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المقدمة  1.

شاركت شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة (GWRE) في تقديم إبداء االهتمام (EOI) الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية كجزء من 
"إجراءات تقديم العروض بشكل مباشر" لتطوير مشروع مزرعة الرياح في محافظة معان. وقع اختيار وزارة الطاقة والثروة المعدنية على 
شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة لتطوير مشروع مزرعة الرياح باستطاعة 82 ميجاواط، وحصلت على موافقة رئاسة الوزراء في 

20 أيلول 2015 ووقعت على اتفاقية شراء الطاقة في تشرين أول 2015.  

تخضع الموافقة البيئية لهذا المشروع لوزارة البيئة، كما هو منصوص عليه وفقًا لنظام "تقييم األثر البيئي رقم 37 لعام 2005". ويتطلب 
المشروع إجراء عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي، من أجل الحصول على التصريح البيئي الالزم من وزارة البيئة للبدء باألعمال 

اإلنشائية والتشغيلية. 

وسيسعى المطوّر باإلضافة إلى ذلك، للحصول على التمويل الالزم إلقامة المشروع من المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك المصرف 
األوروبي لإلنشاء والتعمير وجمعية الترويج والمشاركة في التعاون االقتصادي (Proparco). تماشيا مع "السياسة البيئية واالجتماعية 

2014 الخاصة بالمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير "، ودراسة تقييم األثر البيئي للمشروع.    

بناء على ما ذكر أعاله، قامت شركة إكو كونسلت بإعداد دراسة األثر البيئي واالجتماعي للمشروع وقدمتها إلى وزارة البيئة. وتمت 
الموافقة على دراسة األثر البيئي واالجتماعي ومنح التصريح البيئي للمشروع في تشرين ثاني 2015.   

غطت دراسة األثر البيئي واالجتماعي في ذلك الوقت مكونات المشروع ولم تشمل المرافق المرتبطة - والتي تتضمن في المقام األول خط 
النقل العلوي (OHL) الذي يربط المحطة الفرعية في موقع المشروع بالشبكة الوطنية (بطول حوالي 11كم). ولم تتوافر في زمن إعداد 
دراسة تقييم األثر، معلومات مفصلة عن خط النقل العلوي (مثل خطط ربط الشبكة، وطريق الخط، وما إلى ذلك)، وبالتالي لم يكن من 

الممكن إدراجها في دراسة تقييم األثر البيئي.   

لذا طالب المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير وجمعية الترويج والمشاركة في التعاون االقتصادي بعمل تقييم بيئي أولي لخط النقل 
العلوي كجزء من التقصي الالزم لألثر البيئي واالجتماعي للمشروع في نيسان 2016، بهدف تحديد أية قضايا مثيرة للقلق قد تؤثر على 

تطوير المشروع.   

يعتبر هذا التقرير التقييم البيئي األولي لخط النقل العلوي الذي قامت إكو كونسلت بإعداده. ويعتبر هذا التقرير ملحقًا لدراسة تقييم األثر 
البيئي واالجتماعي لمشروع مزرعة الرياح في الراجف.   

من المهم اإلشارة إلى أنه سيتم إجراء دراسة مفصلة لتقييم األثر البيئي لخط النقل العلوي في وقت الحق، حالما يتأكد الطريق ويتوفر 
التصميم التفصيلي له. وستقوم شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة بإجراء دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي نيابة عن شركة 

الكهرباء الوطنية (المسؤولة عن تطوير خط النقل العلوي). 

!
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!
وصف المشروع  2.

يقع المشروع ضمن الحدود الغربية لمحافظة معان في جنوب األردن، على بعد حوالي 200 كم إلى الجنوب من العاصمة عمان. وبشكل 
أكثر تحديدا يقع المشروع على مرتفعات الشراه، وأقرب القرى إلى موقع المشروع تشمل: (أ)  قرى الراجف، ودالغة ورصيص، وتقع 
على الحدود الغربية من موقع المشروع، و (ب) قرية الطيبة وتقع على بعد حوالى 3 كم إلى الشمال من موقع المشروع، و (ج) قرى 
فردخ وصدقة، وتقع على الحدود الشرقية لموقع المشروع على بعد حوالي 2.5 و 1.5 كم على التوالي كما هو مبين في الشكل 1 أدناه. 

يتكون موقع المشروع أساسًا من سلسلة من التالل الصغيرة على ارتفاعات تتراوح بين 1550-1700 متر فوق مستوى سطح البحر. 
ويمكن وصف المشهد في موقع المشروع بالجاف مع نتوءات صخرية متكررة مع قليل من شرائح النباتات واألشجار المتناثرة في منطقة 

الراجف بأكملها.  

يتم الوصول إلى موقع المشروع بشكل رئيسي من خالل الطريق السريع رقم 35 (المعروف باسم "الطريق الملوكي')؛ وهو أحد الطرق 
السريعة التي تربط محافظة معان مع العاصمة عمان في الشمال - ولكن ليس هذا هو الطريق الرئيسي. يمر الطريق رقم 35 ببعض 
أجزاء موقع المشروع، وباإلضافة إلى ذلك، هناك طرق أخرى للوصول داخل الموقع  والعديد من الطرق الزراعية الصغيرة اإلضافية.  

تبلغ مساحة منطقة المشروع حوالي 6,7  كم2 ، وسيتم استخدامها لتطوير مشروع مزرعة الرياح باستطاعة 82 ميجاواط. تتكون هذه 
المنطقة من 49 قطعة من األراضي التي قامت شركة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة (GWRE) باستئجارها من أصحاب األراضي في 
المجتمع المحلي (وخاصة في قرى الراجف، ودالغة، والطيبة) (ممثلة باللون األخضر في الشكل 1 أدناه). وتنتشر هذه األراضي 

المستأجرة على مساحة 26 كم2 تشكّل حدود المشروع (ممثلة باللون األزرق في الشكل 1 أدناه).  

 +
الشكل 1: موقع المشروع 

يتكون العنصر الرئيسي للمشروع من توربينات الرياح التي تعمل على تحويل الطاقة الحركية من الرياح (أي حركة الرياح) إلى كهرباء. 
سيكون هناك 41 توربينة رياح موزعة على موقع المشروع، وتبلغ قدرة كل توربينة 2 ميجاواط. يبلغ ارتفاع محور التوربينة 80 متر، 

وقطر الجزء الدوار من 114متر (أو طول الشفرة 57م) وبالتالي يكون ارتفاع القمة العليا للتوربينة عن األرض 137متر. 

سوف تتضمن المكونات األخرى للمشروع ما يلي: 

المكاتب المستخدمة في األعمال ذات الصلة بالتشغيل اليومي؛ ▪

 !vi



ومستودع لتخزين المعدات واآلالت؛ ▪

منصة رافعات لكل توربينة رياح للرافعات التي ستستخدم لتركيب توربينات الرياح وأنشطة الصيانة خالل التشغيل. ستكون ▪
مساحة كل منصة رافعة حوالي 1،500م2؛ و 

شبكة طرق لتركيب التوربينات خالل مرحلة اإلنشاء ولسهولة الوصول إلى التوربينات ألنشطة الصيانة خالل التشغيل. تم تصميم ▪
الطرق الداخلية لمتابعة الطرق الزراعية القائمة في منطقة المشروع إلى أقصى حد ممكن. سيبلغ عرض شبكة الطرق 6 أمتار بطول 

إجمالي يبلغ 28.5كم. 

يضم المشروع كابالت تحتية تربط توربينات الرياح مع المحطة الفرعية في موقع الراجف. المحطة الفرعية هي محطة لمحوالت ضغط 
ذات جهد مرتفع تقوم بجمع وتحويل انتاج التوربينات إلى الجهد العالي (من 33 كيلو فولت إلى 132 كيلو فولت)، وهو الجهد المناسب 
للربط مع الشبكة الوطنية ذات الجهد المرتفع (132 كيلو فولت). وقد تم تأمين أراضي للمحطة الفرعية في الراجف داخل موقع المشروع. 

سيتم ربط محطة الراجف الفرعية المذكورة أعاله بمحطة فرعية أخرى مستقبلة وهي عبارة عن منشأة بسيطة فيها قواطع للسالمة 
ولوحات تحكم - تستخدم بشكل رئيسي للتحكم في ربط / قطع اتصال المشروع بالشبكة. ستقوم شركة الكهرباء الوطنية ببناء هذه المحطة 

الفرعية بالقرب من محطة الراجف الفرعية حيث تم تأمين األراضي.   

كما سيتم تشغيل وربط خط نقل علوي (132كيلو فولت) من المحطة الفرعية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية مع الشبكة الوطنية لمسافة 
11كم. وستقوم شركة الكهرباء الوطنية ببناء وتشغيل المحطة الفرعية وخط النقل العالي. 

يبين الشكل 2 أدناه طريق خط النقل العلوي من المحطة الفرعية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية مع الشبكة الوطنية. ومع ذلك، فمن المهم 
اإلشارة إلى أن طريق خط النقل العلوي لم يحدد بالكامل ولكن سيكون ضمن +/- 500م من المنطقة العازلة الموضحة في الشكل أدناه. عالوة 
على ذلك، لم يحدد طول وموقع أبراج األسالك لخط النقل العلوي في هذه المرحلة. وسيتم تحديد كل ما سبق في وقت الحق من قبل شركة 

الكهرباء الوطنية كجزء من التصميم التفصيلي الذي سيتم إعداده. 

 +
الشكل 2: موقع المشروع وطريق خط النقل العلوي الداللي 

!
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 التقييم البيئي األولي  3.

يعرض هذا الفصل نتائج التقييم البيئي األولي للمشروع. وتتلخص الخصائص األساسية التي تم التحقيق فيها أدناه. وباإلضافة إلى ذلك، تم 
تحديد المتطلبات اإلضافية التي ينبغي الوفاء بها في مرحلة الحقة من المشروع لكل خاصية.  

استعماالت األراضي ▪

التنوع الحيوي ▪

اآلثار والتراث الثقافي  ▪

نوعية الهواء والضجيج ▪

جيولوجية وهيدرولوجية المنطقة (التربة والمياه الجوفية)؛ و ▪

 الصحة والسالمة المهنية ▪

!
استعماالت األراضي  3.1.

يعرض هذا القسم نتائج التقييم األولي الستعماالت األراضي إلى جانب االحتياجات اإلضافية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في مرحلة 
الحقة من تطوير المشروع.  

!
المنهجية  3.1.1.

استند التقييم على جمع البيانات الثانوية المتاحة من مختلف الجهات الحكومية (المذكورة أدناه) باإلضافة إلى تقييم سريع للموقع مدته يوم 
واحد (في 28 نيسان 2016) الذي أجري لطريق خط النقل العلوي والمنطقة العازلة من حوله بطول 1كم.  

