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ال يجوز استخدام هذه الوثيقة أو توزيعها أو نشرها بأي
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كل من شركة "إيه أر إم" والشركة العمانية للنطاق العريض.
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يتم اطالعها على هذه الوثيقة أو أي جزء منها وإنما تتحمل هذه
األطراف املسؤولية وحدها إذا اعتمدت على ما ورد فيها.
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1.1
1.1.1

نظرة عامة

مقدمة
تصنيف املشروع

ً
تم تصنيف املشروع ضمن الفئة (ب) وفقا للمعايير البيئية واالجتماعية الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى األساسية.
وأقرت شركة "إيه أر إم" هذا التصنيف خالل الزيارة التي قامت بها إلى موقع العمل التابع للشركة العمانية للنطاق العريض
(الشركة العمانية للنطاق العريض أو الشركة) في أغسطس  2017حيث تم فيها دراسة املمارسات واألنشطة الحالية واملستقبلية.
ً
يتم تصنيف أي مشروع ضمن الفئة (ب) وفقا للمعايير املذكورة أعاله في األحوال التالية )1( :إذا كان له آثار سلبية محتملة
ومحدودة على الجوانب البيئية واالجتماعية و( )2إذا كان له آثار سبق لها الوقوع و( )3إذا ترتب عليه آثار طفيفة ال يمكن تداركها
أو آثار تراكمية و( )4إذا لم تتجاوز اآلثار املترتبة عليه نطاق منطقته و( )5إذا أمكن إدارة اآلثار املترتبة عليه بنجاح من خالل
تطبيق املمارسات الجيدة خالل عملية التنفيذ .وفي هذه الحالة ،يتم إدارة هذه اآلثار من خالل وضع خطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية املبينة في هذه الوثيقة.
1.1.2

أهداف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ُ
تقدم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية إطار عمل إلدارة والحد من اآلثار البيئية واالجتماعية املترتبة على أعمال توسعة نطاق
شبكة كابالت األلياف الضوئية ذات النطاق العريض التي تنفذها الشركة بحيث تغطي نحو  401017منزل/مبنى بحلول نهاية عام
"( 2020املشروع").
ً
تقييما عالي
لم يتم إجراء أي عملية تقييم رسمية لآلثار البيئية واالجتماعية املترتبة على املشروع ومن ثم تتضمن هذه الوثيقة
ً
املستوى للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية املحتملة املترتبة على أنشطة املشروع .فضال عن أنه توضح خطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية كيفية هيكلة القدرات التنظيمية واملوارد لتنفيذ التدابير املقترحة فيها.
كما تحتوي هذه الوثيقة على ملخص إلطار العمل الحالي لآلثار البيئية والصحية واألمنية واالجتماعية املسموح بها ومسار املشروع
ً
(اعتبارا من شهر أغسطس  )2017ويتم استخدام هذه املعلومات لإلبالغ عن تدابير الحد من اآلثار املدرجة
واإلجراءات ذات الصلة
في خطة اإلدارة.
يوضح الجدول التالي بإيجاز الزيارات التي قمنا بها إلى موقع العمل وقائمة باملقابالت التي أجريناها أثناء هذه الزيارات:

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

الجدول ( :)1.1زيارات موقع العمل
التاريخ
17/08/01

17/08/02

املوظفون
االجتماع االفتتاحي
املستشار املالي :الفاضل /دومينيك ريفيردي
املحاسب العام :الفاضل /ليث محمد الجفيلي
قسم املوارد البشرية
خبير املوارد البشرية :الفاضل /عثمان علي
خبير أول السياسات واملكافآت :الفاضل /سيف الشيداني
قسم إدارة سالسل التوريد
مدير عام إدارة سالسل التوريد :الفاضل /صالح البلوش ي
مدير أول العقود :الفاضل /حميد العبدلي
إدارة املشاريع
مدير تسليم املشروع :املهندس يارجان أميتان البلوش ي
العمليات والصيانة
مدير عام العمليات والصيانة :الفاضل /ماجد الخروص ي
استراتيجية الشركة
االستشاري التجاري واالستراتيجي :الفاضل /دوبرافكو هورفاتيك
خبير أول الترويج للفعاليات واالتصاالت :الفاضل /خالد الهاشمي
قسم الجودة والصحة والسالمة والبيئة
خبير الجودة والصحة والسالمة والبيئة :الفاضل /مازن السعدي :أخصائي
خبير الجودة والصحة والسالمة والبيئة :الفاضلّ /
علي الخميس ي
زيارة موقع العمل
• األنشطة التشغيلية لشركة حيا للمياه باملنطقة الصناعية الجديدة
• أماكن إقامة العمال (املقاولين)

17/08/03

• الوصالت املنزلية (مسقط)
زيارة موقع العمل
• أنشطة النقاط البينية ( )POPوالتوصيالت
• أنشطة البناء املباشرة التي تعاقدت عليها الشركة العمانية للنطاق العريض (منطقة مسقط الكبرى)
عقد اجتماع مع مقاولي الشركة العمانية للنطاق العريض
• ستالين (مسؤول الجودة والصحة والسالمة والبيئة)
• م .ك .ماث

تم خالل زيارة موقع العمل أخذ عينات تمثيلية من مواقع البناء وزيارة أماكن إقامة العمال واملقاولين واالجتماع معهم .حيث عمدنا إلى زيارة جميع أنواع
مواقع البناء التي تعمل بها الشركة العمانية للنطاق العريض بما في ذلك:
•

مواقع البناء التي كانت تتوالها شركة حيا للمياه والتي من املقرر أن يتم تسليمها فيما بعد إلى الشركة العمانية للنطاق العريض لتركيب
الكابالت ،و

•

املوقع الذي يتم فيه تنفيذ األعمال الفنية لتركيب الكابالت وتوصيلها ،و
أنشطة التوصيل داخل املنازل ،و

•

• أعمال البناء التي يتوالها املقاولون املباشرون للشركة العمانية للنطاق العريض ،بما في ذلك األعمال املحلية في املدن وأنشطة التوصيل بين
القرى.
ً
ويتم بهذه الطريقة تحديد جميع املخاطر واآلثار املحتملة ألنشطة البناء لدراستها في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .فضال عن أنه تم زيارة أماكن إقامة
العمال لتحديد املخاطر املتعلقة بها وتم عقد مقابالت مع املقاولين للوقوف على نهجهم في إدارة املسائل البيئية واالجتماعية.
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الشركة العمانية للنطاق العريض

وب ً
ناء عليه ،تشمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ما يلي:
• تحديد املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية السلبية املحتملة للمشروع ،و
• تحديد املتطلبات لضمان التصدي لهذه املخاطر واآلثار بطريقة فعالة وفي الوقت املناسب ،و
• وصف طرق تلبية هذه املتطلبات.
ً
ً
ً
ضروريا للحصول على موافقة البنك اآلسيوي لالستثمار في
ُيعد وضع خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية واعتمادها شرطا مسبقا و
البنى األساسية على تمويل املشروع.
1,1,3

الضوابط
تستند التوصيات وتدابير الرقابة الواردة في هذه الوثيقة إلى املعلومات التي قدمتها الشركة العمانية للنطاق العريض ش .م .ع .م
("الشركة العمانية للنطاق العريض") وإلى افتراض صحة جميع املعلومات املقدمة منها وتوفير جميع املعلومات ذات الصلة
بموضوعها.
لن تعفي هذه الخطة الشركة أو مقاوليها أو أي أطراف خارجية مشاركة في املشروع من مسؤولياتهم القانونية املحددة فيما يتعلق
باالمتثال للوائح السالمة ومعاييرها واللوائح واملعايير الصحية والبيئية واالجتماعية .وفي حالة وجود تعارض أو اختالف بين
متطلبات الشركة العمانية للنطاق العريض أو متطلبات البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى األساسية أو املتطلبات القانونية
ُ
عندئذ ترجح املتطلبات األكثر صرامة من بينها.
املعمول بها،
ٍ

1,1,4

أقسام خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

تتألف الخطة من هذه الوثيقة التي يرد فيها بيان عمليات اإلدارة البيئية واالجتماعية وإجراءاتها املطبقة على املشروع وتتناول
املوضوعات املشتركة بين جميع الجوانب البيئية والصحية واألمنية واالجتماعية.
تم تقسيم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية على النحو التالي:
• الفصل األول  -نظرة عامة ،و
• الفصل الثاني  -إطار العمل اإلداري ،و
• الفصل الثالث  -اآلثار البيئية واالجتماعية ،و
• الفصل الرابع  -خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ،و
• الفصل الخامس  -تدابير الصحة والسالمة والعمل ،و
• الفصل السادس  -اإلفصاح واملشاورات ،و
• الفصل السابع  -آلية التعامل مع التظلمات والشكاوى ،و
• الفصل الثامن  -املوارد الالزمة لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.
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1.2

مقترح املشروع
تم تسجيل الشركة العمانية للنطاق العريض باسم الشركة العمانية للنطاق العريض ش .م .ع .م في عام  2015كإحدى
املراحل الرئيسية لتطبيق استراتيجية النطاق العريض الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء.
تأسست الشركة العمانية للنطاق العريض في عام  2014كشركة مساهمة مملوكة للحكومة العمانية .وتركز الشركة على تطوير
بنية أساسية للنطاق العريض تعمل على توفير وصول مفتوح لجميع مقدمي خدمات االتصاالت على قدم املساواة على أساس
البيع بالجملة حتى يتسنى للمستخدمين النهائيين في سلطنة عمان االستفادة بكفاءة من االتصال بشبكة ألياف ضوئية عالية
السرعة.
كما تتولى الشركة توفير بنية أساسية للنطاق العريض ملقدمي الخدمات (عمانتل  /أوريدو) وصيانتها في السلطنة.
وتعمل الشركة بالتعاون مع مقدمي خدمات البنى األساسية اآلخرين ،على سبيل املثال شركات املياه والكهرباء والغاز والصرف
الصحي ،إلطالق العنان لتحقيق االستفادة الكاملة من املرافق العامة املتاحة في السلطنة.
ً
فضال عن أنه تسعى الشركة إلى استخدام البنية التحتية الحالية غير املستخدمة ،على سبيل املثال خطوط األلياف الضوئية
وجه لتوحيد الجهود املبذولة وتحقيق التكامل بين االستثمارات الحكومية واستثمارات
والشبكات واألصول الوطنية ،على أكمل ٍ
القطاع الخاص في هذه الخدمات والحيلولة دون أي تداخل أو تضارب في املصالح.

1,2,1

دور املقاولين واملقاولين من الباطن

تستعين الشركة العمانية للنطاق العريض باملقاولين (واملقاولين الذين يتعاقدون معهم من الباطن) لتنفيذ أنشطة معينة في موقع
العمل ،على سبيل املثال أنشطة الحفر ومد الكابالت ،إلخ .وفي بعض الحاالت ،يتعاقد مقدمو خدمات املرافق العامة اآلخرين مع
نفس املقاولين من الباطن ،على سبيل املثال شركة حيا لخدمات املياه والصرف الصحي التي تتعامل معها الشركة العمانية للنطاق
العريض بشكل وثيق في كثير من األحيان.
وتطبق الشركة اإلجراءات التالية خالل عملية اختيار املقاولين:
•

ً
ً
مناسبا لتقديم العطاءات على األعمال املطلوبة ،ويرد في هذه الدعوة بيان
يتم تقديم دعوة إلى الشركات املؤهلة تأهيال
متطلبات الجودة والصحة والسالمة والبيئة ومتطلبات التصاريح التي يتعين على مقدمي العطاءات الوفاء بها .و ً
نظرا إلى أن

•

الشركة قد سبق لها التعامل مع العديد من املقاولين ،فإنه يتم توجيه هذه الدعوة إلى الشركات التي سبق لها العمل معها.
يتم اختيار املقاول ً
بناء على العروض املقدمة مع مراعاة القدرات الفنية وسجل اإلنجازات والتكاليف.

•

تنطوي عملية التعاقد مع املقاول الذي وقع عليه االختيار على املتطلبات التالية:
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o

إرشادات الصحة والسالمة والبيئة الخاصة باملقاولين :يتم االمتثال لجميع إجراءات الصحة والسالمة والبيئة
املتبعة في الشركة العمانية للنطاق العريض (على سبيل املثال العمل في األماكن املغلقة ،وأعمال الحفر ،وأعمال
النقل اليدوي ،إلخ).

o

شروط العقد وأحكامه :تنص هذه الشروط على ضرورة االلتزام بما ورد أعاله وتوفير جميع معدات الوقاية الشخصية
ً
ً
مناسبا) والحصول
الالزمة للعمال ومنح األولوية إلى املواطنين العمانيين عن التعيين (شريطة أن يكونوا مؤهلين تأهيال
ً
على جميع التصاريح املطلوبة والتحقق من الجودة .فضال عن أنه يمنح العقد الشركة الحق في إجراء مراجعة ألنشطة
املقاول ،بما في ذلك متطلبات الصحة والسالمة والبيئة .و ً
أخيراُ ،يلزم العقد املقاول بااللتزام باملتطلبات املنصوص
عليها في القوانين العمانية املتعلقة بالعمل وأوضاعه.

o

يتولى الفريق املعني بالجودة والصحة والسالمة والبيئة في الشركة اإلشراف على املقاول أثناء تواجده في موقع العمل
عبر لضمان تلبية املتطلبات املنصوص عليها في العقد مع التركيز على عناصر الصحة والسالمة والبيئة.

مربع ()1,1

مالحظات على سياسة املشتريات املطبقة في الشركة العمانية للنطاق العريض
ً
أدرجت الشركة ملحقا ملواصفات الصحة والسالمة والبيئة (ج )2يتألف من األقسام التالية في سياسة
املشتريات املطبقة فيها:
•

االمتثال العام :يشمل هذا القسم االمتثال االلتزام التام بوثيقة معايير وإرشادات الصحة والسالمة
ُ
التي تصدرها الشركة إلى املقاولين (رقم الوثيقة.)GUD-FXI-001 :

•

االمتثال الخاص :يشمل هذا القسم متطلبات إضافية متعلقة بالصحة والسالمة ،على سبيل املثال
تطبيق سياسة "الوقاية من الحوادث" وإنشاء مرافق لإلسعافات األولية ومرافق طبية في موقع العمل
ووضع خطط لالستجابة لحاالت الطوارئ ،وما إلى ذلك.

1.3
1,3,1

وصف املشروع
أهداف املشروع
يتمثل الهدف من املشروع في توفير تمويل إلى الشركة العمانية للنطاق العريض لتوسعة نطاق شبكتها لكابالت األلياف الضوئية
ذات النطاق العريض لتغطي نحو  369439منزل/مبنى بحلول نهاية عام  .2021ويتضمن هذا املشروع مد كابالت ملسافة قدرها
 4097كم وإسقاط كابالت ملسافة قدرها  9535كم وتركيب البنية التحتية الداعمة لها ،على سبيل املثال محاور توزيع األلياف
الضوئية .حيث ُ
سيساهم هذا املشروع في تجهيز  80باملائة من مناطق العاصمة مسقط لتوصيلها بشبكة النطاق العريض عالية
السرعة.

الشكل ()1,1

توسيع شبكة األلياف الضوئية في مسقط
توسيع شبكة األلياف الضوئية في مسقط
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1,3,2

مبادئ املشروع
خطة توسيع شبكة األلياف الضوئية :تم وضع خطط لتوسيع شبكة األلياف الضوئية للشركة العمانية للنطاق العريض على
مستوى السلطنة باالعتماد على املبدأين التاليين:
•

اآلثار املترتبة على عملية التوسيع :ستأخذ الشركة بعين االعتبار أنماط االستخدام الرئيسية والكثافة السكانية
واإلحصاءات املتوقعة التي يتم ً
بناء عليها تحدد الطلب في املستقبل على خدمات شبكات النطاق العريض عالية السرعة في
السلطنة.

•

تحري الفعالية في عملية التوسيع :ستتعاون الشركة مع الهيئات الحكومية األخرى لتقليل تكاليف توسيع البنية التحتية
مع مراعاة البنية التحتية الحالية التي يمكن االستفادة منها من الناحية التجارية.

يتضمن املشروع تركيب كابالت ألياف ضوئية والبنية التحتية الخاصة بها ،على سبيل املثال أنظمة توزيع الهواتف الثابتة (أجهزة
اإلرسال واالستقبال) وأجهز اإلرسال املتعدد املتكاملة عن بعد أو أجهزة اإلرسال املتعدد الخاصة بالعمالء وأجهزة االستقبال في
املباني ،التي من املقرر أن تغطي مدينة مسقط واملدن األخرى في السلطنة ومن املخطط أن تغطي جميع أنحاء السلطنة في
املستقبل .ومن املقرر أن يستخدم املشروع البنية التحتية الحالية ،على سبيل املثال قنوات خطوط االتصال أو مسارات األنابيب
الحالية ،إلى أقص ى حد ممكن حتى يتسنى تركيب الخدمات الجديدة.
1,3,3

نموذج تشغيل املشروع
ُ
كلفت شركة حيا لخدمات املياه والصرف ،التي تولت تمديد شبكة الصرف الصحي في جميع أنحاء مدينة مسقط ،قبل
تأسيس الشركة العمانية للنطاق العريض بتمديد قنوات اتصال بجانب أنابيب الصرف وتمديد كابالت ألياف ضوئية داخل
ً
هذه القنوات حيثما أمكن تمهيدا لتنفيذ املشروع الوطني لتوسيع شبكة األلياف الضوئية املنزلية على مستوى الدولة .ثم
ُ
طلب من شركة حيا بعد تأسيسها نقل جميع أصول االتصاالت باإلضافة إلى جميع موظفي وحدة االتصاالت الراغبين في
العمل إلى شركة النطاق العريض الوطنية الجديدة وكانت هذه هي نقطة االنطالقة ألصول الشبكة الخاصة بالشركة
ومواردها البشرية.
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ّ
تأتي الشركة العمانية للنطاق العريض في أسفل سلسلة القيمة في قطاع شبكات األلياف الضوئية املنزلية والهواتف النقالة حيث
إنها توفر لعمالئها إمكانية الوصول إلى شبكة األلياف الضوئية أو االتصال بها.

الشكل ()1,2

نموذج التشغيل املقدم من الشركة العمانية للنطاق العريض

الوصول إلى شبكة األلياف الضوئية :تعمل الشركة العمانية للنطاق العريض على تغطية الدولة حسب املنطقة ،أي تمديد
الشبكة أمام جميع املنازل قبل توفير الخدمة في منطقة معينة (تمديد الشبكة أمام املنازل) .وبمجرد توفير الخدمة في املنطقة،
يمكن ملقدمي الخدمات تقديم خدمات شبكات النطاق العريض داخل هذه املنطقة .وتستغرق الشركة  10أيام لتوفير االتصال
النهائي باملستخدم النهائي (االتصال املنزلي).
تختلف أهداف التغطية التي تنشدها الشركة باختالف املنطقة:
• مدينة مسقط ٪80 :بحلول عام  ،2020تغطية كاملة بحلول عام  ،2030و

1,3,4

•

املدن األخرى :تغطية كاملة بحلول عام  ،2030و

•

املناطق الريفية ٪30 :بحلول عام .2030

ّ
الرئيسية
أنشطة املشروع
نموذج تشغيل املشروع :تستعين الشركة بالعديد من الشركات الخارجية (املقاولين) لتنفيذ جميع األعمال املدنية وتوسيع شبكة
األلياف الضوئية ويتم اختيار هذه الشركات من خالل مناقصة عامة (انظر القسم ( )1.2.1املذكور أعاله).
تتألف عملية توسيع شبكة األلياف الضوئية من ثالث مراحل أساسية ،أال وهي:

الشكل ()1,3

•

توسيع تغطية الشبكة األساسية ،و

•

توسيع التغطية لتشمل املنازل التي تم تمديد الشبكة إليها أو الوصول إلى الشبكة (حتى نقطة الوصول إلى الشبكة) ،و

•

توسيع التوصيالت املنزلية.

املخطط التمثيلي لقطاعات الشبكة
ً
يتولى مقاولو الشركة الذين تتعاقد معهم مباشرة تنفيذ أعمال تمديد كابالت األلياف الضوئية دون غيرها ُويستثنى من نطاق أعمالها األعمال املدنية وأي أعمال
حفر يتم التخطيط لها في مناطق معينة حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركات أخرى مملوكة للدولة .يتم تزويد مركز عمليات الخدمات ومركز عمليات الشبكات
بجميع املوارد الالزمة.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

وعلى غرار أعمال تمديد الشبكة يتم إسناد أعمال الصيانة امليدانية مرة أخرى إلى مقاولين من الباطن .ويتولى املركزين تنسيق
جميع الخدمات املقدمة إلى عمالء الشركة (مقدمي الخدمات) ويتحمالن املسؤولية عن إصالح األعطال (بالتنسيق مع فرق
الصيانة املتعاقد معها  /االستعانة بأطراف خارجية).
في األحوال التي يتم فيها طلب خدمات التوصيل ،يتم استخدام بنية أساسية مشتركة ،على سبيل املثال أسالك ألياف ضوئية
أرضية .وتظل الشركة العمانية للنطاق العريض نقطة االتصال الوحيدة مع مقدمي الخدمات على الرغم من أن صيانة البنية
التحتية املشتركة من اختصاص مالكها (أي شركة نقل الكهرباء في حالة استخدام أسالك األلياف الضوئية األرضية).
الشكل ()1,4

بنية الشبكة عالية املستوى
بدأت الشركة في عام  2016في تنفيذ األعمال املدنية خارج مدينة مسقط بالتعاون املشترك مع شركات املرافق العامة األخرى وبما
يتماش ى مع الخطة الرئيس ي .ومن املقرر أن تتولى شركة حيا للمياه تنفيذ جميع األعمال املدنية في مدينة مسقط ،باستثناء بوشر،
حتى عام  2020بينما ستتولى الشركة العمانية للنطاق العريضة إدارة األعمال املدنية في بوشر وخارج مسقط مباشرة حتى
ً
ذلك التاريخ .ومن املرجح أن تتولى الشركة العمانية للنطاق العريض إدارة جميع األعمال املدنية في املشروع مباشرة بعد
ذلك التاريخ.
و ً
بناء على ما سبق ،تمت استنباط ثالث تصورات ألعمال البناء خالل الزيارة القمنا بها إلى موقع العمل في أغسطس  2017وهذه
التصورات هي األساس الذي ُبنيت عليه خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية:
•

تنفيذ شركة حيا للمياه والصرف ألعمال حفر الخنادق ،وتشمل هذه األعمال تمديد قنوات الكابالت ليتسنى للشركة
العمانية للنطاق العريض استخدامها خالل سحب الكابالت .وفي هذه الحالة ،تتولى الشركة العمانية للنطاق العريض
ً
مراجعة جودة األعمال املنفذة قبل تسليم البنية التحتية .فضال عن أنه يقتصر دور الشركة العمانية للنطاق العريض على
اإلشراف على األعمال في موقع العمل أو إدارة املقاولين أثناء تنفيذ شركة حيا للمياه لهذه األعمال.
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•

تنفيذ مقاولو الشركة العمانية للنطاق العريض ألعمال حفر الخنادق بشكل مباشر لتمديد قنوات الكابالت وتغطي أعمال
الحفر أسطح أرضية مختلفة ،على سبيل املثال األسطح األرضية الصخرية واملناطق السكنية (مناطق خرسانية ممهدة)
والتربة الرملية .تتطلب األسطح األرضية الصخرية توفير حفارات للمساعدة في أعمال الحفر .تم التنويه عن أن أقص ى عمق
ألعمال حفر الخنادق في املشروع الحالي يبلغ  65سم .وفي هذه الحاالت ،تتحمل الشركة العمانية للنطاق العريض املسؤولية
عن أعمال حفر الخنادق وتمديد قنوات الكابالت وأعمال الردم.

•

تمديد كابالت التوصيل إلى املنازل في املناطق السكنية ،تنطوي هذه العملية على حفر خندق يمتد من املنطقة املحيطة
باملنزل إليه ليتم توصيله بالشبكة مباشر ًة .حيث يتم إزالة البالط أو مواد أخرى مركبة في ممتلكات مالك املنزل ،قد تكون
ً
هذه املواد خارج املنطقة املحيطة مباشرة ،ويتم إعادة البالط بعد وضع الكابالت واالنتهاء من األعمال بنجاح .ويتم تنفيذ
هذه العملية بعد التشاور واالتفاق مع مالك املنزل الذي يرغب في الحصول على خدمات شبكة النطاق العريض.

1,3,5

أماكن إقامة العمال

من املفهوم أنه ُيقيم ّ
عمال املقاول في فيالت تقع بالقرب من مواقع العمل وتكون هذه الفيالت مجهزة باملنافع األساسية ،على سبيل
املثال املطبخ والحمام واملناطق املشتركة األخرى .ويتشارك عاملين أو ثالثة في الغرف حسب حجم الغرفة ويستخدم املقاولون هذه
الفيالت ُليقيم فيها جميع العمال العاملين لديهم حتى وإن لم يشارك بعضهم في تنفيذ العقود املبرمة مع الشركة العمانية للنطاق
العريض.
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يكون غالبية العاملين لدى الشركة العمانية للنطاق العريض موظفين فنيين يعملون في املكاتب ومقيمين في سلطنة ُعمان ومن ّ
ثم
فإنهم ُيقيمون في منازلهم وال تحتاج الشركة إلى توفير أماكن إقامة لهم.

1,3,6

إدارة املقاولين
ُ
تعين الشركة العمانية للنطاق العريض مقاولين لتنفيذ جميع أعمال البناء املوكلة إليها التي ال تتولى شركة حيا تنفيذها .ويتم
اختيار املقاولين من خالل مناقصة يتم فيها النظر في املسائل الفنية والتكاليف واالمتثال ملتطلبات الصحة والسالمة وقوانين
العمل .ويتم إدراج متطلبات الشركة العمانية للنطاق العريض املتعلقة بهذه املسائل آنفة الذكر في العقود التي يتم إبرامها .وتتولى
إدارتي إدارة سلسلة التوريد والجودة والصحة والسالمة والبيئة على التوالي اإلشراف على أداء املقاول الذي وقع عليه االختيار في
تنفيذها.
تبين لنا خالل الزيارة التي قمنا بها إلى املوقع لوضع هذه الخطة أنه تمتثل أحوال عمال املقاولين وظروف عملهم ،بما في ذلك
إدارة الصحة والسالمة ،لقوانين العمل الوطنية.
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2

إطار العمل اإلداري

يستعرض هذا الفصل املتطلبات واملعايير القانونية الوطنية والدولية املتعلقة بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بإيجاز.

2,1

املتطلبات واملعايير القانونية العمانية

2,1.1

السلطات التنظيمية الرئيسية

هيئة تنظيم االتصاالت
هيئة تنظيم االتصاالت هي الجهة الوطنية املسؤولة عن تنظيم قطاعي االتصاالت والخدمات البريدية .أنشئت الهيئة بهدف خلق
بيئة تنظيمية تتمثل مهمتها األساسية فيها في ترجمة السياسات الحكومية إلى لوائح وضمان تطبيقها وااللتزام بها لتقديم خدمات
تنافسية ومستدامة بأسعار معقول وأعلى جودة لصالح املنتفعين.
على الرغم من أنه تمتع هذه الهيئة بسلطة مطلقة على قطاع االتصاالت ،فإنها غير مسؤولة عن إصدار التصاريح الالزمة لبدء
أعمال البناء.

وزارة البيئة والشؤون املناخية
وزارة البيئة والشؤون املناخية هي الجهة الرئيسية املسؤولة عنا جميع القضايا البيئية في السلطنة ،وإصدار التراخيص والتصاريح
واملوافقات بموجب املرسوم السلطاني رقم ( .)2007/90وتضطلع هذه الوزارة بمراقبة امتثال القطاع للتشريعات والتحقق من
مدى االلتزام بمتطلباتها ومعاييرها الالزمة إلصدار التصاريح البيئية .كما تتولى الوزارة مراجعة تقييمات اآلثار البيئية وتقارير
األحوال البيئية األخرى إلصدار التصاريح البيئية.
وتمتلك الوزارة ثالثة أقسام متخصصة في صياغة االستراتيجيات والسياسات واتخاذ اإلجراءات في املهام الرسمية املكلفة بها
ويرد بيان هذه األقسام على النحو التالي:
•

املديرية العامة لشئون البيئة ،و

•

املديرية العامة لشؤون املناخ ،و

•

املديرية العامة للمحافظة على الطبيعة.

