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 املقدمة 1

رى لتطوير مشروع باص عمان، وهو مشروع تشغيل للنقل العام داخل مدينة عمان.  تخطط أمانة عمان الك

ن موثوقية وسالمة وجودة خدمات النقل  ى تحس ي املدينة، إ ى الديزل والكهرباء  العام املقدمة سيؤدي املشروع، الذي يتضمن تشغيل باصات جديدة تعمل ع
ن، فضاًل  ا. كما سيؤدي للمستخدم اما ن كفاءة الوقود، بما يتوافق مع أهداف املدينة وال ن نوعية الهواء من خالل تقليل انبعاثات الكربون وتحس عن تحس

ي االنبعاثات (املرتبطة بالهواء النظيف وغازات الدفيئة) الناجمة عن قطاع   ر  ى انخفاض كب ي الباصات الجديدة إ  .ي املناطق الحضريةالباصات  تشغيل االستثمار 

ر ("البنك") ومن ثم يتم تطوير املشروع بما يتوافق مع ى تمويل من البنك األوروبي لإلنشاء والتعم رى أن تحصل ع  1السياسة البيئية واالجتماعية  تتوقع أمانة عمان الك
ر لعام  ي الذي أجري، وهذا التقرير املعنون ال صّنف املشروع ضمن الفئة (ب) بمو   2019،2للبنك األوروبي لإلنشاء والتعم ا وبموجب التقييم البيئ واالجتما ج

ر  خطة إشراك أصحاب املصلحة محطة ومستودع بشراء وتشغيل الباصات وبناء وتشغيل منشأة العمليات املرتبطة  ال سيتم تنفيذها ملشروع باص عمان ع
ي بناء عالقة بناءة مع أصحاب املصلحة والحفاظ مما  إشراك أصحاب املصلحة  وآلية    تحدد خطة إشراك أصحاب املصلحة نهج. كما  الباصات من شأنه أن يساعد 

ا بمرور الوقت ي وثيقة حية سيتم   ،عل وال سيما مستخدمي / ركاب باصات عمان واملجتمعات / أصحاب املصلحة املتأثرين اآلخرين. خطة إشراك أصحاب املصلحة 
ا  ن  باصرحب مشروع . يحسب الحاجة تحدي رحات تحس رى بمق ر هذه يمكن تقديم خطة إشراك أصحاب املصلحة، و عمان وأمانة عمان الك راحات ع االق

اية هذه الوثيقة (القسم ي    .)8 معلومات االتصال املتوفرة 

 

رح 2  املشروع املق

رى شراء  م أمانة عمان الك ن جودة وموثوقية وسالمة خدمات النقل العام داخل مدينة عمان، تع ى الديزل  133من أجل تطوير وتحس من  باص جديد يعمل ع
 الوقت الحقيقي املدمج مع األنظمة الحالية ولكن مع بعض التحسينات.بباص كهربائي يعمل بالبطارية وتطوير نظام التذاكر ونظام املعلومات  17و Euro V طراز

ى أسطول  ي باص ستعمل الباصات الجديدة كإضافة إ ى املكون من  -عمان الحا ر من عام بقليل 135املرحلة األو ي عمان منذ أك منطقة من  11ي  باص تعمل 
رى البالغ عددها  ر  22مناطق أمانة عمان الك رى الـ  27منطقة ع بأكملها من  22مسارًا وتعمل لساعات طويلة. ستغطي الباصات الجديدة مناطق أمانة عمان الك

 مسارًا إضافيًا مختارًا. 34خالل 

ى محطة ومستودع لتخزين الباصات الجديدة عندما  ) 1ال تكون قيد االستخدام. لم يتم تحديد موقع املحطة واملستودع بعد، ولكن إما  سوف تكون هناك حاجة إ
ى محطة ومستودع جديد أو   ي حال وقع االختيار 2ستكون هناك حاجة إ ى،  ي الذي يتم تطويره بواسطة مشغل املرحلة األو ) يمكن استخدام املحطة واملستودع الحا

 عليه كمشغل للباصات الجديدة.

