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 مقدمة   .1

مشروع البنية التحتية للشركة العمانية للنطاق  الشركة العمانية للنطاق العريض في الوقت الحالي على تنفيذ المرحلة األولى من  تعمل  

 البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، وذلك في المناطق ذات األولوية في سلطنة عمان، وبدعم مالي من  (OBIP-1)  العريض

(AIIB)  .  أعدت الشركة العمانية للنطاق العريض خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية(ESMP)    للمرحلة األولى من مشروع البنية

العريض للنطاق  العمانية  للشركة  وذالتحتية  مع  لك  ،  يتوافق  وبما  للمشروع،  واالجتماعية  البيئية  التأثيرات  ومعالجة  تناول  بغرض 

   . اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتيةالخاص بالبنك  (ESF)المتطلبات المحددة في إطار العمل االجتماعي والبيئي 

لتمديد البنية التحتية    (OBIP-II)أما في الوقت الراهن، تنوي الشركة العمانية للنطاق العريض تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع  

بالخطة الحالية لإلدارة  للنطاق العريض في المناطق المتبقية، بما في ذلك المجتمعات الريفية في سلطنة عمان. معظم البنود الخاصة  

تتوافق مع المرحلة الثانية من المشروع، حيث إن أنشطة هذه المرحلة تتشابه إلى حد كبير مع األنشطة األساسية    يةماعالبيئية واالجت 

الخطة الحالية لإلدارة  كتشفاها في  لمعالجة بعض الثغرات التي تم ا  ملحق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةللمشروع. مع ذلك، تم إعداد   

 األصلية.  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةجنبًا إلى جنب مع  يجب قراءة هذا الملحق  ، والبيئية واالجتماعية

 نظرة عامة على المشروع .2

شبكة األلياف البصرية    لشركة العمانية للنطاق العريضاتستخدم  زء من استراتيجية النطاق العريض الوطني في سلطنة عمان،  كج

وتعمل على تشغيل وصيانة كافة شبكات البنية التحتية القائمة على األلياف غير    ، حيث أن الشركة تمتلك(GPON)غير النشطة  

لتقديم المعدات النشطة المستخدمة   على  (ISPs)يمتلك ويحافظ مقدمو خدمات اإلنترنت  النشطة وشبكة اإلرسال بعيدة المدى، بينما  

   ت النهائية للعمالء النهائيين. الخدما

 ينقسم المشروع إلى مرحلتين:  

توصيل    زت الشركة بشكل أساسي على، حيث ركمشروع البنية التحتية للشركة العمانية للنطاق العريضخطة تنفيذ    – المرحلة األولى  

تتضمن هذه    خارج مسقط.  عمرانية في جميع أرجاء مسقط، باإلضافة إلى بعض المناطق ال  (FTTH)األلياف البصرية إلى المنازل  

مراكز تبادل خطوط الهاتف األرضي )أجهزة اإلرسال  المرحلة تركيب كابالت االلياف البصرية ولوازم البنية التحتية ذات الصلة، مثل  

وأجهزة االستقبال    (CMUX)جهزة مضاعف اإلرسال للعمالء  أو  (RIM)عن بعد    ة وأجهزة مضاعف اإلرسال المتكاملواالستقبال(،  

مشروع البنية التحتية  للمبان، بما يغطي محافظ مسقط وغيرها من المناطق العمرانية في سلطنة عمان بموجب المرحلة األولى من  

 .  للشركة العمانية للنطاق العريض 

توفير    ، حيث ركزت الشركة بشكل أساسي علىعمانية للنطاق العريضمشروع البنية التحتية للشركة الخطة تنفيذ    –ثانية  المرحلة ال

توصيل   تقنيات  من  مزيج  باستخدام  مسقط  خارج  المنازل التغطية  إلى  البصرية  الثابت  و  األلياف  الالسلكي  الوصول    5Gخدمات 

(FWA)  توصيل األلياف البصرية إلى المنازل، حيث إن تقنية الوصول الالسلكي الثابت تعد مكملة لخدمة  في المناطق المناسبة  ،

مكلف جًدا على المدى    توصيل األلياف البصرية إلى المنازليكون  وتُستخدم لتوسيع مدى تغطية النطاق العريض في المناطق حيث  

 القصير.  

لالسلكية أعلى األبراج أو في مواقع فوق االسطح في المناطق المعنية، ويمكن توفير  تتضمن عمليات البناء واإلنشاء تركيب المعدات ا

، بينما يعمل مقدمو خدمات المعدات  الشركة العمانية لألبراجالبنية التحتية ألبراج االتصاالت مثل  هذه األبراج عن طريق شركات  

زلية تركيب المعدات الالسلكية على المبان، حيث إن أجهزة  ، وتتطلب التوصيالت المن الالسلكية على تركيب وصيانة هذه المعدات

إشارات استقبال افضل من أجهزة االستقبال الداخلية، ويتم تعيين   االستقبال الخارجية، سواء المثبتة على األسطح أو الجدران، تقدم

 ل.  توصيل األلياف البصرية إلى المنازب المقاولين المتخصصين لتركيب المعدات الالسلكية في المنازل، كما هو الحال فيما يختص 

قنوات خطوط االتصاالت الحالية، وذلك على أوسع مدى ممكن لتركيب هذه الخدمات    يعتمد المشروع على البنية التحتية الحالية، مثل

 األصلية.   البيئية واالجتماعيةخطة اإلدارة من  3-1القسم الجديدة. يمكنكم االطالع على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمشروع في 
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 تصنيف المشروع  .3

  خطة تنفيذ مشروع البنية التحتية للشركة العمانية للنطاق العريض كما هو الحال في المشروع األصلي، ُصنفت المرحلة الثانية من  

، حيث أن التأثيرات المحتملة لألنشطة  ةاآلسيوي لالستثمار في البنية التحتي بموجب المعايير البيئية واالجتماعية للبنك  ضمن "الفئة ب"  

  خفيف وت  مكافحة إجراءات قابلة للزوال، كما أنها من طبيعة مؤقتة ويمكن معالجتها باستخدام   ُمختصة بمواقع بعينها، وأغلبهاالمقترحة 

 .  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية األصليةبسيطة وجاهزة للتنفيذ وواردة في 

 اإلطار اإلداري والسياسي  .4

خطة  المرحلة الثانية من  على    خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية األصلية من    2القسم  يسري اإلطار اإلداري والسياسي المذكور في  

 .  تنفيذ مشروع البنية التحتية للشركة العمانية للنطاق العريض

 التأثيرات البيئية واالجتماعية   .5

على    من خطة تنفيذ مشروع البنية التحتية للشركة العمانية للنطاق العريض   ولى المرحلة األمحتملة ألنشطة  تمت مناقشة التأثيرات ال

 ، وهي تشمل ما يلي: خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية األصليةمن   3القسم أكمل وجه في 

 انبعاثات الهواء.   ▪

 الضوضاء.   ▪

 النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة.   ▪

 االزدحام المروري.   ▪

 .  (OHS)الصحة والسالمة المهنية  ▪

 .  (CHS)الصحة والسالمة المجتمعية  ▪

 شروط العمل والعمالة.   ▪

 التراث الثقافي.   ▪

 التطور االقتصادي والوظيفي.   ▪

 ول من قبل الجمهور العام.  أعمال البناء من الممكن أن تتسبب في تقييد للوص مراعاة عالوة على ذلك،

 اإلدارة البيئية والمجتمعية .6

ال تزال تسري هذه الخطط في المرحلة الثانية من المشروع  من الخطة األصلية، و   5و  4القسمين  قُدمت العديد من خطط اإلدارة في  

 أيًضا، وذلك يشمل الخطط التالية المحددة.  

 خطة إدارة جودة الهواء.   ▪

 اه الجوفية.  خطة إدارة التربة والمي  ▪

 خطط إدارة الضوضاء واالهتزازات.   ▪

   خطة إدارة النفايات.  ▪

 خطة إدارة القوى العاملة.   ▪

 خطة إدارة التراث الثقافي.   ▪

 خطة الصحة والسالمة المهنية )إجراء للصحة والسالمة والعمل(.   ▪

 عالوة على ذلك، يجب على المقاولين ضمان ما يلي:  

فيروس كورونا )كوفيد ▪ بمكافحة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ  باتباع  العريض  للنطاق  العمانية  الشركة  المحددة    (19-تلتزم 

 ( والمنظمات الدولية المعنية.  n/coronahttps://www.moh.gov.om/eوالمعمول بها في سلطنة عمان )

على المقاولين ضمان أن انشطة البناء واإلنشاء ال تتسبب في تقييد وصول الجمهور العام )سواء من الناحية السكنية أو   ▪
 التجارية أو العامة(.  

https://www.moh.gov.om/en/corona
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 . المراقبة البيئة واالجتماعية   6-1

على النحو السليم وفي  نتظمة، وذلك لضمان تنفيذ الخطط المدرجة أعاله  يجب إجراء عمليات المراقبة البيئية واالجتماعية بصفة م
القسمين  يجب إعداد القوائم المرجعية البسيطة على أساس اإلجراءات المحددة المبينة في  التوقيت المناسب. تحقيقًا لهذا العرض،  

خالل مرحلة  من الملحق. يجب استخدام تلك القوائم المرجعية    6القسم  ، باإلضافة إلى  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةمن    5و   4
لبيان   المقاولين  المرجعية عن طريق  القوائم  تلك  تعبئة خانات  البيئية واالجتماعية، ويجب  النهائية  المراقبة  المحصلة والنتيجة 

الت  إجراءات  لتنفيذ  االمتثال  حالة  )مثل  المراقبة  في    مكافحة وال  خفيف لعمليات  البيئية   5و  4قسمين  الالمبينة  اإلدارة  من خطة 
األصلية إلى  ،  واالجتماعية  للنطاق    6القسم  باإلضافة  العمانية  للشركة  المعبأة  المرجعية  القوائم  تقديم  يجب  كما  الملحق(.  من 

اساس شهري اإلالعريض على  إجراء عمليات  الشركة  وبدورها على  اساس  العليا    شراف ،  واإلنشاء على  البناء  أنشطة  على 
 .  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةمن   2-8وائي، وفقًا لما هو مبين في القسم عش

 . التدريب على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  6-2

  للنطاق العريض لموظفيها المعنيين دورات تدريبية على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، الشركة العمانية    قدم من المقرر أن ت 
هذه التدريبات  وذلك لتعريفهم باإلجراءات المتنوعة المطلوب اتخاذها كما هو مفصل في الخطة والملحق. على وجه التحديد،  

يجب أن تركز على التنفيذ الشامل لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية والملحق الحالي، وإجراء عمليات اإلشراف العليا لمواقع  

. على الجانب  )تمت مناقشتها فيما بعد في هذه الوثيقة(، ومتطلبات اإلبالغ  (GRM)التظلمات    جة معالطبيق آلية  ووضع وت البناء،  

اآلخر وبنفس المنوال، على المقاولين تزويد الموظفين التابعين لهم بتلك الدورات التدريبية بصفة منتظمة. تلك التدريبات تتناول  

،  (OHS)الصحة والسالمة المهنية  وتحديًدا    ، تطبيق إجراءات التخفيف،  العديد من الجوانب، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر

، والمبادئ التوجيهية  التظلمات   معالجةآلية  ، وإدارة النفايات، والمراقبة البيئية واالجتماعية، و(CHS)الصحة والسالمة المجتمعية  

 (.  19-لمكافحة )كوفيد

  األدوار والمسؤوليات . 6-3

المرحلة    من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية األصلية على   8المذكور في القسم    لألدوار والمسؤوليات   الهيكل التنظيمي  سري ي 
 خطة تنفيذ مشروع البنية التحتية للشركة العمانية للنطاق العريض.من  الثانية

 أصحاب المصالح  النشر والمشاركة مع .7

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. فيما يختص بالمرحلة الثانية  من   6تمت مناقشة متطلبات االستشارة والمشاركة واإلفصاح في القسم 

خطة اإلدارة  من المشروع، من المقرر أن تعمل الشركة العمانية للنطاق العريض على إجراءات االستشارات المبين في الملحق ب من  

، ومن المقرر أيًضا أن تضمن تغطية المشاركة االجتماعية في تلك االستشارات، مع العلم أنه يجب إجراء  االصلية  واالجتماعيةالبيئية  

، كما يجب توثيق هذه االستشارات  ( لضمان أمن وسالمة جميع األطراف19-هذه االستشارات وفقًا للمبادئ التوجيهية لمكافحة )كوفيد 

 .  )باللغة اإلنجليزية( وي لالستثمار في البنية التحتية اآلسي  ومشاركتها مع البنك

من المقرر أن تنشر الشركة العمانية للنطاق العريض الملحق الحالي على موقعها اإللكتروني باللغتين العربية واإلنجليزية، كما فعلت  

 األصلية.   خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية مع 

 

   ب المصالح  ملخص ورشة عمل التشاور مع أصحا.  7-1

 ** 

 التظلمات   معالجةآلية  .8

من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية األصلية على المرحلة الثانية من خطة تنفيذ   7في القسم    التظلمات المذكورة  معالجةآلية  سري  ت 

  معالجةعلى الشركة العمانية للنطاق العريض أن تضمن التشغيل الشامل آللية   مشروع البنية التحتية للشركة العمانية للنطاق العريض. 

، ومن  بالوعي والتدريب الالزم على تلك اآللية  قاولين والمجتمعات المعنيةبالشركة وكافة الم  ينلموظفين المعني اكافة  زويد  ، وت التظلمات

التظلمات مع أصحاب المصالح، وتحديًدا المجتمعات المعنية، خالل جلسات التشاور مع   معالجةالمقرر مشاركة أسس وإجراءات آلية 

، والمحلولة،  المنظور فيها/ مات المستلمة، والمقيمةيجب االحتفاظ بسجل كامل من التظلأعاله.    7اصحاب المصالح المبينة في القسم  

 لى تضمين ملخص بتلك التظلمات في تقارير التقدم الربع سنوية )تمت مناقشة هذا األمر أدناه(.  إباإلضافة 
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 رير واإلبالغ  االتق .9

التقارير المرحلية الربع سنوية ومشاركتها، باإلضافة إلى الوثاق األخرى،  من المقرر أن تقوم الشركة العمانية للنطاق العريض بإعداد  

المنفذة من  مراقبة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية عمال ، هذه التقارير تشمل ملخص ألالبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتيةمع 

من هذه الوثيقة(، باإلضافة    1-6القسم  التقرير )تمت مناقشتها في    جانب المقاولين وموظفي الشركة العمانية للنطاق العريض خالل فترة 

على  التدريبات  واالجتماعية  إلى  البيئية  اإلدارة  في    خطة  مناقشتها  التقرير)تمت  فترة  خالل  وملخص    2- 6القسم  المنفذة  أعاله(، 

التقرير، وملخص   فترة  أجريت خالل  إذا  المصالح  فيها  التظلما   معالجةآللية  لمشاركات أصحاب  والمنظور  المستلمة  )التظلمات  ت 

  والمحلولة والمعلقة/غير المحلولة(، باإلضافة إلى أي جوانب أخرى متعلقة باألداء البيئي واالجتماعي الخاص بهذا المشروع. يُقدم في 

البنك اآلسيوي لالستثمار    صيغة مقترحة للتقارير المرحلية الربع سنوية، على أن يتم مناقشة هذه الصيغة واالتفاق عليها معالملحق أ  

 فيما بعد.   في البنية التحتية 
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لخطة اإلدارة  نلخص أدناه اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الشركة العمانية للنطاق العريض والمقاولين التابعين لها امتثااًل 

 . اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية البيئية واالجتماعية، والملحق الحالي، وإطار العمل البيئي واالجتماعي الخاص بالبنك 

ورشة عمل للتشاور مع أصحاب المصالح وفقًا لما هو مبين في    الشركة العمانية للنطاق العريضتجري  من المقرر أن   ▪
 من هذه الوثيقة، على أن يتم توثيق إجراءات ورشة العمل المذكورة.   7القسم 

 ذا الملحق.  من ه 1-7القسم ملخص لورشة العمل في  الشركة العمانية للنطاق العريضتدرج من المقرر أن  ▪

 الملحق وترجمته باللغة العربية على الموقع اإللكتروني للشركة.   الشركة العمانية للنطاق العريض من المقرر أن تنشر  ▪

لذلك،   ▪ مع  تباًعا  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  خطة  مشاركة  التحتيةيجب  البنية  في  لالستثمار  اآلسيوي  للمراجعة    البنك 
 ولالعتماد.  

 من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية األصلية.   7القسم عقب اإلجراءات المبينة في تفعيل آلية معالجة التظلمات  ▪

من قبل المقاول والشركة العمانية للنطاق العريض على أساس منتظم  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  تنفيذ إجراءات مراقبة   ▪
 الملحق.  هذا من  1-6القسم  ين في وفقًا لما هو مب 

 من هذا الملحق.    2-6القسم    على اساس منتظم وفقًا لما هو مبين في  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةإجراء التدريبات على   ▪

لالستثمار في البنية  البنك اآلسيوي  إعداد التقارير المرحلية الربع سنوية وفقًا لما هو مبين في هذا الملحق ومشاركتها مع   ▪
 بصفة منتظمة.   التحتية

لضمان االمتثال    البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتيةاتخاذ أية إجراءات أخرى وفقًا لما يتم مناقشته واالتفاق عليه مع   ▪
سيوي لالستثمار في  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، والملحق الحالي، وإطار العمل البيئي واالجتماعي الخاص بالبنك اآلب 

 البنية التحتية. 

 



 ملحق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  

 يض كة العمانية للنطاق العررمشروع البنية التحتية للش

  العريض  الشركة العمانية للنطاق

 فقط  العام*لالستخدام 

صفحات(  3-2الملحق أ: نموذج التقارير المرحلية الربع سنوية )بحجم   

 

التقرير، والمشاكل األساسية  ملخص لألنشطة المنجزة واإلجراءات األساسية المتخذة خالل فترة  [  نظرة عامة/ الملخص التنفيذي: 

   ]المعلقة، واإلجراءات األساسية المخطط لها لفترة التقرير التالية

   ]قسم موجز للتعريف بالمشروع والتقارير المرحلية الربع سنوية[ مقدمة: 

واالجتماعية المنفذة خالل فترة التقرير، وأية  ملخص ألعمال مراقبة خطة اإلدارة البيئية  [  مراقبة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية: 

   ]  حاالت غير امتثال ملحوظة، واإلجراءات التصحيحية المنفذة

للتظلمات المستلمة خالل فترة التقرير، وتفاصيل عن التظلمات المحلولة خالل فترة التقرير، وتفاصيل  ملخص  [  :آلية معالجة التظلمات

   ]ساسية المعلقة الخاصة بتنفيذ وتطبيق آلية معالجة التظلماتعن التظلمات المعلقة، والمشاكل األ 

التدريبات/ أنشطة بناء القدرات المقرر تنفيذها و التدريبات/ أنشطة بناء القدرات المنفذة خالل فترة التقرير،[  : التدريبات/بناء القدرات 

   ]خالل فترة التقرير القادمة، وأي مشاكل معلقة

التقرير،  [  : الميدانية الزيارات   فترة  خالل  العريض  للنطاق  العمانية  الشركة  موظفي  قبل  من  المنفذة  الميدانية  الزيارات  تفاصيل 

التقرير    والمالحظات والنتائج فترة  إلى أي مشاكل معلقة، وخطة  باإلضافة  الميدانية، مع إرفاق الصور،  الزيارات  المحصلة خالل 

   ]الالحقة

االجتماع السابق  ملخص جدولي لإلجراءات المتفق عليها خالل  [  :اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية  مذكرات الخاصة بالبنك ال

   ]، واإلجراءات المتخذة خالل فترة التقريربالبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

     ]غير مشمولة تحت األقسام أعالهواي مشاكل معلقة أخرى أي أنشطة أخرى منفذة خالل فترة التقرير [ :أنشطة أخرى 

  ]الصور والتفاصيل الداعمة بحسب ما هو مناسب ومطلوب [ :الملحقات 