يتعين على الشركة العمانية للنطاق العريض الحصول على تصريح من هذه الوزارة إذا وقع أي موقع عمل تابع لها في أي منطقة
ً
تتميز بأهميتها البيئية/تتميز بالتنوع البيولوجي .وال يلزم عادة الحصول على هذه التصاريح في أعمال البناء الحالية التي تنفذها
الشركة.
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وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه هي الجهة املسؤولة عن وضع السياسات واألطر التشريعية بما يتماش ى مع التطورات املحلية
واإلقليمية والعاملية في قطاعي البلديات واملياه.
يتطلب املشروع الحصول على موافقات من البلديات املعنية قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء حيث يتم االتصال بالبلدية املعنية
التي يقع املشروع ضمن منطقة اختصاصها (على سبيل املثال ،مسقط ،صاللة ،إلخ) للحصول على موافقتها على موقعه.

وزارة الصحة
وزارة الصحة هي الجهة الرئيسية املسؤولة عن توفير الخدمات في القطاع الصحي في السلطنة وتنسيقها واإلشراف عليها ووضع
السياسات والبرامج الصحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات املعنية األخرى ،واملؤسسات الصحية التابعة للحكومة والقطاع
الخاص .تتولى هذه الوزارة تنظيم املسائل املتعلقة بالصحة املهنية في جميع مواقع العمل التابعة للمشروع الحالي.

وزارة القوى العاملة
تم إنشاء وزارة القوى العاملة بموجب املرسوم السلطاني رقم ( )2001/108الصادر في تاريخ  20شعبان  1422هـ (2001/11/6م).
وتتولى هذه الوزارة اقتراح سياسات القوى العاملة وتنفذها بما يتماش ى مع أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية وتعمل على
تنظيم سوق العمل من خالل مساهمات من الجهات املعنية الثالثة (الحكومة وأصحاب العمل واملوظفين) وزيادة نسبة القوى
العاملة الوطنية في القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم االقتصاد الوطني.
تتولى وزارة القوى العاملة تنظيم ساعات العمل وحرية إنشاء النقابات/االتحادات التجارية وغيرها من املسائل املتعلقة بالصحة
والسالمة املهنية في سلطنة عمان .ويسري األمر عينه على موظفي الشركة العمانية للنطاق العريض وعمال املقاولين.

وزارة النقل واالتصاالت
تضطلع وزارة املواصالت واالتصاالت بدور محوري ومهم في ارساء دعائم البنية التحتية للبالد من خالل دورها في تيسير
وسائل االتصال وسبل التواصل ويأتي شق الطرق ورصفها وصيانتها على رأس أولوياتها وكذلك إنشاء املوانئ واملطارات لتلبية
احتياجات السلطنة وفقا للخطط واالستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة .وتعمل الوزارة على تطوير مستوى الخدمات
وتحديثها في املرافق والقطاعات التي تخضع إلشرافها بغية تفعيل دورها في خدمة االقتصاد الوطني.
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وزارة التراث والثقافة
ً
تأسست وزارة التراث الوطني بموجب املرسوم السلطاني رقم ( )76/12وتم تغيير اسمها الحقا في عام  2002إلى وزارة التراث
والثقافة.
وتشمل بعض اختصاصات الوزارة الرئيسية اكتشاف املواقع األثرية وصيانتها باإلضافة إلى اإلشراف على أعمال البعثات األثرية
وتطبيق القوانين ذات الصلة لحماية اآلثار .وكما تتمثل إحدى مهامها األساسية في إدراج القالع واملباني التاريخية وترميمها
والحفاظ عليها واستخدامها للتأكيد على أهميتها في التاريخ الثقافي لسلطنة عمان.
قد تدعو الحاجة إلى الحصول على تصاريح من وزارة التراث والثقافة على حسب كل حالة على حدة إذا مر موقع البناء عبر أي
مواقع مهمة من الناحية الثقافية.

شرطة عمان السلطانية
شرطة عمان السلطانية ،التي ُتعرف ً
أيضا باسم شرطة عمان ،هي الجهة الرئيسية املسؤولة عن القانون وحفظ النظام في سلطنة
عمان .وتحتفظ شرطة عمان السلطانية بأسطول من طائرات الهليكوبتر وتتولى ً
أيضا حماية السواحل العمانية .وتشمل املهام
الرئيسية املنوطة بها تنظيم نقل املتفجرات وتقديم الدعم واملساعدة في حاالت الطوارئ التي يحدث فيه تسرب في النفط.
ُ
وتعد السلطة التنظيمية الرئيسية املسؤولة عن إدارة املسائل املتعلقة بحركة املرور في املشروع ويلزم الحصول على تصريح منها
في معظم الحاالت قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء.
2,2

السياسات واملتطلبات القانونية واملعايير العمانية املطبقة على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

إستراتيجية الشركة العمانية للنطاق العريض
ُ
تعد الشركة العمانية للنطاق العريض ذراع الحكومة الذي يتولى إنشاء وتطوير البنية التحتية لشبكات النطاق العريض في جميع
ُ
أنحاء السلطنة ،كما هو وارد في املحور الثالث من محاور تنفيذ االستراتيجية الوطنية لشبكات النطاق العريض .حيث تفوض هذه
ُ
االستراتيجية الشركة بالعمل كمؤسسة تجارية جديدة إلدارة وتشغيل البنية التحتية الوطنية لشبكات النطاق العريض وتحملها
مسؤولية إنشاء شبكات النطاق العريض وتوسيعها في السلطنة بما يتماش ى مع رؤية الحكومة واحتياجات شركات االتصاالت
ً
والتطورات التقنية في قطاع االتصاالت .وجدير بالذكر ً
ً
رئيسيا في أي مشروع من مشاريع البنية
أيضا أنه ستكون الشركة طرفا
التحتية املشتركة.
وتعمل الشركة بالتنسيق مع الهيئات املعنية وشركائها في القطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية والتأكيد على أهمية أتمتة العملية
االقتصادية وتفعيل التجارة اإللكترونية واالستثمار في القدرات الرقمية للدولة .وأصبحت الشركة بعد عام على إطالق هذه
االستراتيجية املساهم الرئيس ي في تحويل سلطنة عمان إلى مجتمع رقمي حيث إنها تقدم خدمات الوصول إلى شبكة ألياف ضوئية
واسعة النطاق إلى مقدمي خدمات االتصاالت بتقنية النطاق العريض الثالثة ،عمانتل وأوريدو وأواصر.
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ً

فضال عن أن يتعين على الشركة العمانية للنطاق العريض االلتزام باملتطلبات القانونية املوضحة في الجدول ()2.1
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الجدول ( :)2.1املتطلبات القانونية

القطاعات
القطاع
االجتماعي

القطاع البيئي

السياسات/اإلعالنات/اللوائح
املرسوم السلطاني رقم ( )2003/35املتعلق بقانون العمل
القرار الوزاري رقم ()2012/570
برنامج التعمين

املرسوم السلطاني رقم ( )1980/6املتعلق بقانون املحافظة على
التراث الوطني
إستراتيجية الشركة العمانية للنطاق العريض
املرسوم السلطاني رقم ( )2001/114املتعلق بقانون املحافظة على
البيئة والوقاية من التلوث
املرسوم السلطاني رقم ( )2000/29املتعلق بقانون املحافظة على
موارد املياه
القرار الوزاري رقم ( )1993/17املتعلق بقانون إدارة النفايات غير
الخطرة
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التفاصيل

•

قطاع االتصاالت ٪80 -

•

قطاع النقل والتخزين واالتصاالت ٪60 -

•

قطاع التمويل والتأمين والعقارات ٪45 -

•

قطاع الصناعة ٪35 -

•

قطاع الفنادق واملطاعم ٪30 -

•

قطاع تجارة الجملة أو التجزئة ٪20 -

قابلية التطبيق على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

• قطاع املقاوالت ٪15 -
حماية مواقع التراث األثري والثقافي
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الجدول ( :)2.1املتطلبات القانونية

القطاعات

السياسات/اإلعالنات/اللوائح
القرار الوزاري رقم ( )1993/18بشأن إدارة املواد الخطرة

قطاع الصحة
والسالمة

القرار الوزاري رقم ( )1993/145بشأن إعادة استخدام مياه الصرف
الصحي وتصريفها
القرار الوزاري رقم ( )2004/118بشأن مكافحة تلوث الهواء من
املصادر الصناعية الثابتة
القرار الوزاري رقم ( )1994/80بشأن الحد من الضوضاء والتلوث في
بيئة العمل
قانون تنظيم تداول املواد الكيميائية واستخدامه (املرسوم السلطاني
رقم ())1995/46
املرسوم السلطاني رقم ( )1993/28بشأن قانون املرور
القرار الوزاري رقم ( )1998/23بشأن الالئحة التنفيذية لقانون
املرور
الوزاري
رقم ( )2008/286بشأن احتياطات الصحة املهنية
القرار
والسالمة الصناعية
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التفاصيل
ُينظم هذا املرسوم عملية إدارة النفايات الخطرة ُويبين األحوال التي يتعين فيها الحصول على تصاريح إلدارة النفايات .
ُينظم هذا املرسوم كيفية معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها ويحظر تصريف أي مياه صرف صحي أو حمأة في البيئة بأي وجه من األوجه دون تصريح.
ينص هذا القرار على إلزام املالكين بتطبيق األساليب العلمية التي تقرها الوزارة للوقاية من انبعاث امللوثات ومعالجتها والتخلص منها.
ُيبين هذا القرار مستوى الضوضاء املسموح به في مكان العمل ويشترط إصدار التصاريح في األحوال التي يتم فيها تجاوز الحد املسموح به.
ً
ُيعرف هذا القانون "املواد الكيميائية" بأنها أي مواد يتم تصنيفها على أنها "خطرة" وفقا للمعايير الدولية لتصنيف املواد الخطرة التي يكون لها تأثير على الصحة العامة والبيئة.
غير أنه يستثنى من هذا القانون "املتفجرات" حيث أنه يخضع استخدامها وتداولها لتشريعات مستقلة.
الئحة بشأن بحركة املرور
اللوائح التنفيذية ملا سبق ذكره
قانون إطاري بشأن صحة املوظفين واملقاولين وسالمتهم املهنية.

قابلية التطبيق على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
ينتج عن هذا املشروع نفايات صلبة خطرة لذلك يتعين تها ً
وفقا للوائح ذات
إدار
الصلة.
ينتج عن هذا املشروع مياه صرف صحي أو مياه من أعمال التنظيف لذلك يتعين
ً
تصريفها وفقا للمعايير املنصوص عليها.
ً
ينتج عن هذا املشروع انبعاثات هوائية لذلك يتعين إداراتها وفقا للوائح ذات
الصلة.
ً
يصدر عن هذا املشروع ضوضاء لذلك يتعين إداراتها وفقا للوائح ذات الصلة.
يتم استخدام مواد كيميائية في املشروع وتخزينها في موقع العمل (حتى وإن
كان بكميات معتدلة).
يؤدي املشروع إلى زيادة حركة املرور في مواقع البناء لذلك يلزم التنويه عن األمر.
ينطبق املذكور أعاله
يكتنف املشروع مخاطر متعلقة بالصحة والسالمة املهنية وتم تناولها هذه
املخاطر في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

الشركة العمانية للنطاق العريض

2,2.2

املو افقات/التصاريح
يلزم الحصول على عدد من التصاريح أو املوافقات ً
تبعا ملوقع املشروع قبل البدء في تنفيذ أي أعمال بناء .وعلى الرغم من أن هناك تصاريح
إلزامية يلزم الحصول عليها لجميع املواقع (بغض النظر عن موقع املشروع) ،فإن هناك متطلبات خاصة باملوقع يتعين الوفاء بها وتعتمد على
موقع املشروع ونطاق أنشطتهُ .يوضح الجدول ( )2.2الهيئات التي يلزم الحصول على تصاريح منها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء.
تقع مسؤولية الحصول على التصاريح على عاتق املقاولين.
على الرغم من أن الحصول على هذه التصاريح/املوافقات يندرج تحت طائلة املهام اإلدارية الرئيسية ،فإنه يعد ً
جزءا ً
أيضا ً
مهما من إجراءات
إشراك الجهات املعنية التي تطبقها الشركة العمانية للنطاق العريض.

جدول ()2.2

التصاريح واملو افقات
اسم الهيئة

ر .م
التصاريح أو املو افقات اإللزامية
وزارة اإلسكان
1
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
2
شركة حيا للمياه
3
عمانتل
4
أوريدو
5
شرطة عمان السلطانية
6
البلدية املسؤولة عن إنارة الشوارع وتخطيطها
7
البلديات املعنية ،على سبيل املثال بلدية مسقط وبلدية صاللة ،إلخ.
8
متطلبات التصاريح أو املو افقات اإلضافية املطبقة على مو اقع معينة
املديرية العامة للطرق
1
شركة تنمية نفط عمان
2
شركة النفط العمانية
3
شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)
4
وزارة الدفاع
5
وزارة البيئة والشؤون املناخية
6
وزارة التراث والثقافة
7
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2.3

اإلرشادات واملعايير الدولية املطبقة على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
العنصر

قابلية التطبيق على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

وثيقة التشريعات و/أو املعاييرو/أو املبادئ التوجيهية

السياسات واملعاييرالبيئية واالجتماعية الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمارفي البنى األساسية

السياسة البيئية واالجتماعية

ُ
ُ
تحدد هذه السياسة املتطلبات البيئية واالجتماعية اإللزامية التي يلزم الوفاء بها في كل مشروع وتطبق على جميع أنواع املشاريع التي يمولها البنك .كما ت بين السياسة اإلجراءات واملتطلبات العامة الستعراض املشاري ع وتصنيفها والجوانب
البيئية واالجتماعية التي يتعين مراعاتها وعملية التقييم البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وأدوات التقييم البيئي واالجتماعي وإطار خطة اإلدارة وآليات اإلفصاح عن املعلومات واملشاورات واإلشراف وإعداد التقارير والتعامل مع
ُ
الشكاوى والتظلمات .كما تحدد األدوار واملسؤوليات املنوطة بالبنك واملقرضين .ويتعين االلتزام بهذه السياسة للحصول على تمويل من البنك.

اإلدارة البيئية واالجتماعية

ُيلزم هذا املعيار املقرضين بإجراء تقييم بيئي واجتماعي للمشروع ً
وفقا للسياسة البيئية واالجتماعية باستخدام دراسات مناسبة تتناسب مع درجة خطورة املخاطر واآلثار املحتملة .كما يشترط أن تكون عملية التقييم مدعومة باإلفصاح
الفعال عن املعلومات واملشاورات وتطبيق آلية للتعامل مع الشكاوى والتظلمات .وتتناول عملية التقييم كيفية الوقاية من التلوث وتأثير التنوع البيولوجي وكفاءة املوارد والتغير املناخي واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية والفئات املهمشة

العامة

والحصول على املوارد والتأثير على األوضاع املعيشية وإعادة التوطين واملوارد الثقافية وظروف العمل وصحة املجتمع وسالمته ،إلخ.
املعيار البيئي واالجتماعي األول :التقييم واإلدارة البيئيين واالجتماعيين

ُويعد هذا املعيار األساس الذي يتم من خالله استنباط املبادئ التوجيهية الالزمة إلعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وتنفيذها.
عندئذ يلزم تحقيق ما يلي )1( :تحسين األوضاع
يهدف هذا املعيار إلى الحيلولة دون إعادة التوطين القسري حيثما أمكن حيث يعمل على الحد منه من خالل البحث عن خيارات بديلة لتنفيذ املشروع .فإذا تعذر تنفيذ املشروع دون إعادة التوطين القسري،
ٍ
املعيشية لجميع األشخاص النازحين أو إعادتهم على األقل إلى أوضاعهم املعيشية األصلية قبل تنفيذ املشروع و( )2تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية العامة لألشخاص النازحين من الفقراء وغيرهم من الفئات املهمشة و( )3وضع تصور لعمليات
إعادة التوطين وتنفيذها في برامج تنمية مستدامة و( )4توفير موارد كافية لتمكين األشخاص النازحين جراء املشروع من االستفادة منهُ .يطبق هذا املعيار على املشاريع التي تنطوي على عمليات إعادة توطين قسرية.

إعادة التوطين

املعيار البيئي واالجتماعي الثاني :إعادة التوطين القسري

الشعوب األصلية

املعيار البيئي واالجتماعي الثالث :الشعوب األصلية

ً
ووفقا للبيانات التي قدمتها الشركة ،لم يتم إجراء أي عملية إعادة توطين قسرية حتى الوقت الحالي أو في املستقبل.
يهدف هذا املعيار إلى تصميم املشاريع وتنفيذها بطريقة تكفل االحترام التام لهوية الشعوب األصلية وكرامتها وحقوق اإلنسان والدول والثقافات على النحو الذي تقره هذه الشعوب حتى يتسنى لها تحقيق ما يلي( :أ) تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية
من املشاريع بطريقة ال تتعارض مع ثقافتها و(ب) عدم التعرض لآلثار السلبية املترتبة على املشروعات و (ج) املشاركة بفعالية في املشاريع التي تؤثر عليهمُ .يطبق هذا املعيار على املشاريع في املناطق الحدودية التي يتم فيها استخدام عنوان بروتوكول اإلنترنت.
ً
ووفقا للبيانات التي قدمتها الشركة ،لم يتم تنفيذ أي مشاريع في هذه املناطق حتى الوقت الحالي.

االتفاقيات الدولية
االتفاقية رقم ( )29لسنة ( )1930بشأن السخرة أو العمل الجبري
اتفاقيات حماية القوى
العاملة

االتفاقية رقم ( )105لسنة ( )1957بشأن تحريم السخرة أو العمل الجبري
االتفاقية رقم ( )138لسنة ( )1973بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل

صادقت سلطنة ُعمان على اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية بشأن العمل الجبري وعمالة األطفال لذلك يتم تطبيق هذه االتفاقيات على املشروع لضمان ما يلي:
•

أن يتم حظر العمل الجبري ووضع سياسات وإجراءات للموارد البشرية وتطبيقها لتحقيق هذه الغاية ،و

•

أن تنص سياسات التوظيف على حظر عمالة األطفال وااللتزام بها.

االتفاقية رقم ( )182لسنة ( )1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال
اتفاقيات التنوع البيولوجي

ً
اتفاقية األراض ي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئال لطيور املاء (اتفاقية رامسار) ()1975

يتعين على الشركة العمانية للنطاق العريض متابعة اإلعالن عن األراض ي الرطبة املستقبلية ذات األهمية الدولية للتأكد من عدم تأثير أعمال املشروع عليها بشكل سلبي.

اتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي ()1992

تلتزم الشركة العمانية للنطاق العريض باتفاقية التنوع البيولوجي خالل تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإجراء تقييم التأثير البيئي واالجتماعي.
ُ
لن تطبق أي بنود منصوص عليها في اتفاقية فيينا بشكل مباشر على املشروع املقترح ولكن يتعين مراعاة أهداف حماية طبقة األوزون بقدر اإلمكان ومتابعة إجراءات سن القوانين املحلية التي تحظر استيراد مواد معينة مستنفدة لطبقة األوزون أو

اتفاقيات
التغيراملناخي

اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون ()1985

استخدامها.

بروتوكول مونتريال لحماية طبقة األوزون

وفقا لهذا البروتوكول و ً
يجيا ً
يتم إلغاء استخدام مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون تدر ً
وفقا للقوانين املحلي التي تنص على تنفيذه.

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي وبروتوكول كيوتو لعامي ( 1992و)1997

يتم إدارة غا ات الدفيئة الناتجة عن املشروع ً
وفقا ألهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي.
ز

اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية ( )1998يتعين مراعاة أهداف اتفاقية روتردام خالل وضع خطط وارامج إدارة املواد الكيميائية واملبيدات الخطرة.
اتفاقيات املواد الخطرة

اتفاقية ستوكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة ()2002

يتم تحديد أي ملوثات عضوية ثابتة يتم استخدامها في أي نشاط من أنشطة املشروع املقترح وتطبيق األهداف املنصوص عليها في اتفاقية استكهولم إلدارتها.

اتفاقيات النفايات

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

يتم الحصول على موافقة من الدولة التي من املقرر أن تستلم النفايات الخطرة قبل نقلها عبر الحدود إن أمكن.

اتفاقيات التراث الثقافي

اتفاقية اليونسكو بشأن حماية العاملي الثقافي والطبيعي ()1972

يتم تطبيق املعايير الدولية ( على سبيل املثال ،املعيار البيئي واالجتماعي األول) للوقوف على الجوانب املتعلقة التراث الثقافي وإدارتها خالل تنفيذ املشروع ويلتزم املطور بأهداف هذه االتفاقية.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ()1969

ً ً
منعا باتا.
يتم منع جميع أشكال التمييز العنصري في مكان العمل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ()1981

التأكد من أن سياسات املوارد البشرية وممارساتها في املشروع املقترح ال تنص على أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة.

اتفاقيات حقوق اإلنسان
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العنصر

وثيقة التشريعات و/أو املعايير و/أو املبادئ التوجيهية

قابلية التطبيق على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990

التأكد من أن تحظر سياسات التوظيف عمالة األطفال.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2008

التأكد من أن تعكس سياسات التوظيف واملوارد البشرية وممارساتهم أهداف املؤتمر الدولي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتحظر ممارسة التمييز ضدهم.

إرشادات البيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية
ُ
تتضمن هذه اإلرشادات املبادئ العامة لتقييم التأثير على جودة الهواء وتحدد معايير جودة الهواء وضوابط االنبعاثات الهوائية واملبادئ التوجيهية الستخدام التقنيات والعمليات املحددة .لم تضع سلطنة عمان معايير
للوقوف على جودة الهواء املحيط ،ومن ثم يتعين أن يراعي املشروع إلى معايير جودة الهواء املحيط الواردة في اإلرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية واإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة الصادرة
عن ملؤسسة التمويل الدولية .لن ُتطبق معايير االنبعاثات من املصادر الثابتة الواردة في اإلرشادات ً
نظرا إلى أن سلطنة ُعمان نشرت معايير خاصة بها في هذا الصدد.
جودة الهواء

إرشادات البيئة والصحة والسالمة –  1.1االنبعاثات إلى الجو وجودة الهواء املحيط بها

املياه

إرشادات البيئة والصحة والسالمة  1.3 -املياه الصرف الصحي وجودة املياه في املنطقة املحيطة و 1.4املحافظة على املياه

الضوضاء

إرشادات البيئة والصحة والسالمة  1.7 -الضوضاء

تنص هذه اإلرشادات على الحرص على أال تؤدي عمليات الصرف إلى زيادة معدل تركيز امللوثات في الجو عن الحد املسموح به في معايير جودة املياه املحيطة املحلية أو معايير أخرى في حالة عدم تطبيق معايير محلية .أصدرت
سلطنة ُعمان معاييرها الخاصة لتصريف مياه الصرف الصحي على نحو يتوافق مع اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية.
ُ
تتضمن وثيقة اإلرشادات الدولية هذه على معلومات عن تقييم مستوى الضجيج وإدارته وتحدد قيم قياسية ملستوى الضجيج املسموح به مواقع املشروع املقترح .وتبين هذه اإلرشادات الضوضاء الصادرة عن املرافق
واملصادر الثابتة ويتم تطبيقها بوجه عام في صورة معايير لتصميم للمنشآت الصناعية ،وعلى الرغم من أن هذا يعني أن هذه اإلرشادات تضح حدود معينة ملستويات الضوضاء بوجه عام ،فقد أشارت مؤسسة التمويل
الدولية إلى أنه لن يتم تطبيقها مباشرة على وسئل النقل أو املصادر املتنقلة .يتعين قياس مستوى الضوضاء من خالل مستقبالتها املوجودة خارج حدود منطقة املشروع .ولك تضع سلطنة عمان ضوابط ملستوى
ً
ليال ً
ونهارا عند املستقبالت املختلفة في هذه اإلرشادات.
الضوضاء عند املستقبالت املوجودة خارج نطاق منطقة املشروع .وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تحديد مستوى الضوضاء املسموح به

صحة املجتمعات املحلية إرشادات البيئة والصحة والسالمة – من  3.1إلى  3.7صحة املجتمعات املحلية وسالمتها
وسالمتها

تتناول هذه اإلرشادات جوانب أعمال املشروع التي يتم تنفيذها خارج نطاقه التقليدي واملشاكل املجتمعية (من بين أمور أخرى) املتعلقة بجودة املياه وتوافرها وسالمة حركة املرور ونقل املواد الكيميائية الخطرة والوقاية
من األمراض والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .وتغطي التشريعات العمانية عدد من أفضل املمارسات الواردة في هذه اإلرشاداتُ .يرجى الرجوع إلى هذه اإلرشادات في املسائل املتعلقة بممارسات إدارة صحة
املجتمعات املحلية وسالمتها التي لم يتم تطرق إليها التشريعات العمانية.

ُ
تبين هذه اإلرشادات توجيهات إضافية وخاصة بشأن الحد والوقاية من اآلثار على صحة املجتمعات املحلية وسالمتها التي قد تحدث خالل تنفيذ املشروع الجديد أو في نهاية دورته أو نتيجة توسيع مرافق املشروع الحالية
البناء

إرشادات البيئة والصحة والسالمة – من  4.1إلى  4.3البناء وإيقاف التشغيل
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2.4

سياسات الشركة العمانية النطاق العريض وإجراءاتها

شكل ( )2.1سياسات الشركة العمانية النطاق العريض وإجراءاتها

2.4.1

إجراءات البيئة والصحة والسالمة ذات الصلة املطبقة في الشركة العمانية للنطاق العريض
• إجراءات مراقبة عمليات السالمة والصحة املهنية في األماكن املغلقة
• خطة الطوارئ املتبعة في مكاتب الشركة
• إجراءات إدارة البيئة
• إجراءات مراقبة عمليات السالمة والصحة املهنية خالل أعمال الحفر
• إجراءات مراقبة عمليات السالمة والصحة املهنية خالل استخدام املعدات اليدوية وعجالت السنفرة
• إجراءات االستجابة للحوادث واإلبالغ عنها والتحقيق فيها
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• الوثيقة رقم ( )GUD-FXI-001إرشادات ومعايير الصحة والسالمة الصادرة إلى املقاولين
• الوثيقة رقم ( )SPC-HSE-00مواصفات التدريب على الصحة والسالمة والبيئة
• إجراءات مراقبة عمليات السالمة والصحة املهنية خالل عمليات النقل اليدوية
• إجراءات نوبات العمل الليلية
• إجراءات إدارة النفايات
• نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة املطبق في الشرك
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3

اآلثار البيئية واالجتماعية
كما ورد في القسم ( )2.2.2املذكور أعاله ،من املفهوم أنه تحصل الشركة العمانية للنطاق العريض (أو في بعض الحاالت شركائها
في تطوير البنية التحتية أو املقاولين الذين تتعاقد معهم) على التصريحات الالزمة من مختلف الوزارات أو الهيئات قبل البدء في
تنفيذ أعمال البناء .وتتضمن األقسام الفرعية املبينة أدناه تقييم لآلثار االجتماعية والبيئية املترتبة على أعمال البناء والتشغيل
التي تنفذها الشركة العمانية للنطاق العريضة واملقاولين الذين تتعاقد معهم من الباطن في موقع املشروع.
تشمل الجوانب البيئية التي قد تتأثر بأعمال البناء جودة الهواء والضوضاء وحركة املرور وإدارة النفايات باإلضافة إلى معالجة
مياه الصرف الصحي وتصريفها.
تشمل املستقبالت البيئية واالجتماعية الحساسة التي قد تتأثر بأعمال البناء ما يلي:
•

جودة الهواء والتربة بوجه عام.

•

املقيمون والزائرين والعمال.

•

املباني املجاورة/القريبة.

•

محميات النباتات والحيوانات واملناطق املحمية.

•

الوديان (املجاري املائية املؤقتة أو الدائمة)

•

مواقع التراث الثقافي (إن وجدت في مناطق املشروع)

أفاد كل من الشركة العمانية للنطاق العريض واملقاولين أنه من غير املتوقع أن تقع مناطق املشروع بالقرب من أي مناطق محمية
وتقتصر مواقع التراث الثقافي املعروفة على القرى القديمة والفلج (قنوات املياه التقليدية القديمة).
3.1

تأثير االنبعاثات الهوائية
قد يكون لالنبعاثات الهوائية تأثير ضار على جودة الهواء ككل باإلضافة إلى تأثيرها املحتمل على املقيمين في املناطق القريبة منها
وتم بيان اآلثار املحتملة لهذه االنبعاثات في األقسام الواردة أدناه.