ر الباصاتمن املت ى الديزل   وقع أن يتم توف . كما يتوقع أن تتكون الباصات الجديدة 2022بحلول الربع الثاني من  وتشغيلها    2022الربع األول من    بحلول   ال تعمل ع
ن من الباصات بطول   ن.  12أمتار و  9من نوع ى مقابض لركاب الباصات الواقف رًا، مع عدد محدد من املقاعد باإلضافة إ جدول الزم لتوريد الخافالت الكهربائية ال  م

ر محدد. أ  كمثال لهذه الباصات: دناه صورةال يزال غ

 
ى باص عمان الجديدة 1الشكل   أمثلة ع

 
ن وتتعلق اال صطلح امل ) 2019ُتعِرّف السياسة البيئية واالجتماعية ( 1 م والعامل ى أنه "القضايا ال تتعلق باألشخاص املتضررين من املشروع ومجتمعا ي ع ي واالقتصادي، جتما بالوضع االجتما

ي، والعمل وظروف العمل، والصحة والسالمة واملشا راث الثقا ، وال ي صنع القراروالضعف، والجندر، والهوية الجندرية، وحقوق اإلنسان، والتوجه الجنس  ."ركة 
ى الرابط:  2   policy.pdf-social-and-bis/environmental-and-https://www.ebrd.com/documents/commsمتاح ع
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رهما من خالل تطبيق باص  عمان. من املقرر أن تكون أجرة هذه سيتم اإلعالن عن تاريخ بدء تشغيل هذه الباصات وكذلك جدول التشغيل واملسار وسيتم توف
ي عمان. لم يتم تحديد مشغل هذه الباصات الجديدة بعد.  الباصات مساوية ألجرة الباصات العادية 

ى شركة رؤية عمان الحديثة للنقل (2019منذ عام  ر موثAVT، تتو ى وسيلة نقل أك رى تطوير النقل العام إ ا وتملكها أمانة عمان الك ي ) ال أنشأ وقية ودقة 
ي املطور واملدير الرئيس لباص عمان، واتحاد شركات جورسيل والشاملة للتقل ا ملتعدد أو شركة املتكاملة املواعيد ونظافة وذكاء. شركة رؤية عمان الحديثة للنقل 

 ).CMTCللنقل املتعدد (

 

رح 3  فوائد املشروع املق

ى تطوير القطاع وتحسينه وي ى النحو املوجز أدناه:يساعد مشروع باص عمان ع ى املستوى الوط ع راتيجية رئيسية ال حصر لها ع  حقق فوائد إس

 ن املحافظات ومناطق الن ن إمكانية الوصول ب ى فرص العمل، وتحس ي تنمية األردن ونموه االقتصادي، وزيادة إمكانية الوصول إ  مو.املساهمة 

  ي ي جميع أنحاء األردن.باص عمان هو مشروع تجري مهم يتم تنفيذه  ي مواقع أخرى   عمان ويمكن تطبيقه 

 ن نوعية الهواء من خ ن، فضاًل عن تحس ن موثوقية وجودة خدمات النقل العام للمستخدم ى تحس الل تقليل من املتوقع أن تعمل هذه الباصات الجديدة ع
امات ن كفاءة الوقود، بما يتوافق مع أهداف وال ي االنبعاثات  انبعاثات الكربون وتحس ر  ى انخفاض كب ي الباصات الجديدة إ املدينة. سيؤدي االستثمار 

ي املناطق الحضرية.  (الهواء النظيف وغازات الدفيئة ذات الصلة) من قطاع الباصات 

   ى تسهيل حركة النساء وإمكانية وصولهن، ومن املتوقع كذلك أن يوفر، مع وجود رات مراقبة،سيعمل باص عمان ع ر أمانًا للنساء واألطفال.  كام  وسيلة نقل أك

 .ن صحة وسالمة الركاب العامة  تحس

 .م وفرصهم ي حيا رة  ى تحسينات كب  مراعاة احتياجات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة مما يؤدي إ

 

  السياق التنظيمي 4

 بإشراك أصحاب املصلحة املتطلبات والتشريعات األردنية ذات الصلة  4.1

ي األردن بإعداد تقييم األثر البيئ    ترتبط عملية إشراك  للمشاريع". بالنسبة  2005  لسنة)  37تقييم األثر البيئ رقم (  نظام"متطلبات  مطلب من    وهو أصحاب املصلحة 
ر البيئ ي بداية جلسة تحديد النطاق مع أصحاب املصلحة يتطلب النظام عقد ،ال تتطلب تقييم التأث ر البيئ إجراء املحتمل تأثرهم  من أجل تزويد  ،تقييم التأث
.  حول  أصحاب املصلحة بمعلومات   ر البيئ ي عملية تقييم التأث نتائج تقييم األثر البيئ للجمهور   أنه سيتم اإلعالن عن  يحدد النظاماملشروع والسماح لهم باملشاركة 

ي االعتبار نوع وطبيعة تطوير املشروع.وأصحاب املصلحة بالطريقة ال تراها وز  ى حدة مع األخذ  ى أساس كل حالة ع  ارة البيئة مناسبة ويتم التعامل معها ع

ا أي تصاريح من وزارة البيئة  الباصاتلن تتطلب   .    ،الجديدة ونظام املعلومات الخاص  ي لن تخضع لعملية تقييم األثر البيئ ر مطل  وعليه،وبالتا وب فإن التشاور غ
 بموجب التشريع األردني.