!
استعمال األراضي الرسمي  3.1.2.

يعرض القسم أدناه االستعمال الرسمي ألراضي طريق خط النقل العلوي على أساس الخطط المتاحة التي وضعتها السلطات الحكومية ذات 
الصلة. وهذا يشمل ما يلي: (أ) تخطيط استعمال األراضي من قبل وزارة الشؤون البلدية، و(ب) تخطيط المناطق ذات األهمية البيئية 

الحرجة من قبل وزارة البيئة، و (ج) تخطيط أراضي الغابات والمحميات الرعوية من قبل وزارة الزراعة. 

(i)  المناطق ذات األهمية البيئية الحرجة - وزارة البيئة/الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

قد يتعارض الطريق المقترح مع استخدام المناطق الحالية أو المخطط لها في األماكن القريبة المخصصة لهذا الغرض مثل المناطق البرية 
والمناطق ذات األهمية البيئية الحرجة، و / أو إدارة المناطق الترفيهية الخاصة. تتولى وزارة البيئة مسؤولية إنشاء المحميات الطبيعية 

والمتنزهات الوطنية وأي موقع له أهمية بيئية خاصة وحمايته وإدارته.  
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ومع ذلك قامت وزارة البيئة بتفويض الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهذه المسؤوليات. ووفقا لما ذكر أعاله، فقد خصصت الجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة 4 فئات للمناطق ذات األهمية البيئية على النحو المبين أدناه.  

المحميات الثابتة: وفقا ل"الشبكة الوطنية للمناطق المحمية في األردن" أنشأت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عددًا من المحميات التي ▪
تم اإلعالن عنها كمناطق محمية وتقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حاليًا بإدارتها وتشغيلها؛ 

المحميات المقترحة: مناطق اقترحتها "الشبكة الوطنية للمناطق المحمية في األردن" كمناطق محمية ولكن لم يتم اإلعالن عنها ▪
كمحميات وال تقوم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حاليًا بإدارتها وتشغيلها؛ 

المحميات تحت التأسيس: مناطق اقترحتها "الشبكة الوطنية للمناطق المحمية في األردن" كمناطق محمية وتم اإلعالن عنها كمناطق ▪
محمية، ولكن ال يزال موضوع تأسيسها وتشغيلها وإدارتها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قيد الدراسة؛ و 

المناطق الهامة للطيور : مناطق تم اقترحها لتكون ضمن "المناطق الهامة للطيور في المملكة األردنية الهاشمية".  ▪

مع أخذ ما سبق بعين االعتبار، أعدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خطة شاملة تحدد أماكن المناطق المحمية والمناطق الهامة للطيور التي 
نوقشت أعاله. وكما هو مبين في الشكل أدناه، ال توجد مناطق ذات أهمية بيئية حرجة في طريق خط النقل العلوي أو المناطق المحيطة به 

مباشرة. حيث يقع عدد من مناطق المحميات بعيدا وأقربها هو منطقة طيور مهمة في البتراء تقع على بعد حوالى 9كم إلى الشمال.  

إلى هذا الحد، يمكن القول بأنه ال يوجد أي تعارض بين موقع المشروع ومجال تخطيط الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. حيث ال يقع 
موقع المشروع داخل محميات ثابتة / مخطط لها أو مناطق الطيور الهامة. 

 +
الشكل 3: موقع المشروع بالنسبة للمناطق ذات األهمية البيئية الحرجة 

!
(ii)  المحميات الرعوية وأراضي الغابات
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قد يتعارض المشروع مع سياسات التخطيط الحالية أو المقترحة لوزارة الزراعة للمنطقة العامة. وتشمل قضايا التخطيط األكثر أهمية التي 
يجب التحقيق فيها التعارض المحتمل مع المحميات الرعوية وأراضي الغابات الخاصة بوزارة الزراعة.  

المحميات الرعوية  

المملكة على المراعي. ال يقع موقع المشروع داخل أو بالقرب من أي محميات  يحق لوزارة الزراعة تخطيط المحميات الرعوية في 
رعوية. ويعرض الشكل 4 أدناه موقع المحميات الرعوية بالنسبة إلى موقع المشروع. وكما لوحظ في الشكل أدناه، ال توجد محميات 
رعوية في طريق خط النقل العلوي أو المناطق المحيطة به مباشرة. حيث توجد محمية رعوية واحدة فقط داخل المنطقة  تعرف باسم 

محمية عيشة التي تقع على بعد نحو 7كم إلى الشرق. 

أراضي الغابات  

وفقا "لقانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002" أراضي الغابات هي "أراضي تابعة للدولة تم تسجيلها كغابات وأراضي تابعة للدولة ويتم 
تخصيصها ألغراض الغابات". أما المادة 32 من القانون فتنص على أنه "يحظر  إساءة استخدام أراضي الغابات سواء من خالل إقامة 
المساكن أو المباني الدائمة أو المؤقتة عليها، أو حفر اآلبار أو الكهوف، أو تركيب خطوط الماء أو الكهرباء أو خطوط الهاتف، أو فتح 

خطوط الصرف الصحي أو القنوات فيها ، أو عن طريق الزراعة أو الحرث، أو  الرعي فيها، دون ترخيص ".  

يشير القانون أيضا إلى الغابات الخاصة كـ"أشجار الغابات والشجيرات والنباتات التي تنمو في األراضي ذات الملكية الخاصة". حيث 
تنص المادة 27 (ج) على أنه "وفقا للشروط الفنية والمعايير التي يحددها الوزير، يسمح لمالكي الغابات الخاصة االستثمار في غاباتهم من 
خالل تشذيب أو استبدال أشجار الغابات بأشجار الفاكهة بشرط الحصول على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المحددة مسبقًا". 
وباإلضافة إلى ذلك، تنص المادة 34 (أ-1) على أنه "يحظر  قطع أشجار الغابات أو الشجيرات أو النباتات البرية دون الحصول على 

ترخيص من الوزير". 

وبناء على المعلومات التي تم جمعها، يمر طريق خط النقل العلوي بشكل أساسي من األراضي ذات الملكية الخاصة، فضال عن عدد 
محدود ن األراضي الحكومية ولكن لم يتم تسجيل أي منها أراضي غابات )تمت مناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل في "القسم 

3.1.4" أدناه).  

لم تسجل أشجار غابات داخل األراضي ذات الملكية الخاصة ضمن طريق خط النقل العلوي والمنطقة العازلة بطول 1كم باستثناء منطقة 
محدودة كما هو مبين في الشكل 5 أدناه. تلك المناطق هي عبارة عن مزارع  ذات ملكية خاصة تستخدم لألغراض الزراعية (مزارع 
زيتون بشكل رئيسي وقمح وشعير). يتم تسييج محيط تلك األراضي بأسالك، باإلضافة إلى أشجار الغابات المزروعة التي تتضمن أشجار 

الصنوبر كما هو مبين في الشكل 6 أدناه (ومن المهم اإلشارة إلى أن أشجار الصنوبر ليست أصلية في المنطقة). 

ووفقا لما ذكر أعاله، فور إعداد تصميم تفصيلي نهائي وفقط إذا تطلبت أنشطة اإلنشاء إزالة أي أشجار غابات في تلك المناطق التي تم 
تحديدها، يقوم المطور بتقديم طلب إلى مديرية تنمية اقليم الشراة الزراعية كمتطلب قياسي. على الطلب تزويد تفاصيل التصميم النهائي 
للمشروع، والعدد المتوقع من األشجار التي سيتم إزالتها، إلى جانب مبرر مناسب لإلزالة (كأن تتعارض بشكل محتمل مع مكونات معينة 

للمشروع). ستقوم المديرية بمراجعة الطلب وسيقوم المسؤولون بتفقد الموقع ومن المرجح جدًا الحصول على الموافقة إذا تطلب األمر. 
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الشكل 4: منطقة المشروع بالنسبة للمحميات الرعوية 
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الشكل 5: مناطق فيها أشجار غابات بالنسبة لطريق خط النقل العلوي 
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مزروعة 



 +
الشكل 6: مناطق فيها أشجار غابات في األراضي ذات الملكية الخاصة 

!
(iii)   تخطيط استعماالت األراضي - وزارة الشؤون البلدية

قد يتعارض المشروع مع استعمال األراضي المسموح به للمنطقة من قبل وزارة الشؤون البلدية التي خصصت استعماالت محددة 
لألراضي في األردن حيث يسمح فقط بأنشطة معينة. وقد تم التحقيق في هذه المسألة، وعرض النتائج أدناه. 

وفقا ل"قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 للعام 1966"، خصصت وزارة الشؤون البلدية استعماالت محددة لألراضي للمناطق 
التي تقع ضمن حدود التنظيم (المناطق الحضرية) في المملكة. ومع ذلك، في ذلك الوقت، لم توضع خطط الستعمال األراضي في المناطق 
التي تقع خارج حدود التنظيم، وبالتالي، في عام 2006 بدأ مشروع إلعداد خريطة الستعماالت األراضي في هذه المناطق (التي تقع 
خارج حدود التنظيم). وكان الناتج الخطة الرئيسية الوطنية الستعمال األراضي لعام 2007؛ وهي محاولة حديثة لوضع خطة منسقة 

الستعمال األراضي لتلك المناطق التي تقع خارج حدود التنظيم. 

وبالتالي صدر "قانون تخطيط استعمال األراضي رقم 6 لسنة 2007" لتنظيم استعمال تلك األراضي في المناطق التي تقع خارج حدود 
التنظيم وتقسيم األراضي باستخدام ترميز تقسيم المناطق على النحو التالي: 

قطاع المناطق الزراعية، ممثل بالرمز (أ)؛ ▪

قطاع المناطق الريفية، ممثل بالرمز (ب)؛ ▪

قطاع المناطق الهامشية، ممثل بالرمز (ج)؛ ▪

قطاع المناطق الصحراوية، ممثل بالرمز (د)؛ ▪

مناطق الغابات. ▪

يعرض الشكل 7 أدناه موقع أرض المشروع وخطة استعمال األراضي الموجودة في الخطة الرئيسية الوطنية الستعمال األراضي لعام 
 .2007
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الشكل 7: الخطة  الرئيسية الوطنية الستعمال األراضي الخاصة بوزارة الشؤون البلدية لموقع المشروع والمناطق المحيطة به 

وتشمل المناطق الوردية المناطق الحضرية داخل حدود التنظيم التي لها فئات استخدام أراضي مخصصة في "قانون تنظيم المدن والقرى 
واالبنية رقم 79 للعام 1966". وكما هو مبين في الشكل أعاله، يقع المشروع خارج مناطق حدود التنظيم، حيث األقرب هي مناطق 

قرعين وسويمرة والمريغة.  

والباقي مناطق خارج حدود التنظيم الستعمال األراضي، وتعتبر مناطق خارج مناطق التخطيط الخارجي لها فئات استعمال أراضي 
مخصصة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2007". وفقا الشكل 7 أعاله يقع طريق خط النقل العلوي ضمن المناطق التالية:  

الجدول 1: وصف الخطة الرئيسية الوطنية الستعمال األراضي الخاصة بوزارة الشؤون البلدية  

الوصفالمجال

ة من  شي م ا ة ه طق ن م

الدرجة االولى  

ج1

تصف المادة [8 (أ) -1] من القانون مناطق ج1 بـ "المناطق الصالحة للرعي والغابات". وتنص المادة 8 (ب) من 

القانون على وجه التحديد على انه "يسمح باالستعماالت التالية لألراضي في تلك المناطق: مرافق توليد الطاقة الكهربائية 

ونقلها وشبكات التوزيع".

ة من  شي م ا ة ه طق ن م

الدرجة الثانية  

ج2

تصف المادة [8 (أ) -2] من القانون مناطق ج2 بـ "المناطق الصالحة للرعي". وتنص المادة 8 (ب) من القانون على 

وجه التحديد على انه "يسمح باالستعماالت التالية لألراضي في تلك المناطق: مرافق توليد الطاقة الكهربائية ونقلها 

وشبكات التوزيع".

ة من  شي م ا ة ه طق ن م

الدرجة الثالثة  

ج3

تصف المادة [8 (أ) -3] من القانون مناطق ج3 بـ "المناطق الصالحة للرعي والغابات". 

وتنص المادة 8 (ب) من القانون على وجه التحديد على انه "يسمح باالستعماالت التالية لألراضي في تلك المناطق: 

مرافق توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وشبكات التوزيع". 
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إلى هذا الحد، فمن الواضح أن موقع المشروع ال يتعارض مع خطة استعمال األراضي الخاصة بوزارة الشؤون البلدية، في الواقع، إن 
االستعمال المخصص لألراضي في المنطقة يسمح بمثل هذه المشاريع. 

!
(iv)  أمور أخرى

وبناء على البيانات الثانوية التي تم جمعها، وكذلك على التقييم السريع للموقع لوحظ أن هناك العديد من عناصر البنية التحتية التي تقع 
ضمن طريق خط النقل العلوي والمنطقة العازلة بطول 1كم. كما يجب أن تؤخذ هذه العناصر في االعتبار كجزء من التصميم التفصيلي 

الذي سيتم إعداده. واستنادًا إلى التقييم األولي يشمل هذا بشكل أساسي ما يلي:  

خط أنابيب الغاز: يمر خط أنابيب غاز تحتي عبر طريق خط النقل العلوي كما ورد في الشكل 7 أعاله. لذا ينبغي االتصال مع ▪
السلطة المختصة (على األرجح شركة فجر األردنية المصرية) من أجل الحصول على معلومات إضافية عن خط األنابيب (على 
سبيل المثال الطريق بالتحديد، والعمق، والمواصفات، وغيرها) واعتبار  أي متطلبات قد تكون لديها في التصميم التفصيلي 

وذلك لضمان عدم تأثير المشروع على خط األنابيب.   

السكة الحديدية: بناء على البيانات الثانوية التي تم جمعها تمر السكة الحديدية عبر طريق خط النقل العلوي (يرجى اإلشارة إلى ▪
الشكل 7 أعاله). ومع ذلك كجزء من تقييم الموقع لم يتم تحديد موقع السكة الحديدية على األرض - فمن الممكن أنه قد تم 
تفكيكها، ولكن لم يمكن التأكد من ذلك كجزء في هذا التقييم. ومع ذلك، ينبغي االتصال مع السلطة المختصة (على األرجح 
مؤسسة سكة حديد العقبة) من أجل الحصول على معلومات إضافية عن السكة الحديدية (مثل الطريق بالتحديد والمواصفات 
وغيرها)، واعتبار أية متطلبات قد تكون لديها في التصميم التفصيلي، وذلك لضمان عدم تأثير المشروع على السكة الحديدية.    

خط توزيع الكهرباء: من خالل زيارة الموقع لوحظ وجود عدة خطوط لتوزيع الكهرباء على طول طريق خط النقل العلوي كما ▪
هو مبين في الشكل 8 ادناه. لذا ينبغي االتصال مع الجهة المختصة (على األرجح شركة توزيع الكهرباء) من أجل الحصول 
على معلومات إضافية عن خطوط توزيع الكهرباء (على سبيل المثال الطريق بالتحديد، والمواصفات، وغيرها) واعتبار أي 

متطلبات قد تكون لديها في التصميم التفصيلي وذلك لضمان عدم تأثير المشروع على الخطوط.    

شبكة الطرق: من خالل زيارة الموقع لوحظ أن طريق خط النقل العلوي والمنطقة العازلة يتقاطع مع عدة شبكات طرق كما هو ▪
مبين في الشكل 8 ادناه. لذا ينبغي االتصال مع الجهة المختصة (على األرجح وزارة األشغال العامة واإلسكان) من أجل 
الحصول على معلومات إضافية عن شبكة الطرق (على سبيل المثال الطريق بالتحديد، والمواصفات، وغيرها) واعتبار أي 

متطلبات قد تكون لديها في التصميم التفصيلي وذلك لضمان عدم تأثير المشروع على الطرق.   

!

تصنف المادة 10 (أ) هذه المناطق بأراضي ذات أشجار غابات. وتنص المادة 10 (ب) - 4د] من القانون على وجه مناطق الغابات 

التحديد على انه "يسمح باالستعماالت التالية لألراضي في تلك المناطق ذات األراضي الخاصة: مرافق توليد الطاقة 

الكهربائية ونقلها وشبكات التوزيع". ومن المهم اإلشارة إلى أنه استنادًا إلى زيارة الموقع، لوحظ أن مناطق الغابات هي 

أراضي خاصة مسيجة وتستخدم لألغراض الزراعية - ومزروعة بشكل أساسي بأشجار الزيتون والقمح والشعير. يرجى 

اإلشارة إلى "القسم 3.1.4" لمزيد من التفاصيل.

منطقة ريفية من الدرجة 

الثانية  

ب2 

ال يوجد وصف لمناطق ب2 في القانون. ولكن تنص المادة [7 (ب) - 2] من القانون على وجه التحديد على انه "يسمح 

باالستعماالت التالية لألراضي في تلك المناطق: مرافق توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وشبكات التوزيع".
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الشكل 8: عناصر البنية التحتية خالل طريق خط النقل العلوي  

 +
الشكل 9: خط كهرباء 2 
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 +
الشكل 10: خط كهرباء 1 

 +
الشكل 11: طريق 3 

!
مناقشات ومتطلبات إضافية  3.1.3.

مع أخذ ما سبق في االعتبار، تتضمن المتطلبات اإلضافية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في مرحلة الحقة من تطوير المشروع ما 
يلي: 
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يمر جزء محدود من طريق خط النقل العلوي عبر أراضي زراعية خاصة (تستخدم بشكل أساسي لزراعة أشجار الزيتون 1.
وكذلك القمح والشعير). يتم تسييج هذه المناطق بأسالك وكذلك أشجار الغابات (أشجار الصنوبر). وكمتطلب قياسي، فور إعداد 
تصميم تفصيلي نهائي وفقط إذا تطلبت أنشطة اإلنشاء إزالة أي أشجار غابات في تلك المناطق التي تم تحديدها، يقوم المطور 
بتقديم طلب إلى مديرية تنمية اقليم الشراة الزراعية. يرفق الطلب بتفاصيل التصميم النهائي للمشروع، والعدد المتوقع من 
األشجار التي سيتم إزالتها، إلى جانب مبرر مناسب لإلزالة (كأن تتعارض بشكل محتمل مع مكونات معينة للمشروع). ستقوم 

المديرية بعدها بمراجعة الطلب وسيقوم المسؤولون بتفقد الموقع ومن المرجح جدًا الحصول على الموافقة إذا تطلب األمر. 

!
يجب إجراء مسح شامل لتحديد عناصر البنية التحتية التي يمكن أن تتأثر من خالل تطوير المشروع. وقد حدد التقييم السريع 2.

الذي تم إجراؤه كجزء من هذه الدراسة العناصر التي من المحتمل أن تكون ضمن طريق خط النقل العلوي؛ والتي تتضمن خط 
أنابيب الغاز، والسكة الحديدية، وخطوط توزيع الكهرباء، وشبكات الطرق. لذا ينبغي االتصال بالسلطات المختصة لعناصر 
البنية التحتية تلك للحصول على معلومات إضافية (مثل طرق عناصر البنية التحتية بالتحديد، والمواصفات، وما إلى ذلك)، 

وأيضا مراعاة أي متطلبات قد تكون لديهم كجزء من التصميم التفصيلي الذي يتم إعداده.  

!
ملكية األراضي واستعماالت األراضي الفعلية  3.1.4.

يحقق هذا القسم أوالً  في حالة ملكية أراضي خط النقل العلوي ومن ثم في االستعمال الفعلي ألراضي الطريق.  

يعرض الشكل أدناه حالة ملكية أراضي خط النقل العلوي. قطع األراضي الموضحة باللون األحمر هي أراضي مملوكة للقطاع العام في 
حين أن قطع األراضي المبينة باللون األبيض هي أراض ذات ملكية خاصة. كما لوحظ في الشكل أدناه، يمر خط النقل العلوي حاليا 

بحوالي 36 قطعة أراضي ذات ملكية خاصة و 3 قطع أراضي حكومية.  

 +
الشكل 12: حالة ملكية أراضي طريق خط النقل العلوي 
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تم إجراء تقييم سريع لموقع طريق خط النقل العلوي والمنطقة العازلة 1كم من حوله من أجل فهم أفضل لالستخدام الفعلي ألراضي 
المنطقة. وبناء على التقييم السريع، لم يتم تحديد أي مستقبالت حساسة رئيسية على طول طريق خط النقل العلوي مثل المنشآت، 
واإلسكانات، وغيرها. حيث يمر طريق خط النقل العلوي على األغلب عبر أراضي شاغرة تستخدم عادةً ألغراض الزراعة (خاصة القمح 
والشعير) - وأغلبها مناطق مفتوحة غير مسيجة (ليس من الواضح ما إذا كانت هذه األراضي في عهدة أصحاب األرض أو أعضاء 
المجتمع المحلي باتفاق مع صاحب األرض). وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود رعاة من المجتمعات المحلية داخل المنطقة بشكل عام 

فضالً عن عدد محدود من البدو الرحّل.  

يعرض الشكل التالي طريق خط النقل العلوي والمنطقة العازلة 1كم من حوله. تم تقسيم طريق خط النقل العلوي إلى 7 مناطق، والتحقيق 
في كل منها  كجزء من التقييم السريع للموقع. وقد تم توثيق النتائج أدناه.  

 +
الشكل 13: طريق خط النقل العلوي مقسم إلى 7 مناطق  

(i) 1 المنطقة

في هذه المنطقة، ال يبدو أن طريق خط النقل العلوي يمر داخل أي مستقبالت حساسة رئيسية مثل المنشآت، واإلسكانات، وغيرها. ولكن 
تم تحديد عدد من المستقبالت داخل المناطق المحيطة به، ولكن من غير المرجح أن تتأثر بخط النقل العلوي، هذه المستقبالت محددة في 

الشكل والجدول أدناه.  

هناك دليل واضح على وجود أنشطة زراعية في الطريق والمنطقة بشكل عام نظرا لحراثة األرض التي من المرجح أن المجتمعات 
المحلية تقوم بها في المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود أنشطة رعي أيضا في المنطقة فضال عن العديد من اإلسكانات للبدو.  
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 +
الشكل 14: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 1 

الجدول 2: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 1 

المسافة من خط النقل الرقم
العلوي

القضايا ذات األهميةالوصف

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في مركز شرطة. يرجى اإلشارة إلى الشكل 30015م1-1

هذه المنطقة.

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في 3 أبراج اتصاالت. يرجى اإلشارة إلى الشكل 58015م2-1

هذه المنطقة.

ورشة تصليح سيارات ومنزل. يرجى اإلشارة إلى الشكل 150م3-1

16

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في 

هذه المنطقة.

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في مطحنة زيتون. يرجى اإلشارة إلى الشكل 68017م4-1

هذه المنطقة.

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في هيكل منزل. لم يكن باإلمكان تحديد االستعمال الفعلي. 780م5-1

هذه المنطقة.
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 +
الشكل 15: مركز شرطة وأبراج اتصاالت 

 +
الشكل 16: ورشة تصليح سيارات ومنزل  

 +
الشكل 17: مطحنة زيتون. 

(ii) 2 المنطقة

 !xx



في هذه المنطقة، ال يبدو أن طريق خط النقل العلوي يمر داخل أي مستقبالت حساسة رئيسية مثل المنشآت، واإلسكانات، وغيرها. ولم يتم 
تحديد أي مستقبالت في المناطق المحيطة قد تتأثر بخط النقل العلوي.  

هناك دليل واضح على وجود أنشطة زراعية في الطريق والمنطقة بشكل عام نظرا لحراثة األرض التي من المرجح أن المجتمعات 
المحلية تقوم بها في المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود أنشطة رعي أيضا في المنطقة فضال عن العديد من اإلسكانات للبدو. 

 +
الشكل 18: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 2  

(iii) 3 المنطقة

في هذه المنطقة، ال يبدو أن طريق خط النقل العلوي يمر داخل أي مستقبالت حساسة رئيسية مثل المنشآت، واإلسكانات، وغيرها. ولكن 
تم تحديد عدد من المستقبالت داخل المناطق المحيطة به  ولكن من غير المرجح أن تتأثر بخط النقل العلوي، هذه المستقبالت محددة في 

الشكل والجدول أدناه.  

هناك دليل واضح على وجود أنشطة زراعية في الطريق والمنطقة بشكل عام نظرا لحراثة األرض التي من المرجح أن المجتمعات 
المحلية تقوم بها في المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود أنشطة رعي أيضا في المنطقة فضال عن العديد من اإلسكانات القريبة 

للبدو النقاط 1-3.  
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الشكل 19: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 3 

الجدول 3: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 3 

المسافة من خط النقل الرقم
العلوي

القضايا ذات األهمية الوصف

هناك عدد من المزارع الخاصة التي يتم تسييج بعض منها 300-800م1-3

وتشتمل على خزانات مياه. وتشمل األنشطة الزراعية 

بشكل أساسي زراعة القمح والشعير وكذلك أشجار 

الزيتون. 

ال يوجد. في حال مر التصميم المفصل 

للطريق بهذه المنطقة، سيتم شراء األراضي 

والتعويض عنها وفقًا لإلجراءات التي تمت 

مناقشتها في "القسم 3.1.6".
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 +
الشكل 20: مزارع خاصة (1-3) 

!
(iv) 4 المنطقة

في هذه المنطقة، ال يبدو أن طريق خط النقل العلوي يمر داخل أي مستقبالت حساسة رئيسية مثل المنشآت، واإلسكانات، وغيرها. ولكن 
تم تحديد عدد من المستقبالت داخل المناطق المحيطة به  ولكن من غير المرجح أن تتأثر بخط النقل العلوي، هذه المستقبالت محددة في 

الشكل والجدول أدناه.  

هناك دليل واضح على وجود أنشطة زراعية في الطريق والمنطقة بشكل عام نظرا لحراثة األرض التي من المرجح أن المجتمعات 
المحلية تقوم بها في المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود أنشطة رعي أيضا في المنطقة فضال عن العديد من اإلسكانات القريبة 

للبدو النقاط 4-2 (يرجى اإلشارة إلى الشكل 22)  
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 +
الشكل 21: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 4 

الجدول 4: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 4 

!

المسافة من خط النقل الرقم
العلوي

القضايا ذات األهمية الوصف

قرية صغيرة مكونة من 12 منزل. تُعرف هذه القرية 780م1-4

الصغيرة باسم دور. يرجى اإلشارة إلى الشكل 23 أدناه.

ال يوجد. ال يوجد حد تنظيمي معين لهذه 

القرية. ومع هذا فمن المتوقع أن يتجنب 

التفصيل المفصل النهائي هذه القرية. 

موقع اثري يطلق عليه اسم دور. ستتم مناقشته بمزيد من 330م2-4

التفصيل في "القسم 3.3". 

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل 

المفصل هذه المنطقة.
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 +
الشكل 22: إسكانات للبدو  

 +
الشكل 23: قرية دور  

(v) 5 المنطقة

في هذه المنطقة، ال يبدو أن طريق خط النقل العلوي يمر داخل أي مستقبالت حساسة رئيسية مثل المنشآت، واإلسكانات، وغيرها. ولكن 
تم تحديد عدد من المستقبالت داخل المناطق المحيطة به، ولكن من غير المرجح أن تتأثر بخط النقل العلوي، هذه المستقبالت محددة في 

الشكل والجدول أدناه.  

هناك دليل واضح على وجود أنشطة زراعية في الطريق والمنطقة بشكل عام نظرا لحراثة األرض التي من المرجح أن المجتمعات 
المحلية تقوم بها في المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود أنشطة رعي أيضا في المنطقة. 
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 +
الشكل 24: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 5 

الجدول 5: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 5 

المسافة من خط النقل الرقم
العلوي

القضايا ذات األهمية الوصف

قرية قرعين أقرب منزل يقع على بعد 950م من خط 950م 1-5

النقل العلوي (يرجى اإلشارة إلى الشكل 25).
ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل 

لحدود التنظيم للقرية.

مزرعة خاصة مسيجة. المنطقة مزروعة بالقمح والشعير 370م2-5

(يرجى اإلشارة إلى الشكل 26)
ال يوجد. في حال مر التصميم المفصل 

للطريق بهذه المنطقة، سيتم شراء األراضي 

والتعويض عنها وفقًا لإلجراءات التي تمت 

مناقشتها في "القسم 3.1.6". 

داخل طريق خط النقل 3-5

العلوي

مزرعة خاصة مسيجة تشتمل على أشجار زيتون (يرجى 

اإلشارة إلى الشكل 27)
ال يوجد. في حال مر التصميم المفصل 

للطريق بهذه المنطقة، سيتم شراء األراضي 

والتعويض عنها وفقًا لإلجراءات التي تمت 

مناقشتها في "القسم 3.1.6".
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 +
الشكل 25: أقرب المنازل في قرية قرعين على خط النقل العلوي (1-5)  

 +
الشكل 26: مزرعة خاصة للقمح والشعير (2-5) 

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في مقبرة خاصة بالسكان. يرجى اإلشارة إلى الشكل 28 700م4-5

هذه المنطقة.

بيت متنقل يبدو أنه مسكون. لم يكن باإلمكان تحديد 900م5-5

االستعمال الفعلي. يرجى اإلشارة إلى الشكل 29
ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في 

هذه المنطقة.

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل في مقبرة خاصة بالسكان. يرجى اإلشارة إلى الشكل 35030م6-5

هذه المنطقة.
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 +
الشكل 27: مزرعة خاصة ألشجار الزيتون (3-5) 

 +
الشكل 28: مقبرة خاصة بالسكان (4-5) 

 +
الشكل 29: بيت متنقل يبدو أنه مسكون  

 !xxviii



 +
الشكل 30: مقبرة خاصة بالسكان (6-5) 

!
!
!

(vi) 6 المنطقة

في هذه المنطقة، ال يبدو أن طريق خط النقل العلوي يمر داخل أي مستقبالت حساسة رئيسية مثل المنشآت، واإلسكانات، وغيرها. ولكن 
تم تحديد عدد من المستقبالت داخل المناطق المحيطة به  ولكن من غير المرجح أن تتأثر بخط النقل العلوي، هذه المستقبالت محددة في 

الشكل والجدول أدناه.  

هناك دليل واضح على وجود أنشطة زراعية في الطريق والمنطقة بشكل عام نظرا لحراثة األرض التي من المرجح أن المجتمعات 
المحلية تقوم بها في المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود أنشطة رعي أيضا في المنطقة. 
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 +
الشكل 31: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 4 

الجدول 6: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 6 

!
!

المسافة من خط النقل الرقم
العلوي

القضايا ذات األهمية الوصف

منطقة حفريات مع أكوام من الحجارة يبدو أنها لم تعد قيد حوالي 200م1-6

االستخدام.  لم يالحظ وجود أية أنشطة خالل الزيارة. 

يرجى اإلشارة إلى الشكل 32 أدناه. 

ال يوجد. 

قرية المريغة أقرب منزل لخط النقل العلوي يبعد 800م، حوالي 800م2-6

بعضها ما يزال قيد اإلنشاء. يرجى اإلشارة إلى الشكل 

33 أدناه. 

ال يوجد. من المتوقع أن يتجنب التفصيل 

لحدود التنظيم للقرية.
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 +
الشكل 32: منطقة حفريات 2-6 

 +
الشكل 33: أقرب المنازل في قرية المريغة على خط النقل العلوي 

(vii)  7 المنطقة

في هذه المنطقة عموما ال يمر طريق خط النقل العلوي بأي مستقبالت حساسة رئيسية مثل المنشآت واإلسكانات وغيرها.  المشكلة الوحيدة 
هي النقطة 7-3 المبينة في الشكل أدناه والتي لوحظ أن هيكلها يشبه هيكل طريق والتي قد تكون على األرجح خط أنابيب الغاز الذي تمت 
مناقشته في وقت سابق في "القسم 3.1.2". بغض النظر عن ذلك، تم تحديد عدد من المستقبالت في المناطق المحيطة ولكن من غير 

المحتمل أن تتأثر بخط النقل العلوي، وهي مبينة في الشكل والجدول أدناه.  

هناك دليل واضح على وجود أنشطة زراعية في الطريق والمنطقة بشكل عام ( الشكل 36) نظرا لحراثة األرض التي من المرجح أن 
المجتمعات المحلية تقوم بها في المنطقة (قمح وشعير على األغلب). وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود أنشطة رعي أيضا في المنطقة        

( الشكل 35). 
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 +
الشكل 34: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 7 

الجدول 7: مستقبالت حساسة محتملة في المنطقة 7 

المسافة من خط النقل الرقم
العلوي

القضايا ذات األهمية الوصف

من المتوقع أن يتجنب التفصيل لحدود قرية المريغة يرجى اإلشارة إلى الشكل 37 أدناه. حوالي 600م1-7

التنظيم للقرية. 

من المتوقع أن يتجنب التفصيل لحدود قرية سويمره حوالي 800م 2-7

التنظيم للقرية.
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 +
الشكل 35: أنشطة رعي في منطقة خط النقل العلوي 

 +
الشكل 36: حراثة في منطقة خط النقل العلوي 

قرب من 3-7 ل ا داخل وب

طريق خط النقل العلوي 

منطقة حفريات (مناطق بيضاء) يبدو أنها لم تعد قيد 

االستخدام.  عالوة على ذلك، على األرجح أن الهيكل 

الذي يشبه هيكل طريق ويربط بين المريغة وسويمرة هو 

خط أنابيب الغاز الذي تمت مناقشته في وقت سابق في 

القسم ”3.1.2 يرجى اإلشارة إلى الشكل 38 أدناه. 

ال يوجد. كما نوقش في وقت سابق، ينبغي 

االتصال مع السلطة المختصة (على األرجح 

شركة فجر األردنية المصرية) من أجل 

الحصول على معلومات إضافية عن خط 

األنابيب (على سبيل المثال الطريق بالتحديد، 

والعمق، والمواصفات، وغيرها) وأن 

يحرص التصميم التفصيلي على عدم تأثير 

المشروع على خط األنابيب واخذ أي 

متطلبات أو مواصفات للسلطة المختصة في 

عين االعتبار .

ال يوجد. كائن غير محدد. ال يوجد شيء على األرض. 300م 4-7
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 +
الشكل 37: منظر لقرية المريغة من منطقة خط النقل العلوي 

 +
الشكل 38: هيكل يشبه هيكل طريق من قرية المريغة لقرية سويمره 

 !xxxiv



 +
الشكل 39: منطقة حفريات 

مناقشات ومتطلبات إضافية  3.1.5.

!
كما نوقش في وقت سابق، يمر طريق خط النقل العلوي حاليًا بنحو 36 من األراضي ذات الملكية الخاصة و 3 من األراضي 1.

الحكومية. وستخضع هذه األراضي إلجراءات شراء األراضي والتعويض عنها التي وضعتها شركة الكهرباء الوطنية. وسيتم 
مناقشة إجراءات شركة الكهرباء الوطنية بشأن شراء األراضي والتعويض عنها بمزيد من التفصيل في "القسم 3.1.6" أدناه.  

لم يتم تحديد أي مستقبالت حساسة رئيسية على طول طريق خط النقل العلوي الحالي التي يمكن أن تتأثر بالمشروع مثل 2.
المنشآت، واإلسكانات وغيرها. لذا من المستبعد جدا أن ينتج عن تطوير هذا المشروع أي آثار كبيرة على استعمال األراضي 
مثل إعادة التوطين الطوعي أو القسري. ومع ذلك، في مرحلة الحقة، وكجزء من التصميم التفصيلي يجب إجراء مسح شامل 
للتحقق من النتائج التي نوقشت في وقت سابق خالل هذا القسم. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ التصميم التفصيلي بعين 
االعتبار مختلف المستقبالت المحددة ضمن المنطقة العازلة 1كم (مثل المقابر واإلسكانات، وغيرها)، وتجنب وضع عناصر 

المشروع (األبراج بشكل رئيسي) داخل أو بالقرب من هذه المستقبالت. 

يمر خط النقل العلوي في الغالب عبر األراضي الشاغرة التي تستخدم في الغالب ألغراض الزراعة (خاصة القمح والشعير)، 3.
ومعظمها من المناطق المفتوحة غير المسيجة. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه األراضي في عهدة أصحاب األرض أو 
أعضاء المجتمع المحلي باتفاق مع صاحب األرض. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ وجود رعاة من المجتمعات المحلية داخل 

المنطقة بشكل عام فضالً عن عدد محدود من البدو الرحل 

ومن المستبعد جدا أن ينتج عن المشروع أية آثار مهمة على أنشطة استعماالت األراضي الفعلية التي تقوم بها المجتمعات المحلية 
(الرعي والزراعة في المقام األول)، ويرجع ذلك إلى المساحة الصغيرة جدًا التي تتم فيها أنشطة اإلنشاء والتشغيل (تقتصر على 

مواقع البرج) واألراضي الشاسعة من الموائل المماثلة في المنطقة التي يمكن استخدامها للرعي والزراعة. 

ومع ذلك، وكجزء من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي التي أجريت لغايات هذا المشروع، ال بد من إجراء استشارات إضافية 
مع المجتمعات المحلية وجماعات البدو والرعاة لفهم استعماالت األراضي في المنطقة بشكل أفضل. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تحديد 
إجراءات التخفيف المالئمة لضمان عدم تأثر المجتمعات المحلية والرعاة وجماعات البدو بالمشروع. ويمكن أن تتضمن هذه 
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اإلجراءات االلتزام بالسماح لهذه الجماعات باالستمرار في أنشطة الرعي واألنشطة الزراعية داخل طريق خط النقل العلوي. عالوة 
على ذلك، يجب أن تكون هناك آلية تظلم لضمان معالجة أي قضايا تتعلق بحظر الوصول إلى خط النقل العلوي.   

  

إجراءات شركة الكهرباء الوطنية لشراء األراضي والتعويض عنها لمنطقة خط النقل العلوي 3.1.6.

شركة الكهرباء الوطنية هي كيان مالي وإداري مستقل مملوك للدولة، وهي مسؤولة عن ملكية وتشغيل وصيانة وتطوير شبكة النقل 
ومهمتها الرئيسية تنظيم قطاع الكهرباء في األردن، وخاصة فيما يتعلق بتوليد الطاقة وتوزيعها. وهي مسؤولة أيضًا عن عروض التجزئة 

فيما يتعلق بالمستهلكين الرئيسيين المربوطين على الشبكة.  

مُنحت شركة الكهرباء الوطنية سلطة مصادرة األراضي بموجب القانون طالما كانت للمنفعة العامة، مقابل تعويض منصف وعادل 
 .(PAP) للمتضررين من أي مشروع

يجب أن تحرص شركة الكهرباء الوطنية على أن يخضع أي إجراء لشراء أراضي لقانون استمالك األراضي رقم (12) لسنة 1987 
وتعديالته، والمُشار إليه باسم قانون االستمالك. ينطبق قانون االستمالك في جميع حاالت شراء األراضي في األردن. باإلضافة إلى ذلك، 
يجب اتباع إجراءات قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 وتعديالته المحددة في مثل هذه الحاالت، والتي تعكس إلى حد كبير تلك 

المنصوص عليها في قانون االستمالك.   

لدى شركة الكهرباء الوطنية قسم داخلي مختص بامتالك / مصادرة األراضي المرتبطة بمشاريع شركة الكهرباء الوطنية وهي مسؤولة 
أيضا عن التفاوض فيما يتعلق بالدفعات المناسبة لألطراف المتضررة من مشاريع شركة الكهرباء الوطنية. 

وتتبع شركة الكهرباء الوطنية اإلجراءات التالية لتحديد التصميم النهائي لطريق خط النقل العلوي وعملية شراء األراضي والتعويض عنها: 

إجراءات شركة الكهرباء الوطنية لشراء األراضي والتعويض عنها لمنطقة خط النقل العلوي

طريق خط النقل العلوي 
المؤقت

أعدت شركة الكهرباء الوطنية طريقًا مؤقتًا (10.5 كم) لخط النقل العلوي من محطة شركة الكهرباء ▪
الوطنية الفرعية حتى مكان ربطه بالشبكة الوطنية. من المهم اإلشارة إلى أنه لم يتم تحديد مسار خط النقل 
العلوي بالكامل، لكنه سيكون ضمن مساحة عازلة تقدر بحوالي +/- 500م من الطريق وسيتم تحديدها 

بناءً على مسوحات فعلية على أرض الواقع، وخالل مرحلة اإلنشاء لتجنب أي عقبات قد تنشأ.

(مادة 6) من قانون 
استمالك األراضي  
وضع عالمات على 

األراضي المصادرة في 
السجل العقاري والمسح 

الميداني 

بدأت شركة الكهرباء الوطنية العملية عن طريق تقديم نسخة من القرار وخطة االستحواذ للسجل العقاري ▪
(دائرة األراضي والمساحة) لتوفير طريق مؤقت إلى جانب مساحة عازلة تقدر بحوالي +/- 500م من 
الطريق وطلب ملكية األراضي في هذه المنطقة. يتطلب استكمال هذه اإلجراءات عادةً حوالي شهر. وقد 
بدأت شركة الكهرباء الوطنية اإلجراءات بالفعل وقامت باالتصال بدائرة األراضي والمساحة في األسبوع 

األول من شهر أيار 2016. 

ستقوم شركة الكهرباء الوطنية بإعداد قائمة بحيازات األراضي والمحاصيل في األراضي الزراعية والمباني ▪
لتحديد مستوى معقول من التعويض عن قطع األراضي على طول طريق خط النقل.  

يجب على شركة الكهرباء الوطنية كمطور للمشروع العمل مع ممثلين عن الهيئات المحلية وتشكيل لجنة ▪
لتحديد المنافع العامة للمشروع، وكذلك االتفاق على المستوى المناسب من التعويضات مع المتضررين من 
المشروع. وتتضمن الجهات التي يمكنها تقديم المساعدة في هذا األمر ما يلي: وزارة المالية، ووزارة 

البلديات، ودائرة األراضي والمساحة، ووزارة الزراعة، ووزارة البيئة.

 !xxxvi



تطوير المشروع (أي 
خط النقل العلوي) 
والمسح التفصيلي

قامت شركة الكهرباء الوطنية بالتوازي مع ذلك باإلعالن عن مناقصة في الصحف المحلية تطلب فيها ▪
عروض من المقاولين المحليين إلجراء التقييمات والمسوحات المطلوبة للموقع ووضع اللمسات األخيرة 
على التصميم وبناء خط النقل العلوي. تتبع عملية الشراء اإلجراءات الحكومية وترسي شركة الكهرباء 
الوطنية العطاء على صاحب العرض األنسب. قد ترسي شركة الكهرباء الوطنية العطاء على مقاول تم 

تعيينه بالفعل لعمل مماثل في منطقة قريبة من أجل تسريع العملية. 

يتعهد المقاول بتقييم الموقع وإجراء المسوحات (تضاريس، األمور الجيوتقنية، البنية التحتية والمرافق العامة ▪
... وغيرها). 

يجب على التصميم النهائي أن يأخذ بعين االعتبار المبدأ الرئيسي الذي ينص على تجنب شراء األراضي ▪
ذات الملكية الخاصة إلى أقصى حد ممكن، أو التقليل منه إذا كان ال مفر من ذلك. 

يقوم المقاول بإعداد التصميم النهائي للطريق.▪

(المادة 4) من قانون 
استمالك األراضي 
و(المادة 43) من 

قانون الكهرباء إعالن 
االستحواذ للمنفعة 

العامة

قبل القيام بأية أعمال بناء، يجب على شركة الكهرباء الوطنية وضع اعالن في صحيفتين يوميتين على ▪
األقل يفيد بأنها ستبدأ بعد 15 يوم ببناء خط النقل العلوي. ويجب تحديد قطع األراضي التي سيتم بناء خط 

النقل العلوي عليها في اإلعالن.  

ويطلب من أصحاب األراضي الراغبين في الحصول على تعويضات تقديم طلب فور  تنشيط خط النقل ▪
العلوي.

بعد 15 يوم، تبدأ أعمال البناء ويحدد التصميم النهائي لخط النقل العلوي بناء على العمل الفعلي على أرض ▪بناء خط النقل العلوي
الواقع، ألنه قد يتعين على المقاول تعديل التصاميم لتجنب العقبات المحتملة.  

تنشيط خط النقل العلوي ▪

بعد المصادقة النهائية من لجنة دائرة األراضي والمساحة ولجنة تقييم األراضي، يتعين الحصول على ▪
مصادقة مجلس الوزراء. 
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(المادة 9 و10) من 
قانون استمالك 

األراضي و(المادة 44) 
من قانون الكهرباء: 
اإلعالن عن قرار 
مصادرة الملكية 
والتفاوض على 

التعويضات 

يتقدم أصحاب األراضي بطلب التعويض فور تنشيط خط النقل العلوي. ▪

ستقوم شركة الكهرباء الوطنية بتقديم إفادة تعويض لكل متضرر من المشروع تسجل مقدار الخسارة التي ▪
تعرضت لها الممتلكات (النوع واألبعاد المادية، وقيمة االستبدال) أو كسب الرزق وتحدد التعويض المستحق 
عن هذه الخسارة لكل صاحب ملكية. إذا وافق الشخص المتضرر من المشروع على مضمون اإلفادة وقبل  

التعويض الممنوح، يقوم بالتوقيع عليها. 

وفقا للمادة 9 من القانون، يمكن إجراء مفاوضات مباشرة بين شركة الكهرباء الوطنية وأصحاب األراضي ▪
حتى يتم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، تستند مبالغ التعويض على تقييم األراضي وتقررها اللجنة.  

فور التفاوض على مبالغ التعويض واالتفاق عليها، تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتقديم التعويضات ▪
ألصحاب األرض مباشرة أو تضعها في صندوق وزارة المالية بأسمائهم وفقا لمتطلبات قانون االستمالك 
لسنة 1987 المادتين 14 و16د. يقوم المسؤولون في دائرة األراضي والمساحة أو البلدية المحلية بالتحقق 

من تسليم مبالغ التعويض التي تم التفاوض عليها.  

ويقوم فريق حيازة األراضي باإلشراف على تسليم هذه المبالغ وذلك لضمان وصولها إلى كافة المستفيدين ▪
المستهدفين. 

في حال تعذر الوصول إلى اتفاق بين الطرفين تحال القضية إلى المحكمة االبتدائية التي لها اختصاص في ▪
هذا المجال والمحاكم العليا إذا لزم األمر. عند اإلحالة إلى المحكمة، يتم حل القضية وفقًا للمادة 10 من 
قانون االستمالك. وتنص المادة على إمكانية حصول المحكمة على مساعدة الخبراء الحكوميين من وزارة 
المالية، ومديرية األراضي، أو غيرهم عند الضرورة للمساعدة في تحديد المبلغ المناسب العادل والمنصف 
من التعويض. مالحظة: قامت شركة الكهرباء الوطنية بالفعل بتحديد قيمة األراضي بالتعاون مع هذه 

الجهات وبالتالي فإن مبالغ التعويض محددة على األغلب).  

يمكن لألشخاص المتضررين من المشروع تقديم طلبات التعويض خالل 3 سنوات من تاريخ تنشيط خط ▪
النقل العلوي. ويتم رفض الطلبات بعد هذه الفترة. 

 !xxxviii



التنوع الحيوي  3.2.

يعرض هذا القسم نتائج التقييم األولي للتنوع الحيوي إلى جانب االحتياجات اإلضافية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في مرحلة الحقة 
من تطوير المشروع.  

!
المنهجية  3.2.1.

أجري تقييم سريع للموقع من خالل زيارة ميدانية ليوم واحد (28 نيسان 2016) من قبل خبير في التنوع الحيوي. تضمن التقييم التجول 
في كامل طريق خط النقل العلوي المؤقت والمنطقة العازلة 1كم  الخاصة به إلى أقصى حد ممكن. وكان الهدف تقييم حالة البيئة العامة 
والتنوع الحيوي في منطقة الدراسة والتعرف على وتحديد وتسجيل جميع األصناف الحيوانية، والنباتية، والطيور الموجودة على طول 

الطريق والمناطق المحيطة به.  

!
النتائج والمخرجات   3.2.2.

نناقش أدناه نتائج تقييم الموقع فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والطيور. 

وقد لوحظ أن األصناف النباتية والتنوع في األزهار موجود بشكل أكبر في الجزء الغربي من منطقة الدراسة بينما يتقلص التنوع والغطاء 
النباتي إلى الشرق. خالل المسح لوحظ أن الغطاء النباتي الطبيعي ال يشكل أكثر من 50٪ من منطقة الدراسة. كما أن األراضي المتبقية 
هي إما حقول زراعية مزروعة بالمحاصيل الحولية مثل القمح والشعير أو أراضي محروثة سابقًا. سجل مسح الموقع ما مجموعه 25 

نوعًا في الجدول أدناه. وعمومًا، تعتبر األنواع النباتية المسجلة األقل مدعاة للقلق.  

الجدول 8: قائمة بأصناف النباتات المسجلة في الموقع 

وضع حماية - التقييم اإلقليمي لإلتحاد االسم العلميالعائلة
الدولي لحماية الطبيعة في األردن

.Noaea mucronata (Forssk.) Asch سرمقية

& Schweinf

أقل األنواع مدعاة للقلق

Achillea fragrantissima (Forssk.) نجمية

.Sch.Bip

أقل األنواع مدعاة للقلق

 Artemisia sieberi Besser

Syn. Artemisia herba-alba

أقل األنواع مدعاة للقلق

.Carlina libanotica Boissغير مقيّمه

.Centaurea damascena Boissأقل األنواع مدعاة للقلق

Filago desertorum Pomelأقل األنواع مدعاة للقلق

 Launaea angustifolia (Forssk.)

Sch.Bip. ex Kuntze

أقل األنواع مدعاة للقلق

.Onopordum ambiguum Fresenأقل األنواع مدعاة للقلق
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 .(Mesalina guttulata) وفيما يتعلق بالحيوانات، فقد تم تسجيل نوع واحد فقط خالل المسح الميداني وهو السحلية الصغيرة المرقطة
وينبغي التأكيد على أن األنواع المسجلة كانت في الجانب الشرقي من منطقة الدراسة عند الصخور المتناثرة التي يمكن أن توفر بيئة 
مناسبة للحيوانات صغيرة الحجم. ويعتبر هذا النوع من األنواع الشائعة في األردن. من المهم اإلشارة إلى أن هذه النتائج استندت إلى تقييم 
سريع للموقع. ومن المحتمل وجود أصناف أخرى من الحيوانات في المنطقة، ويمكن أن يكون لبعضها وضع حماية مثل السلحفاة 

!اليونانية، والغرير. 
!وأخيرًا، فيما يتعلق بالطيور تم تسجيل 9 أنواع خالل المسح الميداني كما هو مبين أدناه: تعتبر جميع االصناف المسجلة األقل مدعاة للقلق.  

.Senecio flavus (Decne.) Sch.Bipأقل األنواع مدعاة للقلق

أقل األنواع مدعاة للقلقDiplotaxis harra (forssk.) Boiss.كرنبية

أقل األنواع مدعاة للقلقErodium laciniatum (Cav.) Willd.غرنوقية

أقل األنواع مدعاة للقلقAvena barbata Pott ex Linkنجيلية

Bromus tectorumأقل األنواع مدعاة للقلق

.Hordeum glaucum Steudأقل األنواع مدعاة للقلق

غير مقيّمهSalvia multicaulis Vahl.شفوية

.Teucrium leucocladum Boissأقل األنواع مدعاة للقلق

Astragalus spinosus (Forssk.) فوالوات

.Muschl

أقل األنواع مدعاة للقلق

.Ononis natrix Lأقل األنواع مدعاة للقلق

أقل األنواع مدعاة للقلقRanunculus asiaticus L.حوذانية

أقل األنواع مدعاة للقلقReseda lutea L.بليحائية

Scrophulariaceae Anarrhinum forskahlii (J.F. Gmel.)

.Cuf

أقل األنواع مدعاة للقلق

.Verbascum eremobium Murbغير مقيّمه

.Verbascum sinaiticum Benthغير مقيّمه

أقل األنواع مدعاة للقلقLycium shawii Roem. & Schult.باذنجانية

أقل األنواع مدعاة للقلقPegnum harmala L.قديسية

االسم العلمياالسم الشائع
القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لحماية 

الطبيعة (2015)
القائمة الحمراء اإلقليمية 

(2015)
الوضع في 
األردن

حوام النحل 

األوربي
Pernis apivorus

مهاجرأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلق
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!
يعتبر التنوع الحيوي للموقع ذو حساسية منخفضة عمومًا. وتعتبر المنطقة بشكل عام ذات عوائق شديدة بسبب األنشطة الزراعية وأنشطة 
الرعي الواسعة التي أثرت بشكل كبير على الموائل الطبيعية للموقع. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر األنواع النباتية والحيوانية والطيور 
المسجلة كجزء من التقييم من األنواع األقل مدعاة للقلق والشائعة في هذه الموائل. وأخيرا، لم تسجل أية موائل حساسة رئيسية أو جرت 

مالحظتها في الموقع (مثل موائل التكاثر أو مواقع محتملة للخفافيش، وغيرها).  

!
مناقشات ومتطلبات إضافية   3.2.3.

من المتوقع أن تشمل أنشطة إعداد الموقع لبناء خط النقل العلوي تطهير األراضي والحفر والتسوية وما إلى ذلك. كما من المتوقع أن تتم 
هذه األنشطة على مساحات محدودة تقتصر على المناطق التي سيتم فيها ثبيت األعمدة، وبالتالي فإن المساحة الفعلية المسبّبة إلزعاج 
ستكون في حدها األدنى نسبيا. قد تتسبب أنشطة البناء هذه في خسارة للموائل المحلية واضطرابات في موائل المنطقة - ومع ذلك فإنه من 

غير المرجح أن تكون هناك آثار كبيرة بسبب انخفاض حساسية الموقع كما هو مبين أعاله.  

وباإلضافة إلى ذلك، فليس من المتوقع أن تكون هناك آثار كبيرة على الطيور خالل مرحلة التشغيل من مخاطر حوادث االصطدام بخط النقل 
العلوي. ويخلص األثر البيئي واالجتماعي لمشروع مزرعة الرياح في الراجف إلى أن الموقع ال يعتبر ضمن منطقة حساسة للغاية من حيث 
الطيور لعدة أسباب، وأهمها المسافة التي تفصله عن أخدود وادي األردن ومحيطه والذي تعتبر طريق الهجرة الرئيسي في األردن. حيث يمتد 

خط النقل العلوي جنوب شرق  مزرعة الرياح في الراجف مما يجعل يزيد المسافة الفاصلة بينه وبين أخدود وادي األردن ومحيطه.  

تتضمن المتطلبات اإلضافية التي يجب أخذها بعين االعتبار ما يلي:  

كما نوقش في وقت سابق تم إجراء مسح سريع للتنوع الحيوي لم يالحظ من خالله وجود أية موائل أو أصناف حساسة رئيسية. 1.
ومع ذلك، وكجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي يجب إجراء مسح شامل للتنوع الحيوي لتأكيد نتائج التقييم السريع أعاله. 

يمامة مطوقة 

أوراسية

 Streptopelia

decaocto

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلق

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلقGalerida cristataقبرة متوجة

قبرة صحراوية
 Ammomanes

deserti

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلق

قنبرة الصحراء 

المقرنة
Eremophila bilopha

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلق

أبلق أشهب
 Oenanthe

isabellina

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلق

أبلق أسود األذن
 Oenanthe

hispanica

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلق

عصفور تفاحي
 Carduelis

cannabina

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلق

مقيمأقل األنواع مدعاة للقلقأقل األنواع مدعاة للقلقPasser domesticusدوري شائع

االسم العلمياالسم الشائع
القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لحماية 

الطبيعة (2015)
القائمة الحمراء اإلقليمية 

(2015)
الوضع في 
األردن
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ويجب أن يتضمن المسح التفصيلي للتنوع الحيوي طريق خط النقل العلوي بمسافة 11كم إلى جانب المنطقة العازلة المناسبة 
التي من المتوقع أن تجري أعمال البناء فيها. كما يجب أن يغطي المسح النباتات والحيوانات والطيور وأي أنواع حساسة 
رئيسية. واستنادا إلى نتائج مسح التنوع الحيوي المفصل يجب تحديد تدابير التخفيف المالئمة في حال مالحظة وجود أي نوع 

حساس رئيسي. هذا ويمكن أن يشمل على سبيل المثال نقل مثل هذه األنواع الرئيسية إلى خارج المناطق التي يجري فيها البناء.  

وفيما يتعلق بالطيور على وجه التحديد، وكجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع الراجف، تم إجراء مسح أساسي 2.
للطيور في موقع المشروع في 4 مواسم مختلفة لتشمل ربيع 2012، وخريف 2012، وخريف 2013 وربيع 2015. وقد تم 
خالل المسح إجراء ما مجموعه 547 ساعة رصد في فصل الربيع، و 250 ساعة في فصل الخريف. وينبغي االستفادة من هذه 
البيانات الثانوية باإلضافة إلى المراجعات المكتبية لتقييم اآلثار المحتملة على الطيور خالل مرحلة التشغيل، وينبغي تحديد تدابير 
التخفيف النموذجية للحد من أية مخاطر محتملة لالصطدام (مثل عالمات األسالك، وموجهات الطيور، وغيرها) . وتعتبر هذه 

البيانات الثانوية كافية لغرض التقييم دون الحاجة إلى إجراء دراسات رصد إضافية.  

!
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اآلثار والتراث الثقافي  3.3.

يعرض هذا القسم نتائج التقييم األولي لآلثار والتراث الثقافي إلى جانب االحتياجات اإلضافية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في مرحلة 
الحقة من تطوير المشروع.  

!
المنهجية  3.3.1.

تضمن التقييم األولي أوال دراسة من خالل جمع البيانات من المسوحات والدراسات األثرية السابقة التي أجريت في األردن والتي تم 
تسجيلها في قاعدة البيانات الجغرافية لآلثار في الشرق األوسط (MEGA) - االردن. MEGA األردن عبارة عن قاعدة بيانات، من قبل 

معهد جيتي األمريكي بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة، تشمل وتسجل كل المواقع األثرية المعروفة في األردن. 

وباإلضافة إلى ذلك، تم إجراء تقييم سريع للموقع من خالل زيارة ميدانية ليوم واحد (28 نيسان 2016) من قبل خبير في علم اآلثار 
والتراث الثقافي. وتضمن التقييم التجول في كامل طريق خط النقل العلوي المؤقت والمنطقة العازلة 1كم  الخاصة به. وكان الهدف من 
التقييم السريع هو: (أ) تحديد وتقييم بقايا التراث األثري والثقافي ضمن المسار (إن وجدت)؛ و(ب) التحقيق في وتقييم بقايا التراث األثري 

والثقافي في منطقة المشروع التي تم تحديدها على أنها جزء من قاعدة البيانات الجغرافية لآلثار في الشرق األوسط - األردن. 

!
النتائج والمخرجات  3.3.2.

كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي تم إجراؤه لمشروع مزرعة الرياح في الراجف، قامت دائرة اآلثار العامة بالفعل بمسح 
لموقع المشروع الراجف (ممثل باللون األزرق في الشكل 2 كما سبق بيانه) الذي يقع فيه أول 2.5كم من خط النقل العلوي. وحددت 
الدراسة ما مجموعه 18 موقع ذو أهمية أثرية داخل موقع المشروع. كما لوحظ في الشكل 40 أدناه، أنه ال توجد مواقع مسجلة من دائرة 

اآلثار العامة ضمن مسار خط النقل العلوي، ولكن هناك بعض المواقع التي تقع ضمن المنطقة العازلة 1كم. 

مع أخذ ما سبق في االعتبار، كان تركيز التقييم األولي على 8.5كم المتبقية من خط النقل العلوي الذي يمتد من نهاية حدود موقع 
المشروع وحتى نهاية الطريق.   

حدد البحث الذي قامت به MEGA األردن لـمسافة 8.5كم المتبقية من خط النقل العلوي والمنطقة العازلة 1كم ثالثة مواقع. يتم عرض 
المواقع في الشكل أدناه مع الوصف الموجود على MEGA األردن في الجدول 9 أدناه.  

الجدول 9: وصف المواقع األثرية حسب MEGA األردن 

المسافة من خط الوصف حسب MEGA األردنالموقع
النقل العلوي

دور - MEGA  رقم 

 8905

بقايا أثرية تعود لفترات مختلفة من العصر الحديدي الثاني، القرن السابع قبل الميالد وحتى 

الفترة العثمانية. وتعرض حدود الموقع كما هي في MEGA األردن في الشكل أدناه. 

330م شرقًا 

  MEGA - ام ربص

رقم 4204

مستوطنة نبطية تضم قطع وحجر صوان مبعثر. وبناء على تقييم الموقع (الذي تمت مناقشته 

أدناه) لوحظ أن هذا الموقع مدمر تماما على األرجح نتيجة لألنشطة الزراعية في المنطقة. ال 

يوجد حدود للموقع في MEGA األردن. 

50م غربًا 

بقايا برج روماني مع قطع وحجر صوان مبعثر. تعرض حدود الموقع كما هي في MEGA MEGA  رقم 8913 

األردن في الشكل أدناه.

570م غربًا
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كجزء من التقييم األولي للموقع، تم تسجيل العديد من المواقع أيضا داخل خط النقل العلوي والمنطقة العازلة 1كم. ومع ذلك، فمن المهم 
اإلشارة إلى أنه لم يكن باإلمكان تحديد الحدود الدقيقة لهذه المواقع األثرية كجزء من التقييم السريع. يتم عرض المواقع في الشكل 41 أدناه 

مع الوصف في الجدول 10 أدناه.   

!
الجدول 10: المواقع األثرية المسجلة كجزء من التقييم السريع للموقع 

المسافة من خط النقل الوصفالموقع
العلوي

آثار لجدار وكومة من الحجارة. تم العثور على قطعتين من الفخار داخل الموقع يرجع تاريخها إلى العصر 1

الروماني. لم يكن باإلمكان تحديد وظيفة أو تصنيف الموقع ولكن يمكن وصفه ب 'الخربة'. كما لم يكن 

باإلمكان تحديد حدود الموقع كجزء من التقييم.

400م شرقًا

مجموعة من أكوام الحجارة وبقايا أساسات جدار. لم يتم العثور على قطع فخارية، وبالتالي ال يمكن تحديد 2

الفترة التاريخية. ال يمكن تحديد حدود الموقع كجزء من التقييم. 

ضمن طريق خط النقل 

العلوي 

سبق أن تم ذكر موقع دور في MEGA األردن (موقع رقم 8905). ويتضمن الموقع عدة بقايا أثرية تعود 3

لفترات زمنية مختلفة، من العصر الحديدي الثاني، القرن السابع قبل الميالد وحتى الفترة العثمانية. أهم 

عناصر الموقع هي بقايا حجر األساس، وبنية دائرية ومنازل حديثة يمكن أن تعود إلى أواخر القرن التاسع 

 MEGA عشر قبل الميالد. وتظهر الحدود الدقيقة لموقع المشروع في الشكل أدناه على النحو الموجود في

األردن. 

330م شرقًا

موقع أم ربص ذكر بالفعل في MEGA األردن (موقع رقم 4204) كمستوطنة نبطية تضم قطع أحجار 4

صوان مبعثرة. وبناء على تقييم الموقع (الذي تمت مناقشته أدناه) لوحظ أن هذا الموقع مدمر تماما على 

األرجح نتيجة لألنشطة الزراعية. ال يوجد حدود للموقع في MEGA األردن.

50م غربًا

100م شرقًا تتألف الجدران من حجارة صخرية كبيرة من المرجح أن تكون شارع قديم. 5

مجموعة من أكوام الحجارة وبقايا أساسات جدار. لم يتم العثور على قطع فخارية، وبالتالي ال يمكن تحديد 6

الفترة التاريخية. ال يمكن تحديد حدود الموقع كجزء من التقييم.

560م شرقًا 

سبق أن تم ذكر موقع دور في MEGA األردن (موقع رقم 8913) كبقايا لبرج روماني مع قطع أحجار 7

صوان مبعثرة. تظهر حدود الموقع كما هي في MEGA األردن في الشكل أدناه.

570م غربًا
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 +
الشكل 40: مواقع أثرية مسجلة ضمن حدود موقع مشروع الراجف كجزء من تقييم االثر البيئي واالجتماعي لمزرعة الرياح 

 +

الشكل 41: مواقع أثرية مسجلة من خالل التقييم السريع وMEGA األردن 
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 +

الشكل 42: موقع رقم 3 - دور  

 +
الشكل 43: جدران مكونة من أحجار صخرية كبيرة في الموقع رقم 5 
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 +

الشكل 44: مجموعة من أكوام الحجارة في الموقع رقم 6 

!
مع أخذ ما سبق في االعتبار، فمن الواضح أن هناك العديد من المواقع التي تقع داخل المنطقة العازلة لخط النقل العلوي 1كم. وتعتبر هذه 
المواقع مهمة نظرا لقيمتها األثرية والثقافية، وينبغي حمايتها من أي تلف محتمل أو تدمير خالل أنشطة المشروع المختلفة. ومع ذلك، فمن المهم 
اإلشارة إلى أن الخبير لم ينظر إلى هذه المواقع األثرية على أنها فريدة من نوعها أو  مميزة، واألهم من ذلك أنها لن تؤثر على تطوير 
المشروع؛ يمكن العثور على مثل هذه المواقع على نطاق واسع وخاصة في منطقة البتراء وفي المناطق الجبلية التي كان فيها على األرجح وجود 

لإلنسان القديم خصوصا في عهد األنباط / الرومان نظرا إلمكاناتها الزراعية. 

!
مناقشات ومتطلبات إضافية  3.3.3.

من المتوقع أن تشمل أنشطة إعداد الموقع لبناء خط النقل العلوي تطهير األراضي والحفر والتسوية وما إلى ذلك. كما من المتوقع أن تتم 
هذه األنشطة على مساحات محدودة تقتصر على المناطق التي سيتم فيها ثبيت األعمدة وبالتالي فإن المساحة الفعلية المسبّبة اإلزعاج 
ستكون في حدها األدنى نسبيا. ومع ذلك، إذا ما أديرت هذه األنشطة بشكل غير صحيح يمكن أن تضر أو تخل بالبقايا األثرية الموجودة 

على سطح موقع المشروع الذي نوقش أعاله. 

وكجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي لخط النقل العلوي في مرحلة الحقة، ال بد من إجراء مسح أثري مفصل من قبل دائرة اآلثار 
العامة - وهي الجهة الحكومية الرسمية في األردن المسؤولة عن حماية وصيانة والحفاظ على اآلثار وفقا ل"قانون اآلثار رقم 21 لسنة 

1988 وتعديالته رقم 23 لعام 2004 ".   

يجب أن يتضمن المسح التفصيلي طريق خط النقل العلوي بمسافة 11كم إلى جانب المنطقة العازلة المناسبة التي من المتوقع أن تجري 
أعمال البناء فيها. الهدف من المسح التفصيلي هو: (أ) تحديد الحدود الدقيقة للمواقع األثرية التي تم تحديدها في وقت سابق؛ و(ب) تحديد 
ما إذا كانت هذه المواقع تقع ضمن مسار خط النقل العلوي - مواقع األبراج أو مساحات اإلنشاء المحددة بشكل رئيسي؛ و(ج) تقييم أهمية 
المواقع المسجلة (أي ما إذا كان ينبغي حمايتها أم ال نظرا إلى أنه لُوحظ أن بعض المواقع المسجلة مدمره تماما؛ و (د) توثيق وتقييم أي 

بقايا أثرية أخرى قد تكون موجودة في طريق خط النقل العلوي.  
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واستنادا إلى نتائج المسح المفصل للموقع، يجب تحديد تدابير التخفيف المالئمة. هذا ويمكن أن تشمل على سبيل المثال نقل المواقع األثرية 
خارج طريق خط النقل العلوي باالتفاق مع دائرة اآلثار العامة (اذا كانت واقعة ضمن مواقع األبراج أو مناطق البناء) أو نقل مواقع البرج 
إلى خارج المناطق المسجلة كجزء من التصميم التفصيلي. وباإلضافة إلى ذلك، ال بد من تحديد تدابير التخفيف المالئمة لضمان أن أنشطة 
البناء (على سبيل المثال حركة المركبات واآلالت من / إلى الموقع) تتجنب مثل هذه المناطق (من خالل على سبيل المثال التخطيط السليم 

ألنشطة البناء، وتسييج المواقع المسجلة، ورفع مستوى الوعي و تدريب عمال البناء، وما إلى ذلك).   

وأخيرا، خالل مرحلة البناء وكما هو الحال مع أي مشروع ينطوي على أنشطة بناء هناك فرصة اكتشاف بقايا أثرية محتملة على 
األرض. ولذلك، يجب تطبيق إجراءات اكتشاف اآلثار بالصدفة وهي متطلبات قياسية لدائرة اآلثار العامة حسب "قانون اآلثار رقم 21 

لسنة 1988 وتعديالته رقم 23 لسنة 2004".   

!
نوعية الهواء والضجيج  3.4.

من المتوقع أن تكون هناك آثار محدودة على نوعية الهواء والضجيج أثناء مرحلة البناء ومن غير المرجح أن تكون كبيرة. ومن المتوقع أن ينتج 
عن هذه األنشطة زيادة في مستوى الغبار والجسيمات واالنبعاثات، والتي سوف تؤثر مؤقتا على نوعية الهواء المحيط. وإذا لم يتم إدارة هذه 
األنشطة بشكل صحيح، فقد ينتج عنها خطر اإلزعاج وآثار صحية على عمال البناء في الموقع، وإلى حد أقل على المستقبالت المحيطة القريبة 
من الغبار الذي تثيره الرياح (مثل المجتمعات المحلية والجماعات البدوية، وما إلى ذلك). باإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تتضمن أنشطة 

البناء استخدام المركبات واآلالت والمعدات (مثل المولدات والمكابس وغيرها) التي من المتوقع أن تكون مصدرا لالنبعاثات الملوثة.   

ومن المتوقع أن يكون استخدام اآلالت والمعدات مثل المولدات والمكابس وغيرها داخل موقع المشروع ومحيطه مصدرا للضجيج 
واالهتزازات. وإذا لم تتم إدارة هذه األنشطة بشكل صحيح، فقد ينتج عنها خطر اإلزعاج وآثار صحية على عمال البناء في الموقع وإلى 

حد أقل على المستقبالت المحيطة القريبة من الغبار الذي تثيره الرياح (مثل المجتمعات المحلية والجماعات البدوية، وما إلى ذلك). 

ينبغي أن يتم من خالل تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقييم اآلثار المحتملة على نوعية الهواء والضجيج، وتحديد تدابير التخفيف النموذجية 
للحد من الغبار والضجيج والتقليل من هذه اآلثار.  

!
جيولوجية وهيدرولوجية المنطقة (التربة والمياه الجوفية)  3.5.

تقتصر التأثيرات على التربة والمياه الجوفية بممارسات اإلدارة غير المناسبة للتخلص من النفايات أثناء مرحلة اإلنشاء والتشغيل (لتشمل 
النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والنفايات الخطرة، والمواد الخطرة). وقد تتسبب ممارسات اإلدارة غير  المناسبة (مثل التخلص 
غير المشروع من النفايات على األرض والتخزين غير السليم للمواد الخطرة) في تلوث وتلويث التربة والتي بدورها يمكن أن تلوث 
موارد المياه الجوفية. وهذا يمكن أن يؤثر أيضا بشكل غير مباشر على النباتات / الحيوانات والصحة العامة وسالمة العمال (الذين قد 

يتعرضون لتلك النفايات).  

ومع ذلك، يمكن السيطرة على هذه اآلثار بشكل كاف من خالل تطبيق أفضل الممارسات والتدابير اإلدارية التي يجب تحديدها ضمن 
دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي، والتي من المتوقع أن يتم تنفيذها خالل مرحلة اإلنشاء والتشغيل.  

!
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الصحة والسالمة المهنية 3.6.

من المتوقع خالل مرحلة اإلنشاء والتشغيل أن يكون هناك آثار على الصحة والسالمة المهنية. خالل مرحلة اإلنشاء سوف يكون هناك 
مخاطر عامة على الصحة والسالمة المهنية للعمال أثناء العمل في مواقع البناء. وتشمل هذه المخاطر: الزالت والسقوط، االصطدام 

باألجسام، اآلليات المتحركة، العمل على ارتفاعات، الصدمات الكهربائية، وغيرها.  

وبالمثل، خالل العملية سيكون هناك مخاطر على الصحة والسالمة المهنية من أنشطة الصيانة الروتينية وكذلك الصيانة اإلصالحية. وقد 
تتضمن أنشطة الصيانة هذه مخاطر مختلفة على الصحة والسالمة المهنية مثل الصدمات الكهربائية.  

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم وضع خطة للصحة والسالمة المهنية لمرحلة اإلنشاء والتشغيل وفقا ألحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 
وتعديالته، بما في ذلك الفصل التاسع الصحة والسالمة المهنية قبل البدء بأنشطة البناء. ويجب أن تعالج الخطة األخطار المحتملة 

وإجراءات االستجابة في حاالت الطوارئ، وتوفير مالبس واقية، وإدارة السالمة الكافية. 
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