3.1,1

تأثير الغبار
ً
خطرا على الجهاز التنفس ي
قد يؤثر الغبار على املستقبالت الحساسة بطرق مختلفة حيث ُيشكل الغبار الذي يحمله الهواء
ً
لإلنسان بل وقد يؤدي تراكمه على الغطاء النباتي إلى تأخر نمو النباتات وقد يؤثر ً
أيضا على الحياة البرية املحلية .فضال عن أنه
قد يؤدي تراكم الغبار على املمتلكات والطرق القريبة إلى تكبد تكاليف صيانة إضافية ومخاطر محتملة على حركة املرور.
من املتوقع أن يتكون غبار في موقع إنشاء املشروع (خاصة خالل أعمال الحفر وحفر الخنادق) نتيجة ما يلي:

•

نقل التراب أثناء أعمال الحفر والتسوية والقطع والردم ،و

•

نقل النباتات في موقع املشروع ،و
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•

تسليم املواد إلى موقع املشروع ،و

•

نقل العمال من موقع املشروع وإليه على أساس يومي ،و
ً
تعرية األكوام الترابية والخنادق املردومة حديثا بفعل الرياح.

•
3.1.2

تأثير امللوثات الغازية والجسيمات الدقيقة
قد تؤثر امللوثات الغازية (التي تشمل غازات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد
الكربون والجسيمات املجهرية  2.5 /10ميكرون) على جودة الهواء بوجه عام واإلنسان والنباتات والحياة البرية .تتكون
ملوثات غازية أثناء أعمال البناء نتيجة ملا يلي:

•

تشغيل املركبات وآالت ومعدات البناء في موقع املشروع ،و

•

تشغيل مولدات الديزل لإلمداد بالكهرباء ،و

•

استخدام املركبات لنقل العمال من موقع املشروع وإليه.

من غير املتوقع أن تنبعث ملوثات غازية أخرى إلى الهواء ،على سبيل املثال الكربون العضوي املتطاير من الوقود املخزن في موقع
املشروع ً
نظرا إلى عدم تخزين أي مواد كيميائية خطرة فيه .حيث يتم استخدام مادة كيميائية واحدة فقط في موقع املشروع ،أال
وهي كحول اإليزوبروبانول خالل أعمال توصيل الكابالت .1
لم يبلغ املقاولون املسؤولون عن تنفيذ األعمال املدنية عن كمية الديزل املستخدمة إلى الشركة العمانية للنطاق العريض ،ومن
ثم يتعذر تقدير كمية الغازات الدفيئة املنبعثة في املشروع في هذه املرحلة .ال يتم تخزين الديزل في موقع املشروع وإنما تتوجه
شاحنة لنقل الديزل إلى املوقع إلمداد جميع املركبات/املعدات ومولدات الديزل بالديزل.
ُ
قد يؤثر معدل التركيز العالي للجسيمات الدقيقة ( 10ميكرون) في الهواء على اإلنسان والحياة البرية حيث إنها من املمكن أن تشكل
ً
خطرا على الجهاز التنفس ي .وعادة ما يرتفع معدل تركيزها في الهواء نتيجة لألنشطة التالية في موقع املشروع:

3.1.3

•

حركات املركبات ،و

•

أعمال الحفر واألعمال الترابية .و

•

األكوام الترابية/الرمال املخزنة في موقع املشروع وتعرضها للتعرية بفعل الرياح.

تأثير الرو ائح
قد تؤثر الروائح التي تحملها الرياح على املقيمين في مناطق قريبة من موقع املشروع (بما في ذلك مواقع البناء األخرى) واألماكن
العامة ،على سبيل املثال املرافق السكنية والثقافية.
تتمثل األسباب الرئيسية املحتملة وراء انبعاث الروائح الكريهة في مواقع البناء فيما يلي:
•

املراحيض املؤقتة في موقع املشروع/تخزين مياه الصرف الصحي ومخلفات الطعام واملواد العضوية األخرى ،و

•

الروائح الطفيفة الناتجة عن استخدام املواد الكيميائية واملواد األخرى التي تحتوي على مركبات عضوية متطايرة.

 1توصيل الكابالت :عملية يتم فيها توصيل كابلين من كابالت األلياف الضوئية ببعضهما البعض.
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ً
نظرا إلى عدم وجود مراحيض دائمة في موقع املشروع أو عدم تخزين كميات كبيرة من املواد الكيميائية فيه ،فمن غير املتوقع أن
تنبعث روائح نفاذة منه إذا تم التخلص من النفايات الناتجة خالل سير العمل املعتاد بطريقة مناسبة.

3.2

تأثير الضوضاء
يصدر عن تشغيل املركبات الخفيفة والثقيلة ومعدات البناء (بما في ذلك املولدات ،إلخ) في موقع املشروع ضوضاء في املناطق
القريبة منه .ومن املحتمل ً
أيضا أن يرتفع مستوى الضوضاء في املوقع نتيجة وجود أي أعطال في املعدات أثناء أعمال البناء فيصدر

ً
فضال عن أنه من املحتمل أن تؤثر حركة البناء (عمليات التسليم ونقل ّ
العمال ،إلخ) على املقيمين في
عال.
عنها صوت ضجيج ٍ
ُ
املناطق القريبة من املوقع وزائريها حيث تسهم بدورها في ارتفاع مستوى ضوضاء حركة املرور .ومن املحتمل أن تصدر ضوضاء
عن عمليات أخرى في املشروع ،على سبيل املثال القطع باستخدام املعدات الهوائية.
تتمثل املعدات التي يصدر عنها صوت ضجيج في املشروع فيما يلي:

•

معدات البناء من شركة "جي س ي بي" والحفارات

•

عدادات الكهرباء

•

مولدات الكهرباء

•

معدات كسر الصخور وحفرها

•

مجموعة مفكات البراغي

من املحتمل أن يصدر عن املشروع الحالي أصوات ضجيج واهتزازات قد تؤثر على املقيمين في املنازل الكائنة في املناطق القريبة
مباشرة من مواقع املشروع وعلى العاملين في املشروع واملشغلين/السائقين كذلك.
يتم تكسير الصخور ّ
يدويا إذا دعت الحاجة إلى تنفيذ أعمال بناء في أسطح أرضية صخرية ويحظر استخدام املتفجرات في املوقع.
3.3

النفايات
عادة ما ينتج عن أنشطة البناء أنواع مختلفة من النفايات التي يلزم إدارتها بعناية للحد من تأثيرها على البيئة والعامة .أفاد مقاولو
عامل لدى كل مقاول في مواقع مختلفة داخل مدينة مسقط وخارجها على أقص ى
شركة عمان للنطاق العريض أنه يعمل نحو ٍ 300
تقدير .و ً
نظرا إلى تعاقد الشركة مع خمسة مقاولين خالل هذه الفترة ،يقدر إجمالي عدد العمال الذين يعملون في مختلف املواقع
عامل على أقص ى تقدير.
التابعة للشركة داخل سلطنة عمان بنحو ٍ 1500
ُ
يبلغ نصيب الفرد في النفايات الصلبة التي تنتجها البلديات في سلطنة عمان  1.2كجم في اليوم  .2لذلك تقدر النفايات التي
يتم إنتاجها ً
يوميا في جميع املواقع التابعة للشركة بـنحو  1800كجم في اليوم.

 2سلطنة عمانُ :نهج االقتصاد الدائري في قطاع إدارة النفايات ،أكتوبر www.beah.om ،2016
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النفايات الصلبة
قد تؤثر النفايات الصلبة (النفايات غير الخطرة) على جودة الهواء والتربة واملياه الجوفية إذا لم يتم التعامل معها وتخزينها
والتخلص منها بطريقة صحيحة خالل عملية البناء .عينت الشركة العمانية للنطاق العريض شركة معتمدة إلدارة النفايات
الناتجة من املشروع الحالي.

النفايات السائلة
قد تؤثر النفايات السائلة على جودة الهواء (انبعاث الروائح ،وغاز كبريتيد الهيدروجين) والتربة واملياه الجوفية إذا لم يتم التعامل
معها وتخزينها والتخلص منها بطريقة صحيحة خالل عملية البناء.

من املتوقع أن تتضمن املخلفات السائلة غير الخطرة الناتجة عن املشروعات ما يلي:
•

مياه الصرف الصحي املتأتية من مرافق املوقع (بما في ذلك املكاتب) ،و

•

مياه الغسل (املتأتية من غسل املركبات واملعدات) ،و

•
ً
فضال عن أنه قد تتلوث مجاري املياه عند تعرضها للمواد الكيميائية وانسكاب الديزل/زيوت التشحيم والنفايات األخرى و/أو مواد
البناء فيها قبل تصريفها في البيئة غير أنه احتمالية تلوثها ضئيلة ً
نظرا إلى ندرة مياه األمطار في سلطنة عمان.
مواد كيميائية غير خطرة متبقية/مستخدمة (املنظفات ،املذيبات ،إلخ).

3.3.2

النفايات الخطرة
قد تؤثر النفايات الخطرة على جودة الهواء والتربة واملياه الجوفية إذا لم يتم التعامل معها وتخزينها والتخلص منها بطريقة صحيحة
خالل عملية البناء.
تنتج النفايات الخطرة في املشروع من أنشطة توصيل الكابالت وتعبئة زيوت التشحيم حيث يتخلف عن عملية توصيل الكابالت
قطع زجاجية قصيرة شبه مجهرية في منطقة العمل وتتميز هذه القطع بأنها صغيرة الحجم ورفيعة وغير مرئية مما يجعلها تخترق
الجلد بسهولة وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطرة ،على سبيل املثال النزيف الداخلي أو الوفاة في أسوأ الحاالت.

3.2

حركة املرور على الطرق
من املعروف أنه يصدر ً
أيضا ضجيج واهتزازات عن حركة املرور في مواقع البناء.

ومن املتوقع أن تستخدم شاحنات النقل الكبيرة خالل مرحلة البناء الطرق نفسها التي يستخدمها املسافرون من العامة للوصول
إلى مواقع املشروع مما قد يؤدي إلى ازدحام مروري خالل فترات الذروة وزيادة احتمالية وقوع حوادث املرور.

ومن املتوقع أن يكون لحركة التنقل في أي مشروع إنشائي تأثير على سير حركة املرور الحالي على الطرق الرئيسية أو الطرق داخل
حد سواء.
املناطق املحلية على ٍ
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لن تشكل أنشطة املشروع داخل مدينة مسقط أي مخاطر (أو مخاطر تكاد ال تذكر) على الحيوانات البرية ( ً
نظرا لضعف احتمالية
وجودها فيها) لذلك فإنها لن تؤثر سوى على الحيوانات ،على سبيل املثال اإلبل والحمير والثعالب ،التي تتواجد في املناطق الداخلية
(أي املناطق الريفية) .ومن املتوقع أن تكون هناك زيادة في حركة املرور خالل مرحلة البناء مما قد يؤدي إلى نفوق هذه الحيوانات
إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح.
من املحتمل أن يتأثر سكان املناطق السكنية بالضوضاء الناتجة عن الزيادة في حركة املرور باإلضافة إلى الغبار وانبعاثات
املركبات.
ً
فضال عن أنه قد تؤدي الحافالت التي يستقلها عمال البناء من موقع املشروع وإليه إلى ازدحام حركة املرور.

3.5

الصحة والسالمة املهنية
تؤثر أنشطة البناء على صحة العمال وسالمتهم املهنية .يتم حفر الخنادق داخل منطقة املشروع الحالية على عمق يبلغ  65سم
حد كبير .وتتمثل تأثيرات الصحة والسالمة املهنية خالل
في أغلب األحيان مما يخفض من احتمالية تعرض العمال للمخاطر إلى ٍ
مرحلة البناء فيما يلي:

•

العمل بالقرب من محاور املرور :تمت مناقشة هذه املسألة بالفعل في القسم املتعلقة بحركة املرور.

•

االنزالق والتعثر والسقوط :بوجه عام ،يتعرض العمال ملخاطر جسيمة خالل أعمال الحفر وحفر الخنادق حيث يرتفع
احتمال وفاتهم جراء حوادث انهيار الخنادق عن حوادث الحفر األخرى لذلك فأنها تمثل الخطر األكبر عليهم .وتشمل
املخاطر املحتملة األخرى التي تكتنف أعمال حفر الخنادق سقوط األحمال والبيئات الخطرة ومخاطر نقل املعدات.

•

تتحمل شركة حيا للمياه وشركات املرافق األخرى التي تدعم الشركة العمانية في هذا املشروع املسؤولية الرئيسية عن أعمال
حفر الخنادق العميقة وتسليم املواقع بعد ردمها ً
جزئيا إلى الشركة العمانية .وتكون الشركة العمانية مسؤولة عن تمديد
الكابالت على عمق ال يتجاوز  70-65سم .لذلك من املستبعد أن يتعرض العمال ملخاطر االنهيارات والبيئات الخطرة في هذه
الحاالت.

تتطلب أعمال تمديد الكابالت عبر األودية حفر خنادق على أعماق أكبر ويضم املشروع ثالثة أنواع مختلفة من األودية ،أال
وهي:
•

ً
النوع األول :األودية الصغيرة (تتكون عادة نتيجة هطول أمطار غزيرة)

•

النوع الثاني :األودية املتوسطة

•

النوع الثالث :األودية الكبيرة

تتطلب األودية الصغيرة حفر خنادق على عمق متر واحد فقط بينما تتطلب األودية األكبر منها ً
نسبيا الحفر على عمق يصل إلى
مترين .وفي هذه الحاالت ،يتعرض العمال ملخاطر األماكن املغلقة ويتم اتباع اإلجراءات ذات الصلة في هذا الصدد.
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•

رفع املعدات/املواد الثقيلة :قد يؤدي رفع املواد إلى وقوع إصابات مهنية ،على سبيل املثال إصابات اليدين/الظهر أو
اإلصابات جراء سقوط املعدات.

•

استخدام املعدات الكهربائية :يكتنف استخدام املعدات الكهربائية اليدوية واملتنقلة املختلفة في أعمال الحفر والبناء
األخرى مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية.

•

يكتنف استخدام املعدات الثقيلة ،على سبيل املثال معدات شركة "جي س ي بي" والحفارات" مخاطر تتعلق بالسالمة أثناء
القيادة وحوادث املركبات.

•

اإلجهاد نتيجة التعرض لدرجات الحرارة املرتفعة :قد يعرض العمل خالل أشهر الصيف في بيئات عمل خارجية لساعات
طويلة العمال لإلصابة باإلجهاد نتيجة التعرض لدرجات الحرارة املرتفعة .لذلك يتعين االلتزام بمتطلبات قانون العمل
العماني بشأن ساعات العمل في أشهر الصيف (بما في ذلك شهر رمضان) .كما يلزم توفير مياه شرب نظيفة للعمال إلرواء
عطشهم طوال الوقت.

3.6

صحة املجتمعات املحلية وسالمتها
تؤثر أنشطة البناء على صحة املجتمعات املحلية وسالمتها وأمنها بما في ذلك:
•

الدخول غير املصرح به إلى موقع العمل :يؤدي الدخول غير املصرح به إلى مناطق العمل إلى التعرض للحوادث وإصابات
جراء االنزالق والتعثر والسقوط ،خاصة في املناطق التي يتم فيها حفر الخنادق أو سحب الكابالت أو تركيب التوصيالت.
ويتم إدارة هذا النوع من املخاطر في املوقع من خالل وضع الالفتات واستخدام الحواجز (عند االقتضاء) وإبالغ املجتمعات
املحلية بأعمال البناء من خالل موظفي العالقات العامة.

•

زيادة حركة املركبات  :تم بيان هذه املسألة أعاله في القسم الخاص بحركة املرور على الطرق.

•

االزعاج :تتمثل مظاهر االزعاج املرتبطة بأعمال البناء في الضوضاء والغبار واإلغالق املؤقت ملمرات املشاة والبناء أمام
ً
املنازل .ويستمر هذا االزعاج 3لفترة مؤقتة (تقتصر عادة على بضعة أيام) ويتم إدارته من خالل إبالغ األشخاص املعنيين بأي
أعمال بناء مقترحة وتواجد موظفي العالقات العامة في املوقع.

•

انتشار األمراض :قد تنتقل األمراض من العمالة األجنبية ،الوافدين ،التي تقيم في املنازل (الفيالت) في أوساط املجتمعات
ً
محدودا ً
نظرا إلى
املحلية في املناطق القريبة من املشروع من خالل تفاعلهم معها .غير أنه يكون نطاق انتشار هذه األمراض
انخفاض أعداد العمال ً
نسبيا في مواقع العمل وقصر مدة تنفيذ (أسبوعان إلى ثالثة أسابيع كحد أقص ى في منطقة معينة)
األعمال داخل أي مجتمع محلي.

من املستبعد وقوع أي تأثيرات أثناء العمليات ً
نظرا إلى أنه يتم دفن الكابالت وال يسمح ألي شخص بالوصول إلى النقاط البينية دون
تصريح أمني.

ً
ى
ً
ً
صباحا ى
االستاحة
مساء شاملة ىفتة
حت 6
 3عادة ما تبدأ ساعات العمل خالل النهار من 8
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3.7

القوى العاملة وظروف العمل
صادقت سلطنة ُعمان على أربع من االتفاقيات الثمانية األساسية ملنظمة العمل الدولية:
•

اتفاقية العمل االتفاقية رقم ( )29لسنة ( )1930بشأن السخرة أو العمل الجبري ،و
االتفاقية رقم ( )105لسنة ( )1957بشأن تحريم السخرة أو العمل الجبري ،و

•

االتفاقية رقم ( )138لسنة ( )1973بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل ،و

•

االتفاقية رقم ( )182لسنة ( )1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال.

•

ً
فضال عن أنه ينص قانون العمل املعمول به على حماية العمال من انتهاكات العمل وظروف العمل كما هو موضح في القسم (.)2.1
غير أنه قد يتعارض تنفيذ القوانين التي تحمي حقوق العمال بشكل كامل مع هذه املتطلبات ،وخاصة في الشركات التي يتعاقد
معها املقاولين الرئيسيين من الباطن لتنفيذ أعمال أو توريد مواد  .كما قد ال تمتثل هذه الشركات لقانون العمل الوطني.
ً
وبناء عليه ،يتعرض العمال ملخاطر تتعلق بعدم مالءمة ظروف العمل وعقود العمل وساعات العمل ومرافق الرعاية
الصحية وأماكن اإلقامة في موقع العمل .ويرتفع احتمال تعرض العمال الوافدين ملخاطر عدم مالءمة ظروف العمل ألنهم
قلما يطالبون بحقوقهم.

تشمل املخاطر الرئيسية التي تواجه العمال ما يلي:

3.8

-

التدريب غير املناسب على الصحة والسالمة

-

عدم توافر معدات الوقاية الشخصية أو سوء جودتها

-

العمل اإلضافي الذي تقتضيه ظروف املشروع

-

اإلرهاق و/أو الجفاف بسبب الظروف املناخية

-

الحرمان من الحق في إنشاء االتحادات

التراث الثقافي
تؤثر األعمال األرضية ،على سبيل املثال إزالة النباتات أو حفر الخنادق أو سحب الكابالت ،على مواقع التراث األثرية أو الثقافية
ُ
خالل مرحلة البناء .حيث تسهم هذه األعمال في إزالة املظاهر األثرية في املنطقة التي يتم تنفيذها فيها.

لذلك يتعين حماية مواقع التراث الثقافي املعروفة ،على سبيل املثال القرى القديمة والفلج (قنوات املياه التقليدية القديمة) .حيث
يتم إشراك املجتمعات املحلية من خالل مناقشة األعمال قبل تنفيذ في هذه املناطق ويتم استخدام الحفر املوجه لتجنب حفر
الخنادق في قنوات الفلج.
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3.9

العمالة والتنمية االقتصادية
يتمثل تأثير القوى العاملة خالل مرحلة البناء في توظيف العمال وشراء السلع والخدمات .وتشمل القوى العاملة في هذا القسم
العاملين لدى املقاولين واملقاولين من الباطن واملوظفين املسؤولين عن توفير السلع والخدمات الالزمة لدعم عمليات البناء .غير
أنه من املتوقع أن تقل فرص العمل الجديدة ً
نظرا إلى وجود قوى عاملة بالفعل لدى العديد من املقاولين.
تتمثل اآلثار االقتصادية اإليجابية للمشروع في شراء السلع والخدمات ونفقات املوظفين ودفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة.
كما تسهم الشبكة ذات النطاق العريض في تعزيز التنمية االقتصادية في سلطنة عمان.

3.10

التأثيرات غير املدرجة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
لن تشمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التأثيرات التالية:

3.10.1

املياه
لم ترد تقارير تفيد باستخدام املياه في أعمال البناء في املشروع ً
نظرا إلى أنه يتم استخدام كميات قليلة منها للحد من انتشار الغبار.
لذلك فإن تأثير هذه الكميات ال يكاد يذكر على املوارد املائية ً
نظرا إلى أنه يتم استخدامها على فترات متباعدة .ويتم شراء كميات
قليلة من املياه من موردي املياه املعتمدين الستخدامها في عمليات الرش.

3.10.2

التنوع البيولوجي
تقع مواقع املشروع داخل مدينة مسقط وفي بعض املناطق الريفية التي توجد فيها عدد قليل من النباتات والحيوانات .ومن ّ
ثم،
فلن يمر املشروع عبر أي مواقع مهمة ،على سبيل املثال املحميات الطبيعية ،لذلك فإن تأثير املشروع على التنوع البيولوجي ال يكاد
يذكر.

3.10.3

االستحواذ على األراض ي
من املستبعد أن تتم عمليات إعادة توطين قسرية جراء تنفيذ املشروع حيث يتم تنفيذ أنشطة البناء على أراض ي ذات ملكية عامة
(يقع معظمها على الطرق) وال يوجد ما يثبت استخدام هذه األراض ي في تنفيذ أعمال أو تشييد مباني ألغراض اقتصادية بشكل
ً
رسمي أو غير رسمي .لذلك من املستبعد أن تتم عمليات إعادة التوطين قسرية في املستقبل في منطقة املشروع وفقا للمعيار البيئي
واالجتماعي الثاني :إعادة التوطين القسري املنصوص عليه في متطلبات البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية.

3.10.4

الشعوب األصلية
من املستبعد أن تؤثر أعمال البناء في املشروع وتشغيله على السكان األصليين .حيث تشير البيانات الثانوية إلى أنه ميل السكان
األصليون في سلطنة عمان إلى العيش في مناطق حدودية نائية لن يصل إليها املشروع.
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4

خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية

4.1

مقدمة
يوضح هذا القسم تفاصيل خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مراحل البناء والتشغيل في املشروع املقترح ً
بناء على نتائج
عملية التقييم .يتم إعداد الخطط بما يتماش ى مع القسم (ه) خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في إطار العمل البئي واالجتماعي
الصادر عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية.

تهدف جميع تدابير الحد من التأثيرات وإدارتها الوارد في شكل خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية إلى تحقيق ما يلي:
•

تنفيذ جميع األنشطة بطريقة تحد من التأثيرات على املستقبالت البيئية واالجتماعية.

•

ضمان االمتثال للتشريعات العمانية.

•

ضمان االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في السياسات واملعايير البيئية واالجتماعية الصادرة عن البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنى التحتية.

•

ضمان االمتثال للمتطلبات الواردة في دليل الشركة العمانية للنطاق العريض لإلدارة البيئية واالجتماعية.

يتم تطبيق جميع التدابير الواردة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وتتولى الشركة العمانية للنطاق العريض اإلشراف على
تنفيذها من جانب املقاولين واملقاولين من الباطن.

4.2

خطة إدارة جودة الهواء

•

أهداف الخطة
تنفيذ جميع أنشطة التخطيط والبناء والتشغيل بطريقة تحد من تأثير املشروع على جودة الهواء املحيط.

•
•

ضمان االمتثال للتشريعات العمانية.
ضمان االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في السياسات واملعايير البيئية واالجتماعية الصادرة عن البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنى التحتية.

•

ضمان االمتثال للمتطلبات الواردة في دليل الشركة العمانية للنطاق العريض لإلدارة البيئية واالجتماعية.
اإلطار الزمني للخطة
جميع مراحل املشروع (مراحل التخطيط (توريد املعدات) والبناء والتشغيل)

التأثيرات (أنشطة املشروع)
• التعرض للغبار خالل إزالة النباتات.
•

جميع أعمال الحفر.
حركة املركبات فوق األسطح غير املمهدة.

•

استخدام مولدات الكهرباء ومحركات االحتراق األخرى.

•

املسئوليات
الشركة العمانية للنطاق العريض :وضع املعايير واملتطلبات في وثائق العقود ومراجعة سجالت األداء

•
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•

املقاولون :تطبيق املعايير واملتطلبات املعمول بها وإعداد التقارير وإدارة التغيير.
معايير األداء
تشمل معايير األداء األساسية املطبقة على إدارة جودة الهواء وانبعاثات الغبار في املشروع ما يلي:
الحد من انبعاثات الغبار املزعجة على الطرق غير املمهدة ومواقع العمل املكشوفة.
الحد من االنبعاثات املتأتية من املعدات واملركبات.
الحد من انبعاثات عمليات املكثفات إلى الهواء.
الرد على جميع الشكاوى املتعلقة بجودة الهواء.

•
•
•
•

املعايير العمانية املطبقة على جودة الهواء املحيط
الوزاري
رقم (:))2004 / 118
الالئحة التنفيذية للسيطرة على ملوثات الهواء (القرار
تشمل املعايير ذات الصلة:
االنبعاثات العامة :يكون حجم الحبيبات والغبار (قطرها < 76ميكرون)  0.050جم/م
األدخنة السوداء :ينبغي أال تصل درجة قتامة األدخنة السوداء املتصاعدة من منتجات االحتراق إلى ( )1أو أكثر على مقياس
رينجلمان (نسبة القتامة .)٪20
أعمال الركام :يكون حجم الكائنات الدقيقة  0.050جم/م
املعايير املطبقة على جودة الهواء املحيط
جزء من املليون

امللوثات
أول أكسيد الكبريت

( 0.169ساعة واحدة)
 24( 0.83ساعة)
( 0.076سنة واحدة)

أول أكسيد النيتروجين

 1( 0.35ساعة)
( 0.050سنة واحدة)

أول أكسيد الكربون

 1( 35ساعة)
 8( 9ساعات)

إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية :امتثال الشركة العمانية للنطاق
العريض ملتطلبات املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي التي تنص على الحد من املخاطر والتأثيرات البيئية
واالجتماعية ومراقبتها.
اإلجراءات ذات الصلة املطبقة في الشركة العمانية للنطاق العريض
خطة إدارة البيئة

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

املسؤوليات
الرقم املرجعي
لخطط اإلدارة

AQ

1

AQ

2

AQ

3

AQ

4

AQ

5

AQ

6

AQ

7

AQ

8

أنشطة
املشروع

الرقابة اإلدارية

التأثيرات

مراحل املشروع

حركة املركبات
ومعدات خالل

الغالف الجوي

عدم تجاوز حد السرعة املقرر (قرابة  30كم  /ساعة) على الطرق الترابية.

البناء

مرحلة البناء
حركة املركبات

االنبعاثات في

ومعدات خالل

الغالف الجوي

يتم تغطية املركبات أثناء نقل املواد القابلة للتفتت.

البناء

مرحلة البناء

وإزالة النباتات
منها وتسوية موقع

مؤشرات املراقبة/
جهة التنفيذ

االنبعاثات في

تجهيز األرض

طرق املراقبة

االنبعاثات في

• يتم تعرية أصغر مساحة ممكنة من املنطقة لتجهيز تربتها لتنفيذ األعمال.

الغالف الجوي

• يتم استخدام املواد الرابطة على األسطح في األعمال الترابية في املناطق املكشوفة.

البناء

جهةاإلشراف
العمانية
الشركة
قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
عدادات قياس سرعة املركبات
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع
الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
املعاينة البصرية في املوقع
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع
الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
املعاينة البصرية في املوقع
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع

استخدام معدات

االنبعاثات في
الغالف الجوي

املواد واألكوام الترابية االنبعاثات في
الغالف الجوي

املواد واألكوام الترابية االنبعاثات في

يتم وقف أعمال البناء لفترة مؤقتة في األحوال التي تتجاوز فيها درجة قتامة انبعاثات الغبار املرئية
نسبة .٪20

البناء

• يتم تقليل كميات مواد األكوام الترابية (على سبيل املثال ،الصخور والرمال والتراب).
• يتم تطويق األكوام الترابية أو تغطيتها بقدر اإلمكان.

البناء

• يتم الحرص على جعل األكوام الترابية غير مرئية بقدر اإلمكان دون إحداث تغييرات كبيرة في شكلها.
يتم وضع األكوام الترابية بمنأى عن املستقبالت قدر اإلمكان.
البناء

الغالف الجوي

حركة املركبات

االنبعاثات في

ومعدات خالل

الغالف الجوي

مرحلة البناء

• يتم تقليل حركة املركبات واآلالت داخل منطقة املشروع واملنطقة املخصصة لها وعلى الطرق لتركيب
كابالت الشبكة ذات النطاق العريض.
• يتم الحرص على أال تتجاوز مدة وقوف املركبات عن  10دقائق.