. يتم تأكيد  الباصاتمستودع ستطلب محطة و  ،من ناحية أخرى  ى إجراء تقييم األثر البيئ ى الحاجة إ تصريح موقع وتصريح بيئ من وزارة البيئة مما قد يؤدي إ
ى وزارة البيئة.  ن بأنذلك بعد تقديم طلب رسم إ املستودع املحطة و تم تنفيذ املتطلبات املذكورة أعاله بواسطة مطور فسي، مطلوباً تقييم األثر البيئ  فإذا تب

رى (  املختارة). الباصاتأو شركة تشغيل  أمانة عمان الك

   

ر  4.2  متطلبات البنك األوروبي لإلنشاء والتعم

ى تمويل للمشروع من البنك األوروبي  ى املطور للحصول ع رسيس ي يجب أن تتم عملية إشراك أصحاب املصلحة  ،لإلنشاء والتعم ر  وفقاً وبالتا ملمارسات ومعاي
رالصناعة الدولية الجيدة ومتطلبات البنك األوروبي   .لإلنشاء والتعم

ر  البنك األ   قبل  من  املمولة  املشاريع  جميع  هيكلة  يجب ر بحيث تل متطلبات السياسة البيئية واالجتماعية  وروبي لإلنشاء والتعم وال   للبنك األوروبي لإلنشاء والتعم
ي مجاالت رئيسية لالستدامة البيئية واالجتماعية، بما فيه متطلب األداء رقم  (PRs)تتضمن عشرة متطلبات أداء  ا من قبل املشاريع  اإلفصاح عن ، 10يجب تلبي

ى ذلك،علومات وإشراك أصحاب املصلحةامل ر   قام  . باإلضافة إا ر أداة  ،(IPAM)املستقلة    املشروع  مساءلة  آليةبإصدار    البنك األوروبي لإلنشاء والتعم مالذ ك  وال تعت
ر أ ى تسهيل حل القضايا دف  خ ا من قبل  االجتماعية والبيئية واإلفصاح العامإ األشخاص املتضررين من املشروع ومنظمات بخصوص القضايا ال يتم إثار

ي املشروع حول املشاريع املمولة من البنك ن أصحاب املصلحة  ر املجتمع املدني ب لبيئية لتحديد ما إذا كان البنك قد امتثل لسياسته ا، أو األوروبي لإلنشاء والتعم
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ى املعلومةواالجتماعية واألحكام الخاصة باملشروع  ثال ، وملعالجة أي حالة عدم امتثال حالية لهذه السياسات عند االقتضاء، مع منع عدم االمتلسياسة الوصول إ
 ي املستقبل من قبل البنك.

ى وجه الخصوص ى املجتمعات أمرًا أساسياً تعد املشاركة املجتمعية الفعالة  ،ع ا أساسية لتحقيق الفوائد  ،لإلدارة الناجحة للمخاطر واآلثار ع فضاًل عن كو
 .أصحاب املصلحة إشراكالتسلسل الهرمي للمحفزات ألنشطة  يحدد متطلب األداء هذااملجتمعية املعززة. 

  ي ى  ي  الناجح اإلشراكتتمثل الخطوة األو ) يتأثرون من املحتمل أن يتأثروا 1مختلف األفراد أو املجموعات الذين (بتحديد العميل  قيامألصحاب املصلحة 
ر مباشر) باملشروع ("األطراف املتأثرة") م اهتمام) قد  2أو (  ،(بشكل مباشر أو غ ي املشروع ("األطراف األخرى املعنية"). يجب أن تركز موارد و   يكون لد مصلحة 

ى األطراف املتأثرة سيحدد العميل األفراد واملجموعات الذين  ،كجزء من عملية تحديد أصحاب املصلحةو ي املقام األول.  ،املعلومات العامة واالستشارات ع
ر متناسب باملشروع بسبب وضعهم الضعيف أو  أصحاب  كذلك الكيفية ال قد يتأثر من خاللها. سيحدد العميل املهمشقد يتأثرون بشكل مختلف أو غ

ى قد تكون هنا   ،اآلثاراملحتملة (الفعلية أو املتصورة). عندما يتم إدراك    اآلثار املصلحة ومدى   ر املعلومات وإعادة التأكيد ع ى اتصاالت إضافية لتوف ك حاجة إ
ي لآلثاراملستوى املقدر   ن مستوى كاٍف من التفاصيل  ن البنك من تحديد مستوى االتصال عملية  . يجب تضم تحديد أصحاب املصلحة وتحليلهم وذلك لتمك

ر املوظفون   ؛لحةأصحاب مص دائماً املناسب للمشروع قيد الدراسة. يعت
  م من خالل عملية  إشراكلضمان ي القضايا البيئية واالجتماعية ال يمكن أن تؤثر عل عن املعلومات  اإلفصاحأصحاب املصلحة هؤالء بشكل مناسب 

 و ؛والتشاور الهادف
  ى أساس مستمر من خالل ى عالقة بناءة مع أصحاب املصلحة ع  أثناء تنفيذ املشروع. اإلشراك الهادفللحفاظ ع

ر سيبلغ العميل البنك األوروبي   رة إعداد املشروع وتنفيذه  لإلنشاء والتعم ي ذلك نوع   ،بكيفية التعامل مع أصحاب املصلحة املحددين طوال ف  اجعةالتغذية الر بما 
 .بعةوإجراءات التظلم املت

 

 ملخص أنشطة إشراك أصحاب املصلحة السابقة 5

ي إدارة وتشغيل مشروع  ،تم توضيحه سابقاً كما  رى  باصفإن األطراف الرئيسية املشاركة  ي: أمانة عمان الك ومشغل  ،شركة رؤية عمان الحديثة للنقل ،عمان 
 نظراً شركة رؤية عمان الحديثة للنقل . يتم تنفيذ ذلك بشكل أساس بواسطة دمجهمحاب املصلحة أو عمان. ليس لدى املشغل أي نطاق يتعلق بإشراك أص باص
ا ألن   تشمل: مسؤوليا

  عمان والحمالت اإلعالمية باصالتسويق واإلعالن عن خدمة 
  رونية ،وبطاقات املستخدم ،إصدار وإدارة وتشغيل تطبيقات الهاتف املحمول رى  ،إلخ، وإصدار التذاكر اإللك  واإلبالغ عن الجوانب املالية ألمانة عمان الك
 ي من خالل مزود الخدمة املفوض ن  ،إدارة وسائل التواصل االجتما ي من قبل املستخدم ى وسائل التواصل االجتما  ،ومتابعة التعليقات واملراجعات املقدمة ع

ى املشغل وتلقي الشكاوى والتظلمات ال يتم   واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحلها. ،من خالل الخط الساخنشركة رؤية عمان الحديثة للنقل و تسليمها إ

ي: باصتضمنت األنشطة السابقة إلشراك أصحاب املصلحة فيما يتعلق ب  عمان ما ي

رى إلبالغ سكان عمان بخطط تطوير  .1 عمان من أجل إيجاد وسيلة نقل موثوقة وفعالة وآمنة  باصعدة إعالنات ومقاالت صحفية صادرة عن أمانة عمان الك
ي ذلك اعتبارات  واستخدام تكنولوجيا  ،وترتيب املقاعد ،استخدام الوقودو  ،االستخدامإمكانية ي عمان وإبراز املواصفات الرئيسية ال تراها األمانة بما 

رها  ،املعلومات  حمالت الرؤية. -وغ
رى لإلعالن عن تأسيس وإطالق    ووسائل إعالميةعدة إعالنات   .2 ا أمانة عمان الك لتكون مسؤولة عن تطوير قطاع النقل شركة رؤية عمان الحديثة للنقل  عقد

ي عمان وتشغيل   عمان. باصاتالعام 
ى جوالت  ووسائل اإلعالمالعديد من اإلعالنات  .3 ا  الباصاتباإلضافة إ رى لال نظم ن  األردنملك -ني الثا  عبد هللاملك لأمانة عمان الك وصناع القرار املهم

ى جهود األمانة لتحديث  رهم وال سلطت الضوء ع ر الحكومية واألشخاص ذوي اإلعاقة وغ ن واملنظمات غ ي عمان. باصاتوالصحفي  النقل العام 
ى شركة رؤية عمان الحديثة للنقل كلفت  .4 ى أساس العقود السنوية ع ن ع ي:مقدمي خدمات مختلف  النحو التا

 ) رنتشركة للعالمات التجارية وإشراك أصحاب املصلحة ر شبكة اإلن ية والعالمات التجارية لهوية شركة ليس ع ى إصدار املبادئ التوج ) وال تعمل ع
 .رؤية عمان الحديثة للنقل

  يشركة رنت (صفحة  شركة رؤية عمان الحديثة للنقلملساعدة  وسائل التواصل االجتما ر اإلن ى منصات وسائط اجتماعية  باصي التواصل ع عمان ع
ي ذلك  ر  ،فيسبوكمختلفة بما  ي   تعّد شركة رؤية عمان الحديثة للنقل.  انستغرام  ،توي ى وسائل التواصل االجتما محتوى املواد املنشورة ويتم التفاعل ع

ن من  ي منصات أخرى لرؤية عمان الحديثة للنقلشركة بشكل أساس من قبل الشركة بمساعدة فريق مع عمان  باص. توفر وسائل التواصل االجتما
ية)  ى لغات أخرى مثل اإلنجل ا (وال تكون باللغة العربية بشكل أساس وال توفر ترجمة للتحديثات إ ن  وكذلكلنشر إعالنا  لعملية تقديمللمستخدم

ي. ال الشكاوى  ر وسائل التواصل االجتما  تتم بشكل أساس ع
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  ى تصميم املواد  الحمالت اإلعالمية والتصميم الشركة ي مراكز البيع  الدعائيةتعمل ع ا  رونية واملواد املعلن ع روني والتذاكر اإللك وكذلك املوقع اإللك
رها  ا تساعد  باصب من املواد املتعلقةوالالفتات وغ تكنولوجيا املعلومات من قبل  جزئيةي تصميم تطبيقات الهاتف املحمول. يتم تنفيذ عمان. كما أ
 ميونيخ وكنتكارت.

يكجزء من التقييم البيئ  .5  :واالجتما

  رى ي (  شركة رؤية عمان الحديثة للنقلو   أمانة عمان الك ): للحصول املتعددجورسل/الشركة الشاملة للنقل املتعدد أو الشركة املتكاملة للنقل  واملشغل الحا
ى معلومات مفصلة حول العمليات الحالية ملشروع  ي االعتبار  واألمور االجتماعيةعمان وتحديد قضايا البيئة والصحة والسالمة  باصع ال يجب أخذها 

ا   .وتحديد إجراءات العمل لتعزيز الخدمة وتحسي

  ري: لفهم أحكام قانون رى   وتفويض  ،2017  عام  هيئة تنظيم النقل ال ن    ،أمانة عمان الك ري ومتطلبات التنسيق ب رى و   هيئة تنظيم النقل ال  أمانة عمان الك

 .ا  إدارة املرور: ملناقشة متطلبات رخصة القيادة للسائقات وما إذا كان هناك أي معوقات قانونية يجب مراعا

 ر الختيار املوقع اصاتالبملنشأة محطة ومستودع : للتحقق من متطلبات التصاريح البيئية وزارة البيئة  .ووضع معاي

 ) ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة م حول التحسينات املطلوبة فيما يتعلق  باص): التشاور معهم حول خدمة HCDاملجلس األع عمان الحالية ورأ
ى تفاصيل االتصال  أيضاً باألشخاص ذوي اإلعاقة. وشمل ذلك  عمان لجعلهم  باصمن مستخدمي  أيضاً ذوي اإلعاقة الذين هم  باألشخاصالحصول ع

ى استبيان  م استقصاءيجيبون ع ى مالحظا م الركاب والحصول ع ى الخد وتعليقا  مة.ع

  ر  استقصاءالركاب / املستخدمون: وشمل ذلك إجراء م دف فهمراكب  400من  ألك م ،أنماط النقل والتنقل لد فضاًل عن  ،حول الخدمة الحالية وآرا
ا  ر ال من شأ م أن تجعلالعوامل / املعاي  .فضلأ تجرب

 

  تحديد أصحاب املصلحة 6

تم تحديد العديد من مجموعات أصحاب املصلحة ال قد تكون مهتمة و/أو متأثرة بتطوير املشروع وتنفيذه.   ،املصلحةمن أجل تحديد عملية االتصال مع أصحاب  
ى مستويات مختلفة.  ن باملشروع ع يهناك عدد من مجموعات األشخاص والفئات االجتماعية املهتم ى النحو التا  :ويمكن وصف هذه املجموعات ع

ر مباشر باملشروع (مثل الركاب ومقدمي الخدمات اآلخرين)االجتماع والفئاتاألشخاص  .1  ؛ية الذين سيتأثرون بشكل مباشر أو غ
ن) .2 ي تنفيذ املشروع (مثل املستثمرين واملقرض  و ؛األشخاص والفئات االجتماعية ال قد تشارك 
ي حد ذاته ولكن   وير طبتاالجتماعية الذين ال يتأثرون   والفئاتاألشخاص   .3 م   قد يتأثرون أو يتخذون القراراتاