
 التقرير الموحد لوثائق المعلومات المتعلقة بالمشروع
 (PID/ISDS)وصحيفة بيانات الضمانات المتكاملة  

 تمويل إضافي 
. 

PIDISDSA19900 : رقم التقرير 
  2016تشرين األول/أكتوبر  27تاريخ االعداد / االستكمال: 

I.  المعلومات األساسية 

 البيانات األساسية للمشروع  . أ
P161465  :البلد:  األردن  رقم المشروع  
P147689  :رقم المشروع الرئيسي   

  اسم المشروع:  (P161465االجتماعي )التكّيف مشروع الخدمات الطارئة و

  اسم المشروع الرئيسي: (P147689االجتماعي )التكّيف الخدمات الطارئة و –األردن 

  المنطقة:  الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

/نوفمبر تشرين الثاني 08
2016 

 /أكتوبرتشرين األول 05 جلسة مجلس اإلدارة:
  التاريخ التقديري للتقييم: 2016

الممارسة العالمية في  أداة االقراض:  ةستثمارياالع يرامشالتمويل 
المجاالت االجتماعية 
والمدنية والريفية والمتعلقة 

 التكّيفب

  ساسي(:األمجال الممارسة )

  الجهة المقترضة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

  الوكالة المنّفذة:  وزارة الشؤون البلدية 

  التمويل )بــ مليون دوالر أميركي(

  مصدر التمويل  المبلغ

  MNA VPUالصناديق االئتمانية القائمة بذاتها  10.80

  النقص في التمويل 0.00

  التكلفة االجمالية للمشروع 10.80

  الفئة البيئية  التقييم الجزئي -ب
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  القرار تم تفويض الفريق من خالل االستعراض بإجراء التقييم والتفاوض

أي قرار آخر )حسب  
  االقتضاء(

  هل هو مشروع مكّرر؟  كال 

هل هو مشروع منقول؟ )لن  كال
  ُيكشف عنه(

. 

  
. 

 المقدمة والسياق  . ب

  سياق البلد 
 ىل حوالمّثُي ي ، مّماضيفةستُممحلّية في المئة منهم في مجتمعات  80ي ، يعي  مسجاًل اسوريًّ االجًئ 638633 احاليًّ األردنضيف ستي
 نْياألولَي نْيسنَتالفي . فاُأجرَي مؤخًر لتعداٍد اوفًق مليون 1.3ولكن العدد اإلجمالي للسوريين قد بلغ في المئة من سكان األردن.  10

ن ْيا في العاَمأّملالجئين. إلى ا على تقديم المساعدة اإلنسانية االمجتمع الدولي بشكل حصري تقريًبجابة استترّكزت من األزمةي ، 
 تلك البلدان انعلى سّكوالتخفيف من تأثير األزمة التكّيف على ضيفة ستالبلدان الُمبناء قدرة ني ، فقد تحّول االهتمام نحو ْيالماضَي

زمة أللالناجمة عن مثل هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتكلفة المتزايدة  اتالضغوط نإإذ  .هاالتحتية واقتصاد تهابنيعلى و
النظم والهياكل في البلدي ، ال سيما في مجاالت جهاد إإلى  كبيٍر بشكٍل أّدتبنية التحتية والخدمات العامة على الالطلب ارتفاع لتلبية 

رات التنافس على فرص العمل تصّوكما أن ت الصلبة والصحة والتعليم. المياه والصرف الصحي والكهرباء وإدارة النفايا
 تحّولثّمة ر بسرعةي ، يتطّوالذي على التماسك االجتماعي. وبالنظر إلى الوضع  اقد أّثرت سلًبعلى األجور  المفروضةط ووالضغ

من الناحية  اسٍةحّسو ٍةمنطقيو ٍةمستدام ٍةإنمائّي خطٍة صياغة من خاللالتكّيف تحقيق الستكمال البحث عن في الوقت الحاضر 
 على آفاق التنمية في البلد. تأثيرهاويسعى إلى معالجة بالطابع الطويل األمد لهذه األزمة هذا النهج  وُيسلِّمالسياسية. 

 

   السياق القطاعي والمؤسسي
على النظام العامي ،  أساسّية بصورٍةمحافظات تركز المن الحكومة: المركزي والمحافظات والبلديات.  مستويات ةثالثباألردن  عيتمتَّ
تخطيط االستثمارات الوحدات الالمركزية للوزارات المختّصة على  تعملالمركز االقليمي الذي من خالله  اأيًض تمّثلها ولكّن

 ضمن ةبلدّي 99ا حاليًُّتَصنَّف إذ . (MOMA) تحت إشراف وزارة الشؤون البلديةتعمل فهي البلديات أما وتوفير الخدمات. وتنسيقها 
 لحجم سكانها. اثالث فئات تبًع

على مستوى  الالمركزيةوحدات اللمستخدمين من خالل إلى ا المختّصة من الوزارات مباشرًة ُتَوجَّه من الخدمات اعدًد أنفي حين 
تي ، من بينها جمع عن مجموعة من الوظائف والخدما بأدنى مستوى البلديات مسؤولًة تبقىالمحافظة )مثل التعليم والصحة(ي ، 

 لمسالخ واألسواق والحدائق العامةي ، وبناء اهاوإنارة الشوارع وتنظيف ي ،ها وصيانتهاوإعادة تأهيل اتالطرقبناء و النفايات الصلبة
والقروض  الحكومة المركزيةح َنوِم الذاتية إيراداتهاالمدن. ويتم تمويل هذه األنشطة من  تنظيمي ، وأنشطة وتشغيلها والمكتبات
 (.CVDBمن بنك تنمية المدن والقرى ) المقّدَمة

المتعلقة القضايا من  واسعٍة لجة مجموعٍةمعافي هذه األزمة فقد ُطِلب منها ي ، الالزمة لمواردع بالسلطة واال تتمتَّالبلديات  أنرغم و

 



زين مترّكظمى من السوريين يعيشون في المجتمعات األردنيةي ، الغالبية الُع ّنإإذ الخدمات والقضايا االجتماعية واالقتصادية. تقديم ب
كما البلديات.  تلكعلى  هائاًل اإضافيًّ اًطلزيادة السريعة في عدد السكان ضغهذه ا شّكلتفي عدد من البلديات في شمال األردن. وقد 

في وإنارة  اتتحتاج إلى طرق جديدٍة إنشاء أحياٍء أسفر عن امّمفي البناء الجديدي ،  ملحوظنمو ى الطلب المتزايد على السكن إلى أّد
أساطيل تجهد  جعل البلدّياتا ي ، مّمالمدنيةفي العديد من المراكز  تالقمامة وتراكم ت كميةتضاعفوالخدمات. ب ووصلشوارع ال

أن تضطلع المعيشة الحاجة إلى  وارتفاع اإليجارات وتكاليف البطالةارتفاع معدالت  ظهرأنفاياتها. وباإلضافة إلى ذلكي ،  تجميع
 .الرفاهية المجتمعية وتحسينوتعزيز فرص كسب الرزق  المحليةالتنمية االقتصادية  تشجيعفي  ةفعالّيأكثر  وٍربدالبلديات 
المجالس المحلية. إلى منتخبين  نوممثليرؤساء بلديات أتت بي ، 2013غسطس آب/أ ة في شهراألردن انتخابات بلدّي أجرىإلى ذلكي ، 

 دعم خارجي ومن خالل تأمينة والمجال االجتماعي. تعزيز مكانة البلديات في تقديم الخدمات والتنمية المحلّي يمكنهااالنتخابات ف
 مواطنيهااالستجابة بشكل أفضل الحتياجات  نحو امن المضي قدًمالبلديات  قد تتمّكني ، أكثر صرامًة أنظمة مساءلةتطبيق و زعزَُّم

 .معالجة شكواهماتهم ووتحقيق أولوّي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

  
  ج. األهداف االنمائية المقترحة

  المشروع الرئيسي –هداف االنمائية للمشروع األساسي األ
التأثيرات المباشرة لتقديم ضيفة األردنية في معالجة ستالُم المحلّية الهدف اإلنمائي للمشروع هو مساعدة البلديات والمجتمعات

  وتعزيز قدرة البلديات على دعم التنمية االقتصادية المحلية. ن جراء تدفقات الالجئين السوريينالخدمات م

  التمويل اإلضافي  –األهداف االنمائية للمشروع المقترح 
ردنية في معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم ضيفة األستالُم المحلّية الهدف اإلنمائي للمشروع هو مساعدة البلديات والمجتمعات

  الخدمات من جراء تدفقات الالجئين السوريين وتعزيز قدرة البلديات على دعم التنمية االقتصادية المحلية.

  النتائج الرئيسية
 من خالل المؤشرات الرئيسية التالية: األهداف االنمائية للمشروعز في حَرم الُميتم رصد التقّد

 (؛%النساء ) ممنهومن المشروع )#(ي ، مباشرًة ن المستفيدو -
( i): ممنهو)#(ي ،  ي ، الفعاليةمشروعالخالل السنة األولى من  حصلوا على المساعداتالذين  رون من الصراعالمتضّر -

 .ونالجئالو( iiiي ، )المواطنون األردنيونو( ii؛ )النساء
على األقل من  مجاَلْينفي االستثمار للفرد في فترة ما قبل األزمةي ، وذلك مستويات  التي حافظت على شاركةالُم البلديات -

زهات واألماكن نتالمو( iv) ؛تنظيف الشوارعو( iiiالطرق المحلية؛ )و( ii) ؛( النفايات الصلبةi(: )%المجاالت التالية )
 الخدمات المجتمعية.و( v)؛ الترفيهية

المحلية للتنمية االقتصادية ذات األولوية على األقل من المشاريع الفرعية  نْيمشروَع رتنّفذ أو تيسِّ التيالبلديات المشاركة  -
 (.%دة في خطط التنمية االقتصادية المحلية )حدَّالُم

 (.%كل عام ) في ةسلبي آراءدون من ة ة السنوّية والفنّيالمراجعات المالّي صدرالمشاركة التي ُتالبلديات  -
 

زيادة األهداف مع مراعاة النطاق  سيتّمفعلى التمويل اإلضافي المقترحي ،  منطبقًةأن المؤشرات المذكورة أعاله ستبقى  ورغم
 .األوسع للمشروع من حيث عدد البلديات المشاركة

 

  



  
 د. وصف المشروع 

 
األزمة من خالل دعم البلديات المشاركة لتقديم في وجه التكّيف ع رةي ، ويشّجيحّسن المشروع الظروف المعيشية في البلديات المتضّر

تلك من خالل تنمية اقتصادية محلية وإشراك  المجتمعات المحلية تكّيفعلى الحاجات المحليةي ، وتعزيز  خدمات إضافية بناًء
قد دعم  مشروعالأن ورغم ب لحاالت الطوارئ. من خالل تطوير نظم التأّه المؤسسات في وجه األزمة تكّيفي ، وتعزيز المجتمعات
مختارة على أساس زيادة نسبية في حجم  بلدّية 16قد ارتفع عدد البلديات المشاركة إلى فخالل السنة األولىي ،  في تسع بلدّيات
 تدفقات الالجئين. من جراءسكانها 

 

 

 : العنصراسم 
 ح البلدّية َنالِم

 التعليقات )اختياري(
 

 

 : العنصراسم 
 ية وإدارة المشاريع التنمية المؤسس

 التعليقات )اختياري(
 

 

  

  ه. موقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل الضمانات )إذا كانت معروفة(
 إربد :وعجلون. وقد تم اختيار البلديات التالية ومعانربد والمفرق والبلقاء والزرقاء المحافظات التالية: إيتم تنفيذ المشروع في 

 وعجلون والمعراضوالضليل  معانو وسحاب وحوشا والمنشية الزعيتريالسرحان و بلعمانيو و المفرقووران وح الرمثاو
إطار هذا التمويل  ضمنإضافية  في أي مواقَع ولن ُينظرداخل المملكة األردنية الهاشمية.  وصبحا والدفيانة الزرقاء وعين الباشاو

 اإلضافي.
 

 

 الضمانات البيئية واالجتماعية في الفريقاألخصائيون في مجال و. 
 (Mariana T. Felicio( GSU05 )ماريانا ت. فيليسيو )
 (Tracy Hart( GEN05 )ترايسي هارت )

 

  

II.  التنفيذ 
 

 لمشروع ُوِضعتالنظم واإلجراءات التي ترتيبات التنفيذ والبنية المؤسسية للمشروع  بعّتت الي ،مان التنفيذ الفوري والفّعضمن أجل 
 توجيهيٌة م لجنٌةقّدممكن. وُت من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنميةي ، إلى أقصى حدٍّ بتمويٍل (RLDPالتنمية المحلية واإلقليمية )

وزارة  أمين عام هايرأس ي ،( التوجيه االستراتيجي وتمارس التنسيق واإلشراف العام على المستوى الوطنيSCبين الوزارات ) مشتركٌة
 ووزارة الشؤون البلدية وزارة الداخليةو وزارة التخطيط والتعاون الدوليوزارات ووكاالت رئيسية مثل ضّم ي ، وتالشؤون البلدية



وتؤدي التناوب(. ب)المشاركة ات ن ممثلين من المحافظات والبلدّيتضمَّها تكما أّن. وبنك تنمية المدن والقرىوزارة المياه والري و
على األقل كل  واحدًة مرًة اللجنة التوجيهية جتمعوت. ةمهام أمانة اللجنة التوجيهّيوحدة إدارة المشروعي ، ال سّيما  البلدّيةي ، وزارة الشؤون
 ستة أشهر.

 
.  2Bالفرعي العنصرتنفيذ عن ي ، وفي سياقه وإعداد التقارير العامة للمشروع عن التنسيق واإلدارة إن وزارة الشؤون البلدّية مسؤولٌة

هذه  تضموي ، بتنسيق المشروع وإدارته واإلشراف على تنفيذه بشكل يومي وزارة الشؤون البلدّيةوحدة إدارة المشروع في وُتعنى 
رصد في ال اوخبيًر(ي ، وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرىن كل من علمدير )واحد ل نْينائَبو للمشروع اديًرم الوحدة
ألنشطة المشروع ي ، والتخطيط جنة التوجيهيةللا إلى : )أ( تقديم الدعمي ، علىي ، في جملة أمورمهامها نطويوتلدعم. ل نتقييم وموظفيالو

وتأمين والجهات المانحةي ، وتنظيم البعثات السنوية المشتركةي ، وما إلى ذلك؛ )ب(  المؤسسييني ، والتنسيق بين الشركاء عليهاواإلشراف 
عي ، واإلدارة الماليةي ، ومراجعة الحساباتي ، واالمتثال للضماناتي ، وما إلى وللمشروعي ، بما في ذلك رصد المشر الشاملةاالئتمانية  الرقابة

)د(  ؛ونشرها لمشروعل المرحليةتقارير الالمشروع إلى الحكومة والجهات المانحةي ، بما في ذلك إعداد  عن تقاريَرتقديم وذلك؛ )ج( 
بناء القدرات  ا يستدعيمّمي ، هوتنفيذ 2Bالعنصر الفرعي إدارة و( ه) ع؛والمشربة ذات الصل واالتصالأنشطة المعلومات وتولي 
 .لطوارئ في األردنا ب لحاالتتأّهالإدارة المخاطر وألنظمة 

 
 ( الدعم االئتماني لهذا المشروعي ، بما في ذلك إعدادiويدعم بنك تنمية المدن والقرى وزارة الشؤون البلدّيةي ، ويكون مسؤواًل عن توفير )

لبلديات لدة حدَّالُم التوريد عتبةالتي تتجاوز  للموادوالسلع والخدمات  األشغال وتوريد( iiطلبات السحب والطلبات المالية األخرى؛ )
السنوية للمشروع بأكملهي ، بما في ذلك النفقات  مراجعة الحساباتو( iv) ؛اإلدارة المالية وإعداد التقاريرو( iii) ؛الحالية القوانينبموجب 
 يشغل امحورًي اموظًف بنك تنمية المدن والقرى نيعّيكما لبلديات المشاركة. مراجعة الحسابات ل تأمينو 2 العنصربمقتضى  جرتالتي 
 .المذكورة أعاله مجموعة األنشطة بشأنإلى مدير المشروع  التقاريريقدم ونائب مدير وحدة إدارة المشروع  منصب

 
ي ، المشروعلة من خالل المموَّ ذات األولوية البنية التحتية والخدمات وتأمينتحديد  مسؤوليةكة شاِرالبلديات الُمتتحّمل في هذا السياقي ، 

عملية الاختيار األنشطة ذات األولوية من خالل في  وتساهم هذه المجتمعاتة. المستفيدالمجتمعات المحلّية بالتعاون الوثيق مع 
من الالزمة رشادات اإللتقديم  2015عام من الديسمبر كانون األول/في  استكمالهي تم الذمشروع العمليات  الواردة في دليلتشاركية ال

 .ات المحلّيةالمجتمعمع  اأكثر تنظيًم تشاورعملية  تنفيذأجل 
 

 

III.  التي قد تنطبقسياسات الضمانات  

  الضماناتسياسات  مطّبقة؟ التفسير )اختياري(
ع يرالمشلعملية فرز إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تضمن ي
الموائل  تنطبق عليها سياساترفض أي مشاريع فرعية غية ُب

اآلفات. ويمكن مكافحة الموارد الثقافية أو  وأالغابات  وأالطبيعية 
 مشتركًة سلبيًة بيئيًة الة آثاًرالممّو الصغيرة مل المشاريعحتأن 

ي ، الضوضاءوتوليد  والغبار الصحيمثل النفايات ومياه الصرف 
أو الصحة والسالمة المهنية. /و المرورحركة  تحويلعن  فضاًل

ة التي جرى تحديد آثارها معظم المشاريع الفرعّيإلى أما بالنسبة 

المصادر الثقافّية ) التقييم البيئي نعم
  (4.01 /إجراءات البنك الدوليواإلنشائّية

 



لخطة  تنفيذ المبادئ التوجيهية العامة أن يكفي عالمتوقَّالسلبيةي ، فمن 
خطط محّددة لإلدارة البيئية  وتنفيذ أو إعداد اإلدارة البيئية
 .ليس إال لتلك المشاريعواالجتماعية 

المصادر الثقافّية ) الموائل الطبيعية كال 
   (4.04/إجراءات البنك الدولي واإلنشائّية

/إجراءات المصادر الثقافّية واإلنشائّية) الغابات كال 
   (4.36البنك الدولي 

التي يعّدها إطار اإلدارة البيئية  اإلرشاديةتشمل القائمة اإليجابية 
مبيدات  توريدالمصروفات البلدية المؤهلة شأن ب واالجتماعية

ي ، وفي هذه للمكافحة الكيميائيةقوارض للمبيدات  أو اتحشرلل
مشروع الخدمات الخاصة باآلفات  مكافحةخطة ُتستعَمل الحالة 

المبادئ التوجيهية  باإلضافة إلىي ، االجتماعيالتكّيف الطارئة و
ضمان وذلك من أجل ي ، الخاصة بخطة مكافحة اآلفاتالبيئية التقنية 

 .4.09  المصادر الثقافّية واإلنشائّية مراعاة

 المصادر الثقافّية واإلنشائّية) مكافحة اآلفات نعم
4.09)  

 

المصادر الثقافّية ) ة اإلنشائّيةالموارد الثقافّي كال 
   (4.11إجراءات البنك الدولي واإلنشائّية 

المصادر الثقافّية ) الشعوب األصلية كال 
  (4.10/إجراءات البنك الدولي واإلنشائّية

كإجراء وقائي في  ال إطار سياسة إعادة التوطين أساًستم استكما
على  أعباءو / أو  يوجد مستقطنون حيث االحتمالالبعيدة حالة ال

ؤدي ظروف ت حيث أو ي ،لمشروعلة مستخدمة حكومّي أراٍض
على  عةتأثيرات غير متوقَّإلى أو  اٍضأر مصادرةمشروع إلى ال

إعادة عمل متعلقة ب خطط وضعيتم ي ، هذه الحالةفي و. المعيشة
بغية  متعلقة بإعادة التوطين ةمختصرخطط عمل التوطين أو 

 للمصادر الثقافّية واإلنشائّية اسلبية قد تنشأ وفًق معالجة أي آثاٍر
مركز البلد وفي  تلك الخطط داخلسيتم الكشف عن و. 4.12

لبنك الدولي بعد التشاور مع ل نفو شوب( التابعإالعام ) المعلومات
 .رة بالمشروعالمتأّث المحلّية األشخاص والمجتمعات

 
 مشاريعال لة على مستوىاألنشطة المؤهَّ قطِلأن ُت عالمتوقَّغير من 
ي ، 4.12البنك الدولي خاصة بال المصادر الثقافّية واإلنشائّية ةفرعيال

نقل األسر أو المجتمعات المحلية؛ ب اتتعلق أساًس اوالتي تغطي آثاًر
أو غير ذلك(؛  اقًتاألراضي ذات الملكية الخاصة )مؤ وحيازة

المصادر الثقافّية ) إعادة التوطين القسرية نعم
  (4.12/إجراءات البنك الدولي واإلنشائّية

 



بما في ذلك تلك التي قد تحدث من  المعيشةاآلثار السلبية على و
ع من المتوقَّلكن فرض قيود على الوصول إلى الموارد. و جراء
عامة أو مملوكة  على أراٍض كبيٍر ُتنفَّذ تلك األنشطة إلى حدٍّأن 

التوطين ومع ذلكي ، يجري إعداد إطار سياسة إعادة من الدولة. 
 الدولي تلبية متطلبات البنكعلى المشروع  من أجل مساعدة هذا

في حال طرأت أي  4.12  المصادر الثقافّية واإلنشائّيةفي إطار 
 بالظروف أو يضاباألر أو دائمة ذات الصلة آثار سلبية مؤقتة

 ة. ّيالمعيش

الثقافّية المصادر )  سالمة السدود كال 
  (4.37 /إجراءات البنك الدوليواإلنشائّية

 
 المشاريع على المجاري المائية الدولية كال

/إجراءات البنك المصادر الثقافّية واإلنشائّية)
 (7.50 الدولي

 

 
المصادر ) متنازع عليها المشاريع في مناطَق كال

 /إجراءات البنك الدوليالثقافّية واإلنشائّية
7.60) 

 

  

IV. الرئيسية المتعلقة بسياسة الضمانات وكيفية إدارتها  القضايا 
  الرئيسية الضمانات  قضاياملخص  . أ
المحتملة الواسعة النطاق و/أو  ف اآلثارصولمشروع المقترح؛ تحديد والضمانات وآثارها المرتبطة با قضايا وصف .1

  :غير قابلة لالنعكاسالكبيرة و/أو 

النفقات بقائمة إيجابية بموجب  ا المحلّيةبالتشاور مع مجتمعاته وذلكة المنح البلدّي منلة المشاريع الفرعية الممّو تحّدد البلدّيات
ات )على سبيل المثالي ، إدارة ضمن اختصاص البلدّي مباشرًة تقع. وتتضمن هذه القائمة الخدمات التي امسبًق عليها وافقالمالمؤهلة 

والتنمية  لمرافق الترفيهيةوا الصغيرة وإنارة الشوارع ومكافحة اآلفاتالنفايات الصلبة وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية 
 مقدمي خدماتإلى ات البلدّي سندهاأن ُتعن بعض الخدمات التي يمكن  االقتصادية المحلية وسبل العي ي ، وما إلى ذلك(ي ، فضاًل

يمكن  ااستبعاد بعض األنشطة ألنه يتّم ذلككو المستعملة والصرف الصحيي ، وما إلى ذلك(.مياه ال)على سبيل المثالي ، المياه و آخرين
 حصفلفرعية الفردية على أساس معايير المشاريع ا استعراضيتم وة. ة أو البيئّياالجتماعّي للضمانات سلبيًة ل مخاطَرشّكأن ُت
 تصّبحتى اآلني ،  التجربة المستخلصةإلى  ااالجتماعية والبيئية. واستناًدالمالية ووالعتبارات االقتصادية حددةي ، بما في ذلك اُم

ة تحسينات في البنية التحتية والخدمات البلدّيالالمدنية التي تشمل  االنشاءاتمتعلقة بفرعية  مشاريَع فياالستثمارات النموذجية 
ي ، وأنظمة دهاتمديأو الصرف الصحي  المياه أو شبكةوإعادة تأهيل (ي ، القمامة )شاحنات ضغطاألساسية )مثل معدات النفايات الصلبة 

ويمكن تمويل المشاريع ي ، وما إلى ذلك(. التثبيتجدران وي ، وإنارة الشوارعي ، تأهيل الطرق وتوسيعهاعادة إو ي ،تصريف مياه األمطار
وُيشترط ان . ار اإلدارة البيئية واالجتماعيةالمنصوص عليها في إطتدابير ال اعُتمدتإذا  فقطالمتوسطة الحجم والصغيرة الفرعية 
بيئية إدارة تنفيذ خطة  ذلك بيتطلَّوي ، محّددةالسلبية الثار اآل ذاتلمشاريع ا في ما يخّص باءالفئة من المشاريع الفرعية ُتنَجز 

 



تدابير إلدارة  اتخاذ من خالل سلبية وتفصيلهاها الآثار تخفيفمع التركيز على كيفية  على مستوى المشاريع الفرعيةاجتماعية و
وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة  ضماناتالصكوك  استكمالتم وفي هذا السياقي ، . الضارة وتقليصهااآلثار 

 .التمويل اإلضافيهذا  التفاوض علىعنها قبل  اإلفصاحوسوف يتم التوطيني ، 
 

الضمانات البيئية أو االجتماعية. من ناحية  ملحوظةبلغ هذا المشروع سنته الثالثة من التنفيذ ولم يسّجل حتى اآلن أي آثار سلبية 
 ضارةآثار  أي ولم تسجَّلمن خالل تقديم خدمات مجتمعية وغيرها من الخدمات.  فحسبع للمشروع آثار اجتماعية إيجابية توقَُّيو

ما يتعلق  فيأما . للوصول إلى الموارد الطبيعيةأو أي تقييد  األعمالي ، أو المعيشة أوعلى الدخل  سلبيةآثار  يي ، أو أمثل نقل األسر
حيازة المشروع بفعالية المشاريع الفرعية المحتملة التي تنطوي على  فحص واستبعدفقد بأداء الضمانات االجتماعية حتى اآلني ، 

من المشاريع  نْيمشروَعبالنسبة إلى أو نقل ملكيتها  األراضيملكية متعلقة بوثائق  غيابلوحظ وأو إعادة التوطين. /األراضي و
ملكية األراضي كجزء من عملية لمن خالل تقديم الوثائق المناسبة  بذلك تخفيف من المخاطر المرتبطةالفرعية. ومع ذلكي ، جرى ال

المشاريع ثائق فحص بوقضايا االمتثال األولية المتعلقة  تسوية تكما جر. الالزم للبلديات المشروع الفرعي وتوفير التدريب دراسة
ثغرات امتثال تسهم في عدم  وال أيالمبادئ التوجيهية البيئيةي ، ب في ما يتعّلقثغرات امتثال رئيسية  ولم يكن هناك أي. الفرعية

لقة بإعادة التوطين أو أي خطط عمل خطط عمل متع وضع أو تنفيذ أييتم  ملو .االهداف االنمائية للمشروعالقدرة على تلبية 
  متعلقة بذلك. ةمختصر

 
 إقليمية حول الضمانات  خالل دورة تدريبية في وحدة إدارة المشروعقدرات الموظفين في تعزيز  ي ، جرى2016أيار/مايو  شهر في

ه في األشهر موجَّالتدريب من الإضافية تنظيم دورات . ومن المقرر على مدى ثالثة أيام البنك الدولي وموظف قّدمهااالجتماعية 
حول فحص  لتجديد المعلوماتتدريب دورات  باإلضافة إلىجوانب الضماناتي ، ل والتقريرالتوثيق  عملية تعزيزالستة المقبلة بغية 
 .ةالفرعي المشاريعمستوى خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية على وإعداد  المشاريع الفرعية

  عة في منطقة المشروع:آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األجل بسبب أنشطة مستقبلية متوقَّ وصف أي .2

 تحديدها في التقييم وتشمل ما يلي: لتلك التي تّم عة مماثلًةلةي ، تكون اآلثار المتوّقبما أنه ال تغيير في أنواع األنشطة المموَّ
  صحة العّمال وسالمتهم؛ 
  التأهيل الصغيرة الحجم؛ عمليةالغبار والضوضاء والرائحة من جراء 
 البناء والتشغيل؛  عملية معالجة النفايات خالل 
 التخّلص من مخّلفات البناء؛ 
 ؛قصيرة فترةتحويل ممرات المشاة و/أو حركة مرور المركباتي ، و/أو الحد من الوصول إلى األماكن العامة ل 
  ؛تشغيلالبناء وعملية الالمياه )مياه الصرف الصحيي ، وتصريف المياه السطحية ومياه األمطار( خالل 
 ما يتعلق بأصول التراث الثقافي فرص" فيال "إيجاد لــــــ ةإمكانية بعيد. 

 

  بدائل للمشروع )عند االقتضاء( تؤخذ باالعتبار من أجل تفادي اآلثار السلبية أو تقليصها. وصف أي .3

تأهيل وتوسيع  بحيث يشملعلى نطاق أوسع  اتتمويل احتياجات البلدّي بعين االعتبارالمشروع أخذ تصميم المشروع األوليي ،  عند
في هذه المجاالتي ،  يقّدمون المساعدةطراف األ متعددوو وشركاء ثنائيهناك  وبما أن. األساسيةشبكات الالبنية التحتية و/أو 

بناء إنشاءات ع و/أو يتوس/أو التأهيل والة )مثل إعادة الخدمات البلدّي ات الصغيرة فيتحسينال دعم هذا المشروع علىفسيقتصر 
 . اأقل تعقيًد عملية ضمانات بفضل وسيسمح ذلك بصرف األموال بسرعة أكبر(. جديدة محدودة

 



 ةالمقترضالجهة سياسة الضمانات. تقديم تقييم لقدرة  قضايامن أجل معالجة  ةالمقترضالجهة ها توصف التدابير التي اتخذ .4
  على التخطيط لتلك التدابير المذكورة وتنفيذها.

إطار سياسة إعادة التوطين  استكماليتم و. 4.01لسياسة البنك الدولي التنفيذية  االستثمارات تحت الفئة )باء( وفًقيمكن تصنيف ا
البعيدة االحتمال حيث يتواجد مستقطنون حالة الكإجراء وقائي في  بللحيازة األراضي  اًب( ليس تحّس2013 عامال )بناء على إصدار
 من أجلخطط عمل إلعادة التوطين سوف يتم وضع  ي ،هذه الحالةفي وحكومية مستخدمة في المشروع.  أراٍضو/أو أعباء على 
 .وتنفيذهة ة واالجتماعّيإلدارة البيئّيل إعداد إطاٍر ذلك ب. ويتطل4.12َّللمصادر الثقافّية واإلنشائّية  اقد تنشأ وفًق سلبيٍة معالجة أي آثاٍر

 
 احالًي تّمتو. 2013عام من الفبراير شباط/في  امعنه وُأعلنإطار سياسة إعادة التوطين و ةة واالجتماعّيإطار اإلدارة البيئّي لقد ُوضع

إلى  منّفذةوكاالت  بواسطةا مالمشروع وتنفيذهالتوطين ذات الصلة بة وإطار سياسة إعادة ة واالجتماعّيمتابعة إطار اإلدارة البيئّي
لقدرات إلى ا اإلشراف نظًروتقديم التقارير وا للضمانات االمتثالضعف في  جوانَبمشروع الالبلديات. في البدايةي ، شهد  جانب

 بفضلخالل فترة التنفيذ الماضية  كبيٍر ن بشكٍلالوضع قد تحسَّ ولكنالمؤسسات المعنية.  مختلف داخل أصاًل الموجودةالضعيفة 
 المظالممعالجة لية آل سجاًل تملكجميع البلديات  وبالرغم من أنم من قبل فريق الدعم البلدي. قدَّالعميل والدعم الُم قدراتن تحّس

: الجوانب التاليةفي  تحسٌنحظ و. ولوالحلول الشكاوىتسجيل على  ال تزال متحفظًةها إال أّن تعالج شكاوى المواطنيني ،وتستقبل و
وثائق  اليوم أصبحت ؛جيد بشكلاختيار المشاريع الفرعية من خالل جلسات تشاور عامة منظمة في المشاركة العامة  تنتحّس

مانات عملية رصد ومراقبة ض تنتحّسكما وتصميمها ورصدها؛  ةالفرعّي المشاريع من عملية اختيار افحص الضمانات جزًء
"خطة  وضعتومن فرص التدريب؛  لعدٍد لضمانات نتيجًةلات البلدّيامتثال  تحّسنو؛ ة منتظمةمن خالل زيارات ميدانّي المشاريع
. مراقبتهاو هالالمتثال للضمانات ورصد يٍةتوجيه أداٍةاستعمالها كبانتظام وب استكمالها بحيث يتوجَّلضمانات" للمشروع لعمل 

 البلدياتمع التركيز على تعزيز قدرة  متواصاًلي ، اسّجل تحّسًنقد و بشكل معتدل ارضًيُمآلن ي ، كان أداء الضمانات حتى اوبشكل عام
 .ةالفرعي المشاريعمراقبة وإدارة االمتثال على مستوى على 

 

سياسات الضمانات، مع التشديد على  بشأنتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووصف آليات التشاور والكشف عن البيانات  .5
  رهم.الناس المحتمل تأّث

كما . وتديرها تشّغلهاالستثمارات والبلديات المشاركة التي من شأنها أن ا حيث ستتمالمستفيدون الرئيسيون هم المجتمعات المحلّية 
 على البلدّيات قدرةخبرات إضافية لتعزيز  استخداموسيجري  على امتداد المشروع تم تعزيز عملية التشاور مع المجتمعات المحلية
 .البلدياتلة وكذلك ميزانية المشاريع الممّوبيتم نشر قائمة والتواصل مع المجتمع وإشراك المواطنين. 

 

  

 
  

  في هذا الصدد(سياسة ضمانات  إصدار في حال)مالحظة: تظهر األقسام الواردة أدناه فقط  عن البيانات متطلبات الكشف . ب

  /خطة اإلدارة /غيرها  التدقيقالتقييم البيئي /

  البنك للبيانات تاريخ استالم  2016تشرين األول /أكتوبر  24

  نفو شوب(إتاريخ تقديم البيانات إلى مركز المعلومات العام ) 2016تشرين األول /أكتوبر  25

التنفيذي للتقييم البيئي إلى لمشاريع من الفئة )ألف(ي ، تاريخ توزيع الملخص إلى ابالنسبة  
  المديرين التنفيذيين

  "داخل البلد"  اإلفصاح عن البيانات



 2013شباط /فبراير  13 األردن
  التعليقات:

 

  / عملية السياسات  سياسات إعادة التوطينالعمل المتعلقة بإعادة التوطين /إطار خطة 
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  "داخل البلد" اإلفصاح عن البيانات 

 2016تشرين األول /أكتوبر  26 األردن
  التعليقات:

 

  خطة إدارة اآلفات 

  التقييم؟هل تم الكشف عن الوثيقة قبل  
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  "داخل البلد" اإلفصاح عن البيانات 

 2016تشرين األول /أكتوبر  26 األردن
  التعليقات:

 

عنها  واإلفصاحذات الصلة قضايا الإدارة اآلفات و/أو الموارد الثقافية، يتوجب تناول المتعلقة ب سياساتالالمشروع  أطلقإذا 
  كجزء من التقييم أو التدقيق البيئي أو خطة اإلدارة البيئية. 

  السبب:  ذكرداخل البلد عن أي من الوثائق المذكورة أعاله غير متوقع، الرجاء  اإلفصاحوفي حال كان 

  

  

  

مستوى العام )يجب ملء هذا الجدول بعد إنجاز صفيحة بيانات الضمانات المتكاملة في اجتماع الج. مؤشرات رصد االمتثال على 
 )مالحظة: تظهر األقسام الواردة أدناه فقط في حال إصدار سياسة ضمانات في هذا الصدد( اتخاذ القرار بشأن المشروع(

 التقييم البيئي  – 4.01/إجراءات البنك الدولي الثقافّية واإلنشائّيةالمصادر 
حول التقييم البيئي )بما  منفصاًل اهل يتطّلب المشروع تقريًر

 [] ال ينطبق [X] كال [] نعم في ذلك خطة اإلدارة البيئية(؟ 

إذا كان الجواب نعمي ، هل استعرضت وحدة البيئة االقليمية أو 
 [X] ال ينطبق [] كال [] نعم ؟ووافقت عليه تقرير التقييم البيئيمدير الممارسات 

 [] ال ينطبق [] كال [X] نعمهل تم إدخال التكلفة والمساءالت لخطة اإلدارة البيئية ضمن 



  االعتماد/القرض؟ 
 إدارة اآلفات – 4.09  المصادر الثقافّية واإلنشائّية

 [] ال ينطبق [] كال [X] نعم هل يتناول التقييم البيئي مسائل إدارة اآلفات بشكل مناسب؟ 
 [] ال ينطبق [] كال [X] نعم دارة اآلفات؟إلخطة منفصلة وضع إلى هل هناك حاجة 

أي خبير مختص إذا كان الجواب نعمي ، هل استعرض 
بالضمانات أو أي مدير ممارسات خطة إدارة اآلفات ووافق 
عليها؟ هل تم إدراج متطلبات هذه الخطة في تصميم 
المشروع؟ إذا كان الجواب نعمي ، هل يشمل فريق العمل 

  بإدارة اآلفات؟ امختصًّ اللمشروع خبيًر

 [X] ال ينطبق [] كال [] نعم

 

 إعادة التوطين القسرية – 4.12 /إجراءات البنك الدوليواإلنشائّيةالمصادر الثقافّية 
تم إعداد خطة إلعادة التوطين أو خطة مختصرة أو إطار هل 

 [] ال ينطبق [X] كال [] نعم ؟ سياسة أو إطار عمل لها )عند االقتضاء(

اإلقليمية وحدة الإذا كان الجواب نعمي ، هل استعرضت 
 [X] ال ينطبق [] كال [] نعم المسؤولة عن الضمانات أو مدير الممارسات هذه الخطة؟ 

 [] ُيحدَّد الحقًا [X] كال [] نعم ع حصول ترحيل أو تشريد أو نقل فعلّي؟هل من المتوقَّ

هل من المتوقع حصول ترحيل أو تشريد ألسباب اقتصادية؟ 
)خسارة األصول أو إمكانية الوصول إلى األصول ما يؤدي 

 سبل عي  أخرى( أي أو مصادر دخلإلى فقدان 
 [] ُيحدَّد الحقًا [X] كال [] نعم

 

 سياسة البنك الدولي بشأن اإلفصاح عن المعلومات 
بسياسات الضمانات إلى إرسال الوثائق ذات الصلة هل تم 

 [] ال ينطبق [X] كال [] نعم مركز المعلومات العام )إنفو شوب(؟

في مكان د اخل البلهل تم اإلفصاح عن الوثائق ذات الصلة د
رة بالمشروع لمجموعات المتأّثا تمّكنولغة  واضح عام بشكل

من فهمها واالّطالع  والمنظمات غير الحكومية المحلّية
  ؟عليها

 [] ال ينطبق [X] كال [] نعم

 

 جميع السياسات المتعلقة بالضمانات 
ومسؤوليات  وميزانية كاٍف جدول زمني وضعهل تم 

مؤسسية واضحة من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بسياسات 
  الضمانات؟

 [] ال ينطبق [] كال [X] نعم

قة بتدابير سياسات الضمانات هل جرى إدراج التكاليف المتعّل
 [] ال ينطبق [X] كال [] نعم تكلفة المشروع؟ضمن 

هل يتضّمن نظام الرصد والتقييم في المشروع عملية رصد 
 [] ال ينطبق [] كال [X] نعم آثار الضمانات والتدابير المتعلقة بسياسات الضمانات؟ 



رضية مع الجهة المقترضة وتم هل اُتفق على ترتيبات تنفيذ ُم
 [] ال ينطبق [X] كال [] نعم الوثائق القانونية للمشروع؟إبرازها بشكل مناسب في 

 
 

V.  جهات االتصال 

 البنك الدولي

  جهة االتصال : سيما و. كنعان 

  التنمية االجتماعية  أخصائيي: كبيرة المنصب
  

  

  الجهة المقترضة /العميل /الجهة المتلقية 

  االسم: وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

  عماد نجيب فاخوري  السيدجهة االتصال : معالي 

  : الوزير المنصب

  ifakhouri@mop.gov.joالبريد االلكتروني: 
  

  

  الوكاالت المنّفذة

  االسم: وزارة الشؤون البلدّية

  جهة االتصال: زيادة 

  : مدير المشروع المنصب

  essrp@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
  

  

VI. البنك الدولي على العنوان التاليللمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال ب : 

The World Bank  

1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202)رقم الهاتف: 

 http://www.worldbank.org/projectsالموقع االلكتروني: 
 

 

VII. :اإلقرار والموافقة  

  رئيسة فريق العمل :  االسم: سيما و. كنعان 



  لإلقرار والموافقة: 

تشرين األول /أكتوبر  31التاريخ: 
  مستشار لشؤون الضمانات: (SA)االسم: نينا شي  2016

تشرين األول /أكتوبر  31التاريخ: 
  مدير الممارسات:  (PMGR)االسم: ايات سليمان  2016

  المدير على صعيد البلد: فريد بلحاج االسم: التاريخ:
. 

 

 