البناء

يتم تقديم تدريب على مالحظة االنبعاثات املرئية إلى موظفي الصحة والسالمة والبيئة العاملين لدى
التدريب

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

القوى العاملة

الشركة العمانية للنطاق العريض واملقاولين في (الطريقة التاسعة من الطرق الصادرة عن وكالة حماية
البيئة) قبل توليهم مهامهم.

البناء

الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
املعاينة البصرية في املوقع
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع
الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
املعاينة البصرية في املوقع
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع
الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
املعاينة البصرية في املوقع
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع
الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
املعاينة البصرية في املوقع
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع
الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير والبيئة
أداء السالمة
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع

مراقبة مستمرة خالل

تسجيل إشعارات املخالفة

التنفيذ في املوقع

النظر

النظر

قبل عملية النقل

مراقبة مستمرة خالل

الدفاتر وسجالت املعاينة

تسجيل إشعارات املخالفة

التنفيذ في املوقع

العمل
جميع أعمال البناء

معدل إجراء املراقبة

متطلبات إعداد التقارير

الطريقة التاسعة من طرق وكالة مراقبة كل ساعة خالل عملية البناء سجل مراقبة املناطق املظلمة
حماية البيئة األمريكية

النظر

مراقبة مستمرة خالل

تسجيل إشعارات املخالفة

التنفيذ في املوقع

النظر

مراقبة مستمرة خالل

تسجيل إشعارات املخالفة

التنفيذ في املوقع

النظر

مراقبة مستمرة خالل

تسجيل إشعارات املخالفة

التنفيذ في املوقع

ال يوجد

ال يوجد

سجالت التدريب

الشركة العمانية للنطاق العريض

AQ

9

AQ

10

تشغيل مولدات

االنبعاثات في

يتم استخدام وقود الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت (≤ ٪0.5كبريت) لتشغيل

الغالف الجوي

مولدات الكهرباء واآلالت الثقيلة واملركبات.

الكهرباء

شراء املعدات
واملركبات

إشراك املجتمعات
AQ
11

املحلية واإلفصاح
عن املعلومات

االنبعاثات في

يتم استخدام املركبات التي تمتثل ملعايير االنبعاثات الحديثة (على سبيل املثال ،معايير االنبعاثات

الغالف الجوي

األوروبية ).)(EURO Tier 3

الشركة العمانية
للنطاق العريض
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير قسم الصحة والسالمة
مولدات كهرباء تعمل بالديزل
املبدئي والتشغيل الصحة والسالمة والبيئة
والبيئة في املوقع
قسم املشتريات
الشركة العمانية
للنطاق العريض
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير قسم الصحة والسالمة
مواصفات الشركات املصنعة
املبدئي والتشغيل الصحة والسالمة والبيئة
والبيئة في املوقع
للمركبات
قسم املشتريات
الشركة

الضوضاء
والغبار

تقديم املعلومات إلى األطراف املعنية وإشراكهم من خالل إحاطة املجتمعات املحلية

واالهتزازات في

باألنشطة والجداول الزمنية.

املنطقة املحيطة

التخطيط والبناء

العمانية للنطاق
العريض
واملقاولون:
مدير الصحة
والسالمة

املراقبة خالل عملية الشراء

بالوقود

نشرات مواصفات

مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل
وسجالت االختبار والوقود

املراقبة خالل عملية الشراء

إعداد قائمة بتفاصيل املركبات

املركبات/املحركات

مراجعة السجالت وإجراء

قسم الصحة والسالمة
والبيئة

سجالت اإلشراك والشكاوى

قسم االتصال

املقدمة من املجتمعات املحلية

باملجتمعات املحلية

مراجعة نشرات بيانات السالمة
وسجالت الشراء الخاصة

نشرات بيانات سالمة الخاصة

مقابالت مع مسؤول االتصال
املراقبة على أساس شهري
باملجتمعات املحلية واألشخاص

التقارير الشهرية

املتأثرين باملشروع وقادة
املجتمع املحلي.

والبيئة في املوقع

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

4.3

خطة إدارة التربة واملياه الجوفية
أهداف الخطة:
•

الحد من اآلثار املحتملة للتعرية وحوادث االنسكاب والحيلولة دون ترسب امللوثات إلى البيئات املائية.

•
•

ضمان االمتثال للتشريعات العمانية.
ضمان االمتثال ملتطلبات تصاريح /تراخيص استخدام املياه أو تصريفها الصادرة عن وزارة البلديات اإلقليمية
وموارد املياه.

•

ضمان االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في السياسات واملعايير البيئية واالجتماعية الصادرة عن البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنى التحتية.

•

ضمان االمتثال للمتطلبات الوردة في دليل الشركة العمانية للنطاق العريض لإلدارة البيئية.

•

تعزيز االمتثال للمتطلبات املنصوص عليها في معايير األداء وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مؤسسة
التمويل الدولية.

•

ضمان استخدام املوارد املائية في منطقة املشروع الشاسعة بطريقة مستدامة للحد من التأثيرات على البيئات البيولوجية
واالجتماعية املستقبلة لها وحماية النباتات السطحية والطبقة السطحية من التربة والحد من تعريتها.
اإلطار الزمني للخطة
جميع مراحل املشروع (مراحل التخطيط (توريد املعدات) والبناء والتشغيل)
التأثيرات (أنشطة املشروع)

•

حوادث االنسكاب واإلسراف في االستخدام و/أو التسرب املحتمل للمواد املنسكبة

•

تصريف مياه الصرف املنزلية

•

مصادر املياه

•

توقف تدفق املياه السطحية نتيجة بناء الخنادق لتمديد الكابالت
املسئوليات

•

الشركة العمانية للنطاق العريض :وضع املعايير واملتطلبات في وثائق العقود ومراجعة سجالت األداء.

•

املقاول :تنفيذ املعايير واملتطلبات املعمول بها ،وإعداد التقارير ،وإدارة التغيير
معايير األداء

املعايير العمانية:

تصريف النفايات السائلة ً
وفقا للقرار الوزاري رقم ( )1993/145بشأن إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها .يرد بيان
املؤشرات الرئيسية والقيم القياسية أدناه .للحصول على القائمة الكاملة ،يرجى الرجوع إلى اللوائح:
املؤشرات

القيم القياسية (ملغم  /لتر)

الطلب على األكسجين البيولوجي

15

الطلب على األكسجين الكيميائي

150

املواد الصلبة العالقة

15

مجموع املواد الصلبة الذائبة

1500

إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية :امتثلت الشركة العمانية
للنطاق العريض ملتطلبات املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي التي تنص على الحد من املخاطر والتأثيرات
البيئية واالجتماعية ومراقبتها.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

الرقم املرجعي
لخطط اإلدارة

املسؤوليات
أنشطة املشروع

التأثيرات

الرقابة اإلدارية

نوع تدابير الحد من
التأثيرات

يتم تجهيز األرض وإخالؤها مباشرة قبل أنشطة البناء.
تجهيز األرض وإزالة
مراقبة التربة يتم تجنب عمليات تجهيز األرض غير الضروري.
النباتات منها
SGW

1

طرق املر اقبة
مراحل املشروع

جهة اإلشراف

جهة التنفيذ

معدل إجراء املر اقبة

مو اقع املر اقبة

املر اقبة

الشركة العمانية
الحد من املصدر
البناء

وتسوية موقع
العمل

للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

الجهة املسؤولة عن

مراحل املشروع

متطلبات تقديم التقارير

املهندس الرئيس ي املسؤول
موقع البناء
قسم الصحة والسالمة والبيئة

عمليات التحقق من املوقع النظر

مراقبة مستمرة خالل مرحلة

عن مراقبة الجودة

البناء

(الجودة والصحة

الصحة والسالمة

االحتفاظ بسجل لعمليات املعاينة.

والسالمة والبيئة)

والبيئة في املوقع
املهندس الرئيس ي املسؤول

يتم استبدال التربة في الخنادق لتجهيزها ملرحلة ما قبل البناء،
إعادة املناطق إلى مراقبة التربة أي يتم وضع طبقة التربة السفلية عند قاعدة الخنادق والتربة
2

السطحية فوقها ليتم دمكها قبل البناء في أقرب وقت ممكن

حالتها قبل املشروع

مع وضع  10سم من الرمل الناعم أعلى القنوات وأسفلها

SGW

الصيانة أو اإلصالح البناء

الشركة العمانية

وضح امللصقات على

للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

املواد وإدارتها وإعادة إلى
قسم الصحة والسالمة والبيئة

عن مراقبة الجودة
بعد تركيب كابالت الشبكة ذات (الجودة والصحة

عمليات التحقق من املوقع حالتها بطريقة صحيحة على طول مناطق تمديد النطاق العريض وخالل أعمال
في الخنادق.

الصحة والسالمة

الكابالت

والسالمة والبيئة)

االحتفاظ بسجل لعمليات املعاينة.

الردم

والبيئة في املوقع
التقليل من كمياتها
أكوام املواد
SGW

3

الشركة العمانية

مراقبة التربة يحظر وضع أكوام التربة في مناطق األودية واألفالج أو بالقرب في موقع العمل

واألكوام الترابية

البناء

منها( .املسافة املقترحة 200 :م)

للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

منطقة التخزين وموقع مراقبة مستمرة خالل مرحلة
قسم الصحة والسالمة والبيئة

عمليات التحقق من املوقع النظر

البناء

البناء

قسم الصحة والسالمة االحتفاظ بسجل لعمليات املعاينة.
والبيئة

الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع

حوادث

4
استخدام
SGW

SGW

5

SGW

6

يتم وضع ملصقات على جميع املواد التي يحتمل أن تكون
خطرة باستخدام الرموز واأللوان الدولية ووضع حواجز

الوقود/املواد

مناسبة لتخزينها وتوفير معدات االستجابة لحوادث
انسكاب
النفط واملواد االنسكاب وحاالت الطوارئ

الكيميائية

الكيمائية

وتخزينها

استخدام

املواد

الوقود/املواد

الكيمائية

• مراقبة شهرية ملدة عامين وربع
إنشاء آبار ومراقبتها ميل اتجاه املياه إلى
وأخذ عينات من املياه أسفل /باتجاه املجرى سنوي بعد ذلك
الشركة العمانية
الحد من املصدر البناء والتشغيل ملبدئي للنطاق العريض
والتشغيل

واملقاولون :مدير

سجالت مخزون السوائل السطحية من مواقع يتم فيها تخزين/
قسم الصحة والسالمة والبيئة

الخطرة

العرضية أو تصريف مياه الصرف

أسفل املجاري املائية .معالجة املواد الخطرة .على النحو املخطط له

الصحة والسالمة
يتم استخدام الحواجز أو البطانات املناسبة للحاويات التي
تخزن فيها املواد الخطرة لحمايتها من االنسكاب

والبيئة في املوقع

يتم تدريب املوظفين املشاركين في استخدام املواد الخطرة

الشركة العمانية

وتخزينها ومناولتها ووضع إجراءات إلدارة التدريب.

الحد من املصدر البناء والتشغيل ملبدئي للنطاق العريض
واملقاولون :مدير
والتشغيل

الكيميائية

الصحة والسالمة

وتخزينها

والبيئة في املوقع

تخزين األكوام

الجوفية فيها واملياه

املائي في املناطق التي

• مباشرة بعد حوادث االنسكاب

يحظر ترك أكوام التربة خالل موسم األمطار في نطاق كيلومتر
مراقبة التربة واحد من املسطحات املائية (قناة ري واألودية وما إلى ذلك) .التقليل من

الترابية ونقلها

تقرير املراقبة املقدم إلى املهندس الرئيس ي
قسم الصحة والسالمة املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة
والبيئة

والصحة والسالمة والبيئة) والسلطات
(حسب االقتضاء)

خطة التدريب وسجالته
قسم الصحة والسالمة والبيئة

ال يوجد

ال يوجد

التدريب التعريفي الوظيفي
والتدريب السنوي لتجديد

قسم الصحة والسالمة خطة التدريب ومواده وسجالته املدرجة في
والبيئة

امللفات

املعلومات

الشركة العمانية

كمياتها في موقع البناء

للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

العمل

الصحة والسالمة

منطقة التخزين وموقع مراقبة مستمرة خالل مرحلة
قسم الصحة والسالمة والبيئة

عمليات التحقق من املوقع النظر

البناء

البناء

قسم الصحة والسالمة االحتفاظ بسجل لعمليات املعاينة.
والبيئة

والبيئة في املوقع
يتم السيطرة على الكميات املسكوبة من الوقود ومواد
7
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نقل الوقود إلى

التشحيم من املعدات واملركبات املشاركة في بناء الخنادق

الشركة العمانية

املركبات واملعدات حوادث

باستخدام السدود أو أدراج التقطير املغطاة بأغطية

للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

في موقع البناء

انسكاب

بالستيكية مملوءة بمواد ماصة في الحاالت التي ال يتم فيها الحد من املصدر البناء

النفط واملواد إيقاف هذه املعدات واملركبات على سطح صلب لنقل
الكيمائية

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الوقود (التعبئة امليدانية) أو التي يحدث فيها تسريب.

قسم الصحة والسالمة والبيئة

عمليات التحقق من املوقع النظر

موقع البناء

في األحوال التي يتم فيها إيقاف

قسم الصحة والسالمة االحتفاظ بسجل لعمليات املعاينة.

الصحة والسالمة

املركبات أو املعدات على أرض غير والبيئة

والبيئة في املوقع

ثابتة

الشركة العمانية للنطاق العريض

4.4

خطة إدارة الضوضاء واالهتزازات
أهداف الخطة:
•

تنفيذ أعمال البناء بطريقة تساهم في الحد من تأثير الضوضاء على األطراف املتأثرة بها القريبة منها.

•
•

ضمان االمتثال للتشريعات العمانية.
ضمان االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها في معايير األداء وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مؤسسة
التمويل الدولية.

•

ضمان االمتثال للمتطلبات الوردة في دليل الشركة العمانية للنطاق العريض لإلدارة البيئية.
اإلطار زمني للخطة
جميع مراحل املشروع (مراحل التخطيط (توريد املعدات) والبناء والتشغيل)
التأثيرات (أنشطة املشروع)

•

أنشطة البناء العامة

•

مناولة املركبات ونقل املعدات واإلمدادات
املسئوليات

•

الشركة العمانية للنطاق العريض

•

مقاول األعمال الهندسية واملشتريات والبناء
معايير األداء
تشمل معايير األداء املبدئية املطبقة على إدارة الضوضاء في املشروع ما يلي:
لم تعرب األطراف املعنية في املناطق املحيطة عن أية مخاوف غير مبررة حيال الضوضاء الصادرة

•

من املشروع.
تمت االستجابة لجميع الشكاوى املتعلقة بالضوضاء الواردة من األطراف املعنية في املناطق املحيطة

•

واتخاذ تدابير للحد منها.

ألغراض هذه الخطة ،سيتم استنباط معايير إلدارة الضوضاء في املشروع من خالل الجمع ما بين املعايير العمانية وإرشادات مؤسسة
التمويل الدولية بشأن البيئة والصحة والسالمة ( )1.7الضوضاء على النحو التالي:
املعايير العمانية:
•

ُ
حد ممكن باستخدام
يتم تصميم املعدات وتصنعيها بطريقة تساهم في الحد من الضجيج الصادر منها إلى أقل ٍ
أحدث التقنيات والوسائل املتاحة خاصة عند مصادرها .يجوز للوزارة النظر في ضرورة االمتثال ألحكام هذه اللوائح
إذا لم يتجاوز مستوى ضغط الصوت املرجعي في أماكن العمل  85ديسيبل (أ).

•

ال بد أن تبين الوثائق الفنية ،ومن بينها أدلة التعليمات ،املعلومات التالية املتعلقة بمستويات الضوضاء الصادرة
من املعدات :
o

يتعين اإلشارة باستمرار إلى األحوال التي يتجاوز فيها مستوى ضغط الصوت املرجعي (أ) في أماكن العمل
 70ديسيبل (أ) في ظروف العمل املعتادة واألحوال األخرى التي يقل فيها عن ذلك.

o

يتعين اإلشارة إلى األحوال التي يتجاوز فيها مستوى ضغط الصوت اللحظي املرجعي (ج) في وقت الذروة في
أماكن العمل  130ديسيبل (ج).

o
o

يتم تحديد مستوى الصوت املرجعي (أ) املستمر ،بالديسيبل/أسبوع ،الصادر من املعدات التي يكون
تجاوز مستوى ضغط الصوت املرجعي املستمر املكافئ في أماكن العمل  85ديسيبل (أ).

إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية :امتثلت الشركة العمانية
للنطاق العريض ملتطلبات املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي التي تنص على الحد من املخاطر والتأثيرات
البيئية واالجتماعية ومراقبتها.

معايير مؤسسة التمويل الدولية

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

•

•

تبدأ فترات العمل في النهار من الساعة  6:00حتى الساعة  21:00بينما تبدأ فترات العمل خالل الليل من الساعة 21:00
حتى الساعة  ،6:00حيث تنص معايير األداء الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية على إعطاء األولوية إلى املعايير
واإلرشادات املحلية.
تعتمد معايير الضوضاء على تقييم مستوى ضغط الصوت املرجعي املستمر املكافئ خالل مدة قدرها  15دقيقة وتنص
معايير األداء الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية على حدود قصوى ملستويات الضوضاء عند مستقبالتها.

و ً
بناء عليه ،تكون مستويات الضوضاء املحددة للمشروع على النحو التالي:
فئة املنطقة

منطقة سكنية

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

مستويات الضوضاء املسموح بها بالديسيبل (أ) (مستوى ضغط الصوت
املرجعي املستمر املكافئ) خالل  15دقيقة
النهار

الليل

()21:00-06:00

()06:00-21:00
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الشركة العمانية للنطاق العريض

املسؤوليات
الرقم املرجعي لخطط
اإلدارة

االحتفاظ بالسجالت

نوع تدابير الحد من
التأثيرات

أنشطة املشروع

التأثيرات

الرقابة اإلدارية
االلتزام بالحد األقص ى للسرعة ( 30كم  /ساعة) لجميع أنواع املركبات في

الحد من املصدر

مراحل املشروع
البناء

NV
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خالل مرحلة البناء

جهة اإلشراف

طرق املراقبة

مواقع املراقبة

معدل إجراء املراقبة

الجهة املسؤولة عن

متطلبات تقديم التقارير

املراقبة

جهة التنفيذ

الشركة العمانية قسم الصحة والسالمة

املشروع عند القيادة عبر املناطق السكنية ،بما في ذلك وسط البلدات واملدن

للنطاق العريض والبيئة
واملقاولون :مدير

ً
مساء 7:00 -
يتم تحديد ساعات عمل أسطول املركبات خالل الليل (9:00
ً
صباحا) في املناطق املأهولة بالسكان.

الصحة والسالمة

واملجمعات السكنية الصغيرة.
حركة املركبات واملعدات عمليات النقل

مؤشرات املراقبة/متطلبات

عدادات مراقبة السرعة (عن ال ينطبق

جميع مركبات

طريق نظام تحديد املواقع

املشروع

أثناء القيادة

قسم الصحة والسالمة سجالت استخدام املركبات
والبيئة

العاملي) املركبة في املركبات .

والبيئة في املوقع

يتم إعداد قائمة املناطق املأهولة التي ُيطبق عليها هذا املطلب في خطة إدارة
املرور التي ستضعها الشركة العمانية للنطاق لعريض.
تجنب سقوط املواد من مناطق مرتفعة وتجنب احتكاك األجزاء املعدنية على
جميع أعمال البناء

.املعدات ببعضها البعض

الضوضاء واالهتزازات
واالنبعاثات

الشركة العمانية
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

الحد من املصدر
البناء

الصحة والسالمة

قسم الصحة والسالمة املعاينة البصرية في املوقع
والبيئة

موقع البناء

مراقبة مستمرة خالل قسم الصحة والسالمة سجل عمليات املعاينة
مرحلة البناء

النظر

والبيئة

والبيئة في املوقع

إنشاء املخيمات وإدارتها

الضوضاء واالهتزازات تجنب تكدس املعدات املتنقلة بالقرب من املناطق السكنية ومراعاة
االستخدامات األخرى لألراض ي.
واالنبعاثات

الشركة العمانية
للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

اتخاذ إجراءات
تخفيف عند
املستقبالت

البناء

الصحة والسالمة

قسم الصحة والسالمة املعاينة البصرية في املوقع
والبيئة

موقع البناء
النظر

قسم الصحة والسالمة تسجيل إشعارات املخالفة
Daily

والبيئة

والبيئة في املوقع

•وضع جدول لصيانة املركبات /املعدات والحفاظ عليها ويهدف هذا الجدول إلى

الضوضاء واالهتزازات
الحد من الضجيج/االهتزاز الصادر منها نتيجة تلفها جراء االستعمال.
واالنبعاثات
4

•فحص اآلالت واملعدات واملركبات وصيانها بانتظام لضمان أنها في حالة

حركة املركبات واملعدات

تشغيلية جيدة.

خالل مرحلة البناء

NV

الشركة العمانية
الحد من املصدر
البناء

• فحص حالة كواتم الصوت بشكل دوري.
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للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

قسم الصحة والسالمة
والبيئة

موقع البناء
املعاينة اليدوية في املوقع

النظر

قسم الصحة والسالمة
كل شهر

واملركبات

والبيئة

والبيئة في املوقع

الضوضاء والغبار

• تقليل الضغط على دواسة الوقود في اآلالت واملعدات وإيقاف تشغيلها عند

الشركة العمانية

واالهتزازات

عدم استخدامها.

للنطاق العريض
قسم الصحة والسالمة املعاينة اليدوية في املوقع
واملقاولون :مدير
والبيئة
الصحة والسالمة

الحد من املصدر

حركة املركبات واملعدات

البناء

موقع البناء

مراقبة مستمرة خالل قسم الصحة والسالمة تسجيل إشعارات املخالفة
مرحلة البناء

النظر

والبيئة

والبيئة في املوقع

خالل مرحلة البناء

التخطيط والتصميم

الصحة والسالمة

سجالت صيانة املعدات

عمليات النقل

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

وضع خطة إلدارة حركة املرور تتضمن التفاصيل التالية:

الشركة العمانية

•طريق النقل ،و

للنطاق العريض
واملقاولون :مدير

•موقع املستقبالت الحساسة على طول الطريق ،و

الحد من املصدر

التخطيط

الصحة والسالمة قسم الصحة والسالمة ال ينطبق
والبيئة في املوقع والبيئة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

خطة إدارة حركة املرور

الشركة العمانية للنطاق العريض

•إجراءات إدارة حركة املركبات ،و
• وضع خطة للصيانة على الطريق في حالة وقوع أي أعطال جراء حركة املرور في
املشروع.

توفير مولدات كهرباء منزلية مزودة بعوازل صوتية تعمل على حماية األطراف

NV
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تشغيل مولدات الكهرباء الضوضاء واالهتزازات
واالنبعاثات

املحلية املتأثرة من الضوضاء.

الشركة العمانية
الحد من املصدر

للنطاق العريض
التشغيل والتخطيط
واملقاولون :مدير
الصحة والسالمة

قسم الصحة والسالمة
والبيئة

دفاتر عمليات املعاينة
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

والبيئة في املوقع

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

املسؤوليات
الرقم املرجعي
لخطط اإلدارة

أنشطة املشروع

التأثيرات

الرقابة اإلدارية

نوع تدابير الحد
من التأثيرات

مراحل املشروع

جهة اإلشراف

جهة التنفيذ

مؤشرات املر اقبة/متطلبات
االحتفاظ بالسجالت

• • وضع إجراءات لتلقي الشكاوى املتعلقة بالضوضاء وتطبيقها.
الشركة

• • إشراك الجهات املتأثرة بالضوضاء (السكان واملجتمعات املحلية التي
NV
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جميع أعمال البناء

الضوضاء

تقع على طول الطريق) قبل بدء تنفيذ األعمال لتوضيح الجدول الزمني

واالهتزازات

لها ومدتها وتأثيراتها املحتملة وجهات االتصال إذا كانت لديهم أي شكاوى.
ً
• • مراقبة مستوى الضوضاء مقارنة بمعايير األداء إذا تم تلقي شكاوى
عن وجود ضوضاء مستمرة في منطقة املشروع من خالل آليات تقديم
الشكاوى.

واالنبعاثات

تعويضات

العمانية
البناء والتشغيل

للنطاق
العريض
واملقاولون:

مراقبة مستوى الضوضاء
ً
عند املستقبالت مقارنة

طرق املر اقبة

مو اقع املر اقبة

طريقة تمتثل مع اإلرشادات
العامة بشأن البيئة

املكان املخصص

قسم الصحة والسالمة بالقيم الصادرة عن مؤسسة والصحة والسالمة الصادرة لتلقي الشكاوى
والبيئة
عن مؤسسة التمويل
التمويل الدولية ،أي 55
الدولية أو مجموعة املعايير
ديسيبل خالل النهار و45

مدير الصحة

ديسيبل خالل الليل عند

والسالمة

تلقي الشكاوى.

معدل إجراء
املر اقبة

الجهة املسؤولة عن
املر اقبة

متطلبات تقديم
التقارير

بمجرد أن يتم
تلقي الشكاوى

سجالت اإلشعارات

قسم الصحة والسالمة واالتصال
والبيئة

القياسية ()ISO9613

والبيئة في املوقع
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4.5

خطة إدارة النفايات

•

أهداف الخطة:
ً
تقليل كمية النفايات الناتجة في موقع العمل عن طريق شراء البضائع السائبة عوضا عن املعبأة وتدريب العمال على الحد
منها.

•

التوعية بمثابرة بمفهوم إدارة النفايات املتمثلة في إعادة االستخدام وإعادة التدوير واالسترجاع مما سيساهم في تقليل
كميات النفايات التي يتعين التخلص منها (من خالل حرقها أو دفنها في املوقع أو التخلص منها خارج املوقع على يد مقاول
متخصص).

•

حماية التربة واملياه السطحية والجوفية والحيلولة دون تلوثها جراء حوادث انسكاب املواد الخطرة (بما في ذلك مياه
الصرف الصحي).

•

حماية النبات والحيوان واإلنسان من التأثيرات غير املباشرة للتربة واملياه امللوثة (السطحية والجوفية على حد سواء).

•

الوقاية من األضرار الصحية الناتجة عن مالمسة النفايات العامة و  /أو الخطرة.

•

إدارة مرافق تخزين النفايات بطريقة تساهم في الحد من تأثيراتها االجتماعية والبصرية.

اإلطار الزمني للخطة
جميع مراحل املشروع (مراحل التخطيط (توريد املعدات) والبناء والتشغيل)

•
•

التأثيرات (أنشطة املشروع)
النفايات التي تم إنتاجها خالل دورة حياة املشروع
تلوث التربة واملياه السطحية والجوفية نتيجة انسكاب املواد الخطرة (بما في ذلك حوادث انسكاب مياه الصرف الصحي)
وتسربها بعد تلوثها إليها.

•

املسئوليات
الشركة العمانية للنطاق العريض :وضع املعايير واملتطلبات في وثائق العقود ومراجعة سجالت األداء.

•

املقاول :تنفيذ املعايير واملتطلبات املعمول بها ،وإعداد التقارير ،وإدارة التغيير
معايير األداء
•

لم تقع أي حوادث تسرب املواد الخطرة إلى البيئة.
لم تقع أي حاالت تصريف مياه الصرف الصحي غير املعالجة مباشرة إلى البيئة.
لم يتم التخلص من النفايات ،سواء كانت خطرة أو ال ،بطريقة غير قانونية.
لم يتم رصد أي عمليات دخول غير مصرح بها إلى مرافق تخزين النفايات.
لم يتعرض العمال أو أي أطراف خارجية ألي أضرار صحية نتيجة تطبيق ممارسات خاطئة إلدارة النفايات.

•

يتم التخلص من جميع النفايات خارج املوقع على مقاول معتمد إلدارة النفايات.

•
•
•
•

املعايير التنظيمية العمانية:
تتمثل اللوائح الوطنية العمانية املهمة بشأن بإدارة النفايات فيما يلي:
•

القرار الوزاري رقم ( )93/17بشأن الالئحة التنفيذية إلدارة النفايات الصلبة غير الخطرة،

القرار الوزاري رقم ( )93/18بشأن الالئحة التنفيذية إلدارة النفايات الصلبة الخطرة وغير الخطرة
•

يلتزم شاغلو املنطقة بتخزين النفايات الصلبة غير الخطرة والتخلص منها ً
وفقا ألحكام هذه اللوائح وقرارات
الجهات املختصة بهذا الشأن للحيلولة دون أن تكون مصدر إزعاج أو أن تهدد الصحة العامة.

•

يلتزم شاغلو املنطقة بجمع النفايات ونقلها بطريقة آمنة إلى املوقع الذي تحدده السلطة املختصة.

•

يحظر خلط أي نفايات صلبة غير خطرة مع أي نوع آخر من النفايات الخطرة في أي وقت.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة
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النفايات الخطرة
•

يتعين الحصول على تصريح ملناولة النفايات الخطرة وتخزينها ونقلها والتخلص منها.

•

يحظر خلط النفايات الخطرة مع أي نوع آخر من النفايات.

•

يتم تعبئة جميع النفايات الخطرة بطريقة صحيحة ووضع عالمات عليها ويتم إصدار وثيقة شحن لها عند
نقلها إلى الخارج.

•

يتم نقل النفايات الخطرة من خالل شركات النقل املرخصة من الحكومة دون غيرها.

•

يتم التخلص من النفايات الخطرة في املواقع املرخصة ملعالجة النفايات أو التخلص منها.

إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية :امتثلت الشركة العمانية
للنطاق العريض ملتطلبات املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي التي تنص على الحد من املخاطر والتأثيرات
البيئية واالجتماعية ومراقبتها.
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املسؤوليات
الرقم املرجعي

مؤشرات املر اقبة/

لخطط اإلدارة

متطلبات االحتفاظ

أنشطة املشروع

طرق املر اقبة

بالسجالت
الرقابة اإلدارية

التأثيرات

مراحل املشروع جهة اإلشراف

مو اقع املر اقبة

جهة التنفيذ

-إنشاء مرافق مؤقتة لتخزين النفايات في جميع مواقع البناء الرئيسية وأماكنإقامة العمال خالل مرحلة البناء في املشروع وجميع املرافق املزودة بموظفين على
السطح خالل العمليات.
1
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 يتم إعادة جميع نفايات الصيانة إلى موقع التخزين املخصص لها في منشأةإنتاج النفايات

إدارة النفايات

إنتاج النفايات

إدارة النفايات

مخصصة يتم إدارتها في املشروع.

متطلبات تقديم التقارير
معدل إجراء املر اقبة

الجهة املسؤولة عن املر اقبة

مواقع تخزين النفايات في مواقع البناء
الشركة العمانية
للنطاق العريض
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع

تقارير املعاينة واإلخطار بحاالت
قسم الصحة

عمليات التحقق من

والسالمة والبيئة

املوقع

مراقبة منتظمة

النظر

املهندس الرئيس ي املسؤول عن مراقبة

عدم االمتثال (إن وجد)

الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة)

يتم جمع النفايات الخطرة باستخدام أشرطة واقية ويتم التخلص من هذه
األشرطة بعناية بعد االنتهاء من أعمال توصيل الكابالت.
2
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الشركة العمانية

للنطاق العريض
يتم وضع صناديق لجميع أنواع النفايات على أسطح غير املنفذة ملنع تلوث التربة في
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير قسم الصحة
حالة وقوع حوادث عرضية و/أو أثناء سرعة جمعها.
الصحة والسالمة والسالمة والبيئة
والبيئة في املوقع

عند االنتهاء من التصميم
عمليات التحقق من النظر

3

إنتاج النفايات

إدارة النفايات
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مواد ماصة
معدات مكافحة الحرائق

الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) عدم االمتثال (إن وجد)

ال ينطبق

املوقع

تكون جميع مناطق تخزين النفايات وإدارتها مجهزة بما يلي:
معدات امتصاص املواد املنسكبة

املهندس الرئيس ي املسؤول عن مراقبة

تقارير املعاينة واإلخطار بحاالت

مواقع تخزين النفايات في مواقع البناء
الشركة العمانية

والعمليات

للنطاق العريض
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير قسم الصحة
الصحة والسالمة والسالمة والبيئة
والبيئة في املوقع

املهندس الرئيس ي املسؤول عن مراقبة
عمليات التحقق من

مراقبة منتظمة

النظر

تقارير املعاينة واإلخطار بحاالت

الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) عدم االمتثال (إن وجد)

املوقع

معدات التنظيف
يتم تقسيم النفايات الخطرة وغير الخطرة في مناطق التخزين إلى الفئات
التالية:
النفايات الخطرة

4

> الزيوت املستخدمة
> مخلفات أعمال توصيل الكابالت

الشركة العمانية
للنطاق العريض
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير
الصحة والسالمة

تقارير املعاينة واإلخطار بحاالت
عدم االمتثال (إن وجد)

والبيئة في املوقع

املذيبات
التربة امللوثة
إنتاج النفايات

إدارة النفايات

حبر الطابعة
النفايات غير الخطرة

WM

البالستيك

قسم الصحة
والسالمة والبيئة

مواقع تخزين النفايات في مواقع البناء
عمليات التحقق من

النظر

والعمليات

املهندس الرئيس ي املسؤول عن مراقبة
مراقبة منتظمة

الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة)

املوقع

الخشب
األوراق والبطاقات

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة
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النفايات العضوية/القابلة للتحلل
النفايات أخرى غير خطرة
النفايات الخاملة
التراب
الركام
يتم تخزين النفايات في جميع أنحاء مواقع املشروع في حاويات عليها ملصقاتواضحة.
يتم استخدم رموز األلوان باستمرار عبر املواقع لتحديد نوع النفايات.

5
إنتاج النفايات

إدارة النفايات

WM

تشير امللصقات إلى نوع النفايات بلغة تفهمها القوى العاملة ونظام الترميز
املستخدم.

املهندس الرئيس ي املسؤول عن مراقبة الجودة
الشركة العمانية

(الجودة والصحة والسالمة والبيئة)

للنطاق العريض
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير
الصحة والسالمة
والبيئة في املوقع

قسم الصحة

مواقع تخزين النفايات في مواقع البناء

والسالمة والبيئة

والعمليات

عمليات التحقق من

النظر

مراقبة منتظمة

ال ينطبق

املوقع
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املسؤوليات
الرقم املرجعي
لخطط اإلدارة

مراحل املشروع
أنشطة املشروع

الرقابة اإلدارية

التأثيرات

طرق املر اقبة

مؤشرات
جهة اإلشراف

جهة التنفيذ

املر اقبة/متطلبات

مو اقع املر اقبة

االحتفاظ بالسجالت

معدل إجراء املر اقبة

الجهة املسؤولة عن املر اقبة

متطلبات تقديم التقارير

يتم استخدام ملصقات مغناطيسية عند إجراء عمليات تبديل الحاويات
املعتادة (على سبيل املثال ،الحاويات املقطورة) حتى يتسنى لجامع النفايات
نقل امللصقات بسهولة إلى الحاوية الجديدة.
يتم تخزين النفايات التي يمكن أن تحملها الرياح بسهولة ،على سبيل املثال،
البالستيك خفيف الوزن أو الورق/الورق املقوى ،في صناديق مغلقة بإحكام
طوال الوقت.
رموز األلوان املقترحة:
>

املخلفات الطبية :اللون أصفر

>

النفايات الصلبة الزيتية (قطع القماش البالية ،املرشحات،
إلخ) :اللون األسود

>

نفايات خطرة أخرى :اللون األحمر
الورق والبطاقة :اللون األبيض

>

البالستيك :اللون الرمادي
املعادن الخردة :اللون األزرق

>

الخشب :اللون البني
نفايات الطعام :اللون األخضر

>
>
>

 يتم وضع حاويات النفايات السائلة في منطقة مغلقة أكبر بنسبة  ٪110منالشركة العمانية

الحاوية األكبر.
للنطاق العريض
يتم تخزين أنواع النفايات غير املتماثلة بشكل منفصل.
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير
الصحة
يتم مراعاة العوامل املناخية عند إنشاء مرافق التخزين ،على سبيل املثال الرياح
واألمطار وأشعة الشمس.

WM

عدم االمتثال (إن وجد)

والسالمة والبيئة
في املوقع

إنتاج النفايات إدارة النفايات

تقارير املعاينة واإلخطار بحاالت

قسم الصحة
والسالمة والبيئة

6

مواقع تخزين النفايات في مواقع البناء
عمليات التحقق من النظر

والعمليات

املهندس الرئيس ي املسؤول عن مراقبة
مراقبة منتظمة

املوقع
يتم التعاقد مع مقاولي نقل النفايات والتخلص منها املرخصين/املعتمدين من
نقل النفايات

WM
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إدارة النفايات

والتخلص منها

الحكومة لنقل نفايات املشروع خارج املوقع والتخلص منها.

الشركة العمانية

قسم الصحة

للنطاق العريض
والسالمة والبيئة
البناء والتشغيل واملقاولون :مدير
الصحة

الجودة (الجودة والصحة والسالمة
والبيئة)

رخصة مقاول نقل

عند توقيع عقد نقل النفايات

التقرير الشهري عن كمية

النفايات

والتخلص منها والقيام بالزيارة

النفايات التي تم نقلها والتخلص

السنوية إلى املوقع
النظر

ال ينطبق

املهندس الرئيس ي املسؤول عن مراقبة
الجودة (الجودة والصحة والسالمة
والبيئة)

منها خارج املوقع حسب فئات
النفايات

والسالمة والبيئة
في املوقع
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4.6

خطة إدارة القوى العاملة
أهداف الخطة:
تلتزم الشركة العمانية للنطاق العريض بضمان توفير العمالة املناسبة وتهيئة ظروف عمل مناسبة لألطراف املشاركة في تطوير املشروع.
وقد تم وضع هذه الخطة بعد مراعاة متطلبات القوى العاملة وظروف العمل املنصوص عليها في املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير
البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق ما يلي:
•

دعم صحة القوى العاملة في الشركة العمانية للنطاق العريض وسالمتهم ورفاهيتهم (بما في ذلك املقاولين واملقاولين من

الباطن).
•

خلق بيئة مواتية لتنمية عالقات صحية بين العاملين واإلدارة.

•

الحد من مخاطر التمييز (بما في ذلك التمييز ضد أي عامل وافد) وتعزيز تكافؤ الفرص.

إدارة املخاطر املتعلقة بتوفير أماكن إقامة للعمال.
•
• إدارة أي عمال يتم التعاقد معهم من جانب أطراف خارجية.
• تفادي أي مخاطر تتعلق بعمالة األطفال أو العمل القسري.
• إدارة أي مخاطر تتعلق بالعمالة وظروف العمل بما في ذلك ساعات العمل والعقود ومرافق الرعاية في املوقع وما إلى ذلك.
• تلقي الشكاوى الشفهية والخطية املتعلقة بالعمالة وظروف العمل والتعامل معها.
اإلطارالزمني للخطة
جميع مراحل املشروع
التأثيرات (أنشطة املشروع)
•

تعرض العمال ملخاطر عدم وجود فرص عمل كافية وعدم مالءمة ظروف العمل.

املسؤوليات
•

الشركة العمانية للنطاق العريض
املقاولون

•

معاييراألداء
ألغراض هذه الخطة ،سيتم استنباط معايير إدارة القوى العاملة في املشروع من خالل الجمع ما بين املعايير العمانية ومعايير مؤسسة
التمويل الدولية بشأن تقييم التأثير البيئي واالجتماعي ومعايير البيئة والصحة والسالمة املطبقة على خطة إدارة العمال واتفاقيات

منظمة العمل الدولية على النحو التالي:
املرسوم السلطاني رقم ( )2003/35بشأن قانون العمل :يحدد هذا القانون متطلبات أصحاب العمل املطبقة على

•

العاملين لديهم ويتناول مجموعة من املسائل ،من بينها العقود والتزامات أصحاب العمل والعمال واألجور وساعات العمل

وظروف العمل والنزاعات العمالية والتسوية.
•

القرار الوزاري رقم ( :)2012/570الالئحة التي تنظم إنشاء النقابات واالتحادات العمالية وأنشطتها وتسجيلها واالتحاد

العام لنقابات عمال سلطنة عمان.
الئحة السالمة والصحة املهنية املطبقة على املنشآت التي تخضع لقانون العمل :تنص هذه الالئحة على وضع إطار تنظيمي

•

شامل يهدف إلى تحسين معايير الصحة والسالمة في مكان العمل وحماية العمال من املخاطر املهنية املختلفة .وتتألف
الالئحة من  43مادة تتناول مجموعة متنوعة من املسائل ،من بينها :اإلضاءة والتهوية واإلجهاد نتيجة التعرض لدرجات

الحرارة املرتفعة والضوضاء واملالبس املوحدة ومعدات الوقاية الشخصية واإلسعافات األولية واألمراض املهنية.
•

يقر املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي بأنه ال بد أن يقترن تحقيق

•

النمو االقتصادي من خالل خلق فرص العمل وإدرار الدخل بحماية الحقوق األساسية للعمال في الوقت نفسه.
صادقت سلطنة ُعمان على أربع من االتفاقيات الثمانية األساسية ملنظمة العمل الدولية:
-

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

اتفاقية العمل االتفاقية رقم ( )29لسنة ( )1930بشأن السخرة أو العمل الجبري ،و
االتفاقية رقم ( )105لسنة ( )1957بشأن تحريم السخرة أو العمل الجبري ،و
االتفاقية رقم ( )138لسنة ( )1973بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل ،و
االتفاقية رقم ( )182لسنة ( )1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال.

الشركة العمانية للنطاق العريض

املسؤوليات
مؤشرات املر اقبة/متطلبات
الرقم املرجعي لخطط

أنشطة املشروع

الرقابة اإلدارية

التأثيرات

مراحل املشروع

اإلدارة
WrMP

1

القوى العاملة

القوى العاملة

WrMP

2

القوى العاملة

القوى العاملة

يتم إعطاء األولوية إلى القوى العاملة العمانية في جميع الوظائف في املقام األول ً
وفقا

البناء والتشغيل

جهة اإلشراف

جهة التنفيذ

االحتفاظ بالسجالت

طرق املر اقبة

الشركة العمانية للنطاق الشركة العمانية للنطاق

لقوانين التعمين.

العريض :قسم املوارد

إذا تعذر تعيين موظفين عمانيين في وظيفة معينة ،عندئذ يتم النظر في تعيين موظفين

البشرية

وافدين.

املقاولون :مدير عام إدارة سالسل التوريد

معدل إجراء املر اقبة

مراجعة السجالت كل ثالثة أشهر

العريض :مهام املوارد البشرية
املقاولون :مدير عام إدارة

يتم تنفيذ إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية لغدرة عملية التوظيف ويتم الكشف
ً
عن أي مظهر من مظاهر املحسوبية عالنية.

املقابالت مع املوظفين الذين وقع

عمليات مراجعة العمل

عليهم االختيار

واملوافقات املمنوحة من
وزارة القوى العاملة
التقارير السنوية املقدمة إلى

مراجعة السجالت

فريق املراجعة
البناء والتشغيل

قسم املوارد البشرية

املقابالت مع املوظفين الذين

قسم املوارد البشرية

كل ثالثة أشهر

وقع عليهم االختيار

WrMP
القوى العاملة

واملوافقات املمنوحة من
وزارة القوى العاملة

.في املشروع
البناءوالتشغيل

نسبة القوى العاملة العمانية

قسم املوارد البشرية
قسم املوارد البشرية

مراجعة السجالت

فريق املراجعة
املقابالت مع املوظفين الذين

عليها.

التقارير السنوية املقدمة إلى

.املتعاقدة معها

يتم تقديم تدريب على عناصر سياسة املوارد البشرية وإجراءاتها وعلى أي تغييرات تطرأ

كل ثالثة أشهر

سجالت تدريب املوظفين وقع عليهم االختيار

تتضمن إجراءات املوارد البشرية آلية لتقديم الشكاوى يسهل على جميع املوظفين

3

عمليات مراجعة العمل

نسبة القوى العاملة العمانية

يتم تنفيذ سياسة (وإجراءات) املوارد البشرية بما يتماش ى مع متطلبات تقييم التأثير
البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي واتفاقيات منظمة العمل الدولية
القوى العاملة

التقارير السنوية املقدمة إلى
فريق املراجعة

سالسل التوريد

والقانون العماني.
ً
يتم مشاركة السياسة واإلجراءات مع املوظفين الجدد مع شرحها شفهيا عند االقتضاء.

متطلبات تقديم التقارير

واملوافقات املمنوحة من
وزارة القوى العاملة

والعاملين لدى املقاولين على
.آلية الشكاوى الداخلية

تقديم الشكاوى من خاللها ،وتشمل هذه اآللية تقديم الشكاوى مجهولة الهوية وخط

عمليات مراجعة العمل

ساخن وعنوان بريد اإللكتروني لقسم املوارد البشرية في الشركة العمانية للنطاق
عدد املطالبات أو الشكاوى

العريض وصناديق للمقترحات توضع في مكاتب الشركة ومكاتب املقاوالت ومواقع العمل
حتى يتسنى للموظفين تقديم مقترحاتهم وشكواهم .يتم مشاركة جميع شكاوى املوظفين

الصحيحة املتعلقة بالقوى

والشكاوى املتعلقة بظروف العمل (بما في ذلك الشكاوى املقدمة من موظفي املقاولين)
مع قسم املوارد البشرية في الشركة ملعالجتها ً
وفقا للسياسات واللوائح وااللتزامات

العاملة واملشتريات وتقارير
.التحقيق فيها وإغالقها

املعمول بها.
عدد الدورات التدريبية التي

يقدم املقاولون واملوردون أدلة تثبت (من خالل املناقصة) أنهم يطبقون سياسات
وإجراءات للموارد البشرية تتماش ى مع القوانين العمانية واتفاقيات منظمة العمل

أتمها املوظفين على سياسة

الدولية املصدق عليها كحد دنى باإلضافة إلى ضوابط لضمان امتثالهم التام ونظام
فعال إلدارة التظلمات والشكاوى املقدمة من العمال.

املوارد البشرية وإجراءاتها
سياسات املوارد البشرية
وإجراءاتها املطبقة على املقاولين

كما يلتزم املقاولون واملوردون من الباطن بتقديم أدلة تثبت أنهم سيبذلون نفس
الدرجة من الحيطة الواجبة والعناية التي يبذلها املقاولين واملوردين الذين تعاقدون

واملقاولين من الباطن الرئيسيين
واملنصوص عليها في وثائق

معهم.
القوى العاملة وعمليات شراء
WrMP
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البضائع والخدمات

.املناقصة وتقييمها
البناءوالتشغيل

املقاولون

تتولى الشركة العمانية للنطاق العريض مراقبة املقاولين واملقاولين من الباطن
بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت القوى العاملة وظروف العمل تمتثل لقوانين
العمل العمانية ومتطلبات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك
اآلسيوي .وتتضمن عملية املراقبة التحقق من توفير أماكن إقامة ومرافق رعاية

إدارة سالسل التوريد

التقارير السنوية املقدمة إلى
فريق املراجعة

إدارة سالسل التوريد
تقارير املراجعة الداخلية لضمان مرتان في السنة

عمليات مراجعة العمل

االمتثال لقوانين العمل

واملوافقات املمنوحة من
وزارة القوى العاملة

مالءمة إلى العمال في املوقع وعقود الصحة والسالمة املهنية وعقود العمل واألجور
(بما في ذلك الوقت اإلضافي) وساعات العمل وحقوق التمثيل واملفاوضات
الجماعية ،وما إلى ذلك.
ويتم النظر في أحوال العمالة الوافدة للتأكد من عدم تعرضهم ملخاطر العمل
القسري والحصول على جوازات سفرهم وما إلى ذلك.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

املسؤوليات
الرقم املرجعي
لخطط اإلدارة

أنشطة املشروع

التأثيرات

مراحل املشروع

الرقابة اإلدارية

يتم توفير مرافق رعاية مناسبة للعمال في املوقع بما في ذلك (على سبيل الذكر ال
الحصر) مناطق االستراحة املزودة بمظالت ومناطق مخصصة للتدخين واإلسعافات
األولية ومياه الشرب واملراحيض ،إلخ.
WrMP
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القوى العاملة

رعاية العمال

WrMP
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القوى العاملة وعمليات شراء
البضائع والخدمات

إشراك املجتمعات
املحلية واإلفصاح عن
املعلومات

WrMP
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القوى العاملة

القوى العاملة

WrMP
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القوى العاملة

القوى العاملة

WrMP
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القوى العاملة وعمليات شراء
البضائع والخدمات

إشراك املجتمعات
املحلية واإلفصاح عن
املعلومات

البناء والتشغيل

جهة اإلشراف

الشركة العمانية للنطاق
العريض :قسم الجودة
والصحة والسالمة والبيئة

جهة التنفيذ

مؤشرات
املر اقبة/متطلبات
االحتفاظ بالسجالت

طرق املر اقبة

معدل إجراء
املر اقبة

التقارير السنوية املقدمة إلى
املشروعات

عمليات معاينة املوقع

كل ثالثة أشهر

املقاولون :إدارة سالسل
التوريد

يتم الكشف عن القوى العاملة وإجراءات الشراء عالنية.
ً
يتم تقديم معلومات واضحة عن القوى العاملة وفرص الشراء املتاحة وفقا للمعايير
الدنيا لتمكين الشركات املحلية من اكتساب املهارات املطلوبة.

املوارد البشرية
إدارة سالسل التوريد

البناء والتشغيل
إدارة سالسل التوريد

يتم التأكد من تسجيل جميع املوظفين (بما في ذلك املوظفون املؤقتون
واملتعاقدون) وتقديم بطاقات هويتهم وعناوينهم وأرقام االتصال بهم ويتم إصدار
تصاريح إليهم ليتسنى لهم الدخول إلى منطقة العمل.

البناء

قسم الجودة والصحة
املقاولون
والسالمة والبيئة

يتم التأكد من حصول املوظفين (بما في ذلك املوظفين املؤقتين واملتعاقدين العاملين
لدى الشركة العمانية للنطاق العريض واملقاولين واملقاولين من الباطن) على اإلسعافات
األولية املناسبة في املوقع والتأمين الطبي والعالج عند تعرضهم إلصابات العمل.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

البناء والتشغيل

يتم تطبيق آلية للشكاوى حيث يتسنى للجهات املعنية إثارة أي مخاوف تتعلق
بالقوى العاملة وعمليات الشراء.

البناء والتشغيل

قسم املوارد البشرية

متطلبات تقديم
التقارير

املقاولون

الفريق املعني بشؤون

الفريق املعني بشؤون الشركات

الشركات والشؤون
التجارية

والشؤون التجارية

مراجعة السجالت
املقابالت مع املوظفين
واملوردين الذين وقع عليهم
االختيار

التحقق من شارات
املوظفين في املوقع

على أساس سنوي

على أساس يومي

املعاينة البصرية ملرافق
اإلسعافات األولية وسجالتها
كل ثالثة أشهر
ومراجعة سجالت القوى
العاملة وسجالت االشتراك في
التأمين الطبي
مراجعة سجل الشكاوى
املقابالت مع املوظفين
واملوردين الذين وقع عليهم
االختيار

كل ثالثة أشهر

فريق املراجعة
عمليات مراجعة العمل
واملوافقات املمنوحة من
وزارة القوى العاملة

التقارير السنوية املقدمة إلى
فريق املراجعة
عمليات مراجعة العمل
واملوافقات املمنوحة من
وزارة القوى العاملة

ملخص اجتماعات
العمل اليومية

التقارير السنوية املقدمة
إلى فريق املراجعة

التقارير الداخلية (حسب
االقتضاء)

الشركة العمانية للنطاق العريض

املسؤوليات
مؤشرات املر اقبة/متطلبات
الرقم املرجعي لخطط

أنشطة املشروع

التأثيرات

مراحل املشروع

الرقابة اإلدارية

اإلدارة

ال بد أن تمتثل أماكن إقامة العمال التي توفرها الشركة العمانية للنطاق العريض
القوى العاملة وعمليات شراء
WrMP
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البضائع والخدمات

جهة اإلشراف

:قسم املوارد البشرية في

ومقاوليها إلرشادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار
القوى العاملة وظروف العمل والتنمية بشأن أماكن إقامة العمال .وتشمل هذه األماكن أي فيالت أو منازل أو
معسكرات مخصصة للموظفين.

جهة التنفيذ

البناء

يتم إدراج هذه املتطلبات في العقود.

االحتفاظ بالسجالت

عمليات املعاينة غير املعلن عنها

الشركة العمانية للنطاق إدارة سالسل التوريد وقسم
العريض

طرق املر اقبة

معدل إجراء املر اقبة

القوائم املرجعية واملعايير
ً
املطبقة على املخيمات مقارنة لعينة عشوائية من أماكن

الجودة والصحة والسالمة

باملتطلبات الدولية لجميع

والبيئة

املواقع ،بما في ذلك متطلبات

املقاولون :إدارة سالسل

النظافة الشخصية ومياه

التوريد

الشرب

متطلبات تقديم التقارير

التقارير السنوية املقدمة إلى
فريق املراجعة

اإلقامة..
عمليات مراجعة العمل

كل ثالثة أشهر

واملوافقات املمنوحة من
وزارة القوى العاملة

يتم وضع مدونة لقواعد السلوك ويتم تطبيقها على جميع املوظفين واملقاولين للتأكد
من إحاطتهم بالسلوكيات املناسبة واملقبول عند التعامل مع املجتمعات املحلية.
WrMP, SEP,
CHSMP
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القوى العاملة وعمليات شراء

التعامالت بين العمال

البضائع والخدمات

واملجتمعات املحلية

القوى العاملة وعمليات شراء

الصحة والسالمة في

البضائع والخدمات

املجتمعات املحلية

قسم املوارد البشرية املقاولون تطبيق مدونة قواعد السلوك املقابالت مع موظفي العالقات

وتندرج هذه املدونة تحت طائلة إجراءات إعداد جميع املوظفين واملقاولين للعمل.
البناء

العامة وقادة املجتمعات

قسم املوارد البشرية

مرتان في السنة.

التقارير الداخلية

املحلية

يتم تطبيق بروتوكول للفحص الطبي للتأكد من أن جميع املوظفين واملقاولين الئقين
للعمل في الوظائف واملهام املوكلة إليهم وأماكن إقامتهم املحتملة ويتم إجراء هذا
WrMP,
CHSMP
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الفحص في دولة املوظفين األصلية (في حالة العمالة الوافدة).
ً
يتم وضع هذه البروتوكوالت وفقا لقوانين العمل العمانية وأفضل املمارسات
ً
جنسيا وذلك لضمان البناء والتشغيل
الدولية املطبقة على االختبارات االختيارية لألمراض املنقولة
عدم حرمانهم من العمل دون وجه حق.

مدير الجودة والصحة
والسالمة والبيئة
قسم املوارد البشرية

بروتوكوالت شهادات الفحص
قسم املوارد البشريةاملقاولون

قبل التوظيف (املناسبة
للعمل) وسجالتها

مراجعة السجالت
كل ثالثة أشهر.

إعداد التقارير الداخلية

الشركة العمانية للنطاق العريض

4.7

خطة إدارة الصحة والسالمة في املجتمعات املحلية
أهداف الخطة
تلتزم الشركة العمانية للنطاق العريض بالحفاظ على صحة جميع األطراف التي تتأثر بأنشطتها وسالمتهم ،ومن بينها

املجتمعات املحلية والعامة .وتهدف هذه الخطة ،على وجه التحديد ،إلى تحقيق ما يلي:
•

تحديد مخاطر وآثار عمليات الشركة العمانية للنطاق العريض املقترحة على الصحة والسالمة في املجتمعات املحلية
وتقييمها باستمرار وترتيبها من حيث األولوية.

•

تالفي التأثيرات على الصحة والسالمة في املجتمعات املحلية ،والحيلولة دون وقوعها بشكل استباقي وتعزيز التأثيرات

اإليجابية منها.
•

تحديد االستراتيجيات التي تقدم معلومات كافية عن الصحة وتدابير الوقاية التي يتسنى للمجتمعات املحلية من

خاللها إدارة صحة أفرادها وسالمتهم على أكمل وجه.
تتمثل األهداف املحددة خالل جميع مراحل املشروع فيما يلي:
•

الحيلولة دون التعرض ملخاطر انتقال األمراض املعدية إلى املجتمعات املحلية أو الحد منها.

•

الحيلولة دون إحداث تغييرات تكون مصدر إزعاج في املناطق املحلية أو الحد منها.

•

الحيلولة دون تعرض املجتمعات املحلية ملخاطر السالمة الناتجة عن الدخول غير املصرح به إلى موقع املشروع أو

الحوادث األخرى أو الحد منها.
يتم تناول املسائل املتعلقة بحوادث املرور على الطرق في خطة إدارة املرور (القسم )5.4.4
اإلطار الزمني للخطة
جميع مراحل املشروع (مراحل البناء والتشغيل)
التأثيرات (أنشطة املشروع)

•

العالقة بين القوى العاملة  /أنشطة املشروع واملجتمعات املحلية.

املسئوليات

•

الشركة العمانية للنطاق العريض

•

مقاول األعمال الهندسية واملشتريات والبناء

معايير األداء
ألغراض هذه الخطة ،سيتم استنباط معايير إدارة صحة املجتمعات املحلية وسالمتها في املشروع من خالل الجمع ما بين
املعايير العمانية وإرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي البنك اآلسيوي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى

التحتية على النحو التالي:
•

إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية :التزمت الشركة

العمانية للنطاق العريض بمتطلبات املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي
التي تنص على وضع تدابير وقائية لحاالت الطوارئ والتأهب واالستجابة لها للحيلولة دون وقوع مخاطر وتأثيرات السلبية
للمشروع على صحة املجتمعات املحلية وسالمتها أو الحد منها إن تعذر تفاديها.
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املسؤوليات
أنشطة املشروع

الرقم املرجعي لخطط

الرقابة اإلدارية

التأثيرات

مراحل املشروع

اإلدارة

جهة اإلشراف

جهة التنفيذ

مؤشرات املر اقبة/متطلبات االحتفاظ

طرق املر اقبة

معدل إجراء املر اقبة

متطلبات تقديم التقارير

بالسجالت

يتم تنفيذ آلية للشكاوى حتى يتسنى للمجتمعات املحلية مشاركة مخاوفها فيما يتعلق باملشروع والوقوف
إشراك املجتمعات املحلية

مراجعة سجالت الشكاوى

على إذا كان لألعمال تأثيرات سلبية جسيمة أو متوقعة من عدمه ويتم إبالغ املجتمعات املحلية/املقيمين في

واإلفصاح عن املعلومات

إدارة الشكاوى

أعمال البناء (إخالء املوقع،

الضوضاء والغبار

CHSMP

1

CHSMP

2

CHSSMP

3

واإلفصاح عن املعلومات

CHSMP,

4

الدخول غير املصرح به إلى املوقع
والحوادث وحاالت الطوارئ
الصحة والسالمة في

املناطق القريب من مناطق العمل بهذه اآللية من خالل قنوات االتصال املناسبة.

جميع مراحل املشروع الفريق املعني بشؤون املقاولون
الشركات والشؤون

موظفو العالقات العامة

سجل الشكاوى املدرجة فيه جميع الشكاوى
املستلمة والحلول املتفق عليها وتواريخ تنفيذها.

وإغالقها في املوعد املحدد

التقارير الداخلية املقدمة
مرتان في السنة

إلى الفريق املعني بشؤون
الشركات والشؤون التجارية

التجارية
يتم تطبيق طرق بناء جيدة للحد من الضوضاء والغبار واالهتزاز ،على سبيل املثال توزيع األعمال في
حفر الخنادق ،سحب الكابالت ،واالهتزازات في املنطقة
إلخ)

قسم املشروعات

املحيطة

الضوضاء والغبار
إشراك املجتمعات املحلية

املنطقة وتهدئة الغبار واالمتناع عن تنفيذ األعمال ذات األصوات الصاخبة في الصباح الباكر واملساء ،وعن
ً
البناء
تنفيذ األعمال ليال وما إلى ذلك .كما يتم صيانة اآلالت واملعدات بشكل جيد.

والسالمة والبيئة
املقاولون

املشروع وإصالحها وسجل ألعمال تهدئة الغبار إجراء املقابالت مع موظفي

الفريق املعني بشؤون موظفو العالقات العامة
جميع مراحل املشروع الشركات والشؤون

البناء

التجارية

يتم الحرص على عدم تعريض املجتمعات املحلية ملخاطر الصحة والسالمة املحتملة من خالل وضع خطة
إلدارة الصحة والسالمة وخطة لالستجابة لحاالت الطوارئ.

(SEP,

CHSMP,
)(SEP

أعمال البناء العامة
5

يتم تدريب العاملين على كيفية إدارة أي مواقف غير متوقعة ،على سبيل املثال الحوادث التي يتعرض لها

املجتمعات املحلية.

التجارية

الفريق املعني بالجودة
البناء والتشغيل

والصحة والسالمة

املقاولون

سجالت الشكاوى
سجالت جميع اجتماعات األطراف املعنية
سجالت املشاورات

العالقات العامة وقادة

الشركات والشؤون

املجتمعات املحلية

التجارية

خطة الصحة والسالمة ،وخطة االستجابة
للطوارئ

إجراء مقابالت مع موظفي

سجالت إشراك األطراف املعنية

العالقات العامة وقادة

األطراف املعنية والتشاور معهم.

املجتمعات املحلية وسالمتها

يتم التأكد من وضع الالفتات في املنطقة املحيطة بمناطق العمل ومواقع البناء للتنويه عن مخاطر التعدي

سجالت التدريب على مدونة قواعد سلوك

على ممتلكات الغير وقد تدعو الحاجة إلى تطويق مناطق املشروع بالسياج ،على سبيل املثال مناطق

وتخطيط موارد الشركة وإدارة الحوادث التي

التخزين أو مواقع أنشطة البناء الشاسعة.

يتعرض لها جميع العمال

إجراءات املناسبة للعمل

الصحة والسالمة في
املجتمعات املحلية

والبيئة

مدير الجودة

مدونة قواعد سلوك املوظفين

يتم نقلهم إلى املوقع.

والصحة والسالمة

سجالت التدريب

البناء

والبيئة

التقارير الداخلية املقدمة
كل ثالثة أشهر.

املقاولون

السجالت التأديبية املتعلقة بمخالفات املوظفين

إلى الفريق املعني بشؤون

مراجعة السجالت
التقارير الشهرية املقدم
إلى الفريق املعني بالجودة

كل شهر.

املجتمعات املحلية

يتم وضع وتطبيق إجراءات لفحص العمال قبل توظيفهم للتحقق من إصابتهم باألمراض املشمولة في هذه
الفحوص .يخضع العمال الذين يثبت أنهم يعانون من أمراض معدية للعالج ويتعافون منه ً
تماما قبل أن

باملمارسات الصحية الجيدة واملخاطر الصحية وسبل الوقاية من األمراض.

العالقات العامة وقادة

الشركات والشؤون

مراجعة السجالت

عدد الشكاوى الواردة فيما يتعلق بأمن

يتم تقديم تدريب على التوعية باملخاطر الصحية إلى جميع املوظفين ويهدف هذا التدريب إلى تعريفهم

كل ثالثة أشهر.

إلى الفريق املعني بشؤون

إجراء املقابالت مع موظفي

أفراد املجتمعات املحلية في املوقع أو حوادث الطرق.
يتم توعية املجتمعات املحلية بمخاطر الدخول غير املصرح به إلى املواقع ،ومحتوى الالفتات ومخاطر
العبث باملعدات أو االقتراب منها أو الدخول إلى املناطق املحاطة بالسياج في إطار عملية إشراك

املجتمعات املحلية

مراجعة السجالت

املقاولون

يتم وضع خطة إلشراك الجهات املعنية وتطبيقها من خالل إحاطة املجتمعات املحلية املتضررة

بأعمال البناء قبل البدء في تنفيذها من خالل قادتها.
واالهتزازات في املنطقة
املحيطة الناتجة من أعمال يتم وضع آلية للشكاوى وتطبيقها حتى يتسنى معالجة أي شكاوى ذات صلة يتم رفعها.

قسم لجودة والصحة

االحتفاظ بسجل ألعمال صيانة مركبات

التقارير الداخلية املقدمة

والصحة والسالمة والبيئة

التقرير الربع سنوي املقدم
إلى قسم الجودة والصحة

مراجعة سجالت التدريب واألداء
كل ثالثة أشهر

والسالمة والبيئة

ملدونة قواعد سلوك

يتم وضع مدونة قواعد سلوك ويتم تطبيقها على جميع موظفي املشروع (بما في ذلك املقاولين) وتتضمن
هذه املدونة إرشادات حول التعامالت بين العمال واملجتمعات املحلية وبناء العالقات الشخصية مع أفراد
من هذه املجتمعات.
يتم تدريب جميع العمال على مدونة السلوك في إطار تدريبهم التعريفي وتستمر عملية التدريب على أساس
سنوي بعد ذلك.
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4.8

خطة إدارة مو اقع التراث الثقافي
أهداف الخطة:
الحيلولة دون التأثيرات على املواقع التي تحمل أهمية تراثية وثقافية أو الحد منها.
اإلطار الزمني للخطة
أنشطة البناء
التأثيرات (أنشطة املشروع)
قد تؤثر األعمال األرضية التي يتم تنفيذها خالل مرحلة البناء على الظواهر األثرية و/أو املوارد غير املكتشفة أو مواقع
التراث الثقافي األخرى.
املسئولية
املسئوليات

•

الشركة العمانية للنطاق العريض

•

مقاول األعمال الهندسية واملشتريات والبناء

معايير األداء
ألغراض هذه الخطة ،سيتم استنباط معايير إلدارة مواقع التراث الثقافي من خالل الجمع ما بين املعايير العمانية ومعايير
األداء ( )PS 8وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية على النحو التالي:
•

املرسوم السلطاني رقم ( )1980/6بشأن قانون حماية التراث الوطني :ينص هذا القانون على حماية مواقع
التراث األثرية والثقافية.

•

املعيار األول من إرشادات تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الصادرة عن البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى
التحتية :ينص هذا املعيار على الحفاظ على املوارد الثقافية والحيلولة دون تخريبها أو إتالفها خالل سير
املشروع.
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املسؤوليات
الرقم املرجعي
لخطط اإلدارة

CH

1

CH

2

أنشطة
املشروع

التأثيرات

أعمال حفر
التربة والخنادق مواقع
التراث
الثقافي

مواقع
أعمال حفر
التربة والخنادق التراث
الثقافي

الرقابة اإلدارية

التفادي
ُيعد تفادي هذه املناطق من خالل
إعادة تصميم الطرق الحل األمثل
للحد من تأثير املشروع عليها.

تنفيذ برنامج التنقيب عن
االكتشافات
يتم تطبيق برنامج للتنقيب عن
االكتشافات في املشروع لتقليل
احتمالية تأثيره على املوارد الثقافية
التي تقبع تحت سطح األرض.
قد تدعو الحاجة إلى تواجد علماء آثار
عمانيين في املواقع التي تكتنفها مخاطر
عالية.
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مراحل املشروع

جهة اإلشراف

جهة التنفيذ

قسم املشروعات

املقاول

التخطيط والبناء

البناء

قسم املشروعات

املقاول

مؤشرات
املر اقبة/متطلبات
االحتفاظ بالسجالت

تفادي جميع مواقع
التراث الثقافي
والتاريخي والتراث
الثقافي الحي التي تم
تحديدها

توثيق عمليات
التنقيب وأعمال
الحفر واالستعادة
بعد التقييم

طرق املر اقبة

مراجعة التصميم
والسجالت.
التصاريح السارية
الصادرة من وزارة
التراث والثقافة.

سجالت تدريب مقاولي
البناء على التنقيب
وسجالت عمليات
التنقيب

معدل إجراء
املر اقبة

متطلبات تقديم
التقارير

تقديم التقارير إلى
مدير عام
قبل مرحلة البناء
املشروعات
والسلطات
(التصاريح)

خالل جميع
األعمال التي
ُ
تغير من
طبيعة التربة

مراقبة عمليات
التنقيب وإعداد
تقارير عن أعمال
الحفر واالستعادة
بعد التقييم (عند
االقتضاء)).
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5

إجراءات الصحة والسالمة والعمل

5.1

االجتماعات الخاصة باملشروع
تعقد الشركة العمانية للنطاق العريض اجتماعات مع املقاولين املرشحين حتى يتسنى لها االختيار من بينهم وإحاطتهم باملتطلبات
ً
البيئية واالجتماعية الخاصة بأنشطة املشروع .فضال عن أنه تتعاون الشركة مع شركائها ،على سبيل املثال شركة حيا للمياه،
وشركات املرافق العامة األخرى إلحاطتهم بالتزاماتهم املنصوص عليها في هذه الوثيقة وبحث االمتثال ملعايير الجودة والصحة
والسالمة والبيئة في األعمال املدنية املشتركة بينهم خالل مرحلة البناء.

ُيبين الجدول ( )5.1الجدول الزمني الجتماعات تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

الجدول ()5.1

الجدول الزمني الجتماعات تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

موعد
التفاصيل
االجتماعات
االجتماعات
قبل أسبوعين
يجتمع املوظفون اإلداريون من الشركة العمانية
االجتماع
للنطاق العريض مع املقاول والفريق اإلداري
من تاريخ البدء في
االفتتاحي
واملوظفين الرئيسيين من شركات املرافق العامة التي تنفيذ أنشطة
تدعم الشركة ،على سبيل املثال شركة حيا للمياه ،املشروع
لضمان فهم جميع األطراف ملتطلبات خطة اإلدارة
ً
البيئية واالجتماعية ً
واضحا.
فهما
اجتماعات بدء يتولى املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة قبل عشرة أيام
من تاريخ البدء في
تنفيذ املشروع والصحة والسالمة والبيئة) لدى الشركة العمانية
للنطاق العريض تدريب املمثلين الرئيسيين للمقاول تنفيذ األنشطة
على االلتزامات الواردة في نظام إدارة الصحة والسالمة امليدانية
واألمن والبيئة وشروط إصدار التصاريح وخطة اإلدارة
البيئية واالجتماعية.
كل أسبوعين
يتم عقد هذا النوع من االجتماعات بين موظفي
االجتماعات
الشركة العمانية للنطاق العريض واملقاول لضمان
النصف
إحاطتهم كافة بمسؤولياتهم في األنشطة املخطط لها.
شهرية
اجتماعات
العمل
اليومية
االجتماعات
الشهرية

يعقد ممثلو املقاولين وعمال البناء هذا النوع من
االجتماعات في موقع البناء.

كل يوم (في
الصباح)

يتم عقد هذا النوع من االجتماعات بين موظفي
الشركة العمانية للنطاق العريض واملقاول لضمان
إحاطتهم بمسؤولياتهم في أنشطتهم اليومية ،بما في
ذلك عمليات التسجيل اليومية التي يقوم بها العمال.

كل شهر
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املشاركون في االجتماعات
املدير التنفيذي والفريق اإلداري من
الشركة العمانية للنطاق العريض
واملوظفون الرئيسيون من شركات
املرافق العامة التي تدعمها (على
سبيل املثال شركة حيا للمياه)
واملدير العام والفريق اإلداري
املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة
(الجودة والصحة والسالمة والبيئة)
لدى الشركة العمانية للنطاق
العريض وكبار موظفي الجودة
والصحة والسالمة والبيئة العاملين
لدى املقاول
املوظف املسؤول عن املشروع/موقع
العمل لدى الشركة العمانية للنطاق
العريض ومسؤول الصحة والسالمة
والبيئة لدى املقاول
مسؤول الصحة والسالمة والبيئة
والعمال العاملون لدى املقاول
املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة
(الجودة والصحة والسالمة والبيئة)
ومدير املسؤولية االجتماعية
/الشؤون االجتماعية لدى الشركة
العمانية للنطاق العريض ومهندسو
املقاول ومديرو الصحة والسالمة
والبيئة العاملون لديه

الشركة العمانية للنطاق العريض

االجتماعات

5.2

التفاصيل

االجتماعات
الربع سنوية

يتم عقد هذا النوع من االجتماعات ملناقشة نتائج
التقارير املراجعة الربع سنوية وإجراءات تحسين
األداء.

االجتماع
الختامي

يتم عقد هذا النوع من االجتماعات ملناقشة إنجاز
املشروع وتسليمه وأي إجراءات إصالح يتعين
اتخاذها.

موعد
االجتماعات
كل ثالثة أشهر

املشاركون في االجتماعات

املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة
(الجودة والصحة والسالمة والبيئة)
ومدير املسؤولية االجتماعية
/الشؤون االجتماعية لدى الشركة
العمانية للنطاق العريض ومهندسو
املقاول ومديرو الصحة والسالمة
والبيئة العاملون لديه
عقب االنتهاء من املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة
تنفيذ أنشطة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة)
البناء في املشروع ومدير املسؤولية
االجتماعية/الشؤون االجتماعية
لدى الشركة العمانية للنطاق
العريض واملهندس املسؤول لدى
املقاول ومديرو مراقبة الجودة
(والصحة والسالمة والبيئة)
العاملون لديه

خطط الصحة والسالمة والبيئة
يتولى املقاولون إعداد هذه الخطط ليتم تقديمها إلى املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة)
ومختص الجودة والصحة والسالمة والبيئة لدى الشركة العمانية للنطاق العريض العتمادها قبل البدء في تنفيذ أنشطة معينة.
ً
خطرا على البيئة أو املجتمعات
حيث يتعين وضع هذه الخطط ألنشطة معينة يتم معاملتها على أنها أو يتم اإلقرار بأنها تشكل
املحلية و/أو أنشطة تتطلب معرفة تفاصيل أخرى عن املوقع بخالف تلك الواردة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أو ً
بناء على
طلب مختص الجودة والصحة والسالمة والبيئة أو املهندس املسؤول عن مراقب الجودة.
ويجوز "تعديل" هذه الخطط شريطة أن يتم مناقشة هذه التعديالت بين املقاول واملهندس املسؤول عن مراقبة الجودة لدى
الشركة حسبما ما تقتضيه األحوال .وال يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديالت على هذه الخطط دون الحصول على موافقة مسبقة
من جميع األطراف املعنية .وتشكل جميع خطط الصحة والسالمة والبيئة ً
جزءا من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وتخضع
للشروط واألحكام املنصوص عليها فيها.

يرجى العلم بما يلي:
خطة الصحة والسالمة والبيئة ما هي إال خطوة أولى على الطريق نحو فهم طبيعة اإلجراءات املقرر تنفيذها وإتاحة الفرصة لجميع
األطراف املعنية ملراجعة هذه اإلجراءات وفهمها من أجل الحد من تأثيراتها الضارة على البيئة .يتم بيان نطاق األعمال املنشودة
بالتفصيل حتى يتسنى للمهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) ومهندس املشروع فهم مقاصد
املقاول واملساهمة في وضع أي تدابير للحد من التأثيرات البيئي واالجتماعي خالل تنفيذ املهام.

في األحوال التي تستوجب وضع خطة للصحة والسالمة والبيئة ،يتم بيان ما يلي بوضح عند صياغتها:
•

نوع األعمال  -وصف موجز لألعمال املقرر إنجازها.

•

ّ
مفصل إلجراءات العمل والطرق املتبعة واملواد املستخدمة.
آلية التنفيذ  -وصف
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•

موقع العمل  -وصف /مخطط ملوقع العمل (إن وجد).

•

ّ
ً
الجدول الزمني  -ترتيب إجراءات العمل وفقا لتاريخ البدء املقرر وتاريخ اإلنجاز املقدر.

•

مسؤول التنفيذ -الشخص املسؤول عن تنفيذ األعمال املبينة في خطة الصحة والسالمة والبيئة.

•

األسباب  -وصف لألسباب التي تدعو إلى تنفيذ نشاط معين.

يتم وضع جميع خطط الصحة والسالمة والبيئة على النحو الذي يرتضيه املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة ومهندس
املشروع ويرد بيان نموذج لهذا النوع من الخطط في الشكل (.)5.1

الشكل ()5.1

نموذج خطة الصحة والسالمة والبيئة

5.3

التدريب
يتولى املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) إعداد عرض تقديمي ملوظفي املوقع إلحاطتهم
باملتطلبات البيئية واالجتماعية لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في غضون عشرة أيام قبل تاريخ البدء في تنفذ أعمال تجهيز
موقع املشروع .ويتعين أن يراعي هذا العرض املستوى التعليمي للعاملين في املوقع ومستواهم الوظيفي واللغات التي يفضلونها.
وبوجه عام ،يتم توعية العاملين في املوقع بالجوانب البيئية واالجتماعية األساسية من خالل عرض تقديمي أو يتم التحدث معهم
ُ
مع التركيز على املمارسات البيئية واالجتماعية املسموح بها واملحظورة ،بما في ذلك ممارسات التنظيف الجيدة .وتقدم معلومات
إليهم طوال مدة تنفيذ األعمال من خالل اجتماعات العمل املعتادة .ويتلقى املوظفون اإلداريون في املوقع ،على سبيل املثال الوكالء
واملشرفين ،الذين يحتاجون إلى معرفة املزيد من املعلومات امل ّ
فصلة عن االعتبارات البيئية واالجتماعية الحساسة في املوقع
ً
ومتطلبات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية عرض تقديمي منفصل وأكثر تفصيال عن هذه املسائل.

ُيساعد وضع الالفتات في األماكن التي يقصدها املوظفين ،على سبيل املثال املقاصف واملكاتب في املوقع ،على توعيتهم بشأن
الجوانب البيئية واالجتماعية.

5.4

املتطلبات اإلضافية خالل مرحلة البناء

5.4.1

معاينة املوقع
بمجرد أن يتم االنتهاء من تحديد مواقع تمديد كابالت الشبكة ذات النطاق العريض ،يقوم كل من املهندس املسؤول عن مراقبة
الجودة ،وممثلو قسم العالقات العامة/املجتمعات املحليات ،ومهندس التصاميم الفنية واملشرف املعني بجولة ميدانية جميع
املناطق التي من املقرر أن يتم تنظيفها وتجهيزها لتنفيذ املشروع (تمديد الكابالت) ومناطق التي تم تجهيزها بالفعل/مناطق
التخزين وطرق الوصول إليها .حيث يعاين فريق العمل املعني املوقع قبل أن يتم تجهيزه الختيار املنطقة األنسب للبناء وذلك
لتفادي
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إلحاق أي أضرار بها وتفادي التأثيرات على املجتمع املحلي والبيئة أو الحد منها .وتشمل نتائج عملية التقييم ما يلي:




تحديد املناطق التي من املحتمل أن يتم استخدامها في أغراض اقتصادية ومناطق النباتات حتى ال يتم تجهيزها.
ُيقدم املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة لدى الشركة العمانية إلى املقاول مخطط ُيوضح تصميم املنطقة املحددة التي
تم تجهيزها (خالل مرحلتي البناء والتشغيل) وتدريب على االعتبارات البيئة واالجتماعية الحساسة.



يعتمد مسؤولو املسؤولية االجتماعية ومختصو الجودة والصحة والسالمة والبيئة لدى الشركة العمانية موقع املشروع
والنهج املتبع في اعمال تجهيزه في كل قسم قبل البدء في عملية التنفيذ.
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قد تتضمن مالحظات الفريق املعني بمعاينة املوقع شروط وتوصيات أخرى ليتم اعتمادها أو يتم إدراجها في خطة الصحة والسالمة
والبيئة خالل مرحلة البناء .وقد تشمل هذه الشروط ،مع مراعاة املجتمع املحلي الذي يقع فيه موقع العمل ،فرض أي قيود
ضرورية على الجداول الزمنية لألعمال وتحديد املناطق األنسب لتنفيذها وأماكن املعدات.

5.4.2

املناطق املحظورة
ُ
تسمى املناطق املعزولة املحددة التي تحيط بمناطق إيكولوجية أو اجتماعية أو تراثية حساسة "مناطق محظورة" حيث يتم حظر
دخول أي أشخاص أو آالت أو معدات أو مواد إلى هذه املناطق في أي وقت.

5.4.3

حماية املعالم الطبيعية
يحظر تخريب املعالم الطبيعية (على سبيل املثال ،التكوينات الصخرية واألشجار) التي تقع بالقرب من مواقع أنشطة البناء أو
ً
طالئها أو إتالفها أو وضع عالمات عليها ألغراض عمليات املسح أو ألغراض أخرى ما لم يتم االتفاق على ذلك مسبقا مع املهندس
املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) .ويتم إصالح أي معالم تلحق بها أضرار على نحو يخالف هذا
البند أو إعادتها إلى حالتها قبل تنفيذ املشروع على النحو الذي يرتضيه املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة
والسالمة والبيئة).
يتم حظر السباحة أو االغتسال أو غسل املعدات أو املالبس في األفالج أو األودية الكائنة في موقع املشروع واملنطقة املحيطة به.

5.4.4

خطة إدارة حركة املرور
مقدمة
تتناول هذه الخطة حركة املرور والسالمة على الطرق خالل أعمال البناء املتعلقة بمشروع تمديد كابالت الشبكة ذات النطاق
ُ
العريض .ومن املتوقع أن تسهم أنشطة املشروع املقترحة في زيادة حركة املرور على الطرق الرئيسية ويعود السبب الرئيس ي وراء
هذه الزيادة إلى ضرورة توفير املستلزمات والخدمات الالزمة ونقل املوظفين واملقاولين .وعلى الرغم من أنه من املتوقع وجود زيادة
طفيفة في حركة املرور جراء املشروع ،فإنه من املمكن أن تستمر جهود إدارة حركة املرور حتى مرحلة التشغيل.
من املمكن أن تؤدي زيادة حركة املرور وتزايد معدل نقل املعدات الثقيلة والشاحنات إلى زيادة عدد حوادث املرور واإلصابات التي
تلحق باإلنسان والحيوان (املاشية/الحيوانات البرية) بل قد تؤدي ً
أيضا إلى وقوع حوادث انسكاب ملواد خطرة وما يترتب عليها من
تعريض األشخاص املتواجدين في املنطقة ملخاطر تتعلق بالصحة والسالمة.

أهداف الخطة
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق ما يلي:
•

الحفاظ على سالمة املقاولين والعمال والسكان املحليين ،و

•

الحيلولة دون وقوع الحوادث التي تتعرض لها مركبات املشروع أو تتسبب فيها،

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

•

الحد من الضوضاء ،على سبيل املثال أصوات الضجيج واالنبعاثات إلى الهواء ،و

•

وضع خطة استباقية لالستجابة لحاالت الطوارئ ،و

•

ضمان سالمة الحيوانات (الحيوانات البرية واملاشية) في منطقة املشروع.

تخطيط الرحالت على الطرق والبنية التحتية
يتم تطبيق املعايير والضوابط ُ
الدنيا التالية:
•

يتم تقليل التنقل واملرور خالل مراحل املشروع عبر مسارات السير املخصصة ملناطق املجتمعات املحلية بقدر اإلمكان.

•

يتم الوصول إلى موقع املشروع أو منه عبر طرق محددة يتم االتفاق عليها مع السلطات املختصة.

•

يتم نقل جميع اآلالت واملعدات الثقيلة من موقع املشروع وإليه عبر طريق محدد ويتم إبالغ الجهات املعنية في املستقبل
بجدول حركة املرور لهذا الطريق.

•

تسير املركبات التي تنقل مواد أو معدات ضخمة من موقع املشروع وإليه في قوافل تتقدمها مركبات أخرى لتتبعها في السير.

السالمة والضوضاء
يتم تطبيق التدابير اإلدارية ُ
الدنيا التالية:
•

يتم حظر تجاوز سرعة  30كم في الساعة في املناطق القريبة من املجتمعات املحلية من خالل وضع الفتات السرعة وإنشاء
مطبات.

•

يتم إدراج نقل املواد الخطرة وكيفية تفادي املستقبالت الحساسة واتخاذ االستجابة املناسبة والتدريب وإشراك املجتمعات
املحلية في خطة إدارة حركة املرور.

•

يتم االستفادة من مالحظات عملية معاينة املوقع والتعقيبات عليها ويتم تقييم مستويات الضوضاء املتوقعة في املناطق
السكنية واملوائل القريبة من الطريق املستخدم ومحاولة تقليلها عند الضرورة للحد من تأثيراتها السلبية على املستقبالت
من البشر أو الحيوانات.

•

يتم فحص جميع الطرق العامة بانتظام وصيانتها بشكل مناسب للحد من تآكلها وتلف أسطحها.

•

يتم حظر القيادة الرعناء على الطرق الوعرة ويتم تخطيط الطرق بعناية (للوصول إلى املناطق التي ال توجد بها طرق).

•

يتم تسجيل جميع املركبات بطريقة صحيحة والتأمين عليها ضد املسؤولية تجاه الغير.

•

يتم اتخاذ الترتيبات الالزمة خالل تنفيذ املشروع مع املرافق الصحية املحلية لضمان حصول السكان املحليين على الخدمات
وعالجهم عند تعرضهم لحوادث مرورية ناتجة عنه.

•

يتم إجراء املشاورات مع املجتمعات املحلية التي تقع على طول الطرق الرئيسية إلبالغهم باحتمالية زيادة حركة املرور قبل
إجراء أي تغييرات.

•

يتم وضع إجراءات لتقديم الشكاوى والتظلمات وتسجيلها والرد عليها حتى يتسنى للمقيمين في املناطق القريبة من املشروع
أو األطراف املتضررة من حركة املرور على الطرق تقديم أي شكاوى.

التدريب
•

تم تدريب السائقين العاملين في املشروع على القيادة الدفاعية خالل السنوات الثالث املاضية.

•

يتم املشاركة في أنشطة توعية للمجتمعات املحلية التي تقع على طول طرق النقل املؤدية إلى املشروع ،وال سيما
األطفال.
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5.4.5

نقل املواد واستخدامها وتخزينها
يتم تأمين جميع املواد ً
ً
مالئما خالل عملية نقلها لضمان توصيلها بأمان من مكان استالمها إلى وجهتها النهائية .ويتم تغطية
تأمينا
أي مواد محملة قابلة للتفتت غطاء مناسب للحيلولة دون انسكابها من املركبات خالل عملية نقلها.
يتم إبالغ السائقين املسؤولين توصيل املواد إلى مناطق العمل النشطة بجميع اإلجراءات والقيود (بما في ذلك املناطق املحظورة)
املطلوبة لالمتثال لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .ويتولى شخص يتمتع بفهم كاف ملتطلبات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
اإلشراف على عمليات تسليم املواد إلى أن يتم تفريغها.
يتم تخزين جميع املواد في املخازن التابعة للشركة العمانية للنطاق العريض ويلزم الحصول على موافقة كل من املهندس املسؤول
عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) ومهندس املشروع على جميع املناطق التي تم تجهيزها بالقرب من مناطق
البناء.

5.4.6

الوقود (البنزين والديزل) والزيوت (زيوت التشحيم)
قد تؤدي حوادث انسكاب الوقود واملواد الهيدروكربونية األخرى إلى تلوث التربة واملياه الجوفية و/أو السطحية .يؤدي تلوث التربة،
حتى وإن تم تعقيمها ً
جيدا ،إلى موت النباتات وتعرية سطحها فيما بعد .يكون للمواد املنسكبة في املياه السطحية آثار ضارة على
الكائنات البحرية َ
وم ْن يستعملون هذه املياه أسفل املجاري املائية ،كما قد تؤثر هذه املواد إن تسربت إلى املياه الجوفية على
مستخدميها.
يتم تنفيذ التدابير التالية إلدارة التلوث املحتمل الناتج عن حوادث انسكاب الوقود:
• يتم تخزين جميع أنواع الوقود داخل املنطقة مخصصة له في موقع البناء ويتم تحديد حدود هذه املنطقة عن طريق
اتباع إجراءات تخطيط تراعي جوانب البيئة والصحة والسالمة املحتملة .ويتم حظر إعادة تزويد املركبات أو اآلالت
بالوقود خارج هذه املنطقة املحددة ما لم يأذن املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة
والبيئة) بذلك.
• يتم توفير أدوات وحبيبات تنظيف الوقود املنسكب في املناطق املخصصة لتخزينه وإعادة التزود به.
• يتعين تواجد الساقين طوال الوقت أثناء تسليم شاحنات الوقود وتفريغها ويتم تركيب مفتاح فصل مخصص لحاالت
الطوارئ في الشاحنات إليقاف تدفق الوقود على الفور في حالة وقوع أي حوادث .ويتم تركيب خرطوم مضاد لالشتعال في
نهاية أنبوب التهوية باإلضافة إلى موزع وقود مزود بمفتاح فصل أوتوماتيكي ملنع امتالء خزان الوقود بشكل زائد عن الحد.

5.4.7

أماكن الوضوء
ً ً
منعا باتا االغتسال أو غسل األمتعة الشخصية والتغوط والتبول في غير األماكن املخصصة لذلك وال بد أن تمتثل أماكن
ُيمنع
املراحيض واالغتسال للوائح الصادرة عن
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السلطات املعنية اإلقليمية/املحلية ويتعين الحفاظ عليها في حالة نظيفة وصحية على النحو الذي يرتضيه الفريق املعني بالجودة
والصحة والسالمة والبيئة.

يتم توفير املرافق الصحية املناسبة في جميع مواقع البناء سواء من خالل استخدام املراحيض العامة املحلية أو توفير مراحيض
متنقلة مؤقتة خالل أعمال البناء .ويتعين أن تبعد هذه املرافق الصحية مسافة قدرها ً 50
مترا على األقل من أي مسطحات مائية
ً
عامل من العمال الذين يتم التعاقد معهم في كل
ومسافة أقل من  200مترا من أي منطقة عمل .ويتم توفير مرحاض واحد لكل ٍ 15
منطقة عمل نشطة وال بد أن تكون هذه املراحيض مزودة بأبواب وأقفال ومناديل ورقية وأن تكون محكمة الغلق للحيلولة دون
انبعاث الروائح منها.
من غير العملي توفير مراحيض في موقع عمل الفرق املسؤولة عن التوصيالت ً
نظرا لطبيعة عملهم التي تحملهم على التنقل من
مكان آلخر.
ً
ً
مناسبا تفريغ املراحيض املؤقتة على أساس أسبوعي ويحرص على عدم حدوث أي حوادث
يتولى شخص محل ثقة ومؤهل تأهيال
ً ً
منعا باتا تصريف النفايات غير املعالجة من املراحيض
انسكاب خالل تنظيفها أو تفريغها وإزالة محتوياتها بطريقة صحيحةُ .يمنع
إلى البيئة ودفنها فيها ويتم الحفاظ على املراحيض في حالة نظيفة وصحية.

5.4.8

مناطق االستراحة
يتم تخصيص مناطق لالستراحة بعد الحصول على موافقة الفريق املعني بالجودة والصحة والسالمة والبيئة خالل مرحلة البناء
كاف من صناديق
وتحتوي هذه املناطق على أماكن لتناول الطعام والتدخين والصالة وتقديم اإلسعافات األولية باإلضافة إلى عدد ٍ
القمامة غير أنه يتم حظر الطهي في فيها.

5.4.9

املياه صالحة للشرب
يتم توفير مياه صالحة للشرب لجميع العاملين في املوقع ويتم إحضار املياه من خارج املوقع في حالة عدم توافر أي مصدر من
مصادر املياه الصالحة للشرب فيه .ويحصل كل عامل على وعاء شرب خاص به متى شاء.

5.4.10

ورشة الصيانة وصيانة املعدات وتخزينها
يتم إجراء جميع أعمال الصيانة الخاصة بمعدات املوقع في ورشة صيانة خارجية تابعة للشركة العمانية للنطاق العريض أو
عندئذ يتم الحصول
مقاوليها حيثما أمكن من الناحية العملية .وإذا دعت الحاجة إلى إجراء أعمال الصيانة خارج هذه الورشة،
ٍ
على إذن من املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة).

5.4.11

ملصقات املعلومات الخاصة بعمال البناء
يتم وضع ملصقات يرد فيها بيان اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان االمتثال لتدابير الحد من التأثيرات البيئية واالجتماعية
وااللتزام بها .ويتم وضع هذه امللصقات في مناطق تناول الطعام /االستراحة وأي مناطق أخرى ُيحددها املهندس املسؤول عن مراقبة
الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة).

5.4.12

ساعات العمل
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يتم االلتزام بساعات العمل املنصوص عليها في قوانين العمل العمانية بما في ذلك ساعات العمل الصيفية .إذا تم تجاوز
عندئذ يتم إخطار مدير الجودة والصحة والسالمة والبيئة بذلك ويتم تجنب إزعاج السكان
ساعات العمل املعتادة،
ٍ
املقيميين في املنطقة املحيطة باملشروع مع إبالغهم باملدة التي ستستغرقها الضوضاء الصادرة عن العمل من خالل موظفي
العالقات العامة.

5.4.13

خطة االستجابة لحاالت الطوارئ خالل مرحلة البناء
ُ
تعرف حالة الطوارئ بأنها حدث غير مخطط له يتعذر السيطرة عليه أو من غير املمكن السيطرة عليه خالل سير املشروع مما قد
يؤدي إلى مخاطر تهدد صحة اإلنسان أو سالمة املمتلكات أو البيئة ،سواء داخل املرافق أو في املجتمعات املحلية.
تتناول هذه الخطة األحوال التالية:
•

الحرائق غير مخطط لها و

•

حوادث التسريب أو االنسكاب العرضية للوقود أو املواد الكيميائية األخرى أو مياه الصرف الصحي غير املعالجة.

الوقاية من الحرائق وإدارتها
تأتي الوقاية من الحرائق وإخمادها على رأس املتطلبات في املشروع.
يتولى مسؤول االستجابة لحاالت الطوارئ ،قبل بدء مرحلة البناء ،بالتعاون مع هيئة مكافحة الحرائق املحلية مراجعة إجراءات
مواجهة الحرائق املتبعة في املشروع وتحديد طريقة فعالة لالتصال والتنسيق مع هذه الهيئة.
يتم توعية العمال باحتمالية اندالع الحرائق ومخاطرها وطرق الوقاية منها بانتظام في إطار التوعية باتصاالت السالمة .وكما يتم
تدريب العمال لضمان أنهم على دراية بإجراءات الوقاية من الحرائق واالستجابة لها ،ومن بينها ما يلي:
•

إجراءات الهروب في حاالت الطوارئ والطرق املخصصة له ،و

•

إجراءات تشغيل معدات الطوارئ أو إيقاف تشغيلها ،و

•

اإلنقاذ في حاالت الطوارئ واملهام الطبية ،و

•

إجراءات اإلبالغ عن الحرائق واالتصال والتنسيق مع سلطات مكافحة الحرائق املحلية.

ّ
العرضية
حوادث التسريب واالنسكاب
يتم إعداد خطة لالستجابة لحوادث االنسكاب العرضية ملواد البناء ومياه الصرف الصحي الواردة من مواقع العمل ومواد
التشحيم والوقود وأي مواد كيميائية خطرة أخرى في البيئة وأثناء نقلها بريا.
ال بد أن يحيط جميع العمال باإلجراءات التالية التي يتعين اتخاذها عند التعامل مع حوادث االنسكاب والتسريب:
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•

تضمن الشركة العمانية النطاق العريض توفير املواد واملعدات الالزمة للتعامل مع حوادث االنسكاب والتسريب في املوقع
طوال الوقت.

•

حوادث انسكاب الهيدوكربون :يتم عزل مصدر االنسكاب واحتوائه وتطويق املنطقة وتأمينها.

•

ً
تدريبا
حوادث االنسكاب في التربة :يتم اتخاذ تدابير تصحيحية في موقع االنسكاب والتحقق منها على يد متخصص مدرب
ً
مناسبا.

•

حوادث االنسكاب في املياه السطحية عند منابع املجاري املائية ومصباتها :يتم مراقبة جودة املياه على الفور وعلى أساس
يومي كحد أدنى حتى يصبح تركيز امللوثات أقل من التركيز املنصوص عليه في اإلرشادات الدولية املناسبة لجودة املياه.

5.4.14

•

تضمن الشركة العمانية للنطاق العريض أن يتم توثيق جميع حوادث االنسكاب واإلبالغ عنها إلى السلطات الحكومية املعنية
ً
وفقا للوائح املعمول بها.

•

يتم إجراء صيانة دورية للمركبات للحيلولة دون حدوث أي تسرب.

اإلغالق املؤقت ملوقع املشروع
في األحوال التي يتم فيها وقف أنشطة البناء لفترة مؤقتة تزيد عن أسبوع مع بقاء اآلالت/املعدات /املواد في املوقع ،يتم تطبيق قائمة
من اإلجراءات تتضمن ما يلي:
مستودعات الوقود/املواد القابلة لالشتعال/الخطرة:
•

التأكد من وجود كميات قليلة من الوقود في املستودعات قدر اإلمكان ،و

•

التأكد من عدم وجود أي تسريب ،و

•

تأمين املنافذ/غلقها ،و

•

تفريغ فتحات الصرف ،و

•

صيانة طافيات الحريق وسهولة الوصول إليها ،و

•

حماية املنطقة من الحوادث العرضية ،على سبيل املثال حوادث االصطدام باملركبات،

•

تخصيص أرقام هواتف لحاالت الطوارئ واإلدارة وعرضها ،و

•

التأكد من وجود تهوية كافية.

إجراءات أخرى:
•

تأمين جميع الخنادق وفتحات الصرف ،و

•

وضع األسيجة والحواجز في موضعها ،و

•

وضع الفتات تحذير ،و

•

إحاطة أفراد األمن بآخر املستجدات وتخصيص مركز لالتصال ،و

•

التحقق من املخاطر في الليل ،على سبيل املثال ،العاكسات واإلضاءة والفتات املرور ،و

•

تحديد مخاطر الحرائق  -إخطار السلطات املحلية بأي تهديدات محتملة ،على سبيل املثال وجود كميات كبيرة من املواد
املخزنة والوقود وما إلى ذلك ،و

•

إعداد جدول وسجل للتحقق من املوقع ومعاينته من خالل أفراد األمن أو موظفين يتم التعاقد معهم.

•

تطبق الشركة العمانية للنطاق العريض واملقاولون إجراءات عمليات الصحة والسالمة املهنية والرقابة عليها في
األماكن املغلقة بحذافيرها أثناء املرور عبر الوديان الكبيرة.
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يتحقق املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) من املوقع ويقدم تقرير إلى مهندس املشروع فيما
يتعلق باملسائل التالية:

5.4.15

•

تدابير الحد من تأثيرات الرياح والغبار املطبقة ،و

•

تأمين مستودعات الوقود/املواد الخطرة ،و

•

تأمين مخازن األسمنت واملواد (إن وجدت) ،و

•

تأمين املراحيض وتفريغها ،و

•

تفريغ صناديق القمامة وتغطيتها ،و

•

تنظيف فتحات الصرف ومعالجة مياه الصرف املوجودة بها ،و

•

تفريغ أدراج التقطير وتأمينها ،و

•

تأمين الهياكل املعرضة للرياح الشديدة.

إصالح املناطق املتضررة جراء املشروع
تعمل الشركة العمانية للنطاق العريض على إصالح املناطق املتضررة جراء أنشطة البناء.
حيث يتم إزالة جميع الهياكل واملعدات واملواد والنفايات واملرافق املؤقتة املستخدمة أثناء مرحلة البناء عند االنتهاء منها ويتم
تنظيف املوقع على النحو الذي يرتضيه املهندس املسؤول عن مراقبة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئة) ومهندس
املشروع.
ً
ويتم إعادة املنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل املشروع وفقا لالتفاقية املبرمة مع البلدية.

5.5

متطلبات أخرى
من املفهوم أن الشركة العمانية للنطاق العريض قد أصدرت الوثائق التالية بالفعل مع االلتزام بمتطلباتها (التي يتم إحاطة
املقاولين بها ً
أيضا):
•
•

خطة ومواد تدريب املقاولين واملوظفين على الصحة والسالمة البيئية
خطة الصحة والسالمة والبيئة املطبقة على عمليات الشراء واملشتريات

•

خطة إدارة النفايات وعقودها

•

خطة االستجابة لحاالت الطوارئ

•

خطة إدارة املقاولين

•

خطة اإلشراف على العمال واملقاولين

تتولى الشركة إعداد الوثائق التالية وتقديم التدريب الالزم وضمان تنفيذ ما يلي:
•

خطة العمل املفصلة إلعادة التوطين إذا تم االستحواذ على أراض ي خالل سير املشروع و/أو تم فيه عمليات إعادة
توطين قسرية.

•

دليل العمال ومدونة قواعد السلوك

•

الخطة املفصلة إلشراك األطراف املعنية

•

دراسات وأنشطة الصحة والسالمة البيئية واالجتماعية األخرى التي يتطلبها املشروع أو تطلبها السلطات املعنية.
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6

اإلفصاح واملشاورات

6.1

مقدمة
ُيقصد بمصطلح "إشراك األطراف املعنية" تبادل املعلومات واملعارف ومحاولة فهم املخاوف التي تشغل األشخاص الذين من
ُ
املحتمل أن يلحق بهم أضرار جراء املشروع أو أن يؤثر عليهم واالستجابة لها وبناء عالقات قائمة على الثقة .ومن ثم ،تعد عملية
اإلشراك عامل بالغ األهمية لتنفيذ املشروع بنجاح.
ً
ً
وخارجيا للتأكد من إحاطة األطراف املعنية بمحتواها .وتقدم الشركة
داخليا
يتم تعميم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
العمانية للنطاق العريض ملوظفيها ومقاوليها دورات تدريبية عن اإلجراءات اإلدارية املطلوبة وآلية اإلشراف (بما في ذلك املعاينة
وعمليات املراجعة) التي تطبقها على املقاولين لضمان امتثالهم لهذه الخطة.

تراجع الشركة السلطات الحكومية املعنية للحصول على موافقات بشأن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية على النحو املطلوب
وتضمن إحاطة جميع األطراف بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية.

يتم بيان نتائج املشاورات في ملحق مرفق بالنسخة النهائية لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

6.2

تحديد األطراف املعنية وحصرها
ُيقصد بمصطلح "األطراف املعنية" أي أفراد أو فئات من املحتمل أن تضرر جراء املشروع وتأثيراته املحتملة أو تستهدفها الخطة.
لذلك من املهم تحديد الشركات والفئات واألفراد الذين تستهدفهم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

يوضح الجدول ( )6.1فئات األطراف املعنية الذين تستهدفهم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع.
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الجدول ()6.1
املستوى
األطراف املعنية
الحكومية

فئات األطراف املعنية
فئات األطراف املعنية
الشركات الوطنية واإلقليمية واملحلية
واململوكة للدولة

املؤسسات محددة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األطراف املعنية
املتضررة مباشرة
من املشروع

األطراف املعنية من
الشركات

السلطات العرفية/القادة

•
•

وزارة اإلسكان
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
الشركة العمانية لنقل الكهرباء
شركة حيا للمياه
عمانتل
أوريدو
شرطة عمان السلطانية
هيئة إضاءة الشوارع والتشجير (البلدية)
البلدية
املديرية العامة للطرق
شركة تنمية نفط عمان
شركة النفط العمانية
شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)
وزارة الدفاع
وزارة البيئة والشؤون املناخية
وزارة التراث والثقافة
البلديات أو املناطق التي يتم فيها تطوير املشاريع

•
•

•

األسباب
إصدار التصاريح
التوعية

التوعية

•
•

الشركات في البلديات
وسائل اإلعالم

•

التوعية

االجتماعات مع
األطراف املعنية
املشاورات التي ُيجريها
موظفو العالقات العامة
الفتات التحذير
االجتماعات مع
األطراف املعنية
ُ
املشاورات التي يجريها موظفو
العالقات العامة

معاهد البحوث
األطراف املعنية
غير الحكومية

•
•
•

االتصاالت

املنظمات غير الحكومية الوطنية واملحلية

•
•

جمعيات املجتمعات املحلية
املجتمعات املحلية أو املناطق السكنية التي
تقع بالقرب من موقع املشروع
الشركات الشبه حكومية األخرى
الشركات التي تقدم الخدمات في قطاع

الطرق
طلبات التصاريح واالجتماعات
الرسمية التي يعقدها املقاولون

•
•

جمعية البيئة العمانية
االتحاد العام لنقابات عمال عمان

•

جمعية املرأة العمانية بمسقط
الجمعية العمانية للسالمة على الطرق

•

•
•

التوعية
دعم اإلدارة واملراقبة
البيئية واالجتماعية

• الفتات التحذير
• االجتماعات مع
األطراف املعنية
• توفير املعلومات (الصحف
والنشرات وغيرها)

يتعين إشراك هذه الفئات بصفة مستمرة لتحقيق ما يلي:

•

اإلفصاح عن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية حتى يتسنى للمؤسسات فهم نهج الشركة العمانية للنطاق العريض في
إدارة قضايا البيئة والصحة والسالمة.

•

التزام املقاولين والشركاء التام بالسياسات واإلجراءات والخطط اإلدارية التي تطبقها الشركة العمانية للنطاق
العريض.

•
•

الحصول على التصاريح املطلوبة لتنفيذ أعمال البناء.
إبالغ العامة باألعمال املزمع تنفيذها بما في ذلك جداولها الزمنية وتأثيراتها وفوائدها وكيفية تقديم الشكاوى (كما هو
موضح في القسم السابع) أو املخاوف املتعلقة بأعمال البناء ،و

•

بناء عالقات جيدة مع األطراف املعنية والحفاظ عليها ،ومن بينهم األشخاص املتضررين من املشروع والعمالء املحتملين
والسلطات التنظيمية.

6.3

اإلشراف وإعداد التقارير
من املهم اإلشراف على جهود إشراك األطراف املعنية بصفة مستمرة وإعداد تقارير عنها لضمان تحقيق النتائج املرجوة منها
واالحتفاظ بسجل شامل ألنشطة إشراكهم والقضايا التي أثيرت من خالل ما يلي:
•

االحتفاظ بقاعدة بيانات لألطراف املعنية ،و

•

االحتفاظ بسجالت لجميع اجتماعات املشاورات املنعقدة (قائمة بأسماء الحضور ومحاضر االجتماعات
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 .7آلية معالجة التظلمات
 .1-7مقدمة
من املقرر تطبيق إجراءات اإلدارة والتخفيف املبينة في كافة خطط اإلدارة األخرى لتعمل بشكل استباقي بغرض تحديد ومعالجة املشكالت قبل أن تتحول إلى تظلمات ،ولكن إذا
تم اإلبالغ عن أي تظلمات ،ففي هذه الحالة يجب معالجة تلك التظلمات بطريقة متسقة وقابلة للتحقق من صحتها .بناء عليه ،يجب اتباع آلية معالجة التظلمات وذلك للوفاء
باألغراض التالية:
•

تمكين أصحاب املصالح من تحديد أي تظلمات واإلبالغ عنها ،وذلك فيما يخص أداء املشروع.

•

ضمان استالم أصحاب املصالح رد أو حل للتظلم ،وذلك من خالل عملية محددة وخالل مدة زمنية قابلة للتنبؤ بها.

الغرض من هذه اآللية هي تمكين أي فرد من الوصول إلى عملية محددة يمكن استخدامها للتقدم بالشكاوى ،دون التعرض لخطر االنتقام أو الثأر من قبل األفراد أو العمال أو
املجتمع أو منظمات املجتمع املدني أو أي طرف متأثر بأنشطة املشروع والعمليات التي تتم داخل منطقة تأثير املشروع.
تركز اإلجراءات على تسجيل ومعالجة الشكاوى والتظلمات ،وترتبط التظلمات في بعض األحيان بأحداث فعلية ،وفي مثل هذه الحاالت يجب ً
أيضا اإلبالغ عن الحادث وتضمينه
داخل نظام اإلبالغ عن الحوادث.
 .2-7إجراءات التظلمات
 .1-2-7ملخص اإلجراءات
يجب اتباع كافة إجراءات التظلم الخاصة باملشروع لجميع التظلمات املتعلقة به ً
وفقا ملا هو مبين في الشكل .1-7
الجدير بالذكر أن كافة األسئلة واالستفسارات وطلبات املعلومات املستلمة على أساس يومي من قبل مسؤولي العالقات العامة في موقع العمل ،ال يكون من الضروري قيدها
بموجب آلية التظلمات ،ولكن على املقاولين إعداد سجل بها وبالردود املقدمة بشأنها من قبل مسؤولي العالقات العامة وتقديمه على أساس شهري إلى دائرة شؤون الشركة
وفريق العمل التجاري ،وذلك لتحديد املشكالت املتكررة والوقف على أي مشكالت يتطلب النظر فيها من قبل الشركة العمانية للنطاق العريض.
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الشكل  .1-7إجراءات التظلم
استالم وتوثيق التظلمات
تقدم التظلمات من خالل:
•

موظفي الشركة العمانية للنطاق العريض

•

املقاولين (مسؤولي العالقات العامة بشكل خاص)

وتوثق من قبل دائرة شؤون الشركة وفريق العمل التجاري.

تسجيل التظلمات

f

تفاصيل الشكوى ،والسجالت السابقة من حوادث أو وقائع مشابهة ،واألدلة ،والبيانات والوثائق الداعمة

التحقيق في الظلمات والتصديق عليها
الفرز ،واملراجعة ،والتصديق ،والتحقيق عن طريق الفرق املسؤولة واملقاولين.

الرد واالستجابة :قبول التظلم
التواصل مع املتظلم ،واخطاره بالنتائج واملحصلة
النهائية ،واإلجراءات التصحيحية ومسؤوليات التنفيذ

الرد واالستجابة :رفض التظلم
التواصل مع املتظلم ،واخطاره بالنتائج واملحصلة
النهائية.

املتفق عليها بين الشركة واملتظلم.

متظلم راض

متظلم غير راض

اإلغالق
إغالق وتوثيق املوافقة من قبل املتظلم،
وأدلة التفاوض والجهود واإلجراءات
التصحيحية املتخذة.

 .2-2-7خيارات اإلبالغ عن التظلمات

اإلغالق
في حال عدم الوصول التفاق أو حل ،يتم
اللجوء للوسائل القانونية خارج الشركة لحل

التظلم.باإلضافة إلى إمكانية تعبئة النموذج
يتوفر عبر اإلنترنت على موقع الشركة العمانية للنطاق العريض  http://omanbroadband.omكافة املعلومات املتعلقة بنظام التظلمات،
الخاص أونالين.
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ُ
تتاح العديد من الخيارات الخاصة باإلبالغ عن التظلمات أو الوصول آللية التقدم بالتظلمات ،وهي على النحو التالي:
•

ً
ً
مساء) ،من يوم االحد إلى
صباحا حتى 5
عبر الهاتف – يمكن التواصل مع دائرة شؤون الشركة العمانية للنطاق العريض خالل أوقات العميل الرسمية (من 8
يوم الخميس ،على الرقم التالي.233105000 :

(مالحظة :يجب إجراء زيارة ملوقع العمل/مقر الشركة أو التقدم بخطاب رسمي بالشكوى عقب املكاملات الهاتفية املستلمة ،إال إذا كانت املكاملة بخصوص استفسار ليس إال،
وننوه على أنه يتم قيد كافة املكاملات املستلمة لضمان االحتفاظ بسجل بهذه املكاملات).

•

ً
ً
مساء) ،من يوم
صباحا حتى 5
زيارة مقر الشركة – يحق للمتظلمين زيارة دائرة شؤون الشركة العمانية للنطاق العريض خالل أوقات العميل الرسمية (من 8
االحد إلى يوم الخميس ،على العنوان التالي :واحة املعرفة مسقط ،كوم ( ،)5الطابق الخامس.

•

زيارة موقع العمل – يحق للمتظلمين زيارة أي من مواقع العمل املعلن إشغالها بأعمال اإلنشاءات أو الصيانة للشركة العمانية للنطاق العريض ،وذلك خالل
أوقات العمل الرسمية ،حيث يمكنهم اتخاذ أي من اإلجراءين التاليين:
o

التقدم بتظلم كتابي يمكن تسليمه إلى ممثل الشركة العمانية للنطاق العريض أو املشرف املسؤول التابع للمقاول ،أو إذا كان املتظلم ال يرغب في
ً
أسبوعيا ،أو
اإلفصاح عن هويته يمكنه وضع التظلم في "صندوق االقتراحات" الذي تتم مراجعته

o

يمكن للمتظلم طلب التحدث مع ممثل الشركة العمانية للنطاق العريض أو املشرف املسؤول التابع للمقاول ،مع العلم بأن الشكاوى الشفهية
ُتسجل ً
كتابيا في موقع العمل ،مع بيان تفاصيل االتصال الخاصة باملتظلم وتوقيعه على السجل ،إال إذا كان ال يرغب في اإلفصاح عن هويته.

•

خطاب رسمي – يمكن توجيه خطاب رسمي ملدير دائرة شؤون الشركة ،بإرساله عبر البريد أو بتسليمه مباشرة في مقر الشركة العمانية للنطاق العريض في
ُ
مسقط ،مع العلم أن كافة الخطابات املستلمة تختم بتاريخ االستالم بيان تاريخ بدء الجدول الزمني للبت في التظلم.

•

عبر البريد اإللكتروني – يمكن توجيه رسالة إلكترونية لدائرة شؤون الشركة على البريد اإللكتروني  ،esmp@omanbroadband.omمع العلم بأنه يجب
إرفاق نسخة من الخطاب الرسمي مع الرسالة اإللكترونية.

•

عبر البوابة اإللكترونية – يمكن الوصول آللية معالجة التظلمات أو خاصية التقدم بالتظلمات عبر اإلنترنت من على موقع الشركة العمانية للنطاق العريض،
من خالل الرابط التالي ،http://omanbroadband.om :يمكن للمتظلم ،أثناء تعبئة نموذج التظلم املخصص ،أن يختار خانة "مجهول الهوية" لضمان عدم
وجود متطلبات لتعبئة بياناته الشخصية إذا كان ال يرغب في اإلفصاح عن هويته.
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 .3-2-7الخطوة  :1استالم وتوثيق التظلمات
ُتستلم التظلمات أو الشكاوى عبر ُ
السبل والصيغ املختلفة ،والتي تسري جميعها بنفس األثرُ .يمنح املتظلم حق االمتناع عن اإلفصاح عن هويته إذا طلب ذلك ،ويشرع في
إجراءات التظلم على هذا األساس .بالتالي ،على جميع املوظفين التابعين للمقاول واملعينين في املشروع أن يكونوا على دراية تامة بآلية معالجة الظلمات حتى يتسنى لهم استالم
التظلمات بأنفسهم وتقديمها إلى دائرة شؤون الشركة أو فريق العمل التجاري أو تقديم التعليمات الالزمة ألصحاب املصالح بخصوص كيفية الوصول على آلية معالجة
التظلمات بطريقة أخرى.
ُ
ُ
تقيد كافة التظلمات املستلمة ،وبيانات املتظلم ،ومن ثم تقدم إلى دائرة شؤون الشركة أو فريق العمل التجاري لتسجيلها بتاريخ االستالم.
مع العلم بأنه في هذه املرحلة من التظلمات ،بغض النظر عما إذا كانت مسلمة بصيغة شفهية أو كتابية ،وبغض النظر عن مدى احتمالية صحتها ،يجب التعامل مع كافة
التظلمات على قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام.
 .4-2-7الخطوة  :2تسجيل التظلمات
ُ
تسجل التظلمات بمجرد استالمها في سجل مخصصُ ،ويستخدم هذا السجل لقيد املعلومات املتاحة ومتابعة التظلمات.
تتضمن هذه الخطوة قيد التفاصيل الكاملة للتظلم ،والتي تشمل – بحد أدنى – ما يلي:
•

اسم املتظلم*

•

بيانات االتصال الخاصة به*

•

تاريخ التظلم

•

تفاصيل التظلم

•

السجل السابق للتظلمات /لالستفسارات /لألسئلة األخرى للمتظلم (إذا وجدت)

•

تحديد األولوية والتصنيف

•

الحلول التي تمت مناقشتها واالتفاق عليها مع األطراف املعنية

•

اإلجراءات املنفذة

•

نتائج اإلجراءات املنفذة

* في حال رغب املتظلم أن يبقى على هويته مجهولة ،ففي هذه الحالة لن يتم تسجيل اسمه وال بيانات االتصال الخاصة بها.
 .5-5-7الخطوة  :3تسجيل التظلمات والتحقق من صحتها
ُ
تخضع كافة التظلمات لنفس الدرجة من املراجعة والتحقيق ،وتحدد طبيعة التحقيقات بناء على نوع التظلم ومدة وضوح الظروف الخاصة به.
ُيكلف مدير االستراتيجية املؤسسية للشركة بمسؤولية التحقق من صحة التظلم ،وتصنيفه وتقييمه بما يتوافق مع الجدول  2-1أدناه ،كما يتعين عليه تنظيم إجراءات
التحقيق وعملية التحقق من مدى صالحية وشرعية التظلم.
عالوة على ذلك ،على املدير املذكور ،خالل  8ساعات عمل من استالم التظلم ،تصنيف التظلم والتحقق من صالحيته .في حال ارتأى أن التظلم باطل أو غير مرتبط باملشروع،
ً
رسميا ،مع بيان األسباب الداعمة واملبررة لهذا القرار ،ومن ثم يتم اخطار املتظلم بذلك
فعليه اخطار مسؤولي املوارد البشرية العاملين في املنطقة محل التظلم بهذا القرار
خالل  8ساعات من استالم القرار.
في حال ارتأى املدير املذكور أن التظلم ساري ومستحق ،تبدأ إجراءات التحقيق ،مع إمكانية مشاركة العديد من الدوائر في هذه اإلجراءات ،بما في ذلك املقاولين ،وذلك بناء
على ظروف التظلم.
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عالوة على ذلك ،إجراءات التقييم والتحقيق في التظلم قد تتضمن إشراك املتظلم نفسه ،بناء على تصنيف التظلم ،ومدى توافر بيانات االتصال الخاصة باملتظلم ،وتستغرق
عملية التحقيق وإبالغ املتظلم بالنتائج شهرين ( )2بحد أقص ى.
ُ
تسجل نتائج التحقيق في التظلم في سجل التظلم.
يستعرض الجدول  1-7تصنيفات وأنواع التظلمات واملدة الزمنية الخاصة بكل تظلم.
الجدول  .1-7مصفوفة تقييم التظلم
تصنيف التظلم

املدة الزمنية إلغالق التظلم

باطل /غير ساري

يومان ( )2عمل

التظلم باطل وغير مستحق أو غير متعلق باملشروع.
الفئة أ

يومان ( )2عمل

املشكالت البسيطة ً
نسبيا غير املتكررة.

ال تشكل مخاطر تمس السمعة.
الفئة ب

خمس ( )5أيام عمل

املشكالت البسيطة ً
نسبيا املتكررة.

تشكل مخاطر منخفضة للمساس بالسمعة ،ويمكن اإلبالغ عنها في وسائل اإلعالم املحلية.
الفئة ج

ثالثون ( )30يوم عمل

مشكالت أكبربشكل ملحوظ ومتعلقة بالعمليات.

تشكل مخاطر متوسطة للمساس بالسمعة ،ويمكن اإلبالغ عنها في وسائل اإلعالم املحلية أو الوطنية.
الفئة د

خمسة وأربعون ( )45يوم عمل

مطالبات كبرى ،تشكل تأثير ملحوظ على مجموعة أكبر أو عدة مجموعات

تشكل مخاطر عالية للمساس بالسمعة ،ويمكن اإلبالغ عنها في وسائل اإلعالم الوطنية أو الدولية.
الفئة ه

ستون ( )60يوم عمل

ادعاءات خطيرة بخصوص السياسات أو اإلجراءات.

تشكل مخاطر عالية للمساس بالسمعة ،ويمكن اإلبالغ عنها في وسائل اإلعالم الوطنية أو الدولية.
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 .6-2-7الخطوة  :4االستجابة والرد على املتظلم
يجب إرسال رد رسمي للمتظلم ،مع موافاته بنتيجة ومحصلة التحقيق ،وذلك بمجرد إتمام إجراءات التحقيق.
في حال عدم رضا املتظلم عن القرار أو محصلة اإلجراءات التصحيحية املتفق عليها أو إذا ارتأى أن التحقيق لم يراعي كافة املشكالت املتظلم ضدها ،ففي هذه الحالة ُيسأل
املتظلم عن أسباب عدم الرضا أو النقاط التي يشعر أن التحقيق لم يراعيها .ومن ثمُ ،يعاد البت في تلك املشكالت أو النقاط ً
(وفقا للخطوة  )2كجزء من تحقيق ُمحدث ،مع
موافاة املتظلم بالنتائج الجديدة .في حال استمر عدم رضا املتظلم عن نتائج التحقيق ،فإنه يحق له إحالة التظلم إلى جهة قانونية لفض املنازعاتً ،
بعيدا عن آلية معالجة
التظلمات املعمول بها في الشركة.
 .7-2-7الخطوة  :5إغالق التظلمات وتحديث السجل
ُ
ُ
في حال ابدى صاحب املصلحة رضاه عن الردود واالستجابات لتظلمه ،فإنه يجب تحديث السجل لبيان ذلك ،وترفع كافة املراسالت الالزمة وتحدث بشكل واضح كافة
اإلجراءات التصحيحية املتخذة بموجب التظلم.
في حال لم يبد صاحب املصلحة رضاه عن الرد واالستجابة لتظلمه (عقب جولتين من التحقيق) ،فإنه يتم تسجيل ذلك ً
أيضا ،باإلضافة إلى أي إجراءات منفذة.
تضمن الشركة العمانية للنطاق العريض أن كافة التظلمات املقدمة من قبل أصحاب املصلحة في املشروع يتم التعامل معها بنفس القدر من االهتمام واالحترام وبحيادية
وسرية تامة.
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 .8موارد تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 .1-8الهيكل التنظيمي لإلدارة البيئية واالجتماعية
يقدم هذا القسم نظرة عامة على الهيكل التنظيمي املقترح لإلدارة البيئية واالجتماعية ملراحل بناء وتشغيل وإتمام املشروع.
من املقرر أن تؤسس الشركة العمانية للنطاق العريض وحدة للمراقبة ولإلدارة البيئية واالجتماعية ،تشمل دائرة الصحة والسالمة واألمن والبيئة ،وتضم موظفين متخصصين
ومؤهلين من الناحية التعليمية والتدريبية والخبرة ،وذلك لتحمل مسؤوليات ومهام إدارة ومراقبة جوانب الصحة والسالمة واألمن والبيئة للمشروع .يظهر في الشكل 1-8
الهيكل التنظيمي لدائرة الصحة والسالمة واألمن والبيئة ملرحلة البناء واإلنشاء ،أما عنصر املسؤولية االجتماعية بموجب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وآلية معالجة
التظلمات الخاصة به ،فسيتم إدراجه وبيانه في هيكل تنظيمي محدث.
من املقرر إجراء اعمال مراقبة مرحلة بناء املشروع من خالل دائرة املشروعات التابعة للشركة العمانية للنطاق العريض واملدراء املعنيين ،على أن يتحقق ذلك من خالل
ضوابط اإلدارة القائمة على الجوانب االستراتيجية للمشروع والتفاعل مع موظفي املقاول في املقرات حيث يتم إنشاء وبناء املشروع ،وغيرها من املقرات حيث يجري تنفيذ
أعمال تصميم وهندسة إضافية وغيرها من األنشطة املتعلقة باملشروع .سوف توفر الشركة العمانية للنطاق العريض حجم من العمالة يسمح لها باإلشراف املستمر على
ُ
أنشطة املقاولين ونتائج األعمال ،وعقب إنجاز مرحلة البناء واإلنشاء ،تحال هذه املسؤوليات إلى دائرة العمليات ،حيث تكون مكلفة بتجربة وبتشغيل املرافق.
يعمل فريق املشروع في مسقط خارج مقر الشركة ،مع فريق عمل أساس ي ُمعين في موقع املشروع أو ُمكلف بزيارته ،على ان ترتبط مسؤولياتهم بمراقبة األنشطة الداخلية
للعمال واملقاولين واإلشراف عليها ،وذلك لضمان الوفاء بااللتزامات التعاقدية املتعلقة بجودة البناء واالمتثال التنظيمي والحماية البيئية وتلبية االلتزامات االجتماعية.
كما توفر الشركة مجموعة متخصصين مهنيين في الشؤون الخارجية لتشكيل دائرة العالقات املجتمعية ،ومن املتوقع أن تلعب هذه الدائرة دور رئيس ي في نجاح عملية املراقبة
البيئية واالجتماعية ،وفي استمرارية عملية التشاور مع أصحاب املصالح ،كما يتحمل فريق العمل املذكور مسؤولية بخصوص أنشطة إعادة التوطين.
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الشكل  .1-8الهيكل التنظيمي الحالي للشركة العمانية للنطاق العريض

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

الشكل  . 2-8الهيكل التنظيمي املقترح من الشركة العمانية للنطاق العريض للصحة والسالمة واألمن والبيئة
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 .2-8مسؤوليات الشركة العمانية للنطاق العريض (املطور)
تتحمل للشركة العمانية للنطاق العريض املسؤولية الكاملة فيما يختص بضمان أن كافة رؤساء الدوائر وموظفي املشروع واملقاولين لديهم القدرة على االمتثال
للمتطلبات التشريعية الواجب االلتزام بها لتنفيذ مشروع النطاق العريض وتطبيق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وآلية معالجة التظلمات.
ً
كما يتحمل رئيس مجلس إدارة الشركة املسؤولية الكاملة لالمتثال للوائح املعمول بها ،ويبقى مسؤوال عن االمتثال للسياسات ولاللتزامات وللمعايير املؤسسية.
بينما يتحمل املهندس األول – إدارة الجودة (الجودة والصحة والسالمة والبيئية) مسؤولية اإلشراف على تكامل دائرة الصحة والسالمة واألمن والبيئة واإلدارة البيئية
واإلجراءات التخفيفية ،وذلك على كافة نطاق مسؤولياته.
نستعرض أدناه املسؤولية الخاصة بكل قسم من هيكل املشروع على النحو التالي:
يتحمل املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية املسؤوليات التالية:
•

ضمان وجود نسخة من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وكافة خطط الصحة والسالمة والبيئة بحيازة املقاول.

•

إجراء معاينات منتظمة ملوقع العمل للتحقق من مدى امتثال كافة األطراف املعنية بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية (على أن يحدد مرات تكرار
هذه املعاينات بناء على طبيعة األنشطة التي ُتنفذ في موقع العملً ،
ً
مناسبا).
ووفقا ملا يراه

•

تقديم االستشارات أو التوصيات الختصاص ي جودة الصحة والسالمة والبيئة بخصوص اإلجراءات أو املشكالت التي تؤثر على البيئة ،وبدوره
يجب على االختصاص ي إصدار التعليمات املطلوبة إلى املقاول.

•

إجراء تدريبات توعوية للمقاول وكافة املوظفين التابعين له بخصوص املتطلبات األساسية لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،وإجراءات الحماية
البيئية واالجتماعية ،وممارسات اإلشراف الداخلي الجيدة ،والجوانب العامة املتعلقة بمدى حساسية املوقع.

•

مراجعة واعتماد خطط الصحة والسالمة والبيئة ،بالتعاون مع اختصاص ي جودة الصحة والسالمة والبيئة (عندما يقتض ي األمر ذلك).

•

دعم املقاول في الوقوف على أفضل الحلول املسؤولية للمشكالت البيئية واالجتماعية التي قد تنشؤ.

•

إصدار التعليمات للمقاول بإزالة أي اشخاص أو معدات غير متوافقة مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

•

مراقبة أنشطة املقاول املتعلقة بالشؤون البيئية واالجتماعية وتوثيق مالحظاته بخصوص مدى التزام املقاول بخطط الصحة والسالمة والبيئة
العامة ،وخطط الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بموقع العمل ،وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

•

توثيق حاالت عدم االمتثال واإلبالغ عنها لرئيس مجلس اإلدارة ،ومدير مشروع البناء ،ومدير البناء التابع للمقاول ،ومدير الصحة والسالمة
والبيئة التابع للمقاول.

•

تقديم االستشارات املتعلقة بالشؤون البيئية ملدير مشروع البناء واملوظفين املعنيين.

•

االحتفاظ بسجل في موقع العمل لقيد كافة األنشطة والحوادث التي تخص املشكالت البيئية واالجتماعية املتعلقة بأعمال املسح.

•

اتخاذ اإلجراءات الفورية لوقف أي اعمال تؤدي إلى أضرار بالبيئة ملحوظة وغير قابلة لإلصالح ،واملسارعة بإبالغ اختصاص ي جودة الصحة
والسالمة والبيئة بالواقعة واإلجراءات الواجب اتخاذها.

•

إجراء مراجعات داخلية لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بصفة منتظمة وتقديم التوصيات للمهندس وللمطور بخصوص تحديث هذه الخطة.

•

مساعدة الشركة العمانية للنطاق العريض واملقاولين في معالجة حاالت عدم االمتثال.

•

إجراء عمليات املتابعة لضمان معالجة حاالت عدم االمتثال بنجاح.

•

ً
ضمان تحديث خطة اإلدارة البيئية ً
وفقا ملتطلبات التصاريح أو استجابة لتعليقات من أصحاب املصالح.

يتحمل مدير بناء املشروع املسؤوليات التالية:
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•

التواصل مع املقاول والعمل ً
جنبا إلى جنب مع مدير البناء التابع للمقاول للتعجيل بمعالجة حاالت عدم االمتثال (املبلغ عنها من األطراف املعنية)
على نحو مناسب.

•

إدارة قاعدة بيانات الشؤون البيئية واالجتماعية عن طريق جمع املدخالت من دوائر الصحة والسالمة واألمن والبيئة التابعة للمقاول وتجميع تلك
املدخالت وتمريرها إلى املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية.

تظهر تفاصيل مسؤوليات موظفي دوائر الجودة والصحة والسالمة واألمن والبيئة في الجدول  1-8أدناه.
الجدول  .1-8مسؤوليات وأدوار دائرة الصحة والسالمة واألمن والبيئة
األدوار
اختصاصيون جودة الصحة والسالمة والبيئة

املسؤوليات
•

العمل كنائب عن املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية فيما
يتعلق باإلدارة البيئية ملشروع النطاق العريض.

•

ترأس فريق العمل البيئي لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

•

يفوض ألداء مسؤوليات املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية
فيما يتعلق باإلدارة البيئية على النحو الالزم.

•

اإلشراف على مدى االمتثال بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل املقاولين
(مقاولين الهندسة واملشتريات والبناء وغيرها).

•

إعداد وتنفيذ الخطط واإلجراءات واآلليات لتطبيق إجراءات التخفيف البيئية
بالكامل بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

•

مراقبة ومعاينة األداء البيئي للمقاولين واإلشراف عليه.

•

تناول وتحمل مسؤوليات متطلبات التصريحات البيئية.

•

دعم املشرف البيئي فيما يتعلق بعمليات اإلبالغ واملراقبة واالحتفاظ بالسجالت.

•

دعم املقاولين (مقاولين الهندسة واملشتريات والبناء ،واملوردين وغيرهم) فيما يتعلق
بامتثالهم لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،وذلك عن طريق تزويدهم بالدورات
التدريبية الالزمة ،وإصدار املوافقات على خطط عمل الصحة والسالمة والبيئة،
وإجراء أنشطة التصاريح الخاصة وغيرها.

•

إجراء أعمال اإلشراف اليومية في موقع العمل ،وذلك فيما يختص باألداء البيئي
للمقاولين.

•

صياغة تقارير املعاينة والتدقيق ومتابعة إتمام املشكالت املطروحة.

•

التحقق من مدى التزام املقاولين بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة وخطة اإلدارة
البيئية واالجتماعية.

•

تقديم التقارير بخصوص أداء املقاولين فيما يتعلق بجوانب الصحة والسالمة
واألمن والبيئة.

مشرف الصحة والسالمة املهنية )(OHS

•

العمل كنائب عن املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية فيما
يتعلق بإدارة الصحة والسالمة املهنية ملشروع النطاق العريض.

•

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

ترأس فريق الصحة والسالمة املهنية لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

الشركة العمانية للنطاق العريض

•

يفوض ألداء مسؤوليات املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية
فيما يتعلق بإدارة الصحة والسالمة املهنية على النحو الالزم.

•

اإلشراف على مدى االمتثال بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل املقاولين
(مقاولين الهندسة واملشتريات والبناء وغيرها).

•

إعداد وتنفيذ الخطط واإلجراءات واآلليات لتطبيق كافة إجراءات التخفيف
املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية بحسب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

•

مراقبة ومعاينة أداء املقاولين فيما يختص بالصحة والسالمة املهنية واإلشراف
عليه.

•

تناول وتحمل مسؤوليات متطلبات الصحة والسالمة املهنية.

•

دعم املشرف البيئي فيما يتعلق بعمليات اإلبالغ واملراقبة واالحتفاظ بالسجالت.

•

دعم املقاولين (مقاولين الهندسة واملشتريات والبناء ،واملوردين وغيرهم) فيما يتعلق
بامتثالهم لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،وذلك عن طريق تزويدهم بالدورات
التدريبية الالزمة ،وإصدار املوافقات على خطط عمل الصحة والسالمة والبيئة،
وإجراء أنشطة التصاريح الخاصة وغيرها.

•

إجراء أعمال اإلشراف اليومية في موقع العمل ،وذلك فيما يختص بأداء املقاولين في
قطاع الصحة والسالمة املهنية.

•

صياغة تقارير املعاينة والتدقيق ومتابعة إتمام املشكالت املطروحة.

•

التحقق من مدى التزام املقاولين بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة وخطة اإلدارة
البيئية واالجتماعية.

•

تقديم التقارير بخصوص أداء املقاولين فيما يتعلق بجوانب الصحة والسالمة
واألمن والبيئة.

مشرف األمن

•

العمل كنائب عن املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية فيما
يتعلق باإلدارة األمنية ملشروع النطاق العريض.

•

ترأس الفريق األمني لضمان أمن موظفي وممتلكات الشركة العمانية للنطاق
العريض في مرحلة البناء.

•

التنسيق مع الفريق األمن التابع للمقاول وموافاة املقاولين باملتطلبات األمنية
للشركة العمانية للنطاق العريض.

الفريق األمني

•

كبير األطباء /االستشاري الطبي

•

تنفيذ اإلجراءات األمنية ،بحسب ما يقتض ي األمر ،لضمان أمن أفراد وممتلكات
الشركة العمانية للنطاق العريض.
تحمل املسؤولية الكاملة عن البرنامج الطبي ملشروع النطاق العريض ،بما في ذلك
تقديم الرعاية الطبية للوافدين ،وترأس فريق طبي لتقديم العناية الطبية ملوظفي
املشروع ،باإلضافة إلى تقديم الدعم الطبي للمقاولين.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

•

العمل كنقطة اتصال رئيسية مع كافة الجهات والهيئات الطبية والصحية املحلية.

•

تقديم خدمات صحية يومية للموظفين املحليين بالشركة العمانية للنطاق

الشركة العمانية للنطاق العريض

العريض ،وتقديم الدعم الطبي للمقاولين كلما اقتض ى االمر ذلك.
مسؤولي تقديم اإلسعافات األولية املدربين

مدير املسؤولية االجتماعية املؤسسية /الشؤون
االجتماعية

•

العمل كنقطة االتصال األولى في حاالت الطوارئ الطبية.

•

تقديم اإلسعافات األولية في موقع العمل.

•

دعم األطباء في تقديم العالج الطبي الطارئ واإلحالة إلى املؤسسات الطبية.

•

التواصل مع أصحاب املصالح من الحكومة بخصوص مشروع النطاق العريض.

•

التواصل مع أصحاب املصالح اآلخرين بخصوص مشروع النطاق العريض.

•

رئاسة مسؤول االتصال املجتمعي لضمان أن أنشطة مشاركة أصحاب املصالح تتم
ً
وفقا لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة أصحاب املصالح )(SEP
وتطبيق آلية التظلمات.

مسؤولي االتصال املجتمعي

•

تصميم برنامج لالستثمار ولالتصال املجتمعي املؤسس ي.

•

تقديم تقارير بشأن املسؤولية االجتماعية املؤسسية.

•

العمل كنقطة اتصال املجتمعية للمشروع ،وذلك فيما يتعلق باإلفصاح عن
التظلمات واستالمها واالستجابة لها ،باإلضافة إلى االتصاالت املتعلقة بأنشطة
املشروع.

•

التواصل الدوري مع السكان املتضررين ،باإلضافة إلى رؤساء املجتمعات املحلية
للتعرف على احتياجاتهم.

•

دعم مدير املسؤولية االجتماعية املؤسسية /الشؤون االجتماعية في تطبيق خطة
مشاركة أصحاب املصالح ) ،(SEPباإلضافة إلى أي برنامج مجتمعي آخر.

 .3-8مسؤوليات املقاولين
يتحمل املقاولين مسؤولية االمتثال للمتطلبات البيئية واالجتماعية لكافة األنشطة امليدانية املشمولة بموجب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هذه ،كما أن املقاولين
مسؤولين عن تصرفات وأعمال أي مقاول من الباطن ُيعين من جانبهم.
تطلب الشركة العمانية للنطاق العريض من املقاولين ما يلي:
•

على املقاول االمتثال لكافة املتطلبات والقوانين املعمول بها في سلطنة عمان.

•

على املقاول أن يلتزم تمام االلتزام بتنفيذ كافة اإلجراءات املبينة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،وآلية معالجة التظلمات ،وقبول عمليات
اإلشراف واملراقبة من جانب الشركة العمانية للنطاق العريض.

•

يتعين على املقاول أن يلتزم باملنهج االحترازي الذي يستهدف الحد من التأثيرات البيئة واالجتماعية بأقص ى قدر ممكن في جميع األوقات ،سواء
نصت خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية على ذلك أم ال.

•

يجب على املقاول تنفيذ اإلجراءات الوقائية للحد من االنبعاثات امللوثة ،بما في ذلك انبعاثات الهواء وملوثات التربة واألرض واالسطح واملياه وغيرها.

•

على املقاول توفير ما يكفي من معدات مكافحة الحرائق في موقع العمل.

•

على املقاول توفير ما يكفي من معدات الحماية الشخصية وتطبيق وتنفيذ اإلجراءات األمنية و ً
فقا لبيئة العمل وبحسب تعليمات الشركة العمانية
للنطاق العريض.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

•

على املقاول أن يحصل على كافة التصاريح الالزمة لتشغيل املعدات الخاصة داخل موقع العمل ،بما في ذلك املعدات الكهربائية ومعدات اللحام
وتصاريح العمل على مرتفعات عالية وتشغيل الرافعات الشوكية ،وذلك وف ًقا ألقص ى حد مسموح به ومطلوب.

•

يتعين على املقاول أن يحتفظ بالسجالت وإتاحتها في جميع األوقات لالطالع عليها من قبل الشركة العمانية للنطاق العريض بناء على طلب األخيرة،
بما في ذلك سجل كافة املوظفين العاملين في املشروع في الوقت الحالي ،مع بيان حالتهم وظروفهم الوظيفية.

•

يتعين على املقاول أن ي بلغ الشركة العمانية للنطاق العريض في الوقت املناسب بكافة الحوادث األمنية والبيئة واالجتماعية والعمالية.

•

في حال مخالفة أي من املتطلبات املذكورة أعاله ،يخضع املقاول لإلجراءات التأديبية التي تصل إلى إنهاء العقد.

•

يتحمل املقاول تكلفة كافة الغرامات والخسائر والتعويضات الناجمة عن اإلجراءات التأديبية الحكومية ،والحوادث البيئية ،وتعطل املعدات،
واإلصابات ،والوفيات الناجمة عن سوء التشغيل أو سوء األداء من جانب املقاول.

 .4-8مسؤوليات كبير املهندسين
ً
تحقيقا ألغراض هذه الوثيقة ،فإن املصطلح "كبير املهندسين" يشير إلى مهندس املشروع املعين من قبل املطور (الشركة العمانية للنطاق العريض) أو أي شخص
مفوض من جانبها لتحمل مسؤولية تنفيذ األمور الفنية والتعاقدية الخاصة باملشروع.
•

ضمان تنفيذ كافة املتطلبات املبينة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية واي شروط أخرى تنص عليها الجهات املعنية.

•

تقديم الدعم واملساعدة للمهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية لضمان االلتزام بالشروط املدرجة في خطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية واملسارعة بإصدار التعليمات املطلوبة من قبل املهندس األول للمقاول ،ويجب نسخ كافة التعليمات املتعلقة بالشؤون البيئة
واالجتماعية الصادرة من كبير املهندسين في صيغة كتابية وتقديمها إلى املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية.

•

تقديم الدعم واملساعدة للمهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول للمشكالت البيئية
واالجتماعية التي قد تظهر خالل تنفيذ املشروع.

•

مراجعة واعتماد خطط الصحة والسالمة والبيئة (برجاء مراجعة القسم  )2-5بناء على املدخالت املقدمة من املهندس األول – إدارة الجودة
والصحة والسالمة والبيئية.

•

إصدار التعليمات بإزالة أي اشخاص أو معدات غير متوافقة مع املواصفات (بناء على تعليمات املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة
والبيئية).

•

تزويد املهندس األول – إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئية بمعلومات بخصوص املراجعات الداخلية الجارية لخطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية.

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

امللحق أ – نموذج إجراء وتسجيل التظلمات
القسم  :1بيانات املتظلم
الرقم املرجعي للمتظلم

تاريخ استالم التظلم

املتظلم مجهول الهوية

اسم املتظلم /الجهة املقدمة للتظلم

ُمستلم التظلم

طريقة تقديم التظلم من قبل املتظلم

(نعم /ال)

بيانات االتصال (البريد اإللكتروني)

رقم الهاتف

العنوان الفعلي /أو العنوان البريدي

القسم  :2تفاصيل التظلم
الوقت والتاريخ واملوقع حيث ُسلم التظلم
تفاصيل التظلم /أو الدليل على إصداره
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القسم  :3اإلجراءات املتخذة /املطلوبة
مدير الشركة املسؤول عن معالجة أو حل التظلم:
هل تم إرسال اإلقرار بالتظلم إلى املتظلم؟

تاريخ التقدم بهذا اإلقرار

التاريخ املحدد لحل التظلم

(نعم /ال)

تفاصيل اإلجراءات التبعية املتخذة (برجاء تقسيم اإلجراءات إلى إجراء فوري أو تحقيق الحق ،إذا اقتض ى األمر ذلك)

الشخص ُمتخذ اإلجراء

تاريخ اإلنجاز

طريقة تقديم الرد أو االستجابة للمتظلم

.1
.2
.3
رد وتعقيب صاحب املصلحة على هذه اإلجراءات
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القسم  :4مراجعة كفاءة وفاعلية اإلجراءات
إلى أي مدى أدت اإلجراءات املعتمدة إلى حل التظلم؟

اعتمدها:

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

التاريخ:

الشركة العمانية للنطاق العريض

شركة "إيه أر إم" (شنغهاي) املحدودة

الشركة العمانية للنطاق العريض

