبل  كة    والعم�ل  ال�ث قدمت  الدول�ة،  التم��ل  بناًء ع� طلب مؤسسة  ذلك؛  عالوة ع� 

 
 https://bit.ly/3wSvDSG، متوافر على الموقع: 2020نوفمبر  1مكتب المحقق ، شركة دایھان لطاقة الریاح/ األردن، تقریر التقییم.   3
 https://bit.ly/3wW6Vjl، متوافر على الموقع: 2022فبرایر   15شركة دایھان لطاقة الریاح/ األردن، تقریر اختتام تسویة المنازعات، ، مكتب المحقق  4
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 لتقي�م ا
�
ي واالجتما�ي باللغة الع���ة والذي تم إتاحته للجمهور من خالل مسؤول االتصال المجتم�ي  ملخصا ألثر البيئئ

ي البلد�ات المح�طة. 
كة ومن خالل مصادر أخرى متاحة للجمهور �ض  بال�ث

ي واالجتما�ي وتصم�م   )ب اك أصحاب المصلحة شاملة وجامعة لإلخبار عن تقي�م األثر البيئئ تم استخدام عمل�ة إ�ث
ي  ال اك أصحاب المصلحة مشاورات رف�عة المستوى مع جميع مجموعات أصحاب المصلحة الئت وع. تضمن إ�ث م�ث

اك ومشاورات مفصلة تركز ع� أصحاب المصلحة الذين تم تحد�دهم. وكذلك قامت مؤسسة   تم تحد�دها، و��ث
اك  ض خطة إ�ث اف ع� تنف�ذ وتحسني وع باإل�ث ة تط��ر الم�ث آل�ة ج��  أصحاب المصلحة و   التم��ل الدول�ة طوال ف�ت

 . المظالم

وع النطاق ال�امل للمخاطر واآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة المحتملة المرتبطة   )ج ي واالجتما�ي للم�ث غ� تقي�م األثر البيئئ
ات الضوضاء ووم�ض الظل ع� المستقبالت   ب��شاء و�شغ�ل مزرعة ر�اح وتضمنت نماذج لتقدير مست��ات تأث�ي

والتداب�ي ال�اف�ة إلدارة وتخف�ف المخاطر بما يتوافق مع معاي�ي األداء الخاصة بمؤسسة    5لتطبيق الحساسة القابلة ل
ي المستقبالت الحساسة 

وع أن تكون مست��ات ضوضاء التور�ينات �ض التم��ل الدول�ة. وقد ضمن تخط�ط الم�ث
 ع� ترك�ب وحدات إ�قاف وم�ض الظل ع� بعض التور�ي 

�
عند الحاجة.    6  ناتضمن العتبات المطل��ة وشمل أ�ضا

هذە   تقي�م  يتم  لم  الشكوى؛  أصحاب  أرض  قطعة  أو موس�ي ع�  دائم  �شاط  أو  أي ه�كل  تحد�د  لعدم  ونظرا� 
 المنطقة ع� أنها مستقبل حساس للضوضاء أو وم�ض الظل و�التا�ي اعت�� أنه ال حاجة ألي تداب�ي تخف�ف. 

ي ذ  )د
ع� أنها منخفضة.   7لك مخاطر ر�ي النصل أو الجل�د تم تقي�م مخاطر وآثار صحة المجتمع وسالمته، بما �ض

ض قطعة أرض أصحاب الشكوى وأقرب تور�ينات ر�اح   وتؤكد مؤسسة التم��ل الدول�ة أن الحد األدىض للمسافة بني
ي إرشادات مجموعة البنك الدو�ي �شأن البيئ�ة والصحة  

ومواقع الصواري تتجاوز مسافات االرتداد الدن�ا المحددة �ض
 ة. والسالم

وع بتكل�ف من مؤسسة   ) ه الم�ث الذي �غ�ي منطقة  ي  البيولو�� للتن�ع  ا�م�ة  ال�ت اآلثار  تقي�م  نتائج تق��ر  استنادا� إ� 
الطيور.  لمخاطر اصطدام  تك�ف�ة  إدارة  كة  ال�ث ؛ نفذت  الدول�ة  بعد  و   التم��ل  الدول�ة  التم��ل  تجد مؤسسة  لم 

��ة أ اء أي دل�ل ع� أي ممارسة ل�ت  و تف��ــــخ الطيور هناك. التشاور مع الخ��

عام   ) و ي 
�ض وع  الم�ث تصم�م  مرحلة  لالستئجار خالل  ي 

األرا�ض اخت�ار  التم��ل  2016تمت عمل�ة  وأ�دت مؤسسة   .
وع ومعاي�ي التع��ز وأنه اتبعت التسلسل الهر�ي للتخف�ف   الدول�ة ع� أن ذلك تم �شاف�ة واستنادا� لتصم�م الم�ث

ي معاي�ي األداء الخاصة 
 بمؤسسة التم��ل الدول�ة. المطلوب �ض

ي هذە   المحقق    مكتبمن خالل رد إدارتها؛ طلبت مؤسسة التم��ل الدول�ة من  
ي تحقيق امتثال �ض

وع �ض تأج�ل قرار ال�ث
 . ي

األرا�ض استخدام  منهج�ة أل�شطة  اف معزز وأ���  لتنف�ذ إ�ث العم�ل  مع  بالعمل  امها  ض ال�ت االعتبار  ض  بعني آخذا�  القض�ة 
حت واتفقت مؤسسة اف معزز وأ��� منهج�ة الستخدام    واق�ت التم��ل الدول�ة مع العم�ل ع� تط��ر وتنف�ذ عمل�ة إ�ث

ي  
ي فيها (مارس إ� أ�ت��ر) بما �ض

ي العام عندما تقام أ�شطة استخدام األرا�ض
ي سيتم تنف�ذها خالل مواسم �ض ي والئت

األرا�ض
الغرض من هذە اإلجراءات، و  إن  ي ومستخدميها. 

اك مالك األرا�ض السماح  ذلك إ�ث الدول�ة، هو  التم��ل   لمؤسسة 
�
فقا

 
االستقبال أو المستقبل على أنھا أي نقطة في المرافق التي یشغلھا األشخاص حیثما وفقاً لإلرشادات العامة بشأن البیئة والصحة والسالمة؛ فإن المستقبل الحساس ھو: "یمكن تعریف نقطة   5

لمدارس ومراكز الرعایة النھاریة، والمستشفیات ودور  یتم استقبال ضوضاء و/أو اھتزازات دخیلة. قد تتضمن أمثلة مواقع المستقبالت على: المساكن الدائمة أو الموسمیة، والفنادق/ النُزل، وا
 المسنین، دور العبادة، والمتنزھات والمخیمات." رعایة 

لظل: إذا تجاوز ومیض الظل المسجل  كما أوضحت مؤسسة التمویل الدولیة؛ یتم تركیب وحدات إیقاف ومیض الظل على مولدات توربینات الریاح وتشتمل على مستشعرات لتسجیل ومیض ا 6
 . 16و  6واقع محددة لمستقبالت حساسة. رد إدارة مؤسسة التمویل الدولیة؛ الصفحات  عتبة مبرمجة، فإنھا توقف الشفرة لتجنب ومیض الظل على م

دوارة أو جزء منھا، مما قد یؤثر على السالمة    تشیر إرشادات البیئة والصحة والسالمة لطاقة الریاح إلى أن "قذف الشفرة" یحدث عندما "ینجم عن عطل في الشفرة الدوارة إلى 'رمي' شفرة  7
راكم الجلید على الشفرة، األمر الذي قد یحدث  وفقاً إلرشادات البیئة والصحة والسالمة، في حین أن المخاطر اإلجمالیة لرمي الشفرة منخفضة للغایة؛ إال أن "رمي الجلید" یحدث "إذا تالعامة. و

ارة أثناء التشغیل أو یسقط منھ إذا كان التوربین في وضع الخمول". إن تدابیر السالمة  في ظروف مناخیة معینة في المناخات الباردة، وبالتالي یمكن عندئٍذ رمي قطع من الجلید من الدو
 . 59- 58والسالمة لطاقة الریاح، الفقرات الرئیسیة ضد ھذه المخاطر ھي وضع توربینات الریاح على مسافة ارتداد مقبولة من المستقبالت الحساسة المجاورة. إرشادات البیئة والصحة 
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حالة   ي 
�ض ي 

ال�ا�ض التخف�ف  وتحد�د  وع  الم�ث بعمل�ات  متأثرة  محتملة  جد�دة  حساسة  لمستقبالت  المبكر  بالتحد�د 
ي تتجاوز العتبات المقررة.   المست��ات الئت

 ملخص رد العم�ل  -4

 باختصار، �جزم العم�ل أنه: كما أصدر عم�ل مؤسسة التم��ل الدول�ة ردا� ع� الشكوى.  

�شاور   ) أ أ�شطة  العم�ل  و�تو�  األداء،  معاي�ي  مع  واالجتما�ي  ي  البيئئ األثر  تقي�م  �شأن  التشاور  مواءمة عمل�ة  تمت 
اك أصحاب المصلحة.  ي إطار خطة إ�ث

اك مستمرة مع أصحاب المصلحة �ض  و��ث

ي وقت تقي�م األثر ال )ب
ي واالجتما�ي وما زالت إ� اآلن خال�ة  بالنظر إ� أن قطعة أرض أصحاب الشكوى كانت �ض بيئئ

 من وجود ه�ا�ل ماد�ة دائمة أو أ�شطة اقتصاد�ة؛ فإنها ال تصنف ع� أنها مستقبالت حساسة �مكن أن تتأثر 
�
تماما

 بالضوضاء أو وم�ض الظل. 

ض قطعة أرض أصحاب الشكوى وأقرب تور�ينات ر�اح تتجاوز مسافات االرتداد الدن�ا المنص )ج ي  المسافة بني
وص عليها �ض

والصحة والسالمة، و�التا�ي ال �شكل ر�ي الشفرات أو الجل�د خطرا�    إرشادات مجموعة البنك الدو�ي �شأن البيئ�ة
 ع� صحة وسالمة أصحاب الشكوى. 

.  )د
�
ي المنطقة مطلقا

��ة الطيور �ض  لم يتم رصد أو �سج�ل أي �شاط ل�ت

ا ) ه العمل�ة  تم إجراء عمل�ة شاملة ومفصلة وعادلة وشفافة الخت�ار  ي سيتم استئجارها ح�ث أخذت هذە  الئت ألرض 
ض االعتبار.   الجوانب الفن�ة والمال�ة والبيئ�ة بعني

ي تحل�ل
أدناە. تم إرفاق    المحقق    مكتب  تم توف�ي الم��د من التفاص�ل حول رد إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة ورد العم�ل �ض

ض رقم  الردود ال�املة (إدارة وعم�ل مؤسسة التم��ل الدول�ة)  .3و  2بتق��ر التقي�م هذا. انظر الملحقني

 

  المحقق مكتبتحل�ل تقي�م  -5

ض  المحقق  مكتب�لخص هذا الفصل تحل�ل   ي ع� بحث وتوثيق ومراجعة ومقابالت أج��ت بني للشكوى المبئض
ايرو�ونيو لعام  . كما و�قدم لمحة عامة عن متطلبات ومعاي�ي س�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة ذات الصلة.  2022ف��

وع المكتب ومن ثم �قدم تحل�الت لمعاي�ي التقي�م الثالثة المطل��ة من قبل  ي تحقيق    لتحد�د ف�ما إذا كان سيتم ال�ث
�ض

:  8اامتثال.   وهذە المعاي�ي �ي

ر محتمل؛ ) أ( ر أو �ض ات أول�ة ع� حدوث �ض  ف�ما إذا كا هنالك مؤ�ث

لضمان   ) ب( الدول�ة  الوكالة  الدول�ة/  التم��ل  مؤسسة  امتثال  عدم  احتمال�ة  ع�  أول�ة  ات  مؤ�ث هنالك  إذا كان  ف�ما 
 االستثمار لس�اساتها البيئ�ة واالجتماع�ة؛ و

ا �شكل معقول بعدم االمتثال المحتمل. ف�ما إذا كان  ) ج( ر المزعوم مرتبط�  ال�ض

 
 . 91، الفقرة المحقق  مكتبسیاسة  8
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ي تحقيق امتثال بناًء ع� معاي�ي  المحقق  مكتب و�ختتم الفصل بقرار 
وع �ض ف�ما إذا كانت القضا�ا الُمثارة جديرة بال�ث

ي س�اسة 
 . المحقق مكتب التقي�م واالعتبارات األخرى الموضحة �ض

كة   المكتبجد و�ناًء ع� التحل�ل الوارد أدناە، �  ي �ث
أن هذە الشكوى المتعلقة باستثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة �ض

ي معاي�ي تحقيق امتثال. 
 دايهان لطاقة ال��اح �ستو�ض

 إطار ومعاي�ي أداء س�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة ذات الصلة  )أ 

كة  دايهان لطاقة ال��اح بموجب س�استها لعام  ي �ث
�شأن االستدامة    2012استثمرت مؤسسة التم��ل الدول�ة �ض

�رشادات مجموعة البنك الدو�ي �شأن و  البيئ�ة واالجتماع�ة (المشار إليها هنا بـ "س�اسة االستدامة") ومعاي�ي األداء 
الُمشار إليها مجتمعة ب�طار االستدامة. وتنص س�اسة االستدامة ع� أن "الجهود   البيئ�ة والصحة والسالمة 

ي مهمة  
ار" باألفراد والبيئة" تعت�� "جوه��ة �ض المبذولة لتنف�ذ اأ�شطة استثمار�ة واستشار�ة بقصد "عدم اإل�ض

م مؤسسة التم��ل الدول�ة بأن: "االستثمار  9التنم�ة لمؤسسة التم��ل الدول�ة".  ض ي تم تحد�دها  وتل�ت حة الئت ات المق�ت
ع� أنها تمتلك مست��ات خطر بيئة و/أو اجتماع�ة متوسطة إ� مرتفعة أو �حتمل أن �كون لها آثار بيئ�ة و/أو 

 10سيتم إجراؤها بما يتوافق مع متطلبات معاي�ي األداء." اجتماع�ة سلب�ة

رسالتها وهذە   تحقيق  أجل  من  الدول�ة  التم��ل  ض ع� مؤسسة  واالجتماع�ة و�تعني البيئ�ة  العنا�ة  إجراء  األهداف 
الواجبة قبل االستثمار ل�افة أ�شطتها االستثمار�ة. و�جب أن تكون هذە العمل�ة "متناسبة مع طب�عة وحجم ومرحلة  

كما تتطلب مؤسسة التم��ل الدول�ة االمتثال    11النشاط التجاري ومع مستوى المخاطر واآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة". 
ط للتم��ل.   ي�ي أدائها وأحكاملمعا ا    12إرشادات مجموعة البنك الدو�ي �شأن البيئ�ة والصحة والسالمة ك�ث واستناد�

ي من المتوقع أن   م فقط "بتم��ل األ�شطة االستثمار�ة الئت ض البيئ�ة واالجتماع�ة، فإنها تل�ت نتائج العنا�ة الواجبة  إ� 
ة زمن�ة   ي متطلبات معاي�ي األداء خالل ف�ت

ف مؤسسة التم��ل الدول�ة أثناء    13معقولة."�ستو�ض عالوًة ع� ذلك، ُ��ث
وط التم��ل.  ا ل�ث ي واالجتما�ي للعم�ل وفق� وع، ع� األداء البيئئ ي االمتثال    14تنف�ذ الم�ث

ي حال أخفق العم�ل �ض
و�ض

اماته البيئ�ة واالجتماع�ة، فإن مؤسسة التم��ل الدول�ة "ستعمل مع العم�ل إلعادته إ� اال  ض متثال، أو إذا أخفق  الل�ت
ي إعادة إقرار االمتثال، فستمارس مؤسسة التم��ل الدول�ة حقوقها وسبل اانتصافها، حسب االقتضاء". 

 15العم�ل �ض

إن معاي�ي األداء اآلت�ة و�رشادات البيئة والصحة والسالمة �ي ذات صلة بالشكوى المتعلقة باستثمار مؤسسة التم��ل  
ك ي تط��ر و�شغ�ل �ث

 ة دايهان لطاقة ال��اح: الدول�ة �ض

 ) (تقي�م و�دارة المخاطر واآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة)؛ 1مع�ار األداء رقم ( •

 )؛ و 2007إرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة (لعام  •

 ). 2005إرشادات البيئة والصحة والسالمة لطاقة ال��اح (لعام   •
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 الشكوى تحل�ل معاي�ي التقي�م ف�ما يتعلق ب�دعاءات  ) ب

اك أصحاب المصلحة؛  1تث�ي الشكوى قضا�ا بخصوص ( وع و��ث ) اإلفصاح عن المعلومات البيئ�ة واالجتماع�ة للم�ث
) عدم التع��ض عن اآلثار والمخاطر المرتبطة بتور�ينات ال��اح (خطر ر�ي الشفرة/ الجل�د، والصعق بال�ه��اء،  2(

 ) غبار اإل�شاء. 4ر و() اصطدام الطيو 3وتأث�ي الضوضاء ووم�ض الظل)؛ و (

اك أصحاب المصلحة  )1 وع البيئ�ة واالجتماع�ة و��ش  اإلفصاح عن معلومات الم�ش

وع أو آثارە البيئ�ة واالجتماع�ة  كة لم توفر ألصحاب الشكوى أي معلومات تتعلق بالم�ث تنص الشكوى ع� أن ال�ث
ي سيتم تنف�ذها. عالوة ع� ذلك، �د�ي أصحاب ال ي أي مشاورات أو تداب�ي التخف�ف الئت

ا�هم �ض شكوى بأنه لم يتم إ�ث
وع.   مع أصحاب المصلحة للم�ث

وع يتما�ث مع معاي�ي األداء الخاصة   ي واالجتما�ي للم�ث ذكرت مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل بأن تقي�م األثر البيئئ
اك شاملة وجامعة ألصحاب المصلحة. ح�ث تضمنت ي ع� عمل�ة إ�ث مشاورات   بمؤسسة التم��ل الدول�ة ومبئض

عام   أوائل  ي 
�ض بدأت  ي  الئت واالجتما�ي  ي  البيئئ األثر  تقي�م  ي 

�ض المصلحة  المستوى  2016أصحاب  رف�عة  مشاورة   ،
النطاق")  تحد�د  "جلسة  بـ  هنا  إليها  (المشار  تحد�دها  تم  ي  الئت المصلحة  أصحاب  جميع مجموعات  �ستهدف 

ي الموقع ركزت ع� مجموعات محددة من أ
.  باإلضافة إ� مشاورات �ض ي

ي ذلك مالك األرا�ض
صحاب المصلحة بما �ض

وع وآثارە المحتملة وسمحت ألصحاب المصلحة بط�ح األسئلة    للم�ث
�
 تقد�م�ا

�
ح�ث تضمنت المشاورات عرضا

ات�ج�ات التخف�ف. باإلضافة إ� ذلك، أشارت مؤسسة  ض االعتبار عند تع��ف اس�ت ي تم أخذها بعني والمخاوف الئت
اك أصحاب المصلحة وآل�ات ج�� المظالم  التم��ل الدول�ة إ� أنها قا ض خطة إ�ث اف ع� تنف�ذ وتحسني مت باإل�ث

اف   ي واالجتما�ي  وز�ارات اإل�ث وع. وقد أدت مراجعة مؤسسة التم��ل الدول�ة لتقي�م األثر البيئئ طوال تقدم الم�ث
إ�   التشغ�ل  مرحلة  وخالل  وع  الم�ث تقدم  طوال  الموقع  لتع��ز   إدراجع�  العم�ل  أصحاب   إجراءات  إشارك 

. و�كرر العم�ل بأنه �جري التشاور  ي
ي أفادت مؤسسة التم��ل الدول�ة بأنه قد تم تنف�ذها �شكل مر�ض المصلحة، والئت

اك أصحاب المصلحة.  ي إطار خطة إ�ث
اك �ض  المستمر مع أصحاب المصلحة وأ�شطة اإل�ث

ي وذكرت مؤسسة التم��ل الدول�ة بأنها قامت ��ث المعلومات البيئ�ة واالج
وىض تماع�ة ذات الصلة ع� موقعها اإلل��ت

وع.   ي قبل إ�شاء الم�ث
وىض ها ذاتها ع� موقعه اإلل��ت وع وطلبت من العم�ل ��ث قبل موافقة المجلس ع� الم�ث

كة ضمنت إتاحة   عالوة ع� ذلك، و�ناًء ع� طلب مؤسسة التم��ل الدول�ة، ذكرت مؤسسة التم��ل الدول�ة أن ال�ث
ي واالجتما�ي باللغة الع���ة من خالل مسؤول االتصال المجتم�ي ومن خالل مصادر أخرى  ملخص لتقي�م األثر   البيئئ

ي البلد�ات المح�طة. 
 متاحة للجمهور �ض

 16 .أ) التحل�ل األو�ي لالمتثال لس�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة1

ا إ� المعلومات المتاحة أثناء التقي�م، �جد   ات أول�ة ع� أن مؤسسة التم��ل الدول�ة لم  المحقق    مكتب استناد� مؤ�ث
اك أصحاب المصلحة والتشاور واإلفصاح عن   1تضمن التطبيق المناسب لمتطلبات مع�ار األداء   ف�ما يتعلق ب��ث

 المعلومات. 

األداء   مع�ار  التم��  1يتطلب  بمؤسسة  مع  الخاص  وفعال  مستمر  اك  إ�ث ع�  التأ��د  العمالء  من  الدول�ة  ل 
ي تؤثر عليهم   وع والتشاور �شأن األمور الئت المجتمعات المحل�ة من خالل اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالم�ث
المصلحة   أصحاب  مجموعة  تحد�د  العمالء  من  المصلحة  أصحاب  اك  إ�ث عمل�ة  تتطلب  ح�ث   . مبا�ث �شكل 

 
ة واالجتماعیة فیما إذا كان ھناك "مؤشرات أولیة على احتمالیة عدم امتثال مؤسسة التمویل الدولیة/ الوكالة الدولیة لضمان االستثمار للسیاسات البیئ مكتب المحقق  یجب أن ینظر تقییم امتثال   16

 . 91، الفقرة مكتب المحقق الخاصة بھا." سیاسة 
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ض بالم�ث  وع. المهتمني ي قد تتأثر باألثار البيئ�ة واالجتماع�ة السلب�ة الناتجة عن الم�ث   17وع وخاصة المجتمعات الئت
) رقم  األداء  لمع�ار   

�
إ�  1تبعا الوصول  ب�مكان�ة  المتأثرة  المجتمعات  تزو�د  المصلحة  أصحاب  اك  إ�ث �شمل   ،(

وع وطب�عته وحجمه؛ (iالمعلومات ذات الصلة حول "( حة؛ ( )ii) الغرض من الم�ث وع المق�ت ) iiiمدة أ�شطة الم�ث
اك أصحاب المصلحة  ivأي مخاطر وآثار محتملة ع� هذە المجتمعات وتداب�ي التخف�ف ذات الصلة؛ ( ) عمل�ة إ�ث

اك أصحاب المصلحة؛ �جب ع� العم�ل    18) آل�ة التظلم." vالمتوخاة؛ و ( عالوة ع� ذلك، كجزء من عمل�ة إ�ث
وع   الم�ث التعب�ي عن آرائهم حول مخاطر  تمكنهم من  ي  الئت المتأثرة  المجتمعات  التشاور مع  إجراء وتوثيق عمل�ة 

  19وآثارە وتداب�ي التخف�ف. 

مراجعة   عدم كفاالمحقق    مكتبتكشف  ات ع�  مؤ�ث عن  للمعلومات  أصحاب األول�ة  مع  والتشاور  اك  اإل�ث �ة 
وع أو   ي الذين تجاور ممتال�تهم بصمة الم�ث

وع، ال س�ما مالك األرا�ض ي منطقة تأث�ي الم�ث
ض �ض المصلحة الرئ�سيني

 : وع. �ستند هذە المالحظة ع� ما ��ي  ه�ا�له إال أنه لن يتم إسـتئجار ممتل�اتهم من قبل الم�ث

ي إعداد   •
اك أصحاب المصلحة والتشاور �ض وعإ�ث ي واالجتما�ي للم�ث ي  تقي�م األثر البيئئ . لدى إعداد تقي�م األثر البيئئ

ي جلسة مارس  
وع ال �ض ي منطقة تأث�ي الم�ث

ي �ض
وع؛ لم يتم �احة استهداف مالك األرا�ض   2016واالجتما�ي للم�ث

�م�ة، وال  رف�عة المستوى مع السلطات الوطن�ة والمحل�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والمؤسسات البحث�ة واأل�اد
ي مايو  

ي تمت �ض ي جلسة التشاور الئت
وع (أم �اب    2016�ض مع ممث�ي المستوطنات المجتمع�ة األقرب إ� موقع الم�ث

ي تم إجراؤە خالل   اك أصحاب المصلحة الئت ض أن إ�ث ي حني
الب�ضاء). عالوة ع� ذلك، �ض ض  ة والغرندل وعني والبص�ي

ي واالجتما�ي تضمنت ز�ارا ي لوحظ �شاط  إعداد تقي�م األثر البيئئ وع الئت ي منطقة تأث�ي الم�ث
ت م�دان�ة إ� المناطق �ض

ي تمت مراجعتها من قبل  2016فيها (مايو   عن عمل�ة منهج�ة لتحد�د  المحقق    مكتب ) ال تكشف المعلومات الئت
ي منطقة التأث�ي هذە. 

وع �ض ي الذين من المحتمل أن تتأثر أراضيهم بأ�شطة الم�ث
اك جميع مالك األرا�ض  و��ث

اك أصحاب المصلحةخطة إ • وع تتطلب تنف�ذ  المحقق  مكتب. �الحظ �ث أن خطة العمل البيئ�ة واالجتماع�ة للم�ث
ض حول تنف�ذ تداب�ي   ي تتضمن تغذ�ة راجعة منتظمة ألصحاب المصلحة المحليني اك أصحاب المصلحة الئت خطة إ�ث

ي �مكن أن تؤثر عليهم.   اك أصحاب التخف�ف البيئ�ة واالجتماع�ة المتعلقة باآلثار الئت وقد تمت مراجعة خطة إ�ث
 لذلك من قبل  

�
وع وتم تحديثها وفقا اف ع� الم�ث المصلحة من قبل مؤسسة التم��ل الدول�ة أثناء مرحلة اإل�ث

وع    المحقق    مكتب العم�ل. ومع ذلك، �الحظ   ي منطقة تأث�ي الم�ث
ي �ض

ض مالك األرا�ض بخالف أولئك    - أنه لم يتم تضمني
وع  الذين تم استئجار أرضهم   اك أصحاب   -من قبل الم�ث وع  ضمن خطة إ�ث ي تحد�د أصحاب المصلحة للم�ث

�ض
أصحاب  اك  إ�ث خطة  ات�ج�ة وخطط  إس�ت من  هؤالء  ي 

األرا�ض مالك  استبعاد   
�
أ�ضا تم  لذلك،  ونت�جة  المصلحة. 

اك كل صاحب مصلحة ذو   ي توضح بالتفص�ل األهداف والمنهج�ة والمسؤول�ات المنط��ة ع� إ�ث المصلحة الئت
 لة تم تحد�دە. ص

ي مايو و�وليو لعام   •
ي �ض

وع قد عقد اجتماعات مع مالك األرا�ض .  2016أشارت مؤسسة التم��ل الدول�ة إ� أن الم�ث
�جد   لم  ذلك،  حول  المحقق    مكتبومع  أو  وتنظ�مها  االجتماعات  هذە  عن  اإلعالن  حول ك�ف�ة  معلومات  أي 

ي الواق
ي ول�س فقط أولئك الذين  منهجيتها أو محتواها  أو ف�ما إذا كانت تضم �ض

ع مجموعة واسعة من مالك األرا�ض
وع بذلك.  ض أوضحت    20تم تحد�د أراضيهم لغا�ة االستئجار كما تو�ي  وثائق أخرى للم�ث ي حني

عالوة ع� ذلك، �ض
أصحاب  اك  إ�ث خطة  ي 

�ض ي 
األرا�ض مالك  من  أوسع  فئة  ض  تضمني العم�ل  من  طلبت  أنها  الدول�ة  التم��ل  مؤسسة 

و  لم �ع�� ع� أي دل�ل ع� ق�ام مؤسسة التم��ل الدول�ة بمراجعة تنف�ذ    المحقق    مكتبع، إال أن  المصلحة للم�ث

 
 . 26)، الفقرة 1معیار األداء رقم ( 17
 . 29)، الفقرة 1معیار األداء رقم ( 18
 . 30، الفقرة 1معیار األداء رقم  19
ه السجالت في تقییم األثر البیئي واالجتماعي، أشارت مؤسسة التمویل الدولیة إلیھا في ردھا على أن فریق تقییم األثر البیئي واالجتماعي قد وثق جمیع جلسات التشاور لكنھ لم یضمن ھذ 20

للحصول  مكتب المحقق  جتماعي من استعادتھا من آراشیفھم. ولم تتم االستجابة لطلبات أخرى من  ، لم یتمكن مستشارو تقییم األثر البیئي واالمكتب المحقق  وعند المطالبة بھا لدى استالم شكوى  
 على معلومات داعمة أو إیضاحات بشأن ھذه االجتماعات.
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ض   ي اآلخ��ن غ�ي مدرجني
ي الذين يتم استئجار أراضيهم، ال يزال مالك األرا�ض

هذا الطلب. فخارج قائمة مالك األرا�ض
اك أصحاب  ي أحدث �سخة لخطة إ�ث

وع. ضمن مجموعة أصحاب المصلحة ذوي الصلة �ض  21المصلحة للم�ث

وع   و�د المجتمعات المتأثرة ب�مكان�ة الوصول إ� المعلومات ذات الصلة بالم�ث ض وف�ما يتعلق بمتطلبات العمالء ب�ت
ي ذلك المخاطر واآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة وتداب�ي التخف�ف ذات الصلة؛

فمن غ�ي الواضح إن كانت هذە    22بما �ض
إمكان�ة   ومكان  بك�ف�ة  إبالغهم  تم  إذا  وف�ما  المتأث��ن  المصلحة  ألصحاب  واسع  نطاق  ع�  متاحة  المعلومات 

 الحصول عليها أم ال. 

ي واالجتما�ي ع� موقعه   • بينما أشارت مؤسسة التم��ل الدول�ة إ� أنها قد طلبت من العم�ل ��ث تقي�م األثر البيئئ
ي مايو عام اإلل��ت 

ي �ض
، أوضح العم�ل مؤخرا� لمؤسسة التم��ل الدول�ة أن مثل هذا الموقع غ�ي موجود وأنه  2018وىض

بدً� من ذلك �قوم بتقد�م منشورات مطبوعة أثناء المشاورات واجتماعات أصحاب المصلحة توضح الخطوط  
ي ذات الوقت

، أوضحت مؤسسة التم��ل الدول�ة أن الع��ضة للجوانب الرئ�س�ة لخططها البيئ�ة واالجتماع�ة. و�ض
ي أي تأ��د  

نت ع� الرغم من عدم تل�ت العم�ل يتحقق مما إذا كان قد تم ��ث الوثائق البيئ�ة واالجتماع�ة ع�� اإلن�ت
ي ع� ذلك وقت االنتهاء من تق��ر التقي�م هذا. 

 إضا�ض

ات ع� أنه قد تم اإلفصاح عن معلومات ذات صلة أثناء ال • ي  يوجد بعض المؤ�ث مشاورات إلعداد تقي�م األثر البيئئ
ي   البيئئ األثر  تقي�م  ملخص  بتوز�ــــع  الخاصة  االدعاءات  تدعم  ي  الئت التوث�قات  بعض  إ�  باإلضافة  واالجتما�ي 

 واالجتما�ي باللغة الع���ة ع� السلطات المحل�ة ومنظمات المجتمع. 

ات ع� ما إذا قد تم توز�ــــع هذە المعلومات ع�  •  نطاق أوسع أو ع� ط��قة توز�عها أو  ومع ذلك، ال توجد مؤ�ث
جعلها معروفة أو متاحة للمجتمعات المتأثرة وأصحاب المصلحة ، مثل أصحاب الشكوى الذين لم يتم تضمينهم  

 �شكل ��ــــح كمجموعة مستهدفة لخطة إشارك أصحاب المصلحة. 

ف�م المحقق    مكتب عالوة ع� ذلك، �الحظ   االمتثال  أول�ة ع� عدم  ات  امات مؤسسة وجود مؤ�ث ض بال�ت يتعلق  ا 
تتطلب   أ،  الفئة  من  وع  وع. كم�ث للم�ث واالجتماع�ة  البيئ�ة  المعلومات  عن  باإلفصاح  المتعلقة  الدول�ة  التم��ل 
البيئ�ة   المراجعة  ملخص  عن  اإلفصاح  الدول�ة  التم��ل  بمؤسسة  الخاصة  المعلومات  إ�  الوصول  س�اسة 

ون�ة من تقي�م األ  ، والتداب�ي الرئ�س�ة للتخف�ف من المخاطر واآلثار  واالجتماع�ة،  و�سخ إل��ت ي واالجتما�ي ثر البيئئ
باإلضافة إ� ذلك، تتطلب س�اسة الوصول إ� المعلومات    23البيئ�ة واالجتماع�ة لخطة العمل البئ�ة واالجتماع�ة. 

ي  الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة من المؤسسة تحد�ث المعلومات البيئ�ة واالجتماع�ة، حيثما 
تصبح متاحة، �ض

ي   البيئئ ي ذلك التحديثات ع� تقي�م األثر 
وع، بما �ض ت هذە المعلومات بعد موافقة المجلس ع� الم�ث حال تغ�ي

 لمعاي�ي  
�
واالجتما�ي وخطة العمل البئ�ة واالجتماع�ة وأي تق��ر لطرف ثالث تطلبه مؤسسة التم��ل الدول�ة وفقا

امات اإلفصاح الخاصة بها عندما قامت ، قبل  وقد امتثلت إدارة مؤسسة التم��  24األداء.  ض ل الدول�ة �شكل أو�ي بال�ت
اك أصحاب   ملخص المراجعة البيئ�ة واالجتماع�ة  موافقة المجلس، بن�ث  ي واالجتما�ي وخطة إ�ث وتقي�م األثر البيئئ

ي أغسطس لعام  
ا�م�ة وخطة العمل البئ�ة واالجتماع�ة �ض ه تمت مراجعة أو  . إال أن2017المصلحة وتقي�م اآلثار ال�ت

ي بوابة ب�انات ومعلومات 
ي وقت الحق، ولم يتم تحد�ث أحدث اإلصدارات منها �ض

تعد�ل معظم هذە المستندات �ض
الدول�ة،  التم��ل  لمؤسسة  التابعة  وع  المعلومات     25الم�ث إ�  الوصول  لمتطلبات س�اسة  ي هذا خرق واضح 

و�ض
 الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة. 

 
 . 2021، سبتمبر 5خطة إشراك أصحاب المصلحة، المراجعة رقم   21
 . 29)، الفقرة 1معیار األداء رقم ( 22
 . 36.أ و  31الخاصة بمؤسسة التمویل الدولیة، الفقرات  سیاسة الوصول إلى المعلومات  23
 . 41سیاسة الوصول إلى المعلومات الخاصة بمؤسسة التمویل الدولیة، الفقرة  24
. وقد  2018مارس    27الرابعة المؤرخة    المراجعةتمت مراجعة تقییم األثر البیئي واالجتماعي الستیفاء المتطلبات التي وضعتھا السلطات البیئیة الوطنیة األردنیة، ونسختھ النھائیة ھي   25

. ولقد تم تضمین خطة العمل البیئیة واالجتماعیة النھائیة كجزء  2021خضعت خطة إشراك أصحاب المصلحة أیضاً لعدة مراجعات، وأحدث نسخھا ھي المراجعة الخامسة المؤرخة سبتمبر 
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ات أول�ة ع� عدم امتثال مؤسسة التم��ل الدول�ة   المحقق مكتب ورد أعالە، �خلص بالنظر إ� ما    إ� وجود مؤ�ث
اف عل�ه ف�ما يتعلق بأحكام مع�ار األداء   ي واالجتما�ي واإل�ث لمتطلبات س�اسة االستدامة لمراجعة  أداء العم�ل البيئئ

اك أصحاب المصلحة والتشاور واإلفصاح عن المعلو 1رقم (  إ�  المحقق    مكتبمات. كما و�خلص  ) �شأن إ�ث
�
ار أ�ضا

ات أول�ة ع� عدم امتثال مؤسسة التم��ل الدول�ة لمتطلبات س�اسة الوصول إ� المعلومات الخاصة   وجود مؤ�ث
وع.   بها لإلفصاح عن المعلومات البيئ�ة واالجتماع�ة المحدثة للم�ث

ر1   26  .ب)التقي�م األو�ي لل�ض

هناك  المحقق    مكتب�جد   إ�  أن  الوصول  من  تمكنهم  عدم  ع�  الشكوى  أصحاب  جزم  تدعم  أول�ة  ات  مؤ�ث
وع   وع ألصحاب المصلحة سواء قبل تط��ر الم�ث ا�ات الم�ث وع، ولم تتم استشارتهم كجزء من إ�ث معلومات الم�ث

ر.  ي كلها من المحتمل أن �سبب لهم ال�ض  أو أثناء مرحلته التشغ�ل�ة، والئت

بصور وف�ديو �ظهر أ�شطتهم ع� قطعة األرض وصور أقمار صناع�ة توضح  ق المحق مكتب زود أصحاب الشكوى  
وع مؤسسة التم��ل الدول�ة وتقي�م   وع. ح�ث �ش�ي تقي�م هذە التوث�قات مع خرائط م�ث ق��ــها من مرافق الم�ث
وع وأنهم  ي واالجتما�ي له أن أصحاب الشكوى هم أصحاب مصلحة معنيون ضمن منطقة تأث�ي الم�ث   األثر البيئئ
البيئ�ة   المعلومات  عن  اإلفصاح  عمل�ات  ي 

�ض تضمينهم  ي 
ينب�ض ممن كان  وأنهم  وع  الم�ث بعمل�ات  يتأثرون  ممن 

اك أصحاب المصلحة وعمل�ات التشاور.  وع و��ث  واالجتماع�ة للم�ث

ي مشاورات أصحاب المصلحة مع توث�قات مؤسسة التم��ل الدول�ة  
يتفق جزم أصحاب الشكوى بعدم مشاركتهم �ض

اك   ي واالجتما�ي ومع خطة إ�ث اك أصحاب المصلحة أثناء إعداد تقي�م األثر البيئئ والعم�ل ف�ما يتعلق بتحد�د و��ث
اإل�ث  إ�  المحتمل  االفتقار  إن  بالعم�ل.  الخاصة  المصلحة  ع�  أصحاب  ا�  مؤ�ث �ع�ي  هذا  أصحاب    فقداناك 

ي يؤثر بها عليهم؛ و�التا�ي لم تتح   وع والط��قة الئت الشكوى لفرصة التعب�ي عن آرائهم ومخاوفهم ف�ما يتعلق بالم�ث
ات أول�ة ع� أنه، من خالل عدم استشارتهم، لم   لهم الفرصة للتأث�ي ع� تداب�ي التخف�ف المحتملة. وتوجد مؤ�ث

وع ع� استخدام أرض أصحاب الشكوى �شكل صحيح (انظر الم��د من التفاص�ل يتم تقي�م اآل  ثار المحتملة للم�ث
خالل المقابالت مع أصحاب الشكوى أنهم �فتقرون إ� المعلومات المحقق    مكتبأدناە). باإلضافة إ� ذلك، الحظ  

وع وخطط البيئة واالجتماع�ة، وتوافر آل�ة ج�� المظالم   ، وتداب�ي  األساس�ة حول الم�ث أو مسؤول االتصال المجتم�ي
ي تم تنف�ذها لمعالجة مخاوفهم المتعلقة بالسالمة.   التخف�ف الئت

ي من   المحقق  مكتب�خلص 
اك االستبا�ت ر نت�جة االفتقار للمعلومات واإل�ث إ� أن ادعاءات أصحاب الشكوى بال�ض

وع.   العم�ل معقولة ومتسقة مع توثيق الم�ث

ر وعدم االمتثال المحتمل لمؤسسة التم��ل الدول�ة  .ج) تحل�ل الصلة المعقول1 ض ادعاءات ال�ض  27ة بني

ر المد� به من قبل أصحاب الشكوى وعدم امتثال مؤسسة  المحقق    مكتب وجد   ض ال�ض أن هناك صلة معقولة بني
اك أصحاب المصلحة. ح�ث �شمل أهداف مع�ار األداء   التم��ل الدول�ة المحتمل لإلفصاح عن المعلومات و��ث

) من  1رقم  ي  الئت القضا�ا  �شأن  وع  الم�ث دورة  المتأثرة طوال  المجتمعات  مع  ض  ال�افيني والتشاور  اك  اإل�ث ) ضمان 
المحتمل أن تؤثر عليها، فضً� عن ضمان اإلفصاح عن المعلومات البيئ�ة واالجتماع�ة ذات الصلة وتعم�مها. إذ قد  

ال وع  �كون افتقار أصحاب الشكوى للمعلومات  والتشاور وفرص  تعب�ي عن آرائهم ومخاوفهم ف�ما يتعلق بالم�ث
ە عليهم هو نت�جة لعدم امتثال مؤسسة التم��ل الدول�ة لمتطلبات س�اسة االستدامة لمراجعة تنف�ذ   وط��قة تأث�ي

 
جمیع المقرضین. كما ھو مشار إلیھ من قبل مؤسسة التمویل الدولیة في رد إدارتھا؛ تم استكمال خطة العمل البیئیة واالجتماعیة من االتفاقیة القانونیة من خطة عمل بیئیة واجتماعیة مشتركة بین  

صة بمؤسسة التمویل الدولیة  الجتماعیة الخاالخاصة بمؤسسة التمویل الدولیة بخطة خطة عمل بیئیة واجتماعیة مشتركة بین المقرضین، والتي تتضمن جمیع إجراءات خطة العمل البیئیة وا 
 . 9لدولیة، الفقرة جنباً إلى جنب مع اإلجراءات التفصیلیة التي تحدد جمیع متطلبات معاییر األداء، و"تخدم رفع أداء المشروع". رد إدارة مؤسسة التمویل ا 

 . 91، الفقرة مكتب المحقق مطلوب للنظر في فیما إذا كانت الشكوى تثیر "مؤشرات أولیة على الضرر أو الضرر المحتمل". سیاسة مكتب المحقق إن تقییم امتثال  26
 فیما إذا كان "الضرر المدعى بھ مرتبًطا بشكل معقول بعدم االمتثال المحتمل". مكتب المحقق أخیراً؛ یجب أن ینظر تقییم امتثال   27
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) األداء رقم  لمع�ار  اف  1العم�ل  المعلومات واإل�ث المصلحة والتشاور واإلفصاح عن  اك أصحاب  ب��ث المتعلق   (
 عل�ه. 

 ر من تور�ينات ال��اح واالفتقار المد� به للتع��ض عن مثل هذە اآلثار اآلثا )2

أحد   ال��اح ال س�ما  بتور�ينات  يتعلق  ف�ما  بالسالمة  متصلة  بآثار ومخاوف  متعلقة  مختلفة  قضا�ا  الشكوى  تث�ي 
 م�ت عن قطعة أرض أصحاب الشكوى.  500تور�ينات ال��اح الذي يبعد ما �قارب 

ض ال��اح  أوً�، أثار   )1( أصحاب الشكوى مخاوف تتعلق بالسالمة �سبب المخاطر المحتملة لسقوط شفرات تور�ني
ي مشار�ــــع طاقة ر�اح أخرى. 

ض ال��اح وهو ما سمعوا أنه قد حدث �ض ي �سبب قرب تور�ني
 ومخاطر الصعق ال�ه��اىئ

أع� )2( �ي  ال��اح  تور�ينات  عن  الناتجة  الظل  ووم�ض  الضوضاء  ات  تأث�ي أن  �دعون   ،
�
المست��ات   ثان�ا من 

هذە   عن  مالئم  �شكل  تع��ضهم  يتم  ال  بأنه  الشكوى  أصحاب  و�جادل  أرضهم.  قطعة  بها ع�  المسم�ح 
ها من مخططات تقاسم المنافع.   المخاطر واآلثار ع� أرضهم سواء من خالل استئجار أرضهم أو غ�ي

 كما  �عت�� أصحاب الشكوى أن قطعة األرض الخاصة بعائلتهم كان �جب أن يتم استئج
�
وع تماما ارها من قبل الم�ث

وع. و�د�ي أصحاب الشكوى أن قرب تور�ينات ال��اح من   بالقرب من ه�ا�ل الم�ث تم اسئجار قطع أرض أخرى 
وع الستئجار أرضهم.  ر حاجة الم�ث ي �سببها ع� أ�شطتهم االعت�اد�ة ت��  أرضهم واآلثار السلب�ة المحتملة الئت

وع، الذي قامت بمراجعته وتوضح لها   ذكرت إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة ي واالجتما�ي للم�ث أن تقي�م األثر البيئئ
أنه متوافق مع معاي�ي األداء، قد ق�م آثار الصحة والسالمة وشمل تداب�ي تخف�ف ونماذج كاف�ة للضوضاء ووم�ض  

ي منطقة تأث�ي الم�ث 
ي ذلك كً� من  الظل لتقي�م اآلثار ع� جميع المستقبالت الحساسة القابلة للتطبيق �ض

وع بما �ض
 اله�ا�ل واأل�شطة السكن�ة الدائمة والموسم�ة. 

قامت مؤسسة  )1( ي  للعم�ل، والئت البيئ�ة واالجتماع�ة  اإلدارة  الدول�ة، كجزء من خطة  التم��ل  لمؤسسة   
�
وفقا

اف عليها ع� أساس مستمر، قام العم�ل بتنف�ذ تداب�ي شاملة لمنع مخ اطر التم��ل الدول�ة بمراجعتها واإل�ث
ض قطعة   الصعق بال�ه��اء. عالوة ع� ذلك، �ش�ي كل من مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل إ� أن المسافة بني
البيئة  إرشادات  ي 

�ض المحددة  الدن�ا  االرتداد  مسافات  تتجاوز  ر�اح  ض  تور�ني وأقرب  الشكوى  أصحاب  أرض 
 كل مخاطر تتعلق بر�ي الشفرات. والصحة والسالمة لمجموعة البنك الدو�ي و�التا�ي فإن المجاورة ال �ش 

للضوضاء   )2( نماذج كاف�ة  ع�  �حتوي  واالجتما�ي  ي  البيئئ األثر  تقي�م  أن  الدول�ة ع�  التم��ل  مؤسسة  تذكر 
وع   ي منطقة تأث�ي الم�ث

ي ق�مت اآلثار ع� جميع المستقبالت الحساسة القابلة للتطبيق �ض ووم�ض الظل الئت
ي ذلك كً� من اله�ا�ل واأل�شطة السكن�ة الدائمة والموسم�ة. ح�ث  

أبلغت النماذج عمل�ة تحد�د موقع  بما �ض
  
�
ي المستقبالت الحساسة كانت ضمن العتبات المطل��ة. أ�ضا

تور�ينات ال��اح ضامنة أن مست��ات الضوضاء �ض
وع أنه تم تثب�ت وحدات إ�قاف وم�ض الظل حيثما   التم��ل الدول�ة، ضمن تخط�ط الم�ث  لمؤسسة 

�
وفقا

 إ� جنب مع تداب�ي التخ
�
ف�ف ال�اف�ة وأنظمة اإلدارة التك�ف�ة الست�عاب المخاطر واآلثار قضت الحاجة، جنبا

ي 
اف ع� أ�شطة استخدام األرا�ض ي ذلك اإل�ث

ي تؤثر ع� المسا�ن أو األ�شطة الموسم�ة بما �ض المتبق�ة الئت
بتور�ينات   المتأثرة  المناطق  لتجنب  خ�امهم  نصب  أما�ن  حول  ض  الموسميني ض  للمق�مني اإلرشادات  وتقد�م 

 ال��اح.   

ي    لمؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل، كانت قطعة أرض أصحاب الشكوى فارغة وقت دراسة تقي�م األثر البيئئ
�
ووفقا

واالجتما�ي ولم يتم تنف�ذ أي تداب�ي تخف�ف عليها. و�قولون أنه حئت تار�خنا هذا ال يوجد عليها أ�ة ه�ا�ل ماد�ة أو  
ستقبل حساس �مكن أن يتأثر بالضوضاء أو وم�ض الظل. وأشارت  أي أ�شطة اقتصاد�ة و�التا�ي ال تصنف ع� أنها م

ي عام  
ي تم إجراؤها �ض ي    2016مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل إ� أن عمل�ة االخت�ار الئت ي الئت

لتحد�د قطع األرا�ض
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ي االعتبار الجوانب  
وع وأخذت �ض الفن�ة  سيتم اسئجارها كانت عادلة وشفافة ومبن�ة ع� معاي�ي تصم�م وتع��ز الم�ث

ي معاي�ي األداء لمؤسسة التم��ل الدول�ة. 
 والمال�ة والبيئ�ة للمنطقة واتبعت التسلسل الهر�ي للتخف�ف المطلوب �ض

 .أ) التحل�ل األو�ي لالمتثال لس�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة 2 

ال�ث المحقق    مكتب وجد   بمراجعة  الدول�ة  التم��ل  أول�ة ع� احتمال�ة عدم ق�ام مؤسسة  ات  اف  مؤ�ث كة واإل�ث
التم��ل الدول�ة المتصلة بتقي�م   البيئة واالجتماع�ة الخاصة بمؤسسة  عليها �شكل كاف ف�ما يتعلق بالمتطلبات 

 اآلثار وتنف�ذ تداب�ي التخف�ف المالئمة. 

وع بما يتوافق  1يتطلب مع�ار األداء رقم ( ي واالجتما�ي للم�ث )الخاص بمؤسسة التم��ل الدول�ة تقي�م األثر البيئئ
مع "الممارسات الصناع�ة الدول�ة الج�دة" باستخدام "أسال�ب وأدوات التقي�م المالئمة وذات الصلة" و�ناًء ع�  
وع   الم�ث التفص�ل". فعندما يتضمن  الحديثة ع� مستوى مالئم من  البيئ�ة واالجتماع�ة  "ب�انات خط األساس 

) تحد�د المخاطر واآلثار 1تطلب مع�ار األداء رقم (عنا� ماد�ة وجوانب ومرافق من المحتمل أن تحدث آثارا� ما، ي
 أن يتم استشارة المجتمعات المحتمل تأثرها  

�
وع، كما و�تطلب أ�ضا ي س�اق منطقة تأث�ي الم�ث

البيئ�ة واالجتماع�ة �ض
ض االعتبار ومعالجتها.  وع وتداب�ي التخف�ف ليتم أخذها بعني ي من أجل أخذ وجهات نظرهم �شأن آثار الم�ث

كما    28�ض
ي تم تحد�دها وتحسينها. و�جب أن تكون برامج   و�جب إ�شاء برامج إدارة للتخف�ف من اآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة الئت

اف والمراجعة.   ي الظروف وتمثل نتائج اإل�ث
ات �ض  29اإلدارة دينام�ك�ة ومستجيبة للتغ�ي

وع ع� وجه الخصوص؛ تتضمن الممارسات الصناع�ة الدول�ة ا ي حالة هذا الم�ث
لج�دة إرشادات مجموعة البنك  �ض

ال��اح. ح�ث �ش�ي   بالضوضاء وطاقة  الخاصة  البيئ�ة والصحة والسالمة  البيئ�ة والصحة  الدو�ي �شأن  إرشادات 
والسالمة لطاقة ال��اح إ� وجوب إقامة التور�ينات ع� مسافة ارتداد مقبولة من المستقبالت الحساسة المجاورة  

ي حالة ر�ي الجل�د أو تعطل الشفرة  
ي استكمالها بمسافات االرتداد الدن�ا    30للحفاظ ع� السالمة العامة �ض

ي ينب�ض والئت
د الضوضاء ووم�ض الظل ف�ما يتعلق بالمستقبالت السكن�ة الحساسة لتوف�ي م��د من  المطل��ة الست�فاء حدو 

 لإلرشادات العامة �شأن البيئة والصحة والسالمة، �جب تطبيق تداب�ي منع الضوضاء والتخف�ف    31الحما�ة. 
�
فوفقا

وع   ي تم ق�اسها من مرافق الم�ث أو عمل�اته إرشادات مستوى  من حدتها عندما تتجاوز آثار الضوضاء المتوقعة أو الئت
بها   المعمول  استقبال حساسة.   32الضوضاء  نقطة  أ���  ال��اح ع� وجه    33لدى  وعات طاقة  يتعلق بم�ث وف�ما 

ي ذلك حق�قة أنه �جب اخت�ار المستقبالت الحساسة 
 لعدة مبادئ بما �ض

�
التحد�د، �جب تقي�م آثار الضوضاء وفقا

 لحساسيتها البيئ�ة (اإل�سان أو 
�
�ة)."  "وفقا باإلضافة إ� ذلك، تدعو إرشادات البيئة والصحة    34الماش�ة أو الح�اة ال��

ي �جب أال تتجاوز   والسالمة لطاقة ال��اح إ� اتخاذ تداب�ي وقا�ة وس�طرة لتجنب اآلثار الجس�مة لوم�ض الظل والئت
ي السنة و    30المدة المتوقعة البالغة  

ي اليوم خالل اليوم األ�  30ساعة �ض
�� تأثرا� بناًء ع� أسوأ االحتماالت.  دق�قة �ض

35 

 
 . 30)، الفقرة 1(معیار األداء رقم   28
 . 16و  13)، الفقرات  1معیار األداء رقم ( 29
قاء الشقرة  × ارتفاع التوربین (البرج + نصف قطر الدوارة). وفقاً إلرشادات البیئة والصحة والسالمة لطاقة الریاح؛ تشیر النمذجة إلى أن مسافة إل   1.5إن مسافة االرتداد الدنیا ھذه ھي   30

ء حدود الضوضاء  باختالف حجم وشكل ووزن وسرعة الشفرات وارتفاع التوربین. لذلك؛ یوصون بالحفاظ على الحد األدنى من مسافات االرتداد المطلوبة الستیفا النظریة یمكن أن تختلف  
 وومیض الظل فیما یتعلق بالمستقبالت السكنیة الحساسة لتوفیر مزید من الحمایة. 

 . 60و  59یاح، الفقرات  إرشادات البیئة والصحة والسالمة لطاقة الر 31
دیسیبل أثناء اللیل. وحدود آثار مستوى الضوضاء   45دیسیبل أثناء النھار أو   55إن حدود آثار مستوى الضوضاء في إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة ھي  32

سیبل أثناء اللیل. عندما تختلف لوائح البلد المضیف عن المستویات والتدابیر الواردة في إرشادات البیئة والصحة  دی   40دیسیبل أثناء النھار أو    50في القانون األردني للمناطق الریفیة ھي  
 . 99، وتقییم األثر البیئي واالجتماعي، الصفحة  53و  1والسالمة یتوقع من المشاریع أن تحقق أیھما أكثر صرامة. إرشادات البیئة والصحة والسالمة العامة، الصفحات  

ي نقطة في المرافق التي یشغلھا األشخاص حیثما وفقاً لإلرشادات العامة بشأن البیئة والصحة والسالمة؛ فإن المستقبل الحساس ھو: "یمكن تعریف نقطة االستقبال أو المستقبل على أنھا أ  33
لدائمة أو الموسمیة، والفنادق/ النُزل، والمدارس ومراكز الرعایة النھاریة، والمستشفیات ودور  یتم استقبال ضوضاء و/أو اھتزازات دخیلة. قد تتضمن أمثلة مواقع المستقبالت على: المساكن ا

 رعایة المسنین، دور العبادة، والمتنزھات والمخیمات." 
 . 20إرشادات البیئة والصحة والسالمة لطاقة الریاح، الفقرة   34
 . 40و  39إرشادات البیئة والصحة والسالمة لطاقة الریاح، الفقرات   35
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ات أول�ة ع� عدم االمتثال لمتطلبات مع�ار األداء رقم (المحقق    مكتب ال �جد   )1( ) و�رشادات البيئة 1أي مؤ�ث
أو   الشفرة  آثار احتمال�ة ر�ي  الشكوى �شأن  ال��اح ف�ما يتعلق بادعاءات أصحاب  والصحة والسالمة لطاقة 

 اب�ي التخف�ف منها. الجل�د واالفتقار إ� تد

ض ر�اح من قطعة أرض أصحاب الشكوى �قع ع� بعد   • م�ت متجاوزا� الحد األدىض لمسافة   459إن أقرب تور�ني
 36م�ت للحما�ة من ر�ي الشفرات أو الجل�د.  270االرتداد البالغة 

وع ع� قطعة أرض أصحاب  المحقق    مكتب�جد   )2( ات أول�ة ع� عدم االمتثال ف�ما يتعلق بتقي�م آثار الم�ث مؤ�ث
 لمتطلبات مع�ار األداء رقم (

�
ض االعتبار وفقا ي ال يبدو أنها تأخذ استخدام أرضهم بعني ) و�رشادات  1الشكوى والئت

  :  البيئة والصحة والسالمة �شأن الضوضاء ووم�ض الظل، ال س�ما ما ��ي

تقي • بمؤسسة  حدد  الخاصة  االستثمار  قبل  واالجتماع�ة  البيئ�ة  والمراجعة  واالجتما�ي  ي  البيئئ األثر  �م 
 . ي منطقة التأث�ي

ا� لألرض �ض  متغ�ي
�
 موسم�ا

�
وع    37التم��ل الدول�ة استخداما ومع ذلك، عند تقي�م آثار الم�ث

العم تناول  ي 
األرا�ض مالك  أو  البدو�ة  الجماعات  قبل  من  الموسم�ة  األ�شطة  استطالع  ع�  فقط  �ل 

عام   ي 
�ض المصلحة  أصحاب  بعض  مع  الموقع  ي 

�ض م�دان�ة ومشاورات  من جولة  تكون  األرض  الستخدام 
ي عام    38،  2016

والذي اقت� ع� األرض    2018وتخط�ط الستخدام األرض قبل اإل�شاء تم إجراؤە �ض
ض من ح�ث   ض كانتا محدودتني ي التحد�د هاتني النطاق، وكذلك ألنها لم  المستأجرة. وع� ما يبدو كال عمليئت

ي المنطقة، لم تقم بتحدد النطاق ال�امل لأل�شطة  
ي الحسبان الطابع المتغ�ي لأل�شطة الموسم�ة �ض

تأخذ �ض
وع.  ي منطقة تأث�ي الم�ث

 �ض

لعام   • ي 
األرا�ض استخدام  استطالع  أن  ات ع�  توجد مؤ�ث لعام    382016ال  ي 

األرا�ض استخدام  وتخط�ط 
ي   2018 وع ف�ما عدا  قد اشتمل ع� تقي�م منه�� ي منطقة تأث�ي الم�ث

ي �ض
اك و�شاور مع مالك األرا�ض  ,إ�ث

ي مع مالك    لغا�ات استئجارها. إذ أنه دون التشاور المالئم والمنه��
�
أولئك الذين تم تحد�د أراضيهم مسبقا

ي تؤثر عليهم �شكل مالئم.  وع الئت ي لن يتم تقي�م استخدامهم لألرض ومخاطر وآثار الم�ث
 األرا�ض

ي إلبقائهم ع�    تتيح خطة •
اك أصحاب المصلحة ز�ارات موقع شه��ة لجماعات البدو ومالك األرا�ض إ�ث

اف ع� االستخدام   اطالع ع� آثار الضوضاء والظل. إال أنه، كما أ�دت مؤسسة التم��ل الدول�ة، فإن اإل�ث
ال التخف�ف  بتداب�ي  ض  الموسميني ض  المستخدمني إلبالغ  المتخذة  واإلجراءات  لألرض  بيئ�ة  الموس�ي 

وع تحدث ع� أساس مخصص (أي بصورة متقطعة) كما ال يتم توث�قها �شكل مستمر،  واالجتماع�ة للم�ث
التم��ل   اتفقت مؤسسة  المنطقة. وعل�ه  ي 

�ض الشف��ة  الثقافة  إ�  الغالب  ي 
و�رجع ذلك بصورة جزئ�ة �ض

الموس�ي   االستخدام  ع�  اف  لإل�ث منهج�ة  أ���  نهج  اتباع  ع�  والعم�ل  خالل  الدول�ة  من  لألرض 
ي طلبهم للتأج�ل (انظر أدناە). 

حة �ض  اإلجراءات المق�ت

أصحاب  • أرض  قطعة  الظل ع�  الضوضاء ووم�ض  نمذجة  فإن  الدول�ة،  التم��ل  أشارات مؤسسة  كما 
الشكوى تكشف عن التجاوزات لحدود العتبة إال أنه لم يتم تنف�ذ أي تداب�ي تخف�ف نت�جة عدم تحد�د  

ي ق
ي الوقت نفسه لم يتم إجراء أو طلب  مستقبالت حساسة �ض

طعة أرض أصحاب الشكوى. ومع ذلك، �ض
 

متر. رد إدارة مؤسسة التمویل    270(ارتفاع التوربین) أي ما یعادل    180×    1.5باتباع الصیغة الواردة في إرشادات البیئة والصحة والسالمة لطاقة الریاح؛ فإن مسافة االرتداد الدنیا ھي   36
 . 18الدولیة، الصفحة  

تقییم األثر البیئي واالجتماعي أن أنماط استخدام األراضي في منطقة تأثیر المشروع اختلفت باختالف الموسم وأن األراضي كانت  . حدد  10رد إدارة مؤسسة التمویل الدولیة، الصفحة   37
ثر البیئي واالجتماعي (أم سراب،  معھا لتقییم األمملوكة ألشخاص من المجتمعات المحلیة المحیطة بموقع المشروع والتي تضمنت (على سبیل المثال ال الحصر) القرى األربع التي تم التشاور  

 . 3، وملخص المراجعة البیئیة واالجتماعیة، التصنیف والفھرسة البیئیة واالجتماعیة، الصفحة   95- 93بصریة، غرندل، عین البیضاء). تقییم األثر البیئي واالجتماعي، الصفحات  
بیئة واجتماعیة لتقییم اآلثار الناجمة عن المشروع وتحدید األراضي التي ستتأثر باإلضافة إلى تدابیر التخفیف  كدراسات أساسیة    2016استخدم المشروع مسوحات استخدام األراضي لعام   38

مع المحلي من القرى  دة المطور من قبل أعضاء المجتالتي ینبغي تنفیذھا بما في ذلك أي من قطع األراضي سیتم استئجارھا من قبل المشروع. ووفقاً لتقییم األثر البیئي واالجتماعي؛ تم مساع
قطعة من األراضي داخل منطقة المشروع لالستئجار طوال مدة المشروع.    64المجاورة على تحدید األراضي المتوفرة لالستئجار وعلى ھذا األساس، وجنباً إلى جنب العوامل الفنیة، تم اختیار  

 . 93تقییم األثر البیئي واالجتماعي، الصفحة  
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اعتبارها مستقبً�   �مكن  إذا كان  ف�ما  لتحد�د  الشكوى  تقي�م لالستخدام واآلثار ع� أرض أصحاب  أي 
ي �طالب بها أصحاب الشكوى.  ض االعتبار مثل تلك الئت  بح�ث يتم أخذ أو تف�ذ تداب�ي تخف�ف بعني

�
 حساسا

 
 

 

صورة توضح موقع قطعة أرض أصحاب الشكوى داخل المنطقة المعرضة لوم�ض الظل  
ي أسوأ الحاالت  30أل��� من 

 �ض
�
أع� من عتبة إرشادات البيئة والصحة   -دق�قة يوم�ا

 والسالمة لطاقة ال��اح 

 

د�سيبل   40صورة توضح موقع قطعة أرض أصحاب الشكوى داخل المنطقة المعرضة لـ 
 أع� من عتبة الل�ل األردن�ة –من تور�ينات ال��اح 

 

، الملحق رقم ( ي واالجتما�ي  ، الضوضاء ووم�ض الظل. )1المصدر: تقي�م األثر البيئئ

 توض�حات من مؤسسة التم��ل الدول�ة وأصحاب الشكوى بخصوص موقع قطعة أرض أصحاب الشكوى 
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ر 2  .ب) التحل�ل األو�ي لل�ض

ر ف�ما يتعلق باآلثار المحتملة للضوضاء ووم�ض الظل لتور�ينات ال��اح ع�  المحقق    مكتب �جد   ات أول�ة ع� ال�ض مؤ�ث
 أرض أصحاب الشكوى دون تنف�ذ أي تداب�ي تخف�ف. 

ر مقبولة مسندا� استنتاجاته إ� االعتبارات التال�ة:  المحقق   مكتبو�خلص   إ� أن ادعاءات أصحاب الشكوى بال�ض

ض   • وع ع� مدى الع�ث سنوات الماض�ة. و�ني أوضح أصحاب الشكوى أنهم امتل�وا قطعة األرض المجاورة للم�ث
ي واعتادوا ع� ز�ارة األرض والعمل    2013و    2011عا�ي  

قاموا بزراعة المحاص�ل الحقل�ة من أجل اال�تفاء الذاىت
عام   ي 

�ض مستمر.  �شكل  واستمر   2014عليها  فا�هة  أشجار  بزراعة  نها�ة  قاموا  خالل عطالت  األرض  ز�ارة  ي 
�ض وا 

ي ه�ا�ل مؤقتة (خ�ام). وقد زود أصحاب الشكوى  
ات من شهر إ� شه��ن �ض ي اإلقامة ع� األرض لف�ت

األسب�ع و�ض
ي تظهر أدلة ع� وجود تور�ينات ال��اح   المحقق   مكتب  بصور ومقاطع ف�ديو عن مثل هذا االستخدام الزرا�ي والئت

 39خالل هذا الوقت.  

ي    2018عام    ومن •
، نت�جة لتأثر المنطقة بالجفاف، أوقف أصحاب الشكوى زراعة المحاص�ل الدائمة �ض فصاعدا�

ي السنة للعنا�ة باألشجار من خالل "التقل�م والحرث  
قطعة أرضهم وقللوا من زرا�اتهم لها إ� ثالث أو أر�ــع مرات �ض

 والحصاد" إضافة إ� ضمان سالمة األرض من التعرض ألي هجمات. 

ي أ�دتها مؤسسة التم��ل الدول�ة،  إ • ي لألرض �دا� ب�د مع تجاوزات الضوضاء ووم�ض الظل الئت
ن االستخدام العر�ض

ر المحتمل ع� أصحاب الشكوى. المحقق  مكتب يزود   ب�شارات أول�ة كاف�ة لل�ض

 
 

 
 

  كروم العنب 40  المحاص�ل

ي  صور مزودة من قبل أصحاب الشكوى مأخوذة من قطعة أرضهم 
�شأن استخدامهم لألرض �ض

 أوقات مختلفة 

 
 قبل أصحاب الشكوى. صور وفیدیو مزودة من  39
 ألسباب تتعلق بالخصوصیة. مكتب المحقق تم تعتیم الشخص الموجود في الصورة من قبل  40
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ي تم تلخ�صها أعالە، �جد   ي أثارتها الشكوى واالعتبارات الئت ض االعتبار القضا�ا الئت أن مطالب  المحقق    مكتبمع األخذ بعني
ي واالجتما�ي   البيئئ األثر  تقي�م  لم �قم  وع ع� أرضهم مقبولة. ح�ث  الم�ث تبة من  الم�ت األثار  الشكوى �شأن  أصحاب 
عن  الناجمة  واالجتماع�ة  البيئ�ة  لآلثار  وال�امل  المناسب  التقي�م  ب�جراء  بعد  وع  للم�ث الالحق  اف  اإل�ث ع�  عالوة 

ض االعتبار االس ي تأخذ بعني وع والئت وع من قبل  الم�ث ة لقطع األرض المجاورة للم�ث تخدامات الموسم�ة والعرض�ة والمتغ�ي
ي ومستخدميها من خالل التشاور معهم بط��قة منهج�ة ومستمرة ودور�ة ع� الرغم من حق�قة أنه تم 

مالك األرا�ض
جتماع�ة األول�ة. ونظرا�  تحد�د استخدام األرض الموس�ي والمؤقت ع� أنه من سمات المنطقة منذ المراجعة البيئ�ة واال 

تبة، األمر الذ من المحتمل أن  لعدم تقي�م اآلثار المد� بها �شكل مالئم، لم يتم تنف�ذ تداب�ي التخف�ف أو التع��ض الم�ت
 المحقق    مكتبيؤثر ع� استخدام أصحاب الشكوى ألرضهم �سبب الضوضاء واالضطرابات الب��ة. وعل�ه �خلص  

ات أول�ة ل  ي هذە الحالة. إ� وجود مؤ�ث
ر �ض  ل�ض

ر وعدم االمتثال المحتمل لمؤسسة التم��ل الدول�ة2 ض إدعاءات ال�ض  .ج) تحل�ل الصلة المعقولة بني

ي قد  1إن أحد األغراض الرئ�س�ة لمع�ار األداء رقم ( وع الئت ) هو التحد�د ال�امل والمالئم لآلثار البيئ�ة واالجتماع�ة للم�ث
ي هذە الحالة، �خلص  تقود بدورها إ� تداب�ي وقائ�ة أ

ر المد� به ع�   المحقق    مكتب و تخف�ف مالئمة. و�ض إ� أن ال�ض
الشكوى   تؤثر ع�    -أصحاب  أن  �مكن  ي  الئت وع  الم�ث عن  الناتجة  لآلثار  المحتمل  التخف�ف  و��  التقي�م  إ�  االفتقار 

ي مراجعة مؤسسة    - استخدام أرضهم  
التم��ل الدول�ة لتطبيق مع�ار هو مرتبط �شكل معقول بأوجه القصور المحتملة �ض

اف عليها.  1األداء رقم ( وع واإل�ث  ) و�رشادات البيئة والصحة والسالمة للم�ث

 قضا�ا أخرى مثارة: اصطدام الطيور وغبار اإل�شاء )3

 وقت تقد�م الشكوى  
�
وع، الذي كان قائما  مخاوف �شأن آثار الغبار الناتج عن إ�شاء الم�ث

�
أثار أصحاب الشكوى أ�ضا

لخطر المحقق    مكتبإ�   نظرا�  المستقبل   ي 
�ض الطيور  ت���ة  وع ع�  الم�ث �فرضها  ي  الئت المحتملة  القيود  ، وكذلك 

االصطدام �شفرات تور�ينات ال��اح. وف�ما يتعلق بهذە االدعاءات، أوضحت مؤسسة التم��ل الدول�ة والعم�ل أنه  
ي الم

��ة أو تف��ــــخ الطيور �ض  �سج�ل أي أ�شطة ل�ت
�
كة تنفذ إدارة تك�ف�ة لمخاطر اصطدام  لم يتم مطلقا نطقة وأن ال�ث

تق��ر   نتائج  بناًء ع�  ا�م�ةالطيور  ال�ت اآلثار  من    تقي�م  بتكل�ف  تم  الذي  وع  الم�ث لمنطقة  ي  البيولو�� التن�ع  �شأن 
 مؤسسة التم��ل الدول�ة. 

وع ومقابالت مع األطراف، ال �جد   وع  أن   المحقق    مكتب بعد إجراء مراجعة لتوث�قات الم�ث هذە القضا�ا جديرة بال�ث
ر �لحق بأصحاب الشكوى أو عدم امتثال مؤسسة التم��ل الدول�ة   ات أول�ة ع� �ض ي تحقيق لعدم وجود مؤ�ث

�ض
وع.   ف�ما يتعلق بالمخاوف �شأن اصطدام الطيور أو الغبار الناجم عن أ�شاء الم�ث

ي��وا   • ولم  الطيور كما  ��ة  ب�ت  
�
حال�ا الشكوى  أصحاب  �قوم  �شفرات ال  تتأثر  أن  �مكن  ي  والئت قبل  من  طيورا� 

ي المستقبل. وتقت� مخاوف  
ي هذا النشاط �ض

التور�ينات. وكذلك ل�س لديهم أي خطط محددة لالنخراط �ض
ي المستقبل. 

 أصحاب الشكوى ع� القيود المتصورة ف�ما يتعلق بممارسة ت���ة الطيور إذا حاولوا الق�ام بذلك �ض

ي منطقة بالنظر إ� أن مخاوف أصحا
ي �ض البيولو�� التن�ع  ب الشكوى ال �ش�ي إ� مخاطر أو آثار محتملة ع� 

ي المنطقة، فعل�ه ال �جد  
وع بل إ� �شاط محتمل ل�س له سابقة �ض ر  المحقق    مكتب الم�ث ات ع� ال�ض مؤ�ث

 وعدم امتثال مؤسسة التم��ل الدول�ة المتعلفة بهذا القلق المحدد. 
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وع، �جد  ف�ما يتعلق باآلثار المحتملة م • أنه بينما تم تحد�د الغبار ع� اعتبارە أرا�   المحقق    مكتب ن غبار الم�ث
وع،   أثناء إ�شاء الم�ث

�
ا� محددا� ع�     41بيئ�ا لم �قدم أصحاب الشكوى أي معلومات �ش�ي إ� أن الغبار كان له تأث�ي

ر ع� محاص�لهم أو ممتل�اتهم الشخص�ة. و�النظر إ� عدم وجود   صحتهم أو أ�شطتهم ع� أرضهم أو أي �ض
ي ع

، ال �جد  2021ام  أي مؤ�ث آلثار محددة وسلب�ة لغبار اإل�شاء وحق�قة أن مرحلة اإل�شاء قد انتهت فعً� �ض
ر ع� أصحاب الشكوى من غبار اإل�شاء.  المحقق  مكتب  ات أول�ة لل�ض  أي مؤ�ث

وع ع� أن مؤسسة التم��ل الدول�ة قد قامت بمراجعة  • ي وثائق الم�ث
ات أول�ة �ض باإلضافة إ� ذلك، توجد مؤ�ث

أن   ض  ي حني
عليها. و�ض اف  القض�ة واإل�ث فعال�ة خ المحقق    مكتب هذە  بتقي�م  �قم  الخاصة لم  الغبار  إدارة  طة 

ات ع� أن مؤسسة التم��ل الدول�ة قد اتخذت    مكتب المحقق بالعم�ل أثناء تقي�م االمتثال هذا، إال   �جد مؤ�ث
ي الغبار. 

 خطوات لضمان تنف�ذ العم�ل للمتطلبات ذات الصلة ف�ما يتعلق بالتحكم �ض

ات الخاصة بمراجعة مؤسسة التم��ل الدول�ة لتداب�ي  اف عليها إ� جانب  إن هذە المؤ�ث ي الغبار واإل�ث
 التحكم �ض

ر الذي �لحق بأصحاب الشكوى، تقود إ� أن �خلص   ات ع� ال�ض إ� أن القلق  المحقق    مكتبعدم وجود مؤ�ث
ي تحقيق امتثال لهذە القض�ة. 

وع �ض ي بمتطلبات ال�ث
 الذي أثارە أصحاب الشكوى ال ��ض
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ي الشكوى    المحقق    مكتبؤسسة التم��ل الدول�ة طلب تأج�ل قرار تحقيق  �حق لم
إلتاحة الوقت لحل القضا�ا المثارة �ض

ة.   42مبا�ث

 إ�  
�
الشكوى، طلبا  إ� جنب مع ردها ع� 

�
الدول�ة، جنبا التم��ل  إدارة مؤسسة  الحالة، قدمت  ي هذە 

  المحقق   مكتب �ض
 43بتأج�ل قرارە بالتحقيق.  

ا�ها مع   بناًء ع� نت�جة إ�ث أنه  الدول�ة  التم��ل  ي محاولة لحل مخاوف    المحقق    مكتبأوضحت مؤسسة 
أصحاب و�ض

وع    الشكوى ي كامل منطقة تأث�ي الم�ث
ي �ض

اف ع� أ�شطة استخدام األرا�ض كة ع� اإل�ث �شكل ودي، فقد اتفقت مع ال�ث
ي ذلك ق 

، بما �ض ي طعة أرض أصحاب الشكوى، من أجل تحد�د أي مستقبالت حساسة جد�دة قد ظهرت  ع� أساس منه��
ي حالة التجاوزات لمستوى العتبة.  و�ي منذ إجراء التقي�م األ

 وألجل اتخاذ تداب�ي التخف�ف المالئمة �ض

حت أنها  مة بمعالجة مخاوف أصحاب الشكوى، ولتحقيق ذلك اق�ت ض ستتخذ   أشارت مؤسسة التم��ل الدول�ة إ� أنها مل�ت
ة تأج�ل مدتها ستة أشهر  ي غضون ف�ت

 :اإلجراءات التال�ة خالل خمسة أشهر �ض

ي سيتم إجراؤها خالل مواسم العام   • اف معززة وأ��� منهج�ة أل�شطة استخدام األرض والئت تط��ر وتنف�ذ عمل�ة إ�ث
ي ذلك 

ي قائمة (مارس إ� أ�ت��ر) بما �ض
ي تكون فيها أ�شطة استخدام األرا�ض ي ومستخدميها. الئت

اك مالك األرا�ض  إ�ث

ض اتخاذها   ي يتعني ي رد إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة المرفق بهذا التق��ر، الم��د من التفاص�ل عن اإلجراءات الئت
يرد أدناە، �ض

ة التأج�ل. انظر الملحق رقم   . 2خالل ف�ت
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 لطلب اإلدارة بتأج�ل قرار التحقيق  المحقق  مكتبتحل�ل  -7

ي طلب تأج�ل من مؤسسة التم��ل الدول�ة بناًء ع� تطبيق المعاي�ي التال�ة:  المحقق   مكتبينظر 
 �ض

ر المد�   ) أ ر   به وقضا�ا شدة ال�ض ي ذلك ما إذا كانت قضا�ا ال�ض
ها أصحاب الشكوى بما �ض ي يث�ي االمتثال المحتملة الئت

 المد� بها محددة بوض�ح ومحدودة النطاق و�بدو أنها قابلة للحل المبكر؛ 

ي الشكوى أو أثناء التقي�م، وتتوافق مع  ف� )ب
ت �ض ث�ي

�
ي أ امات محددة تتناسب مع القضا�ا الئت ض ما إذا تضمن رد اإلدارة ال�ت

 متطلبات س�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة/ الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار؛ 

) لقرار التأج�ل ؛ و  )ج ي ي والسلئ�  آراء صاحب الشكوى ف�ما يتعلق باألثر (اإل�جاى�

 44ذات صلة.   المحقق  مكتب  يرتئيها أخرى   معلومات )د

.   المحقق   مكتبو�رد أدناە تحل�ل    ل�ل مع�ار من هذە المعاي�ي

ر وما إذا كانت القضا�ا المثارة قابلة للحل المبكر  )أ  شدة ال�ف

اك أصحاب المحقق    مكتبلقد وجد   ض �سبب االفتقار إ� التشاور و��ث ر الذي �لحق بالمدعني ات أول�ة ع� ال�ض مؤ�ث
ي �مكن أن تؤثر ع� استخدام أرضهم واالفتقار إ� تنف�ذ أي   وع الئت المصلحة، فضً� عن االفتقار إ� تقي�م آثار الم�ث

ر المد� به وقضا�ا اال  متثال المحتملة محدودة و�مكن معالجتها  تداب�ي تخف�ف مقابلة. إن طب�عة ونطاق هذا ال�ض
 إ� جنب  

�
حتها مؤسسة التم��ل الدول�ة، جنبا ي اق�ت اف المعززة أل�شطة استخدام األرض الئت من خالل عمل�ة اإل�ث

امات اإلضاف�ة المتفق عليها مع   ض إ� أن القضا�ا    المحقق    مكتب(انظر أدناە). لذلك، �خلص    المحقق    مكتبمع االل�ت
حقيق قابلة للحل المبكر ألنها محددة وتتعلق بعدد محدود من أصحاب الشكوى ونطاق محدود من  الجديرة بالت

ر الذي �لحق   ي وافقت عليها مؤسسة التم��ل الدول�ة تقي�م الحقائق وتحد�د ال�ض القضا�ا. ستدعم اإلجراءات الئت
ل  ، إ� تحد�د الحق 

�
إن كان مالئما الذي �مكن أن يؤدي،  الشكوى األمر  لمتطلبات  بأصحاب   

�
التخف�ف وفقا تداب�ي 

 معاي�ي األداء الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة. 

ي رد اإلدارة  ) ب
امات محددة تتناسب مع القضا�ا المثارة والمتضمنة �ف ف  ال�ت

أصحاب  أثارها  ي  الئت القضا�ا  إحدى  لمعالجة  مصممة  إجراءات  بالتأج�ل  الدول�ة  التم��ل  مؤسسة  اح  اق�ت يتضمن 
�ي جدي ي  والئت الظل)  الشكوى  ووم�ض  الضوضاء  (خاصة  ال��اح  لتور�ينات  �شغ�ل�ة  آثار  أي  تقي�م  بالتحقيق:  رة 

وطها للمستقبالت الحساسة لهذە اآلثار.  ي الق��بة من ناح�ة �ث
اف ع� استخدام قطع األرا�ض  واإل�ث

امات المتعلقة بالقضا�ا  ض  بعض االل�ت
�
حتها مؤسسة التم��ل الدول�ة أ�ضا ي اق�ت ت    �شمل اإلجراءات الئت ي أث�ي األخرى الئت

ي ومستخدميها. ومع ذلك،  
اك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات لمال�ي األرا�ض ؛ إ�ث ي الشكوى أال و�ي

�ض
وافقت مؤسسة التم��ل  المحقق    مكتبنت�جة لتحل�ل تقي�م االمتثال، وتعل�قات أصحاب الشكوى ومناقشاتهم مع 

ي محا
امات التال�ة �ض ض  ع� االل�ت

�
: الدول�ة أ�ضا ي �ي جديرة بالتحقيق �شكل أ��� تحد�دا�  ولة لتوضيح ومعالجة القضا�ا الئت

ي ذلك اآلثار المحتملة   )1(
ي واجتما�ي إلجراء تقي�م محدد الستخدام أرض أصحاب الشكوى، بما �ض اك خب�ي بيئئ إ�ث

 لمتطلبات س�اس
�
وع وكذلك، إن كان مالئما، تنف�ذ تداب�ي التخف�ف المقابلة وفقا ة مؤسسة الناجمة عن الم�ث
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التم��ل الدول�ة. و�جب أن ينتج عن التقي�م تق��ر رس�ي مكتوب والذي يتم ف�ه استشارة أصحاب الشكوى  
 حئت يتمكنوا من تقد�م تعل�قات ومعلومات حول استخداماتهم لألرض. 

وع و�دماجهم   )2( وع إال أنها تقع ضمن منطقة تأث�ي الم�ث ي غ�ي المستأجرة من قبل الم�ث
اك مالك األرا�ض ي  إ�ث

�ض
وع والخطط   اك أصحاب المصلحة من أجل إعالمهم والتشاور معهم �شأن اآلثار الناجمة عن الم�ث خطة إ�ث
ي  

ض مشاركتهم �ض البيئ�ة واالجتماع�ة وتداب�ي وموارد الوقا�ة والتخف�ف مثل آل�ة ج�� المظالم فضً� عن تمكني
ها من اجتماعات أصحاب المصلحة.   اجتماعات المجتمع أو غ�ي

بت )3( التم��ل الق�ام  وع البيئ�ة واالجتماع�ة العامة ع� صفحة اإلفصاح الخاصة بمؤسسة  حد�ث وثائق الم�ث
اك أصحاب المصلحة و خطة العمل   ي وأحدث خطة إ�ث

ي واالجتما�ي النهاىئ الدول�ة لتشمل تقي�م األثر البيئئ
 البيئ�ة واالجتماع�ة النهائ�ة. 

رشادات البيئة والصحة والسالمة متطلبات حول إجراء العمالء  ) و�1كما هو موضح أعالە، �حدد مع�ار األداء رقم (
وع البيئ�ة واالجتماع�ة و�دارة   وع وتحد�د آثار الم�ث مشاورات مع أصحاب المصلحة واإلفصاح عن معلومات الم�ث

  كتب مومعالجة هذە اآلثار من خالل تداب�ي الوقا�ة والتخف�ف. وهذە كلها قضا�ا بيئة واجتماع�ة متعلقة بما وجدە  
ر المرتبط به.   المحقق  ات أول�ة ع� عدم االمتثال وال�ض  من مؤ�ث

ام    المحقق    مكتبولمعالجة هذە القضا�ا، �جد   ض ي ذلك االل�ت
حتها مؤسسة التم��ل الدول�ة بما �ض ي اق�ت أن خطة العمل الئت

ي سوف �سمح بـ (
اف ع� استخدام األرا�ض د�دة من المحتمل  ) تحد�د اآلثار وأي مستقبالت حساسة جiبتع��ز اإل�ث

ا�    ومتغ�ي
�
ي موسم�ا

ي منطقة �مكن أن �كون فيها استخدام األرا�ض
وع �ض أن تكون قد تأثرت أثناء المرحلة التشغ�ل�ة للم�ث

ي حالة اآلثار والتجاوزات لمستوى العتبة. iiباستمرار؛ و (
مت    ) تنف�ذ تداب�ي التخف�ف ال�اف�ة �ض ض باإلضافة إ� ذلك، ال�ت

اك  مؤسسة   و��ث اإلفصاح  امات  ض ال�ت ي 
�ض الفجوات  لمعالجة  وع  الم�ث مستوى  ع�  ب�جراءات   

�
أ�ضا الدول�ة  التم��ل 

المصلحة.  استخدام  و   أصحاب  المعزز ع�  اف  ي س�اق اإل�ث
وع، و�ض الم�ث اإلجراءات ع� مستوى  الستكمال هذە 

وع، فقد وافقت مؤسسة التم��ل الدول�ة ع� إج ي منطقة تأث�ي الم�ث
ي �ض

راء تقي�م للوضع المحدد ألصحاب  األرا�ض
وع.  س�سمح ذلك بالتحد�د ال�امل والموثق  ح�ث    الشكوى واستخدامهم لألرض واآلثار المحتملة الناجمة عن الم�ث

استخدامهم  �سبب  حساسة  تتضمن مستقبالت  الشكوى  أصحاب  أرض  إذا كانت  ف�ما  وتحد�د  لآلثار،  والشامل 
ض الحقة تعت�� مالئمة بما يتما�ث مع متطلبات س�اسة مؤسسة التم��ل  لألرض  وتنف�ذ أي تداب�ي تخف�ف أو تع��

امات مع المتطلبات البيئة واالجتماع�ة الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة ومن شأنها أن و   الدول�ة.  ض تتوافق هذە االل�ت
ي وجدها   ر وقضا�ا عدم االمتثال المحتملة الئت ات األول�ة لل�ض  .المحقق مكتب تعالج المؤ�ث

ي اتفقت عليها مؤسسة   المحقق    مكتب  �خلص امات اإلضاف�ة الئت ض  إ� جنب مع االل�ت
�
حة، جنبا إ� أن اإلجراءات المق�ت

ي جديرة بالتحقيق وتتوافق مع متطلبات   ي الشكوى والئت
ت �ض ي أث�ي التم��ل الدول�ة،  تعالج �شكل جوهري القضا�ا الئت

 إطار االستدامة لمؤسسة التم��ل الدول�ة. 

 لشكوى �شأن طلب اإلدارة بالتأج�ل  آراء أصحاب ا )ج

حة    المحقق    مكتبأبلغ   أصحاب الشكوى بطلب مؤسسة التم��ل الدول�ة لتأج�ل التحقيق إضافة إ� إجراءاتها المق�ت
ون تأج�ل التحقيق وتنف�ذ خطة   ي الشكوى ح�ث أشار أصحاب الشكوى إ� أنهم �عت��

لمعالجة القضا�ا المثارة �ض
حة تطورا� إ ون العمل المق�ت  وأع��وا عن دعمهم للموافقة ع� طلب مؤسسة التم��ل الدول�ة. �شكل عام، �عت��

�
�جاب�ا

حتها مؤسسة التم��ل الدول�ة نقطة انطالق ج�دة ل�نهم أشاروا إ� أنهم �عتقدون أن هناك حاجة   ي اق�ت اإلجراءات الئت
د، طلبوا إدراج اإلجراءات اإلضاف�ة التال�ة  إ� إجراءات إضاف�ة لالستجابة الشاملة الفعل�ة للشكوى. ع� وجه التحد�

ة التأج�ل:   كجزء من خطة عمل مؤسسة التم��ل الدول�ة خالل ف�ت
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وع ع� أراضيهم.  )1( ي لالستماع إ� آرائهم حول آثار الم�ث
 عقد اجتماعات ومشاورات مع مالك األرا�ض

 فرات (ر�ي الشفرة). تحد�د منطقة آمنة حول تور�ينات ال��اح لتجنب المخاطر المتعلقة �سقوط الش  )2(

ي ذلك التع��ض أو استئجار  )3(
ض وتحد�د التداب�ي بما �ض ي الق��بني

ي لتحد�د اآلثار ع� مالك األرا�ض
إجراء مسح لألرا�ض

ي استخدام األرض بأمان. 
ي �ض

 األرض عندما تتأثر حقوق مالك األرا�ض

 بالتحقيق  المحقق  مكتب القرار بالموافقة ع� تأج�ل قرار  -8

 إ� أن تأج�ل قرار التحقيق هو اإلجراء المناسب لألسباب التال�ة:  المحقق   مكتب�خلص  

ي س�اسة  •
ي المعاي�ي المنصوص عليها �ض

 ؛ المحقق  مكتب الطلب �ستو�ض

؛  •
�
حتها مؤسسة التم��ل الدول�ة وخ�ار التأج�ل إ�جاب�ا ي اق�ت ون اإلجراءات الئت  أوضح أصحاب الشكوى أنهم �عت��

حة من مؤس • وط المتفق عليها من قبل إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة  اإلجراءات المق�ت سة التم��ل الدول�ة مع ال�ث
ي تم اعتبارها   ي وقت مناسب، والئت

ي أثارها أصحاب الشكوى، �ض (انظر أدناە) تنطوي ع� إمكان�ة حل القضا�ا الئت
 مؤهلة للتحقيق. 

 لما تتطلبه س�اسة  
�
وط    المحقق    مكتب وفقا التأج�ل ع� النحو المتفق عل�ه من قبل إدارة  �عرض تق��ر التقي�م هذا �ث

ة التأج�ل.  ي لف�ت ة التأج�ل وجدول زمئض اف ع� التطورات خالل ف�ت  45مؤسسة التم��ل الدول�ة و�طارا� إل�ث

ي حال قّدر أن الظروف قد   المحقق   مكتبوس�قوم  
ة التأج�ل. �ض وع خالل ف�ت اف ع� التطورات ع� مستوى الم�ث باإل�ث

ة التأج�ل "غ�ي مرجح أو غ�ي ممكن" ف�حق   ت �شكل مادي" أو أن إحراز تقدم نحو أهداف ف�ت أن المحقق    لمكتب"تغ�ي
ي تحقيق امتثال. 

ع �ض ة التأج�ل وأن ��ث ة التأج�ل  46ين�ي ف�ت :  -س�قوم المحقق عند انتهاء ف�ت  المستشار بأي مما ��ي

ي الشكوى �شكل جوهري واليرتأى وجود ق�مة معينة للمساءلة   ) أ
ت �ض ي أث�ي إغالق القض�ة إذا تمت معالجة القضا�ا الئت

ي نت�جة إجراء تحقيق؛   أو التعلم المؤس�ي أو اإلجراء العال��

ي حالة استمرار االعتبارات المذكورة أعالە   )ب
التأج�ل �ض ة  ) ووجود  المحقق  مكتبمن س�اسة    98(الفقرة  تمد�د ف�ت

ي تحل�ل المحقق 
ة  �ض ة تمد�د محددة ؛ أو –احتمال�ة كب�ي  ع� حل القضا�ا خالل ف�ت

ي حال أرتأي وجود ق�مة   )ج
ي تحقيق امتثال إذا لم تتم معالجة القضا�ا �شكل جوهري أو �ض

وع �ض ي ال�ث
ي قدما� �ض

الم�ض
 47من اإلجراءات العالج�ة.   معينة للمساءلة أو التعلم المؤس�ي أو م��د 

الحاالت؛ س�صدر   ي جميع 
إ� مجالس مؤسسة    المحقق    مكتب�ض لتقد�مها  التأج�ل  ة  ف�ت ونتائج  أ�شطة  �لخص  تق��را� 

 48التم��ل الدول�ة ورئ�س مجموعة البنك الدو�ي  و�دارة مؤسسة التم��ل الدول�ة وأصحاب الشكوى. 

 
 . 100، الفقرة مكتب المحقق سیاسة  45
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وط التأج�ل كما وافقت عليها  -9  اإلدارة �ش

ة مقدارها خمسة أشهر   ي ف�ت
امات اإلضاف�ة �ض ض حة واالل�ت وافقت مؤسسة التم��ل الدول�ة ع� إجراء خطة عملها المق�ت

خاللها   س�قوم  أشهر  ستة  مدتها  تأج�ل  ة  ف�ت المستهدفة    المحقق    مكتبخالل  المنجزات  ومراجعة  ع�  اف  باإل�ث
 طلبات إطار االستدامة ذات الصلة. لمؤسسة التم��ل الدول�ة لضمان أنها متوافقة مع مت

حة لمؤسسة التم��ل الدول�ة؛ وافقت مؤسسة   ي خطة العمل المق�ت
امات اإلضاف�ة غ�ي المدرجة أصً� �ض ض ف�ما يتعلق باالل�ت

 :  التم��ل الدول�ة ع� ما ��ي

وع من قب )1( ل خب�ي  سيتم إجراء تقي�مات الستخدام أصحاب الشكوى لألرض واآلثار المحتملة الناجمة عن الم�ث
ة مقدارها   ي واجتما�ي ع� مدار ف�ت التقي�م التشاور مع أصحاب الشكوى وسينتج    20بيئئ أسب�ع. سيتضمن 

حها ألصحاب الشكوى.   عنه تق��ر رس�ي مكتوب سيتم تبليغ محتواە و�ث

ي غضون   )2(
اك أصحاب   20�ض بتحد�ث وتعد�ل خطة إ�ث وع  الم�ث التق��ر؛ س�قوم  تار�ــــخ ��ث هذا  أسب�ع من 

ا�ات أول�ة مع مجموعة  المصلحة ب ي كمجموعة أصحاب مصلحة وس�قوم ب�جراء إ�ث
ح�ث �ضم مالك األرا�ض

معاي�ي   لمتطلبات   
�
وفقا ا�ات  واإل�ث التعد�الت  هذە  بتوثيق  وع  الم�ث وس�قوم  المذكورة.  المصلحة  أصحاب 

 . المحقق كتبماألداء. وستقوم مؤسسة التم��ل الدول�ة بمراجعة هذە التحديثات واإلشاركات ومشاركتها مع 

وع البيئ�ة واالجتماع�ة العامة ع� صفحة اإلفصاح   )3( ستقوم مؤسسة التم��ل الدول�ة بتحد�ث توث�قات الم�ث
ة مقدارها   أسب�ع من تار�ــــخ ��ث هذا التق��ر.  20الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة خالل ف�ت

ي للتأج�ل -10
اف والجدول الزميف  إطار اإل�ش

الم  المحقق    مكتب س�قوم   أنها  بمراجعة  لضمان  التأج�ل  ة  ف�ت خالل  الدول�ة  التم��ل  لمؤسسة  المستهدفة  نجزات 
) و�رشادات مجموعة  1متوافقة مع متطلبات إطار االستدامة ذات الصلة ال س�ما األحكام ذات الصلة بمع�ار األداء رقم (

 البنك الدو�ي �شأن البيئة والصحة والسالمة. 

ذ�ة الراجعة إ� مؤسسة التم��ل الدول�ة �شأن منهج�ة ونتائج وتداب�ي  بمراجعة وتقد�م التغ  المحقق    مكتبس�قوم   •
ض   بعني أخذا�  المحتملة،  وع  الم�ث وآثار  لألرض  الشكوى  أصحاب  استخدام  بتقي�م  الخاصة  حة  المق�ت التخف�ف 

 االعتبار المعط�ات من أصحاب الشكوى ومتطلبات س�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة. 

اف  بمراجعة  المحقق   مكتب س�قوم   • اك أصحاب المصلحة والخطة المعززة لإل�ث ا�ساق التحديثات ع� خطة إ�ث
العم�ل  قبل  من  اعتمادها  سيتم  ي  والئت الدول�ة  التم��ل  مؤسسة  س�اسة  متطلبات  مع  ي 

األرا�ض استخدام  ع� 
 . المحقق مكتبومراجعتها من قبل مؤسسة التم��ل الدول�ة ومشاركتها مع  

وع مؤسسة التم��ل الدول�ة تتما�ث مع متطلبات  بمراجعة أن    المحقق    مكتبس�قوم   • ي إفصاحات م�ث
التحديثات �ض

 س�اسة مؤسسة التم��ل الدول�ة. 

المخاوف مع   • إثارة  التأج�ل  ة  ي أي وقت خالل ف�ت
الشكوى �ض بتنف�ذ   المحقق    مكتب�حق ألصحاب  يتعلق  ف�ما 

ي تم الموافقة عليها من قبل مؤسسة التم��ل  امات الئت ض  الدول�ة. اإلجراءات واالل�ت

للمحقق   ي ذلك تخص�ص وقت 
بما �ض حة �ي ستة أشهر  المق�ت التأج�ل  ة  تنف�ذ   - إن ف�ت تق��ر عن  المستشار إلصدار 

ام من   ض ي الشكوى. ل�ل ال�ت
ت �ض ي أث�ي اماتها وتقي�م ف�ما إذا تمكنت من معالجة القضا�ا الئت ض مؤسسة التم��ل الدول�ة الل�ت
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الدول�ة جداول زم التم��ل  امات مؤسسة  ض إ�مالها  ال�ت أنه �جب  إال  الدول�ة  التم��ل  ن�ة محددة وافقت عليها مؤسسة 
ي غضون 

 �ض
�
 أسب�ع من قرار التأج�ل هذا.  20جم�عا

ض  المحقق    مكتب يتوقع     و�دە ب�مكان�ة الوصول إ� جميع المواد واألدلة واألشخاص المعنيني ض أن تقوم مؤسسة التم��ل الدول�ة ب�ت
ي كل من  

ض �ض امات مؤسسة  المتصلني ض اف المالئم ع� ال�ت اإلجراءات والمنجزات المستهدفة المتفق عليها من أجل اإل�ث
 التم��ل وامتثالها لمتطلبات إطار االستدامة ذات الصلة. 

 المحقق مكتبقرار  -11

ي تق��ر التقي�م هذا؛ خلص  
ي متطلبات    المحقق    مكتببناًء ع� التحل�ل الذي تم تفص�له �ض

وع  إ� أن الشكوى �ستو�ض ال�ث
وع   ي المتأثرة بالم�ث

اك أصحاب المصلحة مع مالك األرا�ض ي التشاور و��ث
ي تحقيق امتثال ف�ما يتعلق بنقص محتمل �ض

�ض
ي �مكن أن تؤثر ع� استخدام أرض أصحاب الشكوى وعدم ا�تمال   وع الئت ومستخدميها واالفتقار إ� تقي�م آلثار الم�ث

وع من قبل مؤسسة التم��ل الدول�ة. اإلفصاح عن الوثائق البيئ�ة واالجتماع�ة لل  م�ث

  مكتب ع� طلب مؤسسة التم��ل الدول�ة بتأج�ل قرار    المحقق    مكتبومع ذلك، لألسباب الموضحة أعالە، يوافق  
ي األمور المذكورة أعالە من أجل إتاحة الفرصة لمؤسسة التم��ل الدول�ة لمعالجتها بط��قة تتفق    المحقق 

بالتحقيق �ض
 ئة والصحة والسالمة الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة. مع متطلبات البي 

ا لما تتطلبه س�اسة   وط التأج�ل ع� النحو الذي وافقت عل�ه إدارة  المحقق    مكتب وفق� ؛ �عرض تق��ر التقي�م هذا �ث
ة التأج�ل (س ي لف�ت ة التأج�ل وجدول زمئض اف ع� تطورات القض�ة خالل ف�ت تة مؤسسة التم��ل الدول�ة و�طارا� لإل�ث

ة التأج�ل من أجل تقي�م  المحقق    مكتبس�قوم    49أشهر).  اف ع� إجراءات مؤسسة التم��ل الدول�ة خالل ف�ت باإل�ث
ة التأج�ل "غ�ي محتمل أو غ�ي ممكن".  " أو ف�ما إذا كان إحراز تقدم نحو أهداف ف�ت

�
ت الظروف ماد�ا   50ف�ما إذا قد "تغ�ي

ة التأج�ل ي الشكوى    المحقق    مكتب �قوم  ؛ سعند انتهاء ف�ت
ت �ض ي أث�ي إما (أ) ب�غالق القض�ة إذا تم معالجة المشكالت الئت

ي تحقيق امتثال إذا لم يتم معالجة القضا�ا  
وع �ض ي ال�ث

 �ض
�
ي قدما

ة التأج�ل؛ أو (ج) الم�ض �شكل جوهري؛ (ب) تمد�د ف�ت
 51المثارة �شكل جوهري.  
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To: CAO
Subject: RE: شكوى

From: 
Sent: Tuesday, June 16, 2020 8:36:52 AM (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik 
To: CAO Compliance 
Subject: Re:  شكوى 

[External] 

  11:44  2019أغسطس  20الثالثاء،   بواسطة عمر المرا ة ما  :<< ص تمت كتا

اح(  كة دايهان لطاقة ال ان  اح مكونة من   Daehan wind powerارجو العلم  تور 15) تنوي اقامة مزرعة ر
ئجار االرا س كة ب ة , وقامت ال ل الدول ل من مؤسسة التم  التم ث حصلت ع لة , ح االردن محافظة الطف

الرغم  وع  م انها لن يتم عليها اعمال تخص الم ح  اخرى لم يتم استإجارها  ثنت ارا  واس من قربمن المزارع
ـ:   تتمثل   وال  المزارع  ارا وع ع ة للم  االثار السلب نات غافل  للتور تلك االرا

مزارعهم . 1  اثناء عملهم  مثل مصدر ازعاج للمزارع ض الظل الذي   . وم
2 . لها المزارع ش ف   تخ نات العمالقة ال .منظر التور

ا 3 ث ان المنطقة ذات ر  االمان , ح   .عن نات وسقوطها ع  شفرات التور دة وهناك خوف من تك ح شد
 المجاورن. 

ات المجاورة. 4  حدود المل ه  ح  د معدل الضجيج المسم ث ي .الضجيج , ح

نات. 5 فعل حركة شفرات التور م   اراض   يها المزارع  ي  .قتل الطيور ال  
)  عد عن اقرب تور  ت لوا ان ار م ان تتخ كة500ول  عملتها ال انت من ضمن منطقة الدراسات ال ا و  تق ) م

ئجارها .   ولم يتم اس
ان ارتفاع  , علما   جميع المزارع ئجار ارا اس كة والزامهم  ة مع ال ال م لحل هذە االش مؤسست لنا ثقة  و

لغ ( نات المنوي تركيبها ي ا. 180التور ) م
مان حماد   : عمر سل   المشت المرا

الملحق رقم 1: الشكوى
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  الملخص التنفيذي 

) من الشكوى، شكوى (2020في شهر يونيو  المستشار للتقيد بشئون األنظمةمكتب المحقق  بتلقى   ‐1
) أسرته  أفراد  من  واثنين  نفسها  نفسه/  عن  نيابة  المجتمع  أعضاء  "أحد  بـ  إليهم  مقدمو يشار 

)، الذين يمتلكون بالتكافل قطعة أرض في مدينة الطفيلة بالقرب من موقع المشروع. " الشكوى
مؤسسة التمويل الدولية في شركة دايهان لطاقة الرياح (الشركة) في    تتعلق هذه الشكوى باستثمار 

الطفيلة، األردن. ويسري هذا المشروع على مراحل تشييد مشروع طاقة الرياح بقدرة محافظة  
اوات، باإلضافة لتطويره وتشغيله وصيانته، والذي يقع في منطقة بصيرا في محافظة جمي  51.75

مؤسسة التمويل الدولية بالمشروع في تعهدت  ر جنوب عمان. فقد  كيلومت  130الطفيلة، على بعد  
واكتملت أعمال تنفيذه في يوليو   ،2018في نوفمبر    هتشييدأعمال  ، وبدأت بالفعل  2018سبتمبر  
وتنتشر مولدات   ،كيلومتر مربع  8.7التي ُشيد عليها المشروع  األرض  . كما تبلغ مساحة  2021

المشروع.   إنشاء% من المنطقة المستخدمة في  4مساحة  توربينات الرياح الخمسة عشر على  
كم    3كم و  1.3كم و  1وتقع أقرب التجمعات السكانية (أم سراب، وغرندل، وبصيرا) على بعد  

  من المشروع، على التوالي. 

يمتلك مقدمو الشكوى قطعة أرض بالقرب من مشروع طاقة الرياح (وتفيد التقارير بإنها على  ‐2
). لذا، ال تعتبر الشركة قطعة األرض هذه  7لد توربينات الرياح رقم  متر من مو  500ارتفاع  

مستأجرة لتدخل ضمن مساحة المشروع، بل تقع ضمن منطقة تأثير المشروع. وقد أثارت الشكوى 
االعتبارات البيئية واالجتماعية اآلتية: (أ) المشاركة المبكرة ألصحاب المصلحة والوصول إلى 

واالجتماعي غير الشاملة؛ (ب) التأثيرات على صحة المجتمع وسالمته   عملية تقييم األثر البيئي
مرحل أثناء  النطاق    تيوالطيور  من  بدًال  المشروع  تأثير  منطقة  دراسة  (ج)  والتشغيل؛  التشييد 

والفوارق   (االقتصادية)  الفرص  ضياع  و(د)  األراضي،  استخدام  على  آثاره  لتحديد  الفعلي 
  حلية. االجتماعية داخل المجتمعات الم

اإلدارة)   ‐3 (رد  الوثيقة  هذه  استجابتها ,توضح  تقترح   و  كما  الشكوى،  في  أثيرت  التي  للقضايا 
مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون الخاص بتحقيق  القبل إجراء    االعتباراتإجراءات لمعالجة  

تقديًرا بالغًا في تسوية الشكاوى   المحقق . وتُقدر مؤسسة التمويل الدولية إجراءات مكتب  األنظمة
واالجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك فرصة   يداء البيئاألوتقييمها، من أجل تحسين  

وسع العامة،  بالمساءلة  الدولية  التمويل  مؤسسة  التزام  يدعم  إنه  حيث  هذا،  اإلدارة  رد  يها تقديم 
  إليجاد فرص لحل المشكالت ألقصى حد ممكن وبصورة معقولة.

المشروع، شركة استشارية أردنية مؤهلة ومعتمدة من   إنشاء   استأجرت الشركة أثناء مرحلةكما   ‐4
وزارة البيئة األردنية، والتي دخلت في شراكة مع شركة هندسية دولية إلكمال تقييم األثر البيئي 

ايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، باإلضافة لالئحة تقييم واالجتماعي المتوافق مع مع
نتائج تقييم األثر البيئي واالجتماعي وزيارات   أفادت. وقد  37/2005األثر البيئي األردني رقم  

التقييم التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية عن ملخص المراجعة البيئية واالجتماعية وخطة العمل  
تماعية، والتي تم الكشف عنها على الموقع اإللكتروني لمؤسسة التمويل الدولية في البيئية واالج

العمل 2017أغسطس   وخطة  واالجتماعية  البيئية  العمل  لخطة  الشركة  امتثال  إلى  واستناًدا   .
  معايير األداء. بما يتوافق مع  التكميلية، ترى مؤسسة التمويل الدولية أن الشركة قد نفذت المشروع  
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على ذلك، فقد أكدت مؤسسة التمويل الدولية أن المشاركة المبكرة ألصحاب المصلحة أثناء   عالوةً  ‐5
تصميم المشروع كانت شاملة وحصرية، على أساس تقييم األثر البيئي واالجتماعي. فقد بدأت 

، وتضمنت جلسة تحديد 2016المشاورات مع أصحاب المصلحة في وقت مبكر من شهر فبراير  
اجتماعات    تقدهدف كل مجموعات أصحاب المصلحة المحددة. أضف إلى ذلك، عُ النطاق التي تست

عام   الربيع  فصل  خالل  األراضي  مستخدمي  مع  الموقع  في  المشروع 2016عديدة  لعرض   ،
لضمان أن كل األطراف المتضررة كانت على دراية جيدة بنطاق المشروع وتأثيراته المحتملة. و

بال االجتماعات  هذه  مثل  ُعقدت  العربيةوقد  مقدمو    ،لغة  وكذلك  األردن  لدولة  األم  اللغة  وهي 
الشكوى. كما أفصحت مؤسسة التمويل الدولية عن المسودة النهائية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي 

شهًرا من بدء مرحلة تشييد المشروع. وقد   13، أي قبل حوالي  2017وملحقاته في أغسطس  
لبيئي واالجتماعي، وخطة إشراك أصحاب المصلحة، وخطة كشفت الشركة أيًضا عن تقييم األثر ا

العمل البيئية واالجتماعية، باإلضافة لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية على موقعها اإللكتروني 
، قبل مرحلة تشييد المشروع. عالوةً على ذلك، وبناًء على طلب مؤسسة التمويل 2018في مايو 

يم األثر البيئي واالجتماعي باللغة العربية، وهو متاح من خالل الدولية، قدمت الشركة ملخًصا لتقي
من المصادر المتاحة للجمهور في البلديات المجاورة. وقد  المجتمعي وغيره  مسؤول االتصال 
غطى تقييم األثر البيئي واالجتماعي النطاق الكامل للمخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة واآلثار 

ل مزرعة توربينات طاقة الرياح، ويتضمن أيًضا تدابير مناسبة لتخفيف المرتبطة بتشييد وتشغي
وإرشادات  الدولية  التمويل  بمؤسسة  الخاصة  األداء  معايير  مع  يتماشى  بما  وإدارتها،  المخاطر 

  البيئية والصحة والسالمة .بشأن مجموعة البنك الدولي (العامة والخاصة بطاقة الرياح) 

، المستخدمة في العديد من الدراسات البيئية واالجتماعية األساسية تتوافق منطقة تأثير المشروع ‐6
)  1استخدام األراضي، مع التعريف الوارد في معيار األداء (ب  الخاصة  مسوحاتالبما في ذلك  

الفعلي لمكونات المشروع وكذلك المنطقة   النطاق الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وتشمل كال من  
ر بكل المتغيرات البيئية واالجتماعية. وقد جرت عملية اختيار األرض التي من المحتمل أن تتأث

. وأكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها كانت  2016للتأجير خالل مرحلة تصميم المشروع في عام  
على  في ذلك  شفافة في اتفاقها، بناًء على تصميم المشروع ومعايير التحسين، كما أنها مضت  

ال منظور  من  بحت  طوعي  اتبعأساس  كما  والمشتري.  عملية بائع  التسلسل   ت  األراضي  تأجير 
  الهرمي للتخفيف المطلوب في معايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية. 

وفيما يتعلق بالتأثيرات السلبية المحتملة للمشروع على الطيور، أكدت مؤسسة التمويل الدولية أن  ‐7
يفية الصارمة، بناًء على نتائج تقرير تقييم اآلثار الشركة تنفذ إدارة مخاطر اصطدام الطيور التك

التراكمية بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية على التنوع البيولوجي لمنطقة المشروع. ولم تجد 
فيما يتعلق    مؤسسة أي دليل على أي ممارسة لتربية طيور، وذلك بناًء على التشاور مع الخبراءال

بية الطيور ذات القيمة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو . ومع ذلك، إذا تم تربهذا الموضوع
المستقبلوأيهما،   في  قانوني  بشكل  احتماليةالمثبتة  من  الرغم  على  ، التصادملخطر  تعرضها    ، 

فستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الشركة لتقييم المخاطر واآلثار من وجهة نظر الحفاظ على 
  ير التخفيف حسب الحاجة.التنوع البيولوجي وتنفيذ تداب
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تقليل التأثير البصري   أخرى من أجل  تضمن تصميم المشروع اعتباراتعالوة على كل ما سبق،   ‐8
  .1الطبيعية المحيطة  التضاريسعلى المستقبالت الحساسة القابلة للتطبيق في 

ووميض الظل احتوى تقييم األثر البيئي واالجتماعي على نماذج مناسبة من قيم الضوضاء  كما   ‐9
.  2بما في ذلك المستقبالت الحساسة القابلة للتطبيق من أجل تقييم تأثيرات الضوضاء ووميض الظل 

 ُ ت استخدام حدَ ولم  مسح  على  بناًء  حساس  كمستقبل  الشكوى  بمقدمي  الخاصة  األرض  قطعة  د 
أي هيكل ود  وجاألراضي وتقييم األثر البيئي واالجتماعي، حيث لم يالحظ خالل إجراء هذا التقييم  

أو نشاط دائم أو موسمي. كما تشمل المستقبالت الحساسة كًال من المساكن الدائمة والموسمية. 
األراضي،  لمستخدمي  دورية  مساكن  وجود  التقييم،  أثناء  الدولية  التمويل  مؤسسة  الحظت  وقد 

شروع، والتي حيث يشيدون أحيانًا خيام لالستخدام المؤقت خالل الموسم الحار في منطقة تأثير الم
كما   حساسة.  مستقبالت  التشييد   سلطتتعتبر  هذا  مثل  على  الضوء  الدولية  التمويل  مؤسسة 

مسوحات  أجروا  فقد  وعليه،  واالجتماعي.  البيئي  األثر  تقييم  لمستشاري  للخيام  العرضي 
استطالعية، وخلصوا إلى أن مواقع الخيام ليست دائمة أو شبه دائمة، بالنظر إلى أنها موسمية 

ال تستقر في نفس المنطقة بالضبط كل عام، وبالتالي ال يمكن تضمينها كخط أساس ثابت في و
 نماذج تقييم األثر البيئي واالجتماعي للضوضاء ووميض الظل. 

كنقاط   ‐10 المشروع  تأثير  منطقة  داخل  واألنشطة  الدائمة  لإلقامة  القائمة  الهياكل  تحديد  جرى  وقد 
ذلك نهج عملي، حيث ج بوصف  الضوضاء ووميض الظل في استقبال،  رى حساب مستويات 

لمولدات   3نماذج تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وأبصرت هذه النماذج عن تحديد المواقع المصغرة
توربينات الرياح. كما أكد التصميم النهائي لمشروع طاقة الرياح أن تكون مستويات ضوضاء 

مواقع المست في  الدائمة هذه ضمن الحدود التي التوربينات التشغيلية النموذجية  قبالت الحساسة 
والصحة  البيئة  بشأن  الدولي  البنك  مجموعة  وإرشادات  األردنية  الضوضاء  لوائح  تحددها 

في ثماني مولدات توربينات   4كما تضمنت أيًضا تركيب وحدات إيقاف وميض الظل   ؛والسالمة
ا  في  التأثير  هذا  حدة  تخفيف  أجل  من  عشر،  الخمسة  من  الدائمة. الرياح  الحساسة  لمستقبالت 

ومراعاةً لتواجد المساكن الموسمية، قيَّمت النماذج تأثيرات الضوضاء ووميض الظل لمنطقة تأثير 
على  التأثير  ذلك  في  بما  متبقية،  وتأثيرات  مخاطر  أي  حساب  أيًضا  وجرى  بأكملها،  المشروع 

المستمر رصد  كيفية. وهذا يشمل الالخيام، من خالل تحديد تدابير التخفيف المناسبة واإلدارة الت
شييد من الشركة ألنشطة استخدام األراضي، باإلضافة إلى تقديم التوجيه للمقيمين الموسميين لت

خيامهم مع تجنب المناطق المتضررة. أضف إلى ذلك أيًضا، حسَّنت الشركة أثناء تنفيذ المشروع، 
عملت بفعالية في عدة مناسبات لمعالجة  آلية تسوية الشكاوى المجتمعية الخاصة بالمشروع والتي  

  المخاطر واآلثار المتبقية المتعلقة باستخدام األراضي. 

 
 . المقيمين أكثر عرضة بشكل ملحوظ لآلثار السلبية للتعرض لتأثيرات معينةالمستقبالت الحساسة هي نقاط استقبال حيث يكون  1
سـيُنظر إليه على أنه  و.  عبر الشـفرات الدوارة لتوربينات الرياح، مما يلقي بظل متحرك)  منخفض في األفق(وميض الظل هو تأثير ضـوء الشـمس   2
 . بسبب دوران الشفرات التي تلقي بظاللها بشكل متكرر" وميض"
ــغيرة هو عملـية لتـحدـيد الموقع المـحدد لتوربيـنات الرـياحتـحد  3 يـجب أن يتوافق ـكل موقع مع الـعدـيد من المتطلـبات المتعلـقة بموارد  و.  ـيد المواقع الصــ

 . وما إلى ذلك، األنحاء المجاورةالرياح الحالية، والمسافات من توربينات الرياح األخرى و
إذا تجاوز وميض الظل المسجل  :  وتشتمل على مستشعرات لتسجيل وميض الظل  ،ربينات الرياحتومولدات  وحدات إيقاف وميض الظل على  تُثبت   4

 . حدًا مبرمًجا، فإنه يوقف الشفرات مؤقتًا لتجنب وميض الظل في المواقع المحددة للمستقبالت الحساسة
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وأخيًرا، فيما يتعلق بضياع الفرص االقتصادية أو التسبب في فوارق اجتماعية، قدَّر تقييم األثر  ‐11
بية بشكل عام، البيئي واالجتماعي اآلثار االجتماعية واالقتصادية المحتملة للمشروع على أنها إيجا 

مما يساهم في تحسين البيئة المعيشية في المجتمعات المجاورة. وقد جرى تحديد فرص العمل 
المحلية، وشراء الخدمات من المجتمع المحلي، وتأجير األراضي باعتبارها الفرص الرئيسية التي  

خصوص، تعطي أوجدها المشروع. كما تطبق الشركة مبدأ تقاسم المنافع المجتمعية؛ وعلى وجه ال
المسؤولية  برنامج  وتتضمن  والمشتريات،  المحلي  للتوظيف  األولوية  المجتمع  تكامل  خطة 
االجتماعية للشركات بناًء على تقييم االحتياجات، والذي أسفر عن قائمة بالمشاريع المحتملة لكل 

احتمالية قطاع ومجتمع/ قرية. وبناء على ذلك، فقد قررت مؤسسة التمويل الدولية أنه ال توجد  
نتيجة تشييد المشروع، نظًرا ألن أنشطة   ها أو نزوح  ها لفقدان المجتمعات المحيطة سبل كسب عيش

استخدام األراضي تقتصر على االكتفاء الذاتي وأن األرض تؤجر على أساس طوعي، دون وجود  
  الحتمالية نزع ملكيتها.

اف على المشروع، سياستها بشأن طبقت مؤسسة التمويل الدولية أيًضا أثناء التقييم واإلشركما   ‐12
االستدامة البيئية واالجتماعية لدعم الشركة في تنفيذ المشروع وفقًا لمعايير األداء الخاصة بمؤسسة 
التمويل الدولية، ومع كل بنود خطة العمل البيئية واالجتماعية المعمول بها، وكذلك اإلجراءات 

  التمويل الدولية الذي نفذته الشركة. اإلضافية التي جرى تحديدها من خالل إشراف مؤسسة

ومن اآلن فصاعًدا، وتحت اإلشراف المستمر من مؤسسة التمويل الدولية، ستواصل الشركة إبالغ  ‐13
أنشطة    رصدمستخدمي األراضي بالتأثيرات المحتملة المتعلقة بقرب مولدات توربينات الرياح و

مكتب المحقق ائج مشاركتها في شكوى  استخدام األراضي. باإلضافة إلى ذلك، واستناًدا إلى نت
األنظمة بشئون  للتقيد  ستر   اعتبارات ولحل  المستشار  وديًا،  الشكوى  أنشطة   صدمقدمو  الشركة 

استخدام األراضي في منطقة تأثير المشروع بالكامل، بما في ذلك قطعة أرض مقدمو الشكوى، 
وضع ا منذ  مستقبالت حساسة جديدة  تحديد أي  بغرض  لسيناريو المرجعي على أساس منهجي 

  الذي يحتاج إلى تخفيف أثره.

، عالوة على تعاونها أي اعتبارات   تسويةال تزال مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بوبعد كل ذلك،   ‐14
المحتملة.  واالجتماعية  البيئية  اآلثار  وتخفيف  مراقبة  ومواصلة  تكيفية  إدارة  لتنفيذ  الشركة  مع 
اإلجراءات  الدولية  التمويل  مؤسسة  حددت  أعاله،  موضح  هو  كما  االلتزام،  هذا  من  وكجزء 

لمواصلة   تنفيذها  على الشركة  يتعين  التي  اعتبارات اإلضافية  على   تسوية  بناًء  الشكوى  مقدمو 
 لتأجيل عملية التحقيق.  المحقق رد اإلدارة هذا للحصول على موافقة مكتب  طلب
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  المقدمة  -1

) من الشكوى، شكوى (2020في شهر يونيو  مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمة تلقى   -1
). تتعلق هذه مقدمو الشكوىأحد أعضاء المجتمع نيابة عن نفسه/ نفسها واثنين من أفراد أسرته ( 

محافظة  في  الرياح  طاقة  مشروع  شيدت  التي  (الشركة)  الرياح  لطاقة  دايهان  بشركة  الشكوى 
إطار   في  المقرضين  من  وغيرها  الدولية  التمويل  مؤسسة  تموله  والذي  األردن،  في  الطفيلة 

). وقد أثار مقدمو الشكوى، الذين يعيشون في مدينة الطفيلة  المشروع(  35349المشروع رقم  
مشترك قطعة أرض بالقرب من موقع المشروع، مخاوف بشأن تأثيرات التشييد ويمتلكون بشكل  

 باإلضافة إلى اآلثار التشغيلية المستقبلية المحتملة، نظًرا لقرب أراضيهم من مشروع طاقة الرياح. 

.  2020أن الشكوى مؤهلة للتقييم في يوليو  مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةاعتبر   -2
وبعد ذلك بدأ الطرفان في وساطة بتيسير من    5، 2020كتب تقرير تقييم في نوفمبر  وقد أصدر الم

تقرير نتيجة تسوية المنازعات، مشيًرا إلى أن   المحقق ، شارك مكتب  2022المكتب. وفي فبراير  
مقدمي الشكوى قد قرروا إنهاء الوساطة. ومن ثم تحولت القضية إلى وظيفة مراقبة االمتثال في 

  6. المستشار للتقيد بشئون األنظمة مكتب المحقق

  نظرة عامة على المشروع  -2

  استثمار مؤسسة التمويل الدولية في الشركة  )أ

بقدرة    يُنفذ -3 طاقة الرياح  تشييد مشروع  مراحل  ميجاوات، باإلضافة    51.75هذا المشروع على 
بعد   على  الطفيلة،  محافظة  في  بصيرا  منطقة  في  يقع  والذي  وصيانته،  وتشغيله    130لتطويره 

، وتنتشر 2018مؤسسة التمويل الدولية بالمشروع في سبتمبر    تعهدتكيلومتًرا جنوب عمان. وقد  
% من المنطقة المستخدمة في التطوير من  4ات الرياح الخمسة عشر على مساحة  مولدات توربين

  1.3كم و  1المشروع. وتقع أقرب التجمعات السكانية (أم سراب، وغرندل، وبصيرا) على بعد  
  كم من المشروع، على التوالي.  3كم و

لمحدودة (الجهات الشركة مملوكة لشركة كوريا الجنوبية للطاقة المحدودة وشركة دايليم للطاقة ا  -4
ويُ  هذا المشروع الكهرباء لشركة الكهرباء الوطنية األردنية بموجب اتفاقية شراء الراعية).  مد 
  عاًما. 20الطاقة لمدة 

مليون دوالر أمريكي، ممولة من خالل حزمة   102.6التعهد  بلغت تكاليف المشروع في وقت  وقد   -5
مليون دوالر أمريكي،   10.2لف من: (أ)  مليون دوالر أمريكي (قروض رئيسية) تتأ   71.4قدرها  

مليون دوالر أمريكي من برنامج    25.5تقدمها مؤسسة التمويل الدولية من حسابها الخاص، (ب)  
مليون دوالر أمريكي من بنك شينهان وبنك ستاندرد   35.7حافظة اإلقراض المشترك الُموجه، (ج)  

أمين التجاري الكورية (المقرضون  تشارترد بموجب ضمان وكالة ائتمان الصادرات لشركة الت
 

ئون األنظمةتقرير تقييم   5 ار للتقيد بـش تـش ة التمويل الدولية في  مكتب المحقق المـس ـس تثمار مؤـس أن المخاوف المتعلقة باـس ركة  بـش ـش
 . 2020في األردن، نوفمبر ) 35349رقم (الطفيلة  01‐الرياحدايهان لطاقة 

ـسة التمويل الدولية في ـشركة دايهان لطاقة الرياح  اتـسوية النز  نتيجةتقرير   6 تثمار مؤـس ـسة ا(عات بـشأن الـشكوى الواردة فيما يتعلق باـس لتمويل  مؤـس
 . 2022في األردن، فبراير ) 35349 الدولية رقم
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باسم  مجتمعين  المشمولين  والمقرضين  الدولية  التمويل  مؤسسة  إلى  ويشار  المشمولون)؛ 
  "المقرضون".

مرحلة التشييد في   شرعت في، و2018مؤسسة التمويل الدولية بالمشروع في سبتمبر    تعهدت -6
يوليو  2018نوفمبر   في  التجاري  التشغيل  تاريخ  عن  وأُعلن  يعمل 2021،  الحين،  ذلك  ومنذ   .

  للشبكة الوطنية في األردن.  الكهربائية  الطاقة مدمشروع طاقة الرياح بشكل كامل، وي

  التقييمات واألنشطة البيئية واالجتماعية )ب

وقد    7هذا المشروع منفذ وفقًا لمعايير األداء البيئية واالجتماعية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.  -7
شاركت شركة استشارية أردنية مؤهلة ومعتمدة من وزارة البيئة، شركة هندسية دولية متخصصة 
البيئي  األثر  تقييم  الستكمال  واالجتماعي")،  البيئي  األثر  تقييم  "مستشارو  بـ  معًا  إليهم  (يشار 

مارس   في  للشركة  البيئي 2018واالجتماعي  األثر  تقييم  مستشارو  أجرى  ذلك،  على  وبناء   . 
يتوافق  واالجتماعي   األثر بما  تقييم  والئحة  الدولية  التمويل  بمؤسسة  الخاصة  األداء  معايير  مع 

  8. 2005/ 37البيئي األردنية رقم 

و -8 ميدانية  زيارات  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  مستشارو  تشاور  أجرى  أصحاب جلسات  مع 
وأبريل   2016بين يوليو  فترة  الو  ،2016المصلحة في منطقة المشروع خالل شهري مارس ومايو  

  ، كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع.2017

زيارة شخصية   أجرت ، أجرت مؤسسة التمويل الدولية تقييمها، بما في ذلك  2016وفي ديسمبر   -9
. وقد أبصرت 2017اجتماعات متابعة مع الجهات الراعية في دبي في يونيو    ةللموقع، وعقدت عد

لزيارات واالجتماعات، بما في ذلك مراجعة عملية تأجير األراضي للتحقق من أنها نتائج هذه ا
طوعية،  صفقة  ملخص   9كانت  إعداد  عن  واالجتماعي،  البيئي  األثر  تقييم  لمراجعة  باإلضافة 

مراجعة البيئة والمجتمع، وخطة العمل البيئية واالجتماعية، وكالهما كشفت عنهم مؤسسة التمويل 
أغ في  الخاصة   10. 2017سطس  الدولية  واالجتماعية  البيئية  العمل  خطة  استكمال  جرى  كما 

بمؤسسة التمويل الدولية في وقت الحق بخطة عمل بيئية واجتماعية مشتركة بين المقرضين، بما 
في ذلك إشراك استشاري جهات خارجية يعمل كمستشار بيئي للمقرضين. وتتضمن خطة العمل 

المشتركة واالجتماعية  بمؤسسة   البيئية  الخاصة  واالجتماعية  البيئية  العمل  خطة  إجراءات  كل 
التمويل الدولية جنبًا إلى جنب مع اإلجراءات التفصيلية التي تحدد كل متطلبات معايير األداء؛ 

  لذا، فإن هذه الخطة تعمل على تقييم أداء المشروع.

مويل الدولية لمشروع تقييم أسفرت المراجعة األولية التي أجرتها مؤسسة التوبناء على ذلك، فقد   - 10
المتعلقة بمشاركة أصحاب   االعتباراتاألثر البيئي واالجتماعي عن دمج أقسام إضافية لمعالجة  

 
7-at-/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabilityhttps://www.ifc.org/wps/wcm

ifc/policies- Standards/ ifcsustainabilityframework_2012  
  profile-https://www.eia.nl/en/countries/jordan/ESIA راجع 8
الخاصــة بتأجير    المناقشــةوراجعت عملية تأجير األراضــي، بما في ذلك مجموعات    ،مؤســســة التمويل الدولية مع بعض مالكي األراضــي  ماعاجت 9

 . من مشاركة أصحاب المصلحة في المشروعاألراضي، كجزء 
10 company-power-wind-detail/ESRS/35349/daehan-https://disclosures.ifc.org/project  
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جنبًا إلى جنب مع تدابير   11وميض الظل، والمصلحة، والتنوع البيولوجي، وتأثيرات الضوضاء،  
البيئي واالجتماعي النهائي قد   التخفيف المقابلة. ووجدت مؤسسة التمويل الدولية أن تقييم األثر

د بما يتماشى مع معايير األداء، ومعالجة القضايا التي أثيرت أثناء عملية التقييم بشكل مرٍض.   أُّعِ

جرى تقييم المشروع على أنه من الفئة البيئية واالجتماعية (أ)، بناًء على المخاطر الهامة المتعلقة   - 11
جزء من مجموعة مولدات توربينات الرياح الواقعة   بالتنوع البيولوجي. فكان هذا المشروع هو

محمية ضانا للمحيط  وضعتشرق محمية ضانا للمحيط الحيوي، وهي منطقة محمية قانونًا. وقد 
التنوع  منطقة  داخل  وتقع  لليونسكو،  التابع  الحيوي  والمحيط  اإلنسان  برنامج  إطار  في  الحيوي 

ال والتنوع  الطيور  ومنطقة  الرئيسية  للطيور البيولوجي  المتنوع  التجمع  بسبب  المهمة  بيولوجي 
  المتكاثرة والمزيج غير المعتاد من الظروف البيولوجية الجغرافية الموجودة في المنطقة. 

بين يناير في الفترة  كما أجرت الشركة مسوحات مراقبة الطيور والخفافيش قبل مرحلة التشييد   - 12
ثيرات مولدات توربينات الرياح على ، نظًرا للمخاوف المعروفة بشأن تأ 2016ومارس    2015

تقرير تقييم عمل  هذه األنواع. كما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية قبل تعهدها بالمشروع، تكليفًا ب 
والذي تضمن نتائج بعض هذه المسوحات. كما حدد    12اآلثار التراكمية حول التنوع البيولوجي، 

التراكمية اآلثار  تقييم  عدة التراالتأثيرات    تلك  تقرير  من  البيولوجي  التنوع  على  المحتملة  كمية 
مؤسسة  من  مولدات توربينات الرياح القائمة والمخطط لها (الممولة وغير الممولة  مشروعات 
التمويل الدولية) حول محمية ضانا للمحيط الحيوي، بما في ذلك اآلثار الناتجة عن المشروع، 

التخفيف، والرصد، وتدابير اإلدارة األخرى   ونتج عنها خطة إدارة البيئة والمجتمع، بما في ذلك
التي اتُفق عليها بشكل مشترك بين مطوري مولدات توربينات الرياح لمعالجة أعلى المخاطر على 

  التنوع البيولوجي. 

جرى تقييم مخاطر وآثار صحة المجتمع وسالمته أثناء التقييم البيئي والمجتمعي، على أنها وقد   - 13
ساكن دائمة ونشاط زراعي محدود داخل موقع المشروع أو بجواره منخفضة نظًرا لعدم وجود م

مباشرة (أي على مسافة واحد كيلومتر من أي مولدات توربينات الرياح). واستناًدا إلى العناية 
منطقة   في  يقع  المشروع  أن  إلى  الدولية  التمويل  مؤسسة  أشارت  مالك   يشيدالواجبة،  فيها 

أكدت على ذلك لمستشاري كما    ،المؤقت خالل الموسم الحار ومستخدمو األراضي خيام لالستخدام  
واالجتماعي.   البيئي  األثر  فقدتقييم  ذلك،  على  األراضي   وبناًء  الستخدام  تفصيليًا  مسًحا  أجروا 

)، والذي كشف بشكل أساسي عن أراضي غير 11(راجع تقييم األثر البيئي واالجتماعي، الفصل  
 تشييد الل والرياح مع االستخدام الزراعي الموسمي ومزروعة بسبب التضاريس الصخرية والت

الخيام من حين آلخر. كما أخذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي  ،  البدو وأفراد المجتمع المحلي أو أيهم
ذلك،  على  عالوة  التخفيف.  تدابير  وفي  والنماذج  اآلثار  تقييم  في  األنشطة  هذه  االعتبار  بعين 

جتماعية المشتركة إجراءات للتخفيف من أي آثار على المجتمعات تضمنت خطة العمل البيئية واال
(االمتثال  المجتمع  تكامل  (أ)  ذلك:  في  بما  أيهما،  أو  والتشغيل  التشييد  مرحلة  أثناء  المتضررة 

 
ـسيُنظر إليه على أنه و.  عبر الـشفرات الدوارة لتوربينات الرياح، مما يلقي بظل متحرك)  األفقمنخفض في  (وميض الظل هو تأثير ـضوء الـشمس   11
ُ " وميض"  . لقي بظاللها بشكل متكرربسبب دوران الشفرات التي ت
12  ــة    ــلـ ــيـ ــفـ ــطـ الـ ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ ــي  فـ ــاح  ــريـ الـ ــة  ــاقـ طـ ــر    ‐مشـــــــروع  ــرايـ ــبـ فـ ــة،  ــيـ ــمـ ــراكـ ــتـ الـ ــار  اآلثـ ــم  ــيـ ــيـ ــقـ ،  2017تـ

(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/tafila+region+wind+power+projects+-+cumulative+effects+assessment) 



10 
 

إشراك  (د)  المرور؛  إدارة  (ج)  وسالمته؛  المجتمع  صحة  (ب)  األردنية)؛  القانونية  للمتطلبات 
آلية   (هـ)  المصلحة؛  إدارة أصحاب  (ز)  للطوارئ؛  واالستجابة  التأهب  (و)  الشكاوى؛  تسوية 

  الضوضاء والغبار ووميض الظل؛ و(ح) إدارة األمن.

، فقد شاركت بصورة نشطة في 2018في سبتمبر    بالمشروع  ومنذ تعهد مؤسسة التمويل الدولية - 14
تعلقة بمرحلة اإلشراف على المشروع؛ وراجعت مخرجات بنود خطة العمل البيئية واالجتماعية الم
، حيث 2019التشييد، كما أجرت أول زيارة لإلشراف على الموقع في هذه المرحلة في سبتمبر  

سلطت الضوء على أوجه القصور فيما يتعلق بإدارة المقاول وإشراك أصحاب المصلحة وإدارة 
ضافي،  تسوية الشكاوى. وقد عززت مؤسسة التمويل الدولية أيًضا، أثناء فترة تنفيذ المشروع اإل

إشرافها، بما في ذلك تعيين أخصائي اجتماعي لفريق المشروع ووضع خطة عمل تكميلية بمساعدة 
المستشار البيئي للمقرضين، لدعم امتثال الشركة لمعايير األداء. وشمل ذلك اإلجراءات المتعلقة 

هنية في مرحلة بتحسين خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية؛ والتعامل مع قضايا الصحة والسالمة الم 
بشكل مرض. عالوةً   نُفذتالتشييد؛ إدارة الشكاوى، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وكلها  

التي    13على ما سبق، ترصد مؤسسة التمويل الدولية بانتظام اإلجراءات التفصيلية ذات األولوية
ترتكز عليها اإلجراءات رفيعة المستوى في خطة العمل التكميلية. ومن ثم، كان التقدم في تنفيذ  

بسبب فترة اإلغالق    ،2020هذه اإلجراءات بطيئًا في البداية خالل الفترة من مارس إلى يوليو  
  ة.، والتدابير ذات الصلة التي وضعتها الحكومة األردني19- جائحة كوفيد  نتيجة انتشار

، حققت الشركة تقدًما كبيًرا في تنفيذ اإلجراءات 19-وعلى الرغم من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد - 15
. والحظت مؤسسة التمويل الدولية مزيًدا من التحسينات التي 2020ذات األولوية بحلول أغسطس  

راضية) لإلشراف تنفذها الشركة ومقاول الهندسة والمشتريات والتشييد خالل الزيارة الثانية (االفت
وفي أعقاب ذلك، خضعت خطة العمل التكميلية للتحديث لتشمل    14. 2020على الموقع في نوفمبر  

مشاركة الشركة ومقاول الهندسة والمشتريات والتشييد في ورشة تفاعلية نظمتها مؤسسة التمويل 
أصحاب المصلحة    الدولية لمواجهة التحديات المحتملة خالل مرحلة التشغيل المتعلقة بخطة إشراك

على مدار األشهر الستة األولى من عام    15وخطة التكامل المجتمعي. وقد أحرزت الشركة تقدًما
وقدمت أدلة مرضية على استكمال كل اإلجراءات المتعلقة   16، وأظهرت أيًضا التزامها، 2021

 لية. بمرحلة التشييد المطلوبة لالمتثال لمعايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدو

 
تحديد هذه اإلجراءات ذات األولوية من قبل مؤســســة التمويل الدولية جنبًا إلى جنب مع المســتشــار البيئي للمقرضــين بناًء على الفجوات   جرى 13

 ). طارئ(أنها ذات أولوية متوسطة أو عالية، اعتمادًا على الخطورة والجدول الزمني المطلوب لإلغالق  علىُصنفت الملحوظة و
واألداء )  المعززة  إدارة المقاولو،  المجتمعوالمسـؤولية عن البيئة و  ،زيادة االلتزام(للمشـروع  المجتمع  التحسـينات في مجاالت إدارة البيئة و  أُثبتت 14
ر لإلرـشادات العامة لمجموعة البنك الدولي بـشأن البيئة والـصحة والـسالمة، وال ـسيما الـصحة والـسالمة المهنيتين، وإدارة  تحـسن االمتثال بـشكل كبي(

أضـيفت اإلجراءات ذات األولوية ذات الصـلة إلى  قد  و  ،ضـعيف  شـكاوىلوحظ أن تنفيذ إشـراك أصـحاب المصـلحة وتسـوية الكما  ).  التشـييدتأثيرات  
 . خطة العمل التكميلية

، وتنفيذ آلية خطة التكامل المجتمعيو  خطة إـشراك أصحاب المصلحةالتحـسينات من خالل إغالق اإلجراءات التفـصيلية بما في ذلك تحـسين  أُثبتت   15
 . تسوية الشكاوى المعززة

التقدم   رصـدليشـمل    مرحلة التشـييد  أضـافت الشـركة أوامر التغيير إلى عقدها الحالي مع المسـتشـار البيئي للمقرضـين، لتوسـيع نطاق العمل أثناء 16
أظهرت الـشركة اـستجابتها من خالل توفير الدعم المـستمر للـسماح لمؤـسـسة التمويل الدولية والمـستـشار  وقد .  والمـساعدة في إنهاء اإلجراءات المحددة

الخاـصة بمؤـسـسة التمويل الدولية، على    واالجتماعيةخطة العمل البيئية  و  األداءالبيئي للمقرـضين بإجراء المزيد من التقييم المتثال المـشروع لمعايير  
 . األسبوعية وتقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب االتصاالتسبيل المثال، من خالل المشاركة في 
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، أجرت مؤسسة التمويل الدولية أول زيارة لإلشراف على موقع المشروع 2021في أكتوبر  و - 16
و التشغيل.  مرحلة  مثل ركزت  خالل  الشكوى،  تغطيها  التي  المجاالت  بعض  على  الزيارة  هذه 

األراضي  مستخدمي  على  التشغيلية  بالتأثيرات  يتعلق  فيما  المصلحة  أصحاب  مشاركة  استمرار 
دارة الضوضاء التي وضعتها الشركة. ومن ثم، كانت الشركة مستجيبة، حيث اتخذت وتنفيذ خطة إ

  إجراءات محددة لمعالجة هذه القضايا، والتي رصدها المقرضين ومؤسسة التمويل الدولية. 

وإيجاًزا للقول، تحققت مؤسسة التمويل الدولية من تنفيذ بنود خطة العمل البيئية واالجتماعية، من  - 17
ت الميدانية واإلشراف عن بعد، واستعراض تقارير الرصد التي أعدها المستشار خالل الزيارا 

البيئي للمقرضين (ثالثة تقارير أثناء مرحلة التشييد؛ وتقارير سنوية أثناء مرحلة التشغيل)، وتقرير 
. وقد أكدت مؤسسة التمويل 2020و  2019المراقبة البيئية واالجتماعية السنوي للمشروع لعامي  

ة أن نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية المرتبطة الدولي
حدد كل تدابير التخفيف الرئيسية المحددة في تقييم األثر البيئي واالجتماعي وتقييم كالهما ي  ،به

الدو التمويل  مؤسسة  إشراف  خالل  المحددة  اإلجراءات  إلى  باإلضافة  التراكمية  بما اآلثار  لية، 
البيئة  وإرشادات  الدولية  التمويل  بمؤسسة  الخاصة  الدعم  وخطط  األردنية،  اللوائح  مع  يتوافق 
التمويل   مؤسسة  تظل  ذلك،  إلى  باإلضافة  الدولي.  البنك  بمجموعة  الخاصة  والسالمة  والصحة 

لحاجة، ن بالتعامل مع أي اعتبارات ناشئة واتخاذ خطوات إضافية، حسب ا ا الدولية والشركة ملتزمت
  لرصد المشكالت البيئية واالجتماعية اإلضافية المحتملة وتخفيف أثرها.

  مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةشكوى  -3

، الشكوى وحدد استحقاقها في 2020في يونيو  مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةتلقى   - 18
وتقرير   17قق المستشار للتقيد بشئون األنظمة مكتب المح . واستناًدا إلى تقرير تقييم  2020يوليو  

المنازعات،  تسوية  بشكل   18نتيجة  ويمتلكون  الطفيلة  محافظة  في  الشكوى  مقدمو  يعيش  حيث 
متر من مولد   500على ارتفاع  ، فهي  حسبما وردومشترك قطعة أرض مجاورة لموقع المشروع،  

هكتار) مستأجرة لتدخل   2هذه (حوالي  . وال تعتبر الشركة قطعة األرض  7توربينات الهواء رقم  
  ضمن مساحة المشروع.

، تعاونت المؤسسة مع الشركة  2020وبمجرد إبالغ مؤسسة التمويل الدولية بالشكوى في يوليو   - 19
المحتملة،  التسوية  بشأن  اإللكتروني  البريد  عبر  ومراسالت  افتراضية  اجتماعات  خالل  من 

مؤسسة إرشادات بشأن القضايا ال، حيث قدمت  لمحققابالتوازي مع عملية حل النزاعات لدى مكتب  
مكتب المحقق  البيئية واالجتماعية التي أثيرت في الشكوى ودعم أي متابعة ناتجة عن اجتماعات  

  المشتركة والثنائية بين الشركة ومقدمي الشكوى. المستشار للتقيد بشئون األنظمة

 
ة  ـشرك بـشأن المخاوف المتعلقة باـستثمار مؤـسـسة التمويل الدولية في  مكتب المحقق المـستـشار للتقيد بـشئون األنظمةتقرير تقييم   17

لـــطـــاقـــة    01‐الـــريـــاحدايـــهـــان   35349رقـــم  (الـــطـــفـــيـــلـــة    نـــوفـــمـــبـــر  )  األردن،   2020فـــي   (https://www.cao- 
ombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAOAssessmentreport_Daehan-

01Jordan_November2020_ENG.pdf) 
مؤـسـسة التمويل  (عات بـشأن الـشكوى الواردة فيما يتعلق باـستثمار مؤـسـسة التمويل الدولية في ـشركة دايهان لطاقة الرياح  اتـسوية النز  نتيجةتقرير   18

 . 2022في األردن، فبراير ) 35349 الدولية رقم
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ال - 20 واالجتماعية  البيئية  االعتبارات  الشكوى  أثارت  المبكرة وقد  المشاركة  (أ)  باآلتي:  متعلقة 
(ب)  الشاملة؛  غير  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  عملية  إلى  والوصول  المصلحة  ألصحاب 
التأثيرات على صحة المجتمع وسالمته والطيور أثناء مرحلة التشييد والتشغيل؛ (ج) دراسة منطقة 

ى استخدام األراضي، و(د) ضياع الفرص تأثير المشروع بدًال من النطاق الفعلي لتحديد آثاره عل 
(االقتصادية) والفوارق االجتماعية داخل المجتمعات المحلية. وفيما يلي أدناه االدعاءات المحددة  

  بمزيد من التفصيل:

 .لم يكن لمقدمي الشكوى حق الوصول إلى تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

   دراسات (بيئية، واجتماعية، ومناخية،  لم تحصل الشركة على موافقة مقدمي الشكوى إلجراء
 وغيرهم) على أراضيهم؛ 

   لم تجري الشركة عملية مشاركة مناسبة وشاملة ألصحاب المصلحة مع مجتمع الطفيلة قبل
 اإلنشاء، كما لم تتشاور معهم كجزء من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بهم.

 المجتمعات على  والتشغيل  التشييد  أعمال   تأثيرات  أثناء  الغبار  من  التضرر  تشمل  المحيطة 
(الصعق  والسالمة  البصري،  واالضطراب  والضوضاء،  التشغيلي،  الظل  وميض  التشييد، 
بالكهرباء، والشفرة/ وقذف الجليد) وتأثيرات االصطدام مع الطيور التي يُزعم أنهم يقومون  

 بتربيتها؛ 

   على األراضي المجاورة لموقع المشروع يزعم مقدمو الشكاوى أن الشركة تتجاهل التأثيرات
 من خالل تأجير األراضي التي جهزت فيها الشركة البنية التحتية للمشروع؛

   كما يزعم مقدمو الشكاوى أن تأثيرات المشروع على أراضيهم تحرمهم من فرصة االستفادة
 لرياح؛ و، مثل إقامة الخيام للمساكن المؤقتة، أو عقود اإليجار لمشروع آخر لطاقة ا ها من

   خلقت فوارق اجتماعية وشعوًرا بالظلم داخل المجتمعات التي يكون لألعضاء فيها  أن الشركة
عالقات قرابة ونسب قوية، وذلك من خالل تأجير قطع األراضي المختارة فقط من بعض 

  أعضاء المجتمعات المحلية.

فبراير   - 21 في  وساطة  عقد  في  ُشرع  التقييم،  مرحلة  م2021بعد  من  بتيسير  بشأن    المحقق كتب  ، 
أعمال  وانتهت  المشكالت.  حل  في  بجدية  الشركة  انخرطت  حيث  أعاله،  المذكورة  االعتبارات 

، حيث طالب مقدمو الشكوى بنقل القضية إلى وظيفة مراقبة 2021تسوية المنازعات في ديسمبر  
 19. لمكتب المحقق االمتثال 

 
مؤـسـسة التمويل  (ن لطاقة الرياح  عات بـشأن الـشكوى الواردة فيما يتعلق باـستثمار مؤـسـسة التمويل الدولية في ـشركة دايهااتـسوية النز  نتيجةتقرير   19

 . 2022في األردن، فبراير ) 35349 الدولية رقم
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  رد اإلدارة  -4

: (أ) إشراك أصحاب المصلحة فيما يتعلق بـ  للشكوى، وتحديًدايقدم رد اإلدارة هذا استجابة مفصلة   - 22
في وقت مبكر والوصول إلى عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي غير الشاملة؛ (ب) التأثيرات 
على صحة المجتمع وسالمته والطيور أثناء مرحلة التشييد والتشغيل؛ (ج) دراسة منطقة تأثير 

الفعل النطاق  من  بدًال  الفرص المشروع  ضياع  و(د)  األراضي،  استخدام  على  آثاره  لتحديد  ي 
  (االقتصادية) والفوارق االجتماعية داخل المجتمعات المحلية. 

  المشاركة المبكرة ألصحاب المصلحة والوصول إلى عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي )أ

للمشروع - 23 واالجتماعي  البيئي  األثر  الدولتقييم  التمويل  مؤسسة  راجعت  البيئي .  األثر  تقييم  ية 
واالجتماعي، الذي أُعد بشكل احترافي من خالل شراكة بين شركات استشارية أردنية ودولية، 
البيئي  األثر  تقييم  على  البيئة  وزارة  موافقة  صدرت  كما  األداء.  لمعايير  االمتثال  من  للتحقق 

التمويل الدولية أن تقييم  واالجتماعي. وبعد إجراء المراجعات أثناء عملية التقييم، وجدت مؤسسة
، والتي تشمل مشاركة ومشاورات معايير األداءاألثر البيئي واالجتماعي قد أُعد بما يتماشى مع  

  أصحاب المصلحة. 

واالجتماعي - 24 البيئي  األثر  تقييم  عن  العلني  المعلومات اإلفصاح  إلى  الوصول  لسياسة  امتثاًال   .
المؤ أفصحت  الدولية،  التمويل  بمؤسسة  البيئي الخاصة  األثر  لتقييم  النهائية  المسودة  عن  سسة 

واالجتماعي وملحقاته، باإلضافة إلى خطة إشراك أصحاب المصلحة، وتقييم اآلثار التراكمية في 
وبناًء على طلب مؤسسة   20شهًرا.   14، أي قبل بدء مرحلة تشييد المشروع بحوالي  2017أغسطس  

األثر تقييم  عن  الشركة  كشفت  الدولية،  أصحاب   التمويل  إشراك  وخطة  واالجتماعي  البيئي 
على  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  وخطط  واالجتماعية  البيئية  العمل  لخطة  باإلضافة  المصلحة 

مايو   في  اإللكتروني  البيئي   2018،21موقعها  األثر  لتقييم  ملخًصا  الشركة  قدمت  وكذلك، 
صال المجتمعي وغيره من المصادر من خالل مسؤول االت  وفرواالجتماعي باللغة العربية، وهو مت

بما في ذلك مدينة الطفيلة. كما كان ممكنًا الوصول إلى    22المتاحة للجمهور في البلديات المجاورة، 
في   المتواجدة  الشكاوى  صناديق  باستخدام  طلب  تقديم  خالل  من  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم 
  المجتمعات المجاورة، بما في ذلك البلدية التي تقع فيها أرض مقدمو الشكوى وفي موقع المشروع. 

ة التمويل الدولية أن تحديد أصحاب المصلحة والمشاورات  . أكدت مؤسسإشراك أصحاب المصلحة - 25
قد جرت بالفعل خالل مرحلة تصميم المشروع، وكان الهدف منها أن تكون شاملة وحصرية. فقد 

، 2016بدأت مشاورات ومشاركة أصحاب المصلحة المطلعين في وقت مبكر من شهر مارس  
ش وقد  واالجتماعي.  البيئي  األثر  تقييم  في  ساهم  المستوى مما  رفيعة  المشاورات  (أ)  ذلك:  مل 

("جلسة تحديد النطاق") التي تستهدف كل مجموعات أصحاب المصلحة المحددة، و(ب) المشاركة 
باستخدام  المحددة  المصلحة  أصحاب  مجموعات  على  تركز  التي  التفصيلية  والمشاورات 

 
20 company-power-wind-detail/ESRS/35349/daehan-https://disclosures.ifc.org/project 

 ). 2018أغسطس  20بتاريخ (لكتروني مع دليل مرفق عبر البريد اإلذلك لمؤسسة التمويل الدولية  أكدت الشركة 21
جنة  شـاركت الشـركة نسـًخا ورقية من ملخص تقييم األثر البيئي واالجتماعي باللغة العربية مع نائب الرئيس ومحافظ محافظة الطفيلة، ومجلس الل 22

ــح ا ــيرا،  المحلية، ومديري دائرة مس ــيرا، والمديرين التنفيذيين لبلديات الطفيلة، بص الرياضــية  نوادي  الومدراء    وغرندلألراضــي في الطفيلة وبص
 . الطفيلة وبصيراب
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والمراسالت عبر البريد المشاورات في الموقع وجلسات المجتمع المحلي واالجتماعات الثنائية،  
الرسمية.   والرسائل  الهاتفية  واالتصاالت  مع كما  اإللكتروني  باالشتراك  البيئة  وزارة  نظمت 

، خالل مرحلة 2016مستشاري تقييم األثر البيئي واالجتماعي جلسة تحديد النطاق في مارس  
وائح األردنية، والتي المشروع، وكجزء من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي ووفقًا لل  إنشاء

أيًضا   فيها  غير   الهيئات شاركت  والمنظمات  المحلية،  والمجتمعات  والبلديات  والمحلية  الوطنية 
المدني. المجتمع  ومنظمات  واألكاديمية،  البحثية  والمؤسسات  جلسة   23الحكومية،  تضمنت  وقد 

اللغة األم لدولة ألردن وهي  تحديد النطاق عرًضا تقديميًا للمشروع وآثاره المحتملة باللغة العربية،  
وأيًضا لمقدمي الشكوى، وقد نوقشت أيًضا االعتبارات التي أثارها المشاركون في دراسة تقييم 

تحسين منهجية التقييم اإلضافي    األثر البيئي واالجتماعي األولية. فقد أدت هذه االعتبارات إلى
  وتعزيز استراتيجيات التخفيف في تقييم األثر البيئي واالجتماعي النهائي. 

و - 26 واالجتماعي،  البيئي  األثر  تقييم  نطاق  تحديد  جلسة  خالل  لوحظ،  ممثلي قد  كما  بأن  أُثبت 
من جلسات ُعقدت العديد    كما المجتمعات المحلية، على الرغم من دعوتهم، لم يكونوا حاضرين.  

األثر  تقييم  واالجتماعي، (راجع  البيئي  األثر  تقييم  مشاركتهم خالل  لتسهيل  الموقع  في  التشاور 
  )، بما في ذلك: 2- 5-6البيئي واالجتماعي، الفصل  

): جرى تحديد أصحاب 2016مايو    23مشاورات المجتمع المحلي في بصيرا (في تاريخ   )1( 
صادر رسمية  خطابات  خالل  من  ودعوتهم  بشكل المصلحة  وتتألف  بصيرا،  بلدية  عن  ة 

أساسي من ممثلي المجتمعات األقرب وأفراد المجتمع المحلي والمنظمات المجتمعية وكبار  
وشركات  المحلية  والشركات  البدو  ذلك  في  بما  والمستخدمون  األراضي  مالك  المجتمع، 

  األعمال والمجموعات النسائية والشباب واألفراد العاطلين عن العمل؛

مشارًكا، على    29و   78) بحضور  2016يوليو    13مايو، و  28مناقشة (في تاريخ    مجموعتا  )2( 
التوالي، والتي تستهدف مالك األراضي لمناقشة توافر األراضي، وأسعار إيجار األراضي،  

  والجدول الزمني للمشروع ومكوناته؛ و 

خالل )  2017أبريل    -  2016، يوليو  2016مايو    – إجراء عدة زيارات ميدانية (في مارس   )3( 
أعلى لألنشطة البرية من قبل البدو والمجتمعات المحلية في الموقع، والتي  مستوى  الموسم وب

  ي نشاط بري في كل أنحاء مساحة المشروع. باإلضافة أل ،تغطي كل المواقع

العربية - 27 للغة  أصليين  متحدثين  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  فريق  اشتمل  عرضوا   ، وقد  الذين 
خالل الزيارات المشار إليها أعاله، مما سمح ألصحاب المصلحة بطرح األسئلة  وقدموا المشروع  

ذات الصلة. كما استمع فريق تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلى هذه االعتبارات، عتبارات  واال
واالقتصادية.  االجتماعية  والظروف  األراضي  استخدام  أنشطة  حول  معلومات  على  وحصلوا 

) على أن فريق تقييم األثر البيئي واالجتماعي 73ئي واالجتماعي (صفحة  ينص تقييم األثر البيو
التشاور   جلسات  كل  وثق  وقوائم بقد  واالجتماعات  محاضر التسجيالت  ذلك  في  بما  السجالت، 

المشاركين والحضور والتعليقات، والتي لم تكن مشمولة في تقييم األثر البيئي واالجتماعي. عالوة 
 

شــركة كوريا الجنوبية للطاقة المحدودة في الطفيلة، مارس الخاص بميجاوات    51.75  طاقة الرياح بقدرةتقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشــروع   23
 ). تحديد النطاقالتفصيلي لجلسة االجتماع ضر ح قائمة الحضور، جدول األعمال وم(الملحق األول  ‐ 2018
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الشكوى، طلبت مؤسسة التمويل الدولية من مستشاري تقييم األثر البيئي على ذلك، عند استالم  
واالجتماعي تقديم هذه المعلومات، والذين لم يتمكنوا من استرجاعها من أرشيفهم. وينتمي مقدمو 
الشكاوى إلى مجموعات أصحاب المصلحة من مالك األراضي وأعضاء المجتمع المحلي، الذين  

جموعتي المناقشة بشأن تأجير األراضي والجلسات في الموقع، ومع تمت دعوتهم للمشاركة في م
  قد شاركوا أو تمت دعوتهم.  مقدمو الشكوىذلك، ال يمكن تأكيد ما إذا كان 

قد   - 28 الشركة  الشكاوى   وضعتكانت  تسوية  آلية  ذلك  في  بما  المصلحة،  أصحاب  إشراك  خطة 
استعرضتها مؤسسة التمويل الدولية   ، والتي2018المجتمعية مع بداية مرحلة التشييد في نوفمبر  

، كان مسؤول االتصال المجتمعي المعين 2016ووجدت أنها تتماشى مع معايير األداء. فمنذ عام  
من الشركة، وهو أحد مالك األراضي من الطفيلة، متواجد بشكل دائم في مكتب في مدينة الطفيلة. 

، بمسؤول 2019ف في الموقع في سبتمبر  كما التقت مؤسسة التمويل الدولية، خالل زيارات اإلشرا
االتصال المجتمعي وأكدت أنه يتمتع بالخبرة الالزمة للتعامل مع المجتمعات. وقد أظهرت الشركة 
موقفًا منفتًحا وبناًء فيما يتعلق باالستفسارات حول معلومات أو مخاوف المشروع، والتي يتعامل 

جنبًا إلى جنب مع مسؤول االتصال المجتمعي،  معها مهندس البيئة والصحة والسالمة في الشركة  
مكتب المحقق  لوكالهما يتحدثان باللغة العربية. وبالمثل، كما يشير تقرير نتيجة تسوية النزاعات  

األنظمة  بشئون  للتقيد  موقع المستشار  لزيارة  الشكوى  مقدمي  إلى  دعوة  الشركة  وجهت   ..."  ،
عالوة على ذلك أيًضا،    25ملتزمة باإلجراءات".و"ظلت    24المشروع إلجراء المزيد من النقاشات" 

من   كجزء  األراضي  ومستخدمي  مالك  مع  المصلحة  أصحاب  مشاركات  من  مزيد  ستُدرج 
. وفي هذا الصدد، تسعى مؤسسة التمويل الدولية 1اإلجراءات اإلضافية المقترحة في الجدول  

مكتب   موافقة  على  ا  المحقق للحصول  إلتاحة  االمتثال  تحقيق  هذه لتأجيل  مثل  لتنفيذ  لوقت 
والقسم (ه)   38اإلجراءات، مما سيساعد أيًضا في تسوية اعتبارات مقدم الشكوى (راجع الفقرة  

  الوارد أدناه).

راقبت مؤسسة التمويل الدولية طوال فترة تطوير المشروع، تنفيذ خطة إشراك أصحاب المصلحة  - 29
كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية   وتحسينها، وآلية تسوية الشكاوى، وخطة التكامل المجتمعي.

إرشادات للشركة حول كيفية االستمرار في تنفيذ هذه األنشطة، مشيرة   19-أثناء فترة جائحة كوفيد
إلى نصائحها المؤقتة لعمالء مؤسسة التمويل الدولية بشأن المشاركة اآلمنة ألصحاب المصلحة 

 19.26-في سياق جائحة كوفيد

  التأثيرات على صحة المجتمع وسالمته والطيور أثناء مرحلة التشييد والتشغيل  )ب

خالل المشاورات   ،التي أثارها المشاركون  االعتبارات. تضمنت  تقييم األثر البيئي واالجتماعي - 30
التي جرت في الموقع مع المجتمعات المحلية كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي خالل الفترة 

البصري، 2016-2017 واالضطراب  األراضي،  باستخدام  يتعلق  فيما  المشروع  تأثيرات   ،
 

مؤـسـسة التمويل  (ة الرياح  عات بـشأن الـشكوى الواردة فيما يتعلق باـستثمار مؤـسـسة التمويل الدولية في ـشركة دايهان لطاقاتـسوية النز  نتيجةتقرير   24
 . 2022فبراير  ،3صفحة  في األردن،) 35349 الدولية رقم

مؤـسـسة التمويل  (عات بـشأن الـشكوى الواردة فيما يتعلق باـستثمار مؤـسـسة التمويل الدولية في ـشركة دايهان لطاقة الرياح  اتـسوية النز  نتيجةتقرير   25
 . 2022فبراير  ،4صفحة  في األردن،) 35349 الدولية رقم

26    -at-ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabilityww.://whttps
19_stakeholderengagement-ifc/publications/publications_tipsheet_covid 
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والصحة والسالمة، وجودة الهواء، ووميض الظل، والضوضاء والطيور. كما غطى تقييم األثر 
) تقييم هذه اآلثار المحتملة وغيرها، بما في ذلك تدابير التخفيف، التي 2018البيئي واالجتماعي (
  ويل الدولية ووجدت أنها تتماشى مع معايير األداء.راجعتها مؤسسة التم

التشييد - 31 مرحلة  أثناء  الغبار  الهواء تأثيرات  جودة  على  المشروع  تأثيرات  تقييم  تضمين  تم  كما   .
الفصل   في  المشروع  مراحل  أيًضا    17خالل  أُدرجت  وقد  واالجتماعي.  البيئي  األثر  تقييم  من 

الهواء إدارة جودة  خطة  في  التخفيف  مرحلة كما  .  تدابير  أثناء  الدولية،  التمويل  مؤسسة  راقبت 
تشييد المشروع، وحددت الثغرات في تنفيذ الشركة لخطة إدارة جودة الهواء المتعلقة بالتحكم في 
والتشييد   والمشتريات  الهندسة  ومقاول  الشركة  حلت  ذلك،  على  وبناًء  ورصده.  وفحصه  الغبار 

تنفيذ أكثر اتساقًا وتحسينًا لرصد الغبار   إجراءاتالل  التابع لها في وقت الحق هذه الثغرات من خ
وإصدار تقرير تفتيش يومي، وتقارير أسبوعية بشأن البيئة والصحة والسالمة،   27كل ثالثة أشهر،

بشكل  ورش الطريق. كما تابعت الشركة  بالغبار  تغطية البضائع المليئة  التخفيف، مثل  وتدابير 
التعويض، حسب االقتضاء، في عدد قليل من الشكاوى المتعلقة  مناسب تقييم األضرار والتخفيف أو  

  بالغبار التي تم تلقيها من خالل آلية تسوية الشكاوى الخاصة بالمشروع أثناء مرحلة التشييد. 

المستقبالت الحساسة لنماذج تأثير الضوضاء ووميض والظل كًال من   تشمل.  مستقبالت حساسة - 32
 ُ حدد قطعة أرض مقدم الشكوى كمستقبل حساس بناًء على مسح المساكن الدائمة والموسمية. ولم ت

استخدام األراضي لتقييم األثر البيئي واالجتماعي، والذي لم يالحظ أي هيكل أو نشاط دائم أو 
موسمي. واستناًدا إلى العناية الواجبة، أشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المشروع يقع في 

األراضي خيام لالستخدام المؤقت خالل الموسم الحار في منطقة    فيها مالك ومستخدمو  يشيدمنطقة  
تأثير المشروع والتي تعتبر مستقبِالت حساسة. وقد أكدت المؤسسة على ذلك لمستشاري تقييم 
األثر البيئي واالجتماعي، الذين أجروا مسوحات إرشادية (راجع تقييم األثر البيئي واالجتماعي،  

اقع الخيام هذه ليست دائمة (فهي موسمية) وليست شبه دائمة )، وخلصت إلى أن مو11الفصل  
(ليست مستقرة في نفس المنطقة بالضبط كل عام)، وبالتالي ال يمكن إدراج مواقعها كخط أساس 

جرى تحديد الهياكل   كما ثابت في نماذج تقييم التأثير البيئي واالجتماعي للضوضاء ووميض الظل.  
شطة داخل منطقة تأثير المشروع كنقاط استقبال، بوصف ذلك نهج  القائمة لإلقامة الدائمة واألن

البيئي  األثر  تقييم  نماذج  في  الظل  ووميض  الضوضاء  مستويات  حساب  جرى  حيث  عملي، 
الضوضاء  وواالجتماعي.   تأثيرات  نماذج  خالل  من  الموسمية  المساكن  تنوع  احتساب  جرى 

تحديد تدابير التخفيف المناسبة واإلدارة   ووميض الظل لمنطقة تأثير المشروع بأكملها، ومن خالل
الداعمة   1التكيفية ألي مخاطر وتأثيرات متبقية، بما في ذلك اإلجراءات المقترحة في الجدول  

على تأجيل تحقيق االمتثال (راجع   المحقق لتماس موافقة مكتب  لطلب مؤسسة التمويل الدولية ال
  والقسم (ه) الوارد أدناه). 38الفقرة 

. وجدت مؤسسة التمويل الدولية أن نماذج الضوضاء التشغيلي تأثيرات الضوضاء أثناء التشغيل - 33
) تتماشى مع معايير األداء الخاصة بمؤسسة 10في تقييم األثر البيئي واالجتماعي (راجع الفصل  

روع شركة التمويل الدولية. وقد طبقت النماذج العوامل اآلتية: (أ) اآلثار التراكمية المحتملة من مش

 
ميكرومتر والجـسيمات األقل    10والتمييز بين الجـسيمات العالقة الكلية والجـسيمات األقل من    ،على قياس الجـسيمات العالقةعملية الرـصد  اـشتملت  �27

 . ميكرومتر 2.5من 
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المشروع، ومحجران قريبان؛ (ب) الحد تشييد  قبل  تي وضعت  طاقة الرياح األردنية بالطفيلة، وال
ووجود   28األدنى للقيم المطبقة األكثر تحفًظا والتي يحددها استخدام األرض (في المناطق الريفية)

حتملة التي جرى و(د) المستقبالت الحساسة الم   29المستقبالت؛ (ج) افتراضات "أسوأ الحاالت"؛ 
تحديدها أثناء الزيارات الميدانية وجلسات التشاور. كما أكدت أيًضا نماذج الضوضاء أن مستويات  
الضوضاء  لوائح  في  المحددة  الضوضاء  حدود  ضمن  ستكون  التشغيلية  التوربينات  ضوضاء 

في أقرب    30) وإرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة2003األردنية (
،  المصغرةوقد جاء ذلك في أعقاب عملية تحديد المواقع    31مستقبالت حساسة دائمة تم تحديدها.

تحويل  حيث   تجاوزات تم  لتجنب  الشرق  باتجاه  الرياح  توربينات  مولدات  من  العديد  موقع 
البيئي  األثر  تقييم  من  كجزء  صيغت  التي  السابقة  النماذج  على  بناًء  المحتملة،  الضوضاء 

 جتماعي. واال

الشركة خطة إدارة الضوضاء التشغيلية، والتي تضمنت قياس تأثير الضوضاء    وضعتوفقًا لذلك،   - 34
، للتحقق من نتائج نماذج الضوضاء في تقييم األثر البيئي واالجتماعي 2021الذي نُفذ في يونيو  

ويل مع مستويات الضوضاء في مشروع طاقة الرياح في وضع التشغيل. وقد أكدت مؤسسة التم
كافية   تخفيف  تدابير  تتضمن  الضوضاء  إدارة  خطة  أن  حالالدولية  مستويات    في  تجاوزت 

أوضاع  استخدام  الممكنة  التخفيف  تدابير  وتشمل  المطبقة.  األقصى  الحد  قيم  الفعلية  الضوضاء 
والتي يمكن   Vestas V136الضوضاء المنخفضة المتوفرة في نموذج مولدات توربينات الرياح  

حالة الشكاوى المتعلقة بالضوضاء وعندما يبدو أن مستويات الضوضاء الفعلية المقاسة تنفيذها في  
  تتجاوز قيم الحد األقصى المطبقة. 

التشغيل - 35 أثناء  الظل  وميض  الظل تأثيرات  وميض  نماذج  أن  الدولية  التمويل  مؤسسة  وجدت   .
معايير األداء. فقد أخذت ) تتماشى مع  9التشغيلي في تقييم األثر البيئي واالجتماعي (راجع الفصل  

الشركة العديد من الشروط في االعتبار، بما في ذلك (أ) اآلثار التراكمية المحتملة من مشروع 
وقد استُخدمت أيًضا نفس    32شركة طاقة الرياح األردنية القريبة بالطفيلة، و(ب) أسوأ الظروف. 

أن التجاوزات العديدة لقيم الحد المستقبالت الحساسة لتأثيرات الضوضاء. كما أشار النموذج إلى  

 
ت اللوائح  أكثر ـصرامة من إرـشادات مجموعة البنك الدولي بـشأن البيئة والـصحة والـسالمة، فقد كان)  2003(نظًرا ألن لوائح الـضوـضاء األردنية  ��28

نظًرا لعدم توفر معلومات مفـصلة عن تـصنيف تخطيط  و.  د المناطق الحـساـسة للـضوـضاء بناًء على تـصنيف تخطيط المناطقحدتي  تللتطبيق، والقابلة  
ــيبل مرجح    40الحد األقصــى للضــوضــاء البالغ  فقد اعتُبر  المناطق في منطقة تأثير المشــروع،   ــكنية في القرى الريفية()  أ(ديس بمثابة  )  المناطق الس

 . افتراض متحفظ
  مولدات توربينات الرياحمن  ظروف انتـشار ـضوـضاء اتجاه الريح لكل موقع  :  اآلتيـضوـضاء التـشغيل    الظروف لنماذجتـضمنت افتراـضات أـسوأ  �29

ل إليه  صالذي و)  رجحبالديسيبل الم(الحد األقصى لمستوى قدرة الصوت    ؛درجة مئوية  10٪ ودرجة حرارة الهواء  70الرطوبة  نسبة    ؛ولكل مـستقبل
 بـضوـضاء الرياح نفسها  مولدات توربينات الرياحإخفاء ـضوـضاء  يؤخذ لم  و).  المتوقع فقط في ظل ظروف الرياح الـشديدة(  وربينات الرياحولدات تمل

 . بعين االعتبار
بشأن  العامة  جموعة البنك الدولي  مإرشادات  :  اآلتي  لهذا المشروعالمطبقة  جموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة  متتضمن إرشادات  �30

وإرشـادات مجموعة    ،)2015(وإرشـادات مجموعة البنك الدولي بشـأن البيئة والصـحة والسـالمة لطاقة الرياح    ،)2007(البيئة والصـحة والسـالمة  
 ). 2007(البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 

  )أ (ديسـيبل مرجح    50:  ا لتقديرات متحفظةوفقً   ريفية سـكنية  منطقة(وفقًا للوائح األردنية  :  لضـوضـاء التالية قابلة للتطبيقل  األقصـى  الحدمسـتويات  �31
ديـسيبل مرجح    55(وإرـشادات مجموعة البنك الدولي العامة بـشأن البيئة والـصحة والـسالمة  )  الليل  فترة  أثناء  )أ(ديـسيبل مرجح    40النهار؛    فترة  أثناء

 ). الليل فترة أثناء )أ(ديسيبل مرجح  45النهار؛  فترة أثناء )أ(
س إلى  اســتمرار ســطوع الشــمس والســماء الصــافية بشــكل دائم من شــروق الشــم:  اآلتيعلى النحو    ةظروف الفلكيالتم تعريف الســيناريو أســوأ  �32

يتم تجاهل زوايا  .  غروبها؛ وجود رياح كافية السـتمرار دوران شـفرات التوربينات؛ ويكون الجزء المتحرك متعامدًا مع اتجاه ضـوء الشـمس السـاقط
نكســار  ومحور البرج ال تذكر؛ وال يؤخذ في االعتبار االعمود ناقل الحركة  درجات فوق مســتوى األفق؛ المســافات بين مســتوى    3الشــمس األقل من  

 . الضوء في الغالف الجوي
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األقصى من إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بوميض الظل 
ساعة في السنة (سيناريو أسوأ الظروف)، هي تجاوزات ممكنة في    30دقيقة يوميًا أو    30البالغة  

وع طاقة الرياح. وقد تحققت ساعات الصباح في بعض المستقبالت الحساسة الواقعة غرب مشر 
مؤسسة التمويل الدولية من تدابير التخفيف من وميض الظل وفقًا لخطة سالمة وصحة المجتمع 

الظل  وميض  إيقاف  وحدات  تثبيت  تتضمن  والتي  بالشركة،  مولدات   33الخاصة  ثماني  على 
ت الحساسة توربينات رياح محددة، والتي يمكن نشرها للتخفيف من وميض الظل عند المستقبال

، 2022الدائمة. وقد طلبت الشركة هذه الوحدات، والتي من المتوقع تثبيتها بحلول نهاية أبريل  
  وستتحقق مؤسسة التمويل الدولية من تركيبها واستخدامها بشكل مناسب.

الشكوى - 36 مقدم  أرض  على قطعة  المحتملة  الظل  ووميض  الضوضاء  موضح فك.  تأثيرات  هو  ما 
رض مقدم الشكوى كمستقبل حساس بناًء على مسح استخدام األراضي في أأعاله، لم تحدد قطعة 

تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وقد تشاورت مؤسسة التمويل الدولية مع الشركة ومستشاري تقييم 
لمدير  اليومي  التواجد  على  وبناًء  األراضي.  باستخدامات  يتعلق  فيما  واالجتماعي  البيئي  األثر 

مالحظات مسؤول االتصال المجتمعي خالل مشاوراته المتكررة ل  ، باإلضافةالمشروع في المنطقة
مع الحار  الموسم  خالل  سيما  وال  والمستخدمين،  األراضي  مالك  لألنشطة أعلى    مستوى  مع 

الخط  بالمنطقة  دراسات  إجراء  منذ  يتغير  لم  الرقعة  هذه  على  األرض  استخدام  أن  أكدوا  فقد   ،
االجتماعي. كما شهدت الشركة االستشارية األردنية التي يتبع لها األساسي لتقييم األثر البيئي و

مستشاري تقييم األثر البيئي واالجتماعي، المتعاقد معها حاليًا كمستشار بيئي واجتماعي للشركة، 
أدناه)، بأن األرض خالية. الواردة    43وحيث يتواجد يوميًا علماء الطيور في الموقع (راجع الفقرة  

طعة أرض مقدم الشكوى ال تعتبر مستقبًال حساًسا وفقًا إلرشادات مجموعة البنك ويؤكد هذا أن ق
الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة. عالوة على ذلك، فقد اتفقت مؤسسة التمويل الدولية مع 
الشركة على أن مراقبة أنشطة استخدام األراضي في منطقة تأثير المشروع، بما في ذلك قطعة 

ى، يمكن إجراؤها بطريقة منهجية وموثقة لتحديد أي مستقبالت حساسة جديدة  أرض مقدم الشكو
وديًا،   الشكوى  مقدمو  مخاوف  لحل  أيًضا  محاولة  وفي  لذلك،  ونتيجة  األثر.  تخفيف  إلى  تحتاج 
حددت مؤسسة التمويل الدولية إجراءات إضافية ستنفذها الشركة، مستفيدة من دعم مؤسسة التمويل 

واستناًدا إلى طلب رد اإلدارة هذا، حيث تسعى مؤسسة التمويل   ،هذا المجال   الدولية المستمر في
والقسم (ه) الوارد   38لتأجيل التحقيق (راجع الفقرة    المحقق الدولية للحصول على موافقة مكتب  

  أدناه).

طلبت مؤسسة التمويل الدولية من استشاريي تقييم األثر البيئي واالجتماعي تكرار نماذج تأثير  - 37
الضوضاء ووميض الظل لمعظم الجوانب الشرقية والغربية من قطعة أرض مقدم الشكوى، على 
الضوضاء  مستويات  ظهرت  وقد  أعاله.  مذكور  هو  كما  حساًسا  كونها مستقبًال  عدم  من  الرغم 

(نهاًرا/ ليًال)،   34ديسيبل مرجح (أ)   45.5و  42.9التشغيلية القصوى على قطعة األرض ما بين  
ديسيبل مرجح (أ))، ولكن ليس قيمة   40قيمة الحد األقصى األردنية في فترة الليل (  والتي تتجاوز

 
ــجيل وميض الظل  ،توربينات الرياحمولدات  وحدات إيقاف وميض الظل على  تُثبت  ��33 ــعرات لتسـ ــتشـ ــتمل على مسـ إذا تجاوز وميض الظل  :  وتشـ

 . المسجل حدًا مبرمًجا، فإنه يوقف الشفرات مؤقتًا لتجنب وميض الظل في المواقع المحددة للمستقبالت الحساسة
ــيبل  ال��34 ــبي لألصــوات في الهواء كما  وه  مرجحالديس ــرية  تتلقاهتعبير عن ارتفاع الصــوت النس ، يتم تقليل قيم  )أ(  مرجحالنظام  الفي  و.  األذن البش

يتم إجراء هذا التصــحيح ألن  و.  تردد الصــوت  يتم تصــحيحمرجح، حيث ال  الالديســيبل لألصــوات عند الترددات المنخفضــة، مقارنة بالديســيبل غير  
 . هرتز، مقارنة بترددات الصوت العالية 1000األذن البشرية تكون أقل حساسية عند الترددات الصوتية المنخفضة، خاصة أقل من 
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ديسيبل مرجح (أ)). وقد تجاوزت قيمة الحد األقصى   50الحد األقصى األردنية في فترة النهار (
دقيقة في اليوم على قطعة   30ساعة في السنة و  30لوميض الظل (سيناريو أسوأ الظروف) البالغة  

وال تحدث خالل الصيف،   35م الشكوى. وتعتبر تجاوزات وميض الظل هذه موسمية،أرض مقد
وهو الموسم الذي يكون به أعلى مستوى من األنشطة البرية في الموقع. وقد خلص الرد إلى أن 
أربع مولدات توربينات رياح يمكن أن تلقي بظاللها على قطعة أرض مقدم الشكوى. وإذا كانت 

ستقبل حساس بسبب تغيير استخدام األرض، فإن وحدات التقليص المخطط قطعة األرض مؤهلة كم
لها حاليًا التي طلبتها الشركة وستركبها على ثماني مولدات توربينات رياح (بما في ذلك مولدات 
توربينات الرياح األربعة)، والتي هي مهيأة لجعل التأثير أقل من مستوى الحد األقصى، والتي 

التخفيف من حدة هذا التأثير. كما يمكن تخفيف تأثيرات الضوضاء الليلية  يمكنها أن تعمل على  
عن طريق تبديل مولدات توربينات الرياح التي تسبب التأثير إلى أوضاع منخفضة الضوضاء 

 حتى يكون التأثير أقل من مستوى الحد األقصى. 

أو التأثير عليها بالكامل، نظًرا ألن المواقف األساسية يمكن أن تتغير وال يمكن للشركة إدارتها  و - 38
في  األراضي  استخدام  أنشطة  باستمرار  ترصد  أن  الشركة  من  الدولية  التمويل  مؤسسة  فتطلب 

بسبب قرب مولدات   ،منطقة تأثير المشروع وإبالغ مستخدمي األراضي باآلثار المترتبة على ذلك
تغيير استخدام األرض توربينات الرياح، مثلما ذُكر في خطة إشراك أصحاب المصلحة. وفي حالة  

مستقبًِال حساًسا وفقًا إلرشادات مجموعة  بحيث تصبح  تأثير المشروع  في منطقة  رقعة  في أي 
الخيام،  تشييد  طريق  عن  الدورية  اإلقامة  لتشمل  والسالمة،  والصحة  البيئة  بشأن  الدولي  البنك 

ة: (أ) يجب على مالك فستطلب مؤسسة التمويل الدولية من األطراف المعنية تنفيذ الخطوات اآلتي
األرض إثبات أن النشاط المخطط له هو استخدام ثابت لألرض، كما يمكن أن يشمل إقامة موسمية 

) تقييم 2) تأكيد المستقبالت الحساسة؛ (1بناًء على ذلك، ستعمل الشركة على ( ومنتظمة؛ (ب)  
) إضافية؛  دراسات  إجراء  خالل  من  المحتملة  التسلسلو)  3التأثيرات  للتخفيف،   تنفيذ  الهرمي 

وتحديد تدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر واآلثار وتنفيذها، لدعم االمتثال لمعايير األداء. 
وضع وقد اتفقت مؤسسة التمويل الدولية مع الشركة من أجل دعم العملية المذكورة أعاله، على  

، على النحو المحدد في القسم إجراءات إضافية تتعلق بالمراقبة المعززة ألنشطة استخدام األراضي 
  (ه) الوارد أدناه.

التشغيل - 39 مرحلة  أثناء  البصرية  األثر التأثيرات  تقييم  مشهد  أن  الدولية  التمويل  مؤسسة  وجدت   .
واالجتماعي، الفصل   تقييم األثر البيئي  وتقييم األثر البصري (راجع  واالجتماعي  ) قد 8البيئي 

لمعايير   الصارم  التطبيق  على  بناًء  البيئة جرى  بشأن  الدولي  البنك  مجموعة  وإرشادات  األداء 
حساسية  (ب)  التراكمية؛  اآلثار  (أ)  اآلتي:  االعتبار  في  التقييم  أخذ  وقد  والسالمة.  والصحة 
التضاريس الطبيعية على أساس أنماط االستيطان؛ (ج) تضاريس الموقع؛ (د) التاريخ الثقافي؛  

)؛ (و) وضوح كل 2016لزيارات الميدانية (مارس  (هـ) استخدام األراضي، مثلما لوحظ خالل ا
مكونات مشروع طاقة الرياح؛ (ز) مستقبالت مختلفة بدرجات حساسية متباينة. وبناًء على الرؤية 
المحدودة بشكل عام لمشروع طاقة الرياح في المنطقة بسبب التضاريس، فقد تم تقييم التأثير على 

 
من  في الفترة  ال يوجد تأثير محتمل على اإلطالق على الجانب الشـــرقي  :  الشـــكوى موســـمي مقدمتأثير وميض الظل المحتمل على قطعة أرض  ��35

ال يوجد تأثير محتمل  و؛  )مســاءً  7  ‐  3  الســاعة  خالل األشــهر األخرى، يكون وميض الظل متغيًرا بينو(أبريل حتى نهاية أغســطس  شــهر  منتصــف  
 ). مساءً  6 ‐ 3 الساعةخالل األشهر األخرى، يكون وميض الظل متغيًرا بين و(أبريل حتى منتصف سبتمبر شهر من في الفترة غربي على الجانب ال
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من محمية ضانا للمحيط الحيوي، وهي المنطقة األكثر ، مع عدم وجود رؤية تقريبًا  أنه متوسط 
كم من المشروع. عالوة على ذلك،    7.5حساسية فيما يتعلق بالسياحة، والتي تقع على بعد حوالي  

ُصمم تخطيط مشروع طاقة الرياح ليكون له تأثير مرئي أقل على التضاريس الطبيعية، وال يكاد 
مدينة نظًرا ألن تضاريس المكان الواقعة بها تحميه   يكون مشروع طاقة الرياح مرئيًا من أقرب

  من الرؤية.

التشغيل - 40 أثناء  (الجليد)  الشفرات  قذف  قذف مخاطر  آثار  أن  الدولية  التمويل  مؤسسة  وجدت   .
واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  في  كاٍف  بشكل  مشمولة  آثارها  من  والتخفيف  (الجليد)  الشفرات 

ؤسسة التمويل الدولية أيًضا أن الحد األدنى للمسافة بين قطعة ). وقد أكدت م5- 20(راجع الفصل  
الشكوى وأقرب مولدات توربينات الرياح ومواقع البرج يتجاوز الحد األدنى لمسافات   مقدمأرض  

االرتداد المحددة في إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة، وبالتالي فإن 
  36ًرا.ال يشكل خط المسافة قرب 

بالكهرباء - 41 الصعق  وتركيب  خطر  مقفلة،  الرياح بأبواب  توربينات  مولدات  كل  الشركة  . جهزت 
األمن  وحراس  بالفيديو،  مراقبة  أيًضا  وهناك  المكتب،  ومنطقة  الفرعية  المحطة  حول  سياج 

بغرض التخفيف من هذه المخاطر. أضف  ، وذلك موجودون هناك لمنع الدخول غير المصرح به
مثبتة على التوربينات والمحطات الفرعية. ال ا، الفتات التحذير (المكتوبة والمصورة)  إلى ذلك أيضً 

المحلية  المجتمعات  مع  المستمرة  المشاركات  أثناء  شفهيًا  الوصول  قيود  توضيح  يجري  كما 
البيئية  اإلدارة  خطط  في  التدابير  هذه  تنفيذ  إجراءات  تغطية  جرى  وقد  البدو.  ومجموعات 

التش إشراك واالجتماعية  وخطة  األمن،  إدارة  وخطة  المجتمعية،  والسالمة  الصحة  (خطة  غيلية 
  أصحاب المصلحة)، والتي تراجعها مؤسسة التمويل الدولية وتراقبها بشكل مستمر.

. وفقًا لخطة العمل البيئية واالجتماعية المشتركة، تنفذ الشركة مخاطر تصادم الطيور أثناء التشغيل - 42
إلدارة مخاطر التصادم لمواجهة المخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي خطة صارمة وقابلة للتكيف  

الواردة أعاله).    11للطيور، والتي تنعكس في الفئة البيئية واالجتماعية للمشروع (راجع الفقرة  
ونتيجة لذلك، تطبق الشركة رصد هذا النشاط أثناء رحلة الطيور، بما في ذلك إجراءات اإلغالق 

من االصطدام بعمود ناقل حركة   37المراقب لحماية أنواع الطيور ذات األولويةعند الطلب بقيادة 
الخاص بمؤسسة التمويل الدولية.   6مولدات توربينات الرياح، بما يتوافق مع معيار األداء رقم  

التخفيف المشتركة لمشروعات طاقة الرياح في  وقد اعتمدت هذه التدابير، التي تتضمن تدابير 
لتقييم اآلثار التراكمية، على مسوحات ميدانية واسعة النطاق خالل مواسم الهجرة المنطقة وفقًا  

االسكتلندي  التراث  هيئة  طورتها  التي  المنهجيات  باستخدام  التشييد،  قبل  ما  مرحلة  في  الثالثة 
طول  على  المهاجرة  الطيور  لنشاط  المناسب  بالتوصيف  للسماح  تكييفها  جرى  والتي  الطبيعي 

مسار الطيران على البحر األحمر. كما تراقب مؤسسة التمويل الدولية باستمرار   /الوادي المتصدع

 
ــالمة لطاقة الرياح  ��36 ــأن البيئة والصــحة والس ــادات مجموعة البنك الدولي بش ــافة االرتداد هو ):  2015(وفقًا إلرش ارتفاع  ×    1.5الحد األدنى لمس

ونصــف    متر  112، بارتفاع المحور  V136  في هذه الحالة بالنســبة لمولدات توربينات الرياحو،  )الحركة  ناقل عمود+  نصــف قطر البرج  (التوربين  
 . ترم 270= 1.5 ×) 68+112: (متر 68 عمود ناقل الحركةر قط
ــروعات    13اآلثار التراكمية  تقييم  حددت  ��37 ا لخطر اآلثار التراكمية من مشــ ــً نوًعا من الطيور ذات األولوية التي تكون مجموعاتها األكثر تعرضــ

الـصيفية للتكاثر، وأنواع     البيولوجي، لتـشمل الطيور الجارحة المهاجرة، والمقيمةطاقة الرياح في منطقة الدراـسة من وجهة نظر الحفاظ على التنوع  
 . ثمالجوا



21 
 

تنفيذ الشركة لهذه البروتوكوالت. ويتعين على الشركة أيًضا، وفقًا لخطة العمل البيئية واالجتماعية 
المشتركة، تقديم تقارير فورية إلى مؤسسة التمويل الدولية، والمقرضين المشمولين، والسلطات 

ردنية بشأن وفيات الطيور ذات األولوية وتقديم تقارير نصف سنوية توضح بالتفصيل نتائج األ
الطيور، رحلة  أثناء  واستطالعات   38المراقبة  الفادحة،  واألضرار  الطلب  عند  اإلغالق  حوادث 

  البحث عن الجثث، والتجارب لمعايرة هذه االستطالعات. 

، بما في ذلك تطوير 2012في األردن منذ عام    تعمل مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الرياح - 43
تقييم اآلثار التراكمية. وقد تشاورت مؤسسة التمويل الدولية بشأن ممارسة تربية الطيور أو تكاثرها 
مع شركة استشارية أردنية يتبع لها استشاريين تقييم األثر البيئي واالجتماعي، الذين شاركوا على 

الرياح طاقة  مشروعات  في  سواء  البيئة   حد  مستشارو  هم  والذين  سنوات  لعدة  المنطقة  وفي 
المشروع  منطقة  في  معروف  غير  النشاط  هذا  أن  على  المستشارون  وأكد  للشركة.  والمجتمع 
مشروعات  من  وغيرهم  المشروع  لهذا  الميدان  في  الطيور  علماء  تأكيد  على  عالوة  ومحيطها. 

من هذا القبيل. فإذا ثبت أن أي طيور تنتمي   طاقة الرياح أنهم لم يالحظوا أو يبلغوا عن أي أنشطة
إلى األنواع ذات األولوية كما هو محدد في تقييم اآلثار التراكمية وتربى بشكل قانوني، فبالتالي 
يجب على الشركة تطبيق تدابير صارمة للتخفيف من أي مخاطر تصادم (كما هو موضح في  

ُ   الواردة أعاله). وفي حال أظهرت أي طيور  42الفقرة   ربى بشكل قانوني (غير المدرجة في ت
ثقافية، وإذا كانت معرضة لخطر التصادم،   -األنواع ذات األولوية) قيمة اقتصادية أو اجتماعية  

فستطلب مؤسسة التمويل الدولية من الشركة تقييم المخاطر واآلثار من وجهة نظر الحفاظ على 
  .التنوع البيولوجي وتنفيذ تدابير التخفيف حسب الحاجة 

  النطاق الفعلي مقابل منطقة تأثير المشروع لتحديد التأثيرات على استخدام األراضي  )ج 

. يتماشى تعريف تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمنطقة  النطاق الفعلي مقابل منطقة تأثير المشروع - 44
)  1مع معيار األداء رقم (  39الدراسة لتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية كمنطقة تأثير المشروع

الفعلي  النطاق  يشمل  هذا  أن  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  حدد  وقد  الدولية.  التمويل  لمؤسسة 
لمكونات المشروع ومجال التأثير الموضوعي المتغير لكل متغيرات البيئة والمجتمع المدروسة. 

واالجتماعية األساسية، بما في ذ في كما أُجريت الدراسات البيئية  مسح استخدام األراضي،  لك 
منطقة تأثير المشروع. ولم تُدرج قطعة أرض مقدم الشكوى في تأثير المشروع بناًء على عدم 

تلك الواردة أدناه، ومع ذلك فقد أُدرجت    53استحقاقه وفقًا لمعايير االختيار الموضحة في الفقرة  
  لبيئي واالجتماعي). في منطقة تأثير المشروع (منطقة دراسة تقييم األثر ااألرض 

المؤجرة - 45 األرض  مساحة  مقابل  للمشروع  (الفعلي)  المؤجرة النطاق  األرض  مساحة  تعتبر   .
لمشروع طاقة الرياح أكبر من النطاق الفعلي للمشروع (على سبيل المثال، حيث يتم إنشاء مكونات 

 
 . 2021حتى ديسمبر  مرحلة التشغيلأحد األنواع ذات األولوية في األشهر الخمسة األولى من  تصادمحالة وفاة واحدة بسبب  ُسجلت��38
شـركة كوريا الجنوبية للطاقة المحدودة في الطفيلة، مارس  الخاص بميجاوات    51.75  طاقة الرياح بقدرةتقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشـروع  ��39

المنطقة  "هذه هي .  تمثل منطقة الدراسة الكلية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي منطقة التأثير المحتملة للمشروع):  57، الصفحة  5.4.1الفصل  (  2018
 ". الخاصة بالتطورات والمشاريع األخرى التأثيراتالتي يمكن أن تحدث فيها تأثيرات كبيرة للمشروع بشكل معقول، إما بمفردها، أو باالقتران مع 
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٪ من 1.4% من إجمالي مساحة األرض المؤجرة و4يتم حساب األخيرة بحوالي  فالمشروع):  
  ). 2-2-11منطقة تأثير المشروع (راجع تقييم األثر البيئي واالجتماعي، الفصل  

متر   500. نظًرا لدخول موقع قطعة أرض مقدمو الشكوى ضمن  التعدي على الممتلكات الخاصة - 46
من أقرب مولدات توربينات الرياح، كانت قطعة األرض جزًء من منطقة دراسة تقييم األثر البيئي 

الواردة أعاله)، وبالتالي   5، والتي تتزامن مع منطقة تأثير المشروع (راجع الفقرة  واالجتماعي
فقد أُدرجت في زيارات الموقع والمسوح الميدانية في منطقة دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. 
وقد تحققت مؤسسة التمويل الدولية مع مستشاري تقييم األثر البيئي واالجتماعي من ممارستهم 

لوصول إلى األراضي الخاصة إلجراء مسوحات استخدام األراضي. وأكد مستشارو تقييم األثر ل
قطعة  كانت  إذا  األرض  مالك  من  إذن  على  مستمرة  بصورة  حصلوا  أنهم  واالجتماعي  البيئي 

فإنهم قد األرض مسيجة وتحتوي على أي هيكل، أو أيهما. وفي حالة عدم وجود سياج أو هياكل،  
مسوحات   المسح أجروا  طرق  موضحين  باستمرار،  األراضي  لمالك  أنفسهم  وقدموا  سريعة 

  الميداني والغرض منه ألي شخص يتواجد في الموقع. 

. تم إجراء مسح إرشادي وجلسات استشارية خط األساس والتأثيرات المتعلقة باستخدام األراضي - 47
استخدام األراضي الفعلية وتقييم أي في الموقع داخل منطقة تأثير المشروع لرسم خرائط ألنماط  

آثار. وقد حدث هذا خالل الموسم ذات المستوى األعلى لألنشطة البرية في الموقع. وكانت األنماط  
بها  تقوم  التي  الزراعية  األنشطة  (أ)  هي:  تحديدها  جرى  التي  األراضي  الستخدام  الرئيسية 

االكتفاء   ألغراض  النهار  فترة  خالل  المحلية  الموسمي المجتمعات  الرعي  ذلك  في  بما  الذاتي، 
في  المزروعة  المحاصيل  وبعض  العرضي،  الرعي  وبعض  والشعير،  القمح  وحصاد  للماشية، 
(ب)  النهار؛  خالل  لالستخدام  صغيرة  هياكل  على  تحتوي  وبعضها  محدودة،  خاصة  مزارع 

ض خاصة أو مجموعات البدو الذين ينتقلون إلى المنطقة خالل الموسم الحار ويستقرون على أر
عامة، ولكن ليس في نفس الموقع كل عام (وليس دائًما في منطقة تأثير المشروع) للقيام بأنشطة 
معظم  اعتبار  مع  الذاتي،  االكتفاء  ألغراض  أساسي  بشكل  األنشطة  هذه  وتنفذ  مماثلة.  زراعية 

). 49حة  األراضي في منطقة المشروع "أرض بور" (راجع تقييم األثر البيئي واالجتماعي، الصف 
وبالنظر إلى التأثير المحدود الحالي للمشروع، فقد جرى تقييم اآلثار على أنها ذات أهمية طفيفة، 

التي اعتبرتها مؤسسة التمويل الدولية متوافقة مع خطط التنفيذ    40مع اتخاذ تدابير التخفيف المحددة
  الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.

األراضي - 48 باستخدام  المتعلقة  األراضي الشكاوى  باستخدام  المتعلقة  واآلثار  للمخاطر  بالنسبة   .
المتبقية، فإن آلية تسوية شكاوى المجتمع للمشروع موجودة وتعمل بفعالية في عدة مناسبات. ففي 
خاص  بطريق  يتعلق  أحدهما  األراضي،  باستخدام  متعلقة  شكاوى  أربعة  قُدمت  التشييد،  مرحلة 

إبرام اتفاقية إيجار، وتم تسوية هذه الشكوى بإبرام اتفاقية أُدرج في النطاق الفعلي للمشروع دون  
إيجار مع مالك األرض. أما الشكاوى الثالث األخرى فتتعلق بعدم القدرة المؤقتة على الوصول 
لحقت  التي  األضرار  أو  بالسالمة  تتعلق  ألسباب  الطريق  إغالق  بسبب  الخاصة  األراضي  إلى 

 
ــم خرائط ما قبل��40 ــمنت تدابير التخفيف رسـ ــييد  تضـ )  2019فبراير  (  المياه  جمعآبار المياه وهياكل  )  أ(داخل منطقة النطاق الفعلي في    مرحلة التشـ

 ). 2019مايو (األنشطة الزراعية ) ب(لتجنب مثل هذه المناطق للبناء، و
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تم وقد  التشييد.  أنشطة  جراء  الطرق   بالطريق  فتح  إعادة  خالل  من  أيًضا  الشكاوى  هذه  تسوية 
  وإصالحها. 

  االجتماعية داخل المجتمعات المحلية  ضياع الفرص والفوارق  )د

االجتماعية   - 49 األساسية  تقييًما االقتصادية  -الظروف  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  يتضمن   .
على   بناًء  واالقتصادية،  االجتماعية  األساسية  والدراسات للظروف  الثانوية  اإلحصائية  البيانات 

االجتماعية واالقتصادية، والتي جرى التحقق منها خالل جلسات التشاور مع المجتمعات المحلية 
). وقد أكدت المعلومات انتشار االنتماءات القبلية 21(راجع تقييم األثر البيئي واالجتماعي، الفصل  
(مجموعة فرعية) مميزة. ويشير تقييم األثر البيئي للمجتمعات، حيث تنتمي كل قرية إلى قبيلة  

واالجتماعي أيًضا إلى أن معدالت الفقر والبطالة في محافظة الطفيلة أعلى بكثير من المعدالت 
الوطنية، وهو ما جرى تأكيده مع المجتمعات المحلية خالل المشاورات. كما أكد تقييم مؤسسة 

  نت شاملة بدرجة كافية. التمويل الدولية أن الدراسة األساسية كا 

االجتماعية    - 50 المحتملة  -التأثيرات  البيئي االقتصادية  األثر  تقييم  أجرى  سبق،  ما  على  عالوة   .
واالجتماعي تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية المحتملة للمشروع على أنها إيجابية بشكل عام، 

المحيطة. المجتمعات  في  المعيشية  البيئة  تعزيز  في  يساهم  البيئي   مما  األثر  تقييم  تضمن  وقد 
مؤسسة  وتحققت  المشروع.  مراحل  كل  في  اإليجابية  اآلثار  هذه  لتعزيز  توصيات  واالجتماعي 
االجتماعية  اآلثار  تقييم  يمكن  وال  األداء.  لمعايير  وفقًا  األثر  تقييم  تنفيذ  من  الدولية  التمويل 

ذ في منطقة أوسع تمتد خارج نطاق  واالقتصادية بشكل عام على مستوى الفرد أو األسرة، أو يُنف
  تأثير المشروع (المكاني).

أنه ال توجد احتمالية لفقدان المجتمعات بمؤسسة التمويل الدولية    أقرت.  فقدان سبل كسب العيش - 51
المحيطة سبل كسب العيش نتيجة تشييد المشروع، نظًرا ألن أنشطة استخدام األراضي تقتصر  

"المشتري الراغب/   معجرة خارج النطاق الفعلي للمشروع  على االكتفاء الذاتي وأن األرض مؤ
البائع الراغب"، أي بدون إمكانية نزع الملكية. وقد تحققت مؤسسة التمويل الدولية من الممارسات 
االقتصادية المحتملة الستخدام األراضي في المنطقة مع مستشاري تقييم األثر البيئي واالجتماعي، 

رون أراضيهم أحيانًا لمجموعات بدوية أو يشيدون خياًما على ووجدت أن مالك األراضي يؤج
أراضيهم حتى لو استقروا في المجتمعات المحيطة. كما ال يمس المشروع بأي من هذه األنشطة. 
عالوة على ذلك، لم يالحظ أي من هذه الممارسات على قطعة أرض مقدمي الشكوى أثناء مسح  

أو بعد ذلك، ومثلما أكدته الشركة ومستشاري تقييم   ،2016استخدام األراضي األساسي في عام  
  األثر البيئي واالجتماعي بشكل منفصل. 

االقتصادية - 52 المشروع الفرص  لتنفيذ  األراضي  وتأجير  الخدمات  وشراء  المحلية  العمالة  تمثل   .
الفرص االقتصادية الرئيسية. وتنفذ الشركة اإلجراءات على أساس مبدأ تقاسم المنافع المجتمعية. 
الخدمات  وشراء  المحلي  التوظيف  إجراءات  المجتمع  تكامل  خطة  تصف  المثال،  سبيل  فعلى 
المحلية، بما يتوافق مع الئحة التوظيف اإللزامي للقوى العاملة األردنية من المجتمعات المحيطة  

. كما تتضمن المسؤولية االجتماعية للشركات برنامج 2016) لعام 131في مشاريع التنمية رقم (
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وينتج عنه قائمة بالمشاريع المحتملة لكل قطاع ومجتمع أو قرية.    41على تقييم االحتياجات،   قائم
، ويتضمن برنامج خطة تكامل إلنشائها وهكذا، تختار الشركة المشاريع ذات األولوية االختيارية  

اقبها المجتمع متطلبات المراقبة وإعداد التقارير مع مؤشرات األداء الرئيسية المحددة، والتي تر
 مؤسسة التمويل الدولية. 

. جرت عملية اختيار األراضي وتأجيرها منذ بداية إنشاء المشروع، وقد اختيار األرض للتأجير - 53
بدأت قبل االنتهاء من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وفي الواقع، معظم اتفاقيات إيجار 

يوليو   توقيعها بنهاية  جرى  بدء مرحلة2017األراضي  قبل  وقد نوقشت هذه العملية   ،  التشييد؛ 
خالل جلسات مشاركة أصحاب المصلحة في تقييم األثر البيئي واالجتماعي، واستهدفت كل مالك 

). ويشير تقييم 3- 1-11األراضي ومجموعات البدو (راجع تقييم األثر البيئي واالجتماعي، الفصل  
عام أظهرت دعمها للمشروع وحتى األثر البيئي واالجتماعي إلى أن المجتمعات المحلية بشكل  

 ي ض ااختيار األر  ت عمليةساعدت الشركة في تحديد األراضي في المنطقة المتاحة للتأجير. وكان
وفيما يتعلق   42شفافًا واستند إلى معايير واضحة، بما في ذلك تصميم المشروع ومعايير التحسين.

مملوكة للحكومة،   14خاصة و  52قطعة أرض (  66  تم تأجير بالتصميم النهائي للمشروع، فقد  
قد   415بإجمالي   تقييم مؤسسة التمويل الدولية أن العملية  كما أكد  طوال مدة المشروع.  مالك) 

وأن الشركة شاركت أيًضا في مشاورات مفصلة مع أعضاء المجتمع   ،جرت على أساس طوعي 
ة األرض المؤجرة المحلي. ويتبع تأجير األراضي أيًضا التسلسل الهرمي للتخفيف لتقليل مساح 

  للمشروع.

المؤجرة   يضا. لم تكن قطعة أرض مقدمي الشكوى مؤهلة للدخول في األراحتمال ضياع الفرص - 54
الخاصة بنطاق المشروع وفقًا لمعايير االختيار الموضحة أعاله. ومع ذلك، وكما هو مطلوب في 

لمؤسسة التمويل الدولية، فإن الشركة تخفف من تكاليف الفرصة البديلة على   1معيار األداء رقم  
طة خطة مستوى المجتمع من خالل أنشطتها، بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة، وتنفيذ أنش

 .52تكامل المجتمع والمسؤولية االجتماعية للشركات، كما هو موضح في الفقرة 

  طلب التأجيل  )هـ

مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة عملها مع الشركة لدعم التخفيف من المخاطر واآلثار تعهدت   - 55
ا يتعلق بتحسين  في محاولة لحل المشكالت التي أثارها مقدم الشكوى وديًا فيموالبيئية واالجتماعية.  

ل التشغيلية  اآلثار  الرياح  تقييم  طاقة  الظل) مشروع  وميض  (الضوضاء/  الرياح  طاقة  مشروع 
حالة استخدام األراضي في قطعة األرض من حيث حساسيتها كمستقبل لهذه التأثيرات، رصد  و

لجمع معلومات فثمة ضرورة  المشروع،  نطاق  وأي قطع أراضي أخرى في نفس الوضع داخل  
ومراجعأكثر   الوثائقية  األدلة  مراقبة  ذلك  وسيشمل  وتوثيقًا.  األفراد تها منهجية  مع  والتشاور   ،

الشكوى والتخفيف   والمعنيين، والتحقق في الموقع، لمزيد من تقييم اآلثار التشغيلية التي أثارها مقدم

 
باستخدام مجموعات  (المحلي للمحافظة    مجلس البلديةتقييم االحتياجات هذا بالتنسيق مع وحدة التنمية المحلية في محافظة الطفيلة وأعضاء    أُجري��41

 ). راجعته لجنة المجلس التنفيذي لمحافظة الطفيلة، وبمساعدة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وقدمع ممثلي المجتمع المحلي،  مناقشة
ســرعات الرياح المثلى وشــدة االضــطراب، والمســافات بين التوربينات، وموقع البنية التحتية  :  معايير تحدد تخطيط مشــروع طاقة الرياح تشــمل�42

من    ةعازلومنقطة  متًرا من المواقع األثرية، والـضوـضاء والظالل الخافتة على الهياكل الدائمة،    70، وعازل  )ثل الطرق وخطوط الكهرباءم(الحالية  
 . األودية شبكاتأمتار من  10كم إلى الحدود النظامية للقرى المجاورة، و 1
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نتهاء من حسب الحاجة. لذلك تود مؤسسة التمويل الدولية أن تطلب إرجاء عملية التحقيق حتى اال
  أكتوبر). -هذا العمل وتنفيذ اإلجراءات ذات الصلة بنهاية الموسم الحار (مارس 

يوافق على طلب التأجيل،   مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةبغض النظر عما إذا كان  و - 56
الج فإن اإلجراءات التي حددتها مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز عمل الشركة في المجاالت التي تع

لتغطية   2022التي ستبدأ في مارس  و  بصورة رسمية،عليها الشركة    اتفقتاآلثار التشغيلية، قد  
مكتب المحقق المستشار للتقيد تدرك مؤسسة التمويل الدولية أن    كما   . 2022الموسم الحار لعام  

ُ سيرصد هذه اإلجراءات، وفي نهاية فترة التأجيل، سبشئون األنظمة فيما   قدًما سبل المضي  قيم  ت
في غضون ذلك، تظل مؤسسة التمويل الدولية والشركة ملتزمتين بالمزيد من  ويتعلق بالقضية.  

  في هذا المشروع لتعزيز حل المشكالت المحتملة.  المحقق المشاركة مع مكتب 

على اإلجراءات  وقد   - 57 مع الشركة  مؤسسة التمويل الدولية  المعزز صد  المتعلقة بالر  اآلتيةاتفقت 
ستدعم هذه اإلجراءات العملية    كما   توثيق أنشطة استخدام األراضي.، عالوة على  منهجية  واألكثر

أعاله، إضافة إلى إطار اإلدارة التكيفية المعزز، مما يسمح بـ الواردة    38الموضحة في الفقرة  
) 2(  ) التحديد المبكر للمستقبالت الحساسة الجديدة التي يحتمل أن تتأثر بالتأثيرات التشغيلية و1(

  التخفيف المناسب في حالة تجاوز مستوى الحد األقصى.

  

  )1الجدول (

(الشركة،    اإلجراء  الموضوع  المسؤولية 
الدولية،   التمويل  مؤسسة 

  جهة خارجية) 

  اإلطار الزمني  النتائج 

تعزيز  
طريقة  
رصد  

أنشطة 
استخدام 
األراضي  

خالل 
الموسم مع  

أنشطة 
استخدام 
  األراضي 

لشركة  االختصاص    وضع مناط  -1
واجتماعية  بيئية  استشارات 

ومؤهلة الشركة ،  ستعينها  التي 
المتعلقة   المهام  لتغطية 

اإلضافية     8-2باإلجراءات 
  على النحو المحدد أدناه.

المشروع)،  ال (مدير  شركة 
مؤسسة   مشروع  فريق 
التمويل الدولية، مع مراجعة  
المستشار  المحقق  مكتب 
بشئون  للتقيد 

على    مدخالتالواألنظمة
  االختصاصمناط 

مناط  
اختصاصات 

  ستشارياال

أسابيع من تاريخ   4
  البدء 

لتحسين   تحديد منطقة الدراسة  -2
األراضي    رصد  استخدام 

منطقة   من  الجزء  ذلك  لتشمل 
يُحتمل   حيث  المشروع  تأثير 

  الحد األقصى تجاوز مستويات  
الظل ولضوضاء  ل وميض 

الضوضاء  لوائح  في  (المحددة 
) وإرشادات 2003األردنية   (

بشأن   الدولي  البنك  مجموعة 

المشروع)،  ال (مدير  شركة 
بيئية   استشارية  شركة 
واجتماعية مؤهلة؛ مشاورات  
مؤسسة   مشروع  فريق 

مع   الدولية  مكتب  التمويل 
للتقيد   المستشار  المحقق 

  حول النتائج بشئون األنظمة

تقارير  
  ستشارياال

أسابيع من تاريخ   6
  البدء 
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البيئة والصحة والسالمة) وفقًا  
البيئي   األثر  تقييم  لنماذج 

إلى ملاواالجتماعي   ستند 
شروع طاقة  مالتخطيط النهائي ل

  الرياح. 

كرار  تحديد النطاق الزمني والت  -3
استخدام   رصد لتعزيز  

التي  الفترة  لتغطية  األراضي 
مالك األراضي يستخدمها فيها  

والرسمية  الرسمية  وغير 
وموجودون    ويكونوا نشيطون 

(مارس   الدراسة  منطقة    - في 
  أكتوبر). 

أسابيع من تاريخ   6
  البدء 

تحديد "المستقبالت الحساسة"    -4
وفقًا   للمشروع  شامل  بشكل 

البنك  إل مجموعة  رشادات 
والصحة   البيئة  بشأن  الدولي 

  في منطقة الدراسة.  والسالمة

أسابيع من تاريخ   6
  البدء 

رصد   طريقة  وضع  -5 لتحسين 
استخدام األراضي، بما في ذلك 
رسم الخرائط وإعداد التقارير،  

  . 4-2على أساس اإلجراءات 

أسابيع من تاريخ   6
  البدء 

تنفيذ 
طريقة  
لرصد  
أنشطة 

استخدام 
األراضي  

خالل 
الموسم مع  

أنشطة 
استخدام 
  األراضي 

في  موظفين  الشركة  عين  ت  -6
أو و  الموقع خارجية،  جهة 
استخدام رصد  مختص ل،  أيهما

الم على  عززة  األراضي  بناًء 
منهجية وضعت في اإلجراءات  

2-5 .  

المشروع)؛  ال (مدير  شركة 
مشروع   فريق  مشاورات 
مع  الدولية  التمويل  مؤسسة 
المستشار  المحقق  مكتب 
بشئون  للتقيد 

 النتائج   حولوالشركة  األنظمة

الذاتية  السير 
والموظفين 

أو   المحددين 
أوراق  
ال جهة اعتماد 
  الخارجية

أسابيع من تاريخ   8
  البدء 

أو    -7 الخارجية الشركة    الجهة 
مال مع  األراضي  تواصل  ك 

إلبالغهم   ومستخدمي األراضي
والحصول على   الرصد بعملية  

ممتلكات   على  التعدي  تصريح 
  الغير حسب الحاجة.

المشروع)؛  ال (مدير  شركة 
مشروع   فريق  مشاورات 
مع  الدولية  التمويل  مؤسسة 
المستشار  المحقق  مكتب 
بشئون  للتقيد 

 النتائج   حولوالشركة  األنظمة

سجالت  
  االستشارة

أسابيع من تاريخ   8
  البدء 

أو    -8 الخارجيةالشركة   الجهة 
التكرار رصد  لل أساس  على 

 . 3والفترة المحددة بعد اإلجراء  

المشروع)؛  ال (مدير  شركة 
مشروع   فريق  مشاورات 
مع  الدولية  التمويل  مؤسسة 
المستشار  المحقق  مكتب 

سجالت  
  الفحص

أسابيع من تاريخ   8
معدل  البدء، 
حسب   التكرار 

  3نتيجة اإلجراء 
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بشئون  للتقيد 
 النتائج   حولوالشركة  األنظمة

تقارير    تقدم  -9   تقديم  الشركة 
عن النتائج   منتظمة للمقرضين

من    رصد والمالحظات 
  استخدام األراضي المعززة. 

المشروع)؛  ال (مدير  شركة 
مشروع   فريق  مشاورات 
مع  الدولية  التمويل  مؤسسة 
المستشار  المحقق  مكتب 
بشئون   للتقيد 

 النتائج   حولوالشركة  األنظمة

تقرير  
  الشركة 

خالل  شهرين  كل 
في   المحددة  الفترة 

خالل   -  3اإلجراء  
الثالث   السنوات 

من   مرحلة األولى 
  التشغيل 

  

  الخاتمة  -5

الدولية   - 58 التمويل  مؤسسة  وال  اعتبارات تأخذ  الجد  مجتمعالبيئة  محمل  باالستجابة   ، على  وتلتزم 
وعملية مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةلشكاوى أصحاب المصلحة والمشاركة مع  

مكتب  التقدر  كما  الشكاوى.    تسوية جهود  وحل    المحقق مؤسسة  التقييم  مراحل  خالل  وتواصله 
  مله.أثناء قيامه بع المحقق ستواصل التعاون مع فريق االمتثال في مكتب كما النزاعات، 

البيئي وقد   - 59 األثر  تقييم  دراسة  وإعداد  المبكرة  المشاركة  أن  الدولية  التمويل  مؤسسة  أكدت 
أساًسا لمعالجة القضايا البيئية واالجتماعية من مرحلة تصميم وقدمت  واالجتماعي جيدة التطور  

ذلك   في  بما  الشكوى.    االعتباراتالمشروع،  في  أثيرت  اتخذتها والتي  التي  اإلجراءات   كانت 
المستمر   اإلشراف  مثل  الدولية،  التمويل  بوضوح   علىمؤسسة  المحددة  التكميلية  العمل  خطط 

لشركة، بمثابة أدوات مهمة في معالجة قضايا البيئة والصحة والسالمة خالل مع اوالمتفق عليها  
  مراحل المشروع.  كل

لكل  كما   - 60 شامل  استعراض  على  الدولية  التمويل  مؤسسة  تقييم  الشكوى. م  اعتباراتاشتمل  قدم 
بتقديم جهة خارجية  عززت المراجعات المتعددة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي والتكليف من  و

يتماشى مع معايير لأداء المشروع  ، والتي تعزز  المشورة من خبراء الصناعة األردنيين والدوليين
جتماعية للمشروع بناًء على المخاطر المتعلقة بالتنوع االبيئية والكما ذكرنا، تم تقييم الفئة  واألداء.  

طاقة الرياح القائمة والمخطط   مشاريعالبيولوجي (بما في ذلك اآلثار التراكمية ذات الصلة من  
  لها في منطقة الطفيلة). 

أن المخاطر واآلثار االجتماعية واالقتصادية منخفضة، نظًرا على  أكد التقييم واإلشراف أيًضا  وقد   - 61
مباشرةلعد بجواره  أو  المشروع  موقع  داخل  دائمة  مساكن  وجود  علىم  عالوة  تحديد   ،  عدم 

تحديد   وقد جرى.  مولدات توربينات الرياحمستقبالت حساسة في نطاق واحد كيلومتر من مواقع  
لمواقع   المصغرة  الرياحالمواقع  توربينات  تأثير   مولدات  منطقة  داخل  التأثيرات  هذه  لتقليل 

آثار تضمنوالمشروع.   أي  من  للتخفيف  إجراءات  واالجتماعية المشتركة  البيئية  العمل  ت خطة 
، بما في ذلك: (أ) أو أيهما   والتشغيلخالل مراحل التشييد  وتعزيز الفرص للمجتمعات المتضررة  

تكامل المجتمع (االمتثال للمتطلبات القانونية األردنية)؛ (ب) صحة المجتمع وسالمته؛ (ج) إشراك 
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المصلح  (د)  أصحاب  الشكاوىة؛  إدارة  تسوية  (هـ)  السير؛  واالستجابة   حركة  التأهب  (و) 
  وميض الظل والغبار؛ و (ح) إدارة األمن.وللطوارئ؛ (ز) إدارة الضوضاء 

قييم المخاطر واآلثار ت  ، وجرىحدد تقييم األثر البيئي واالجتماعي منطقة تأثير مناسبة للمشروع - 62
كاف بشكل  ابواسطة    المحتملة  بها.  الدراسات  الخاصة  أيًضا  ألساسية  جرى  التسلسل وقد  تنفيذ 

تضمن وتالهرمي للتخفيف، وتحديد تدابير التخفيف المناسبة والكافية ألي مخاطر وآثار متبقية.  
المراقبة المستمرة من الشركة الستخدام األراضي، وإبالغ مستخدمي األراضي بأي تلك التدابير  

لحاجة، في حالة رصد أدلة على مستقبالت حساسة جديدة  مزيد من التخفيف، حسب اإجراء  آثار، و
  البيئة والصحة والسالمة.بشأن وفقًا إلرشادات مجموعة البنك الدولي 

 باإلضافة إلى ذلك، اتفقت مؤسسة التمويل الدولية مع الشركة على اإلجراءات الواردة في القسم - 63
توثيق أنشطة استخدام   عالوة على  ،المعزز واألكثر منهجيةصد  المتعلقة بالروأعاله    ه الوارد-4

اإلجراءات  و األراضي.   هذه  إلستضيف  (المزيد  يسمح  مما  المعزز،  التكيفية  اإلدارة  ) 1طار 
و(ب التشغيلية  بالتأثيرات  تتأثر  أن  يحتمل  التي  الجديدة  الحساسة  للمستقبالت  المبكر  )  2التحديد 

ُ كما س.  الحد األقصىالتخفيف المناسب في حالة تجاوز مستوى   نفذ هذه اإلجراءات بصرف النظر  ت
قراره على نفس الشيء لتأجيل بني  سيمكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةعما إذا كان  

  عملية التحقيق.

 مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةوقد أسفرت مشاركة مؤسسة التمويل الدولية مع   - 64
والشركة في هذا المشروع عن دروس مستفادة، بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة ورصد 
المستقبلية   المشاريع  في  وستنفذها  الدولية  التمويل  مؤسسة  وثقتها  والتي  األساسية،  المواقف 

  البيئية واالجتماعية.  الشؤونلمواصلة تحسين عملها في 

بدعم من المستشار البيئي للمقرضين، وقدًما،    لمضيمن أجل استواصل مؤسسة التمويل الدولية،   - 65
مراقبة األداء البيئي واالجتماعي للمشروع واإلشراف عليه ودعم الشركة في معالجة المخاطر 

أظهرت الشركة تعاونًا مفتوًحا ومستمًرا مع المقرضين وأصحاب   وقد  واآلثار البيئية واالجتماعية.
  البيئية واالجتماعية.  المصلحة المشاركين في المشروع في المسائل

  

  الذمة  إبراء

هذا    تقديم  جرى الدولية  التمويل  مؤسسة  إدارة  بشئون  لم  استجابةً رد  للتقيد  المستشار  المحقق  كتب 
شكوى بشأن مشروع مدعوم بتمويل أو استثمار من مؤسسة التمويل الدولية مؤهل لتقييم   تلقىالذي  األنظمة 

  االمتثال. 

مكتب المحقق  المنصوص عليه في سياسة    اإلجراءرد إدارة مؤسسة التمويل الدولية هذا أو في    يتضمن  ال
 موقفازل عن أي  ) يؤكد أو يتن2) ينشئ أي واجب قانوني، (1ما (   علىالمستشار للتقيد بشئون األنظمة

) يشكل إقراًرا أو قبوًال ألي ظرف واقعي 4، أو مخالفة، (التزام) يحدد أي مسؤولية قانونية، أو  3قانوني، (
) يشكل أي تنازل عن أي من حقوق مؤسسة التمويل الدولية أو 5أو دليل على أي خطأ أو مخالفة، أو (
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ي االتفاقية أو االتفاقيات الدولية أو أي قانون عليها ف  المنصوصمواد  الامتيازاتها أو حصاناتها بموجب  
بوآخر معمول به.   ال    كما الحقوق واالمتيازات والحصانات.    كلتحتفظ مؤسسة التمويل الدولية صراحةً 

تنشئ مؤسسة التمويل الدولية أو تقبل أو تتحمل أي التزام أو واجب قانوني، أو تحدد أو تقبل أي ادعاء 
  انوني بموجب رد إدارة مؤسسة التمويل الدولية هذا.بخرق أي التزام أو واجب ق

بينما بُذلت جهود معقولة لتحديد أن المعلومات الواردة في رد إدارة مؤسسة التمويل الدولية هذا دقيقة،  و
مكتب المحقق المستشار للتقيد    والأو ضمان فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.    إقرارأي    يقدملم  ف

أن  بآلية إنفاذ قضائية أو قانونية. كما ال يُقصد من تحليالته واستنتاجاته وتقاريره    ذاته   نظمةبشئون األ
في    أيًضا تُستخدم في اإلجراءات القضائية أو التنظيمية وال إلسناد خطأ أو مسؤولية قانونية، وال تشارك  

ال يجوز استخدام أو اإلشارة   كما ألي دليل أو معلومات.    ا ي ينبغي منحهتال  األهميةتقصي الحقائق وال تحدد  
مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون  ات  إلى أي جزء من رد إدارة مؤسسة التمويل الدولية هذا أو إجراء

على موافقة   الحصولأخرى دون    إجراءاتفي أي عملية قضائية أو تحكيمية أو تنظيمية أو أي   األنظمة 
  صريحة من مؤسسة التمويل الدولية. و مكتوبة

  

 



  : رد العميل3الملحق رقم  

 
 

   
   

 طاقة الرياح يهان ل امشروع د
 ميجاوات 51.75 بقدرة الرياحلطاقة مزرعة                   

 األردن  -الطفيلة   
   
   

   
   

 مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمة استجابة العميل لشكوى 
 لطاقة الرياحالخاصة بشركة دايهان   

   
   
   
   

   
   

 2022. مارس 14



مكتب  ردًا على المشكالت التي أثيرت في الشكوى المقدمة إلى  ")  DWPC("  دايهان لطاقة الرياح  إعداد الرد أدناه من قبل شركةتم  
.  األردن   -  ةالطفيلمدينة  اقة الرياح الذي تديره في  والمتعلقة بمشروع ط  2020في يونيو   المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمة

والتي تهدف إلى إثبات   حولها  DWPCثيرة للقلق التي أثارها مقدم الشكوى واستجابة  الوثيقة القضايا الرئيسية المُ تعرض هذه  تس
 . أن هذه الشكاوى ليست واقعية

   
   

 تردد الظل من الضوضاء والتأثيرات  . 1

 تردد ضوضاء وللتم إجراء نمذجة  .  الظل من التوربينات سيكون له تأثير على قطعة أرضهم  تردديدعي صاحب الشكوى أن الضوضاء و
بما في ذلك معايير األداء البيئي واالجتماعي لمؤسسة التمويل ") ( GIIP("الصناعية الدولية الجيدة    اتالظل التي اتبعت متطلبات الممارس 

  ، واالجتماعية  ").  IFC PSs"الدولية  البيئية  اآلثار  تقييم  الدولية  التمويل  مؤسسة  المستقبالت  ")  ESIA("تتطلب  على  التأثيرات  في  للنظر 
وال تزال شاغرة )  دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعيأي وقت إجراء  ( بالنظر إلى أن قطعة األرض التي قدمها المشتكي كانت  .  الحساسة

فإنها ال   ،)مثل األنشطة الزراعية( أو األنشطة االقتصادية     و  )  مثل الوحدات السكنية( تماًما حتى اآلن مع عدم وجود هياكل مادية دائمة  
 . تصنف على أنها مستقبالت حساسة يمكن أن تتأثر

   
   

 الصحة و السالمة . 2

الشكو صاحب  مخاطر  يدعي  أن  وسالمتهم  حركةى  صحتهم  على  تأثير  لها  سيكون  التوربينات  من  الممارس ومن    . الشفرات   ات متطلبات 
إرشادات مجموعة  ("والبنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة    مؤسسة التمويل الدوليةمعايير أداء  الصناعية الدولية الجيدة ، بما في ذلك  

فيما يتعلق بالمستقبالت الحساسة    بحركة الشفراتتحديد مسافات االرتداد الدنيا فيما يتعلق    1،") والصحة والسالمةالبنك الدولي بشأن البيئة  
حاجز    أيًضا، تم الحفاظ علىو.  للسكن والتي يتم تحديدها من خالل ارتفاع التوربين، والتي تم تنفيذها لجميع توربينات الرياح الخمسة عشر

 عازل مطلوب قانونيًا يبلغ كيلومتًرا واحدًا للحدود المنظمة للقرى المجاورة، مما أدى إلى عدم وجود أي مستقبالت سكنية حساسة على بعد 
 . كيلومتر واحد من كل من التوربينات

وال تزال خالية تماًما من )  واالجتماعيأي عندما أجريت دراسة تقييم األثر البيئي  ( بالنظر إلى أن قطعة األرض التي قدمها المشتكي كانت  
مستقبالت    أي  فإنها ال تصنف على أنها سكنيةولذلك    ،)مثل األنشطة الزراعية( أو األنشطة االقتصادية     و  )  مثل الوحدات السكنية( المباني  
لتوربينات لاحب الشكوى وأقرب مواقع  ومع ذلك، فإن الحد األدنى للمسافة بين قطعة أرض ص.  وبالتالي ال يلزم تنفيذ مسافات ارتداد  ،حساسة

 . تتجاوز مسافات االرتداد الدنيا الواردة في إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة
   
   

 الفرصة الضائعة للمزارعين لتربية الطيور  . 3

 . المنطقةيدعي صاحب الشكوى أن المشروع سوف ينطوي على فرصة ضائعة للمزارعين لتربية الطيور في 

أي    استنادًا إلى الدراسات االستقصائية المكثفة التي تم إجراؤها داخل موقع المشروع والمناطق المحيطة به أيًضا، لم يتم مالحظة أو تسجيل
 . أنشطة لتربية الطيور

   
   
   
   
   

وإرشادات ) 2007( اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة لمجموعة البنك الدولي : بالمشروع ما يليتتضمن إرشادات البيئة والصحة والسالمة المعمول بها لمجموعة البنك الدولي الخاصة  1

 ). 2015( مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة لطاقة الرياح   



)  مثل الجرارات ( عة األرض من خالل بيئة خاضعة للرقابة  ومن الجدير بالذكر أيًضا أنه إذا قرر المشتكي القيام بأنشطة تربية الطيور داخل قط
 . فلن يحظر المشروع ولن يكون له تأثير على مثل هذا النشاط

ضمن وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن الشركة تنفذ إدارة تكيفية صارمة لمخاطر اصطدام الطيور بما في ذلك مراقبة النشاط أثناء الطيران التي تت
 . الحفاظ على التنوع البيولوجي أجلب عند إجراءات الطلب لحماية أنواع الطيور ذات األولوية المحددة من إغالقًا بقيادة المراق

   
   

 استشارات أصحاب المصلحة . 4

ة مناسبة وشاملة ألصحاب المصلحة ولم تستشرهم أبدًا كجزء من عملية تقييم األثر البيئي  ييدعي المشتكي أن الشركة لم تجري عملية مشارك
 . واالجتماعي

تقييم األثر البيئي واالجتماعي عملية تشاور تتماشى وتتسق مع المتطلبات التنظيمية    مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمة أجرى  
د النطاق وشمل ذلك الترتيب لجلسة تحدي.  الوطنية والدولية ذات الصلة المطبقة على المشروع، بما في ذلك برامج دعم مؤسسة التمويل الدولية

باإلضافة .  ومستهدفة بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المحلية"  مفتوحة" الوطنية باإلضافة إلى زيارات ميدانية وجلسات تشاور مجتمعية محلية  
إلى ذلك تم إجراء مسوحات ومشاورات في الموقع خالل الموسم مع أعلى األنشطة البرية في الموقع بما في ذلك أي مستخدمين لألرض 

 . جودين في الموقع في ذلك الوقتمو

 ).SEP( تتولى الشركة أنشطة التشاور والمشاركة المستمرة مع المجتمعات المحلية خالل تنفيذ خطة إشراك أصحاب المصلحة 
   
   

ً فوارق خلقت عملية تأجير األراضي . 5  اجتماعية  ا

بالمشروع المحيطة  األراضي  بعض  تأجير  خالل  من  أنه  المشتكي  إ  ، ادعى  أتم  التوربينات،  ستبعاد  من  قربها  من  الرغم  على  إن وراضيه 
منع أي تالشركة تخلق بشكل تعسفي فوارق اجتماعية داخل مجتمع الطفيلة، ال سيما بالنظر إلى أن وجود التوربينات بالقرب من أراضيهم  

 . فرصة اقتصادية أخرى محتملة لهم

ا  بموقع  المحيطة  األراضي  قطع  جميع  تأجير  للشركة  العملي  ببساطة زوال  من غير  يعني  الطلب  وهذا  المشروع  تطوير  لغرض  لمشروع 
 . المشروع

والمالية )  تصميم المشروع وتحسينه( تم إجراء عملية اختيار شاملة ومفصلة وعادلة وشفافة للموقع ، مع األخذ في االعتبار الجوانب الفنية  
التعسفي لقطعة أرض المشتكي أن يخلق بيئة غير عادلة ضد أي مالك أرض آخرين  من شأن استثناء هذه المعايير المحددة والتأجير  .  والبيئية

 . في المجتمع

ممارسة أنشطة اقتصادية أخرى على    منباإلضافة إلى ذلك، من المهم أيًضا مالحظة أن الشركة ال تقيد، بأي شكل من األشكال، المدعي  
 . نقطعة األرض الخاصة به ضمن القوانين المعمول بها في األرد

تقدر الشركة عالقتها مع مجتمع الطفيلة وتكرر التزامها بدعم المجتمع المحلي من خالل خطة إشراك أصحاب المصلحة وخطة تكامل المجتمع 
 . الذي يهدف إلى خدمة جميع أفراد المجتمع بطريقة مشتركة وشفافة) CSR( وبرنامج المسؤولية االجتماعية للشركات 



لتلقي أي شكاوى من خالل آلية التظلم المجتمعية الخاصة بها ، والتي سيتم متابعتها وحلها من خالل اإلجراءات المعمول    تظل الشركة منفتحة
 . بها
   

 و  مؤسسة التمويل الدولية  سيتم تقييم أي تأثير تم إثباته وفقًا إلرشادات   بشأن البيئة والصحة والسالمة والتخفيف حسب   مجموعة البنك الدو
 . الحاجة

   
   

 مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمةمع  عملية الوساطة  

في جميع الجلسات واالجتماعات بكل جدية    تفي عملية الوساطة وشارك  مكتب المحقق المستشار للتقيد بشئون األنظمة بدعوة    شركةال  ترحب
الخالف  جادة  ورغبة إنهاء  المشروع  .  في  لزيارة  المشتكيين  الشركة  دعت  مستويات حيث  لفحص  التشغيل  قيد  أخرى  لمشاريع  ومرافقتهم 

 . الضوضاء على األرض

دايهانتظل   مخاوفهم  شركة  بشأن  المشتكيين  مع  الحوار  بمواصلة  المحلية و  ،ملتزمة  المجتمعات  مع  تعامالتها  توجه  التي  بسياساتها  تلتزم 
 . خصية والتعويضات المالية لألفرادالمحيطة والتي تقوم على تقاسم المنافع المجتمعية مع تجنب المنافع الش
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 لس�اسة 4الملحق رقم 
�
 المحقق مكتب : اعتبارات متعلقة بالتقي�م وفقا

ي الجدول   52  المحقق  مكتب تنص س�اسة  
ض �ض ض االعتبار ع� النحو المبني ع� أن �أخذ تقي�م االمتثال اعتبارات إضاف�ة بعني

 أدناە

 المحقق  مكتبس�اسة   ارشادات تحل�ل هذە القض�ة 

 غ�ي قابل للتطبيق 

وع فر�ي تم ف�ه خروج   وع أو م�ث بالنسبة ألي م�ث
مؤسسة التم��ل الدول�ة/ الوكالة الدول�ة لضمان  

ي الوقت الذي �كمل ف�ه 
المحقق   مكتباالستثمار �ض

تقي�مه لالمتثال، سواء أ�ان التحقيق سيوفر ق�مة  
ي   معينة من ح�ث المساءلة أو التعلم أو اإلجراء العال��

لتم��ل الدول�ة/ الوكالة  ع� الرغم من خروج مؤسسة ا 
 أ).  92الدول�ة لضمان االستثمار (الفقرة.  

 غ�ي قابل للتطبيق 
صلة أي إجراءات قضائ�ة أو غ�ي قضائ�ة منته�ة أو  

92معلقة أو جار�ة بخصوص موض�ع الشكوى (الفقرة 
 ب). 

ي فصل التقي�م من هذا التق��ر؛ وجد 
ض �ض   المحقق  مكتب كما هو مبني

ي هذا الس�اق؛ �خلص  
ات أول�ة ع� عدم االمتثال. و�ض   مكتب مؤ�ث

إ� أن مؤسسة التم��ل الدول�ة لم تثبت بوض�ح أنها تعاملت  المحقق 
ض أن مؤسسة   ي حني

ي أثارتها الشكوى. و�ض �شكل مالئم مع القضا�ا الئت
 بعدم االمتثال للس�اسات البيئة  

ً
التم��ل الدول�ة لم تقر �احة

الصلة؛ إال أنها قد طلبت تأج�ل التحقيق لتع��ز  واالجتماع�ة ذات 
ي وتداب�ي التخف�ف  

وع ع� االستخدام الموس�ي لألرا�ض اف الم�ث إ�ث
ي الشكوى. 

ت �ض ي أث�ي ي محاولة لمعالجة القضا�ا الئت
 المقابلة �ض

ف�ما إذا كانت اإلدارة قد أثبتت بوض�ح أنها تعاملت  
ي أثارها أصحاب الشكو  ى أو  �شكل مالئم مع القضا�ا الئت

ي الطلب الداخ�ي واتبعت الس�اسات البيئة  
�ض

واالجتماع�ة أو ف�ما إذا قد أقرت اإلدارة بأنها لم تمتثل  
92للس�اسات البيئة واالجتماع�ة ذات الصلة (الفقرة 

 ج). 

ي فصل التأج�ل من هذا التق��ر؛ فإن رد إدارة مؤسسة  
كما هو موضح �ض

  
�
امات من مؤسسة  التم��ل الدول�ة يتضمن طلبا ض بالتأج�ل مع ال�ت

ي أثارها   التم��ل الدول�ة التخاذ إجراءات محددة لمعالجة القضا�ا الئت
ي �ي جديرة بالتحقيق.   أصحاب الشكوى والئت

 ب�جراءات  
�
ف�ما إذا كانت اإلدارة قد قدمت ب�انا

تصح�ح�ة محددة، وف�ما إذا كانت هذە اإلجراءات  
حة تتناول �شكل جو  هري القضا�ا  التصح�ح�ة المق�ت

ي حكم 
ي أثارها أصحاب الشكوى �ض المحقق  مكتب الئت

ي آراء أصحاب الشكوى (الفقرة 
 د).   92بعد النظر �ض

 غ�ي قابل للتطبيق 

وع فر�ي كان بالفعل موض�ع   وع أو م�ث ف�ما يتعلق بم�ث
المستشار: (أ) إغالق   -تحقيق امتثال؛ �جوز للمحقق 

االمتثال الشكوى؛ (ب) دمج الشكوى مع عمل�ة 
السابقة إذا كانت ال تزال مفتوحة وكانت الشكوى  

مرتبطة إ� حد كب�ي بنفس القضا�ا الخاصة بعمل�ة  
ي تحقيق امتثال  

وع �ض االمتثال السابقة؛ أو (ج) ال�ث
ي  

جد�د فقط عندما تث�ي الشكوى قضا�ا جد�دة أو �ض
 ). 93حال توفر دل�ل جد�د (الفقرة  
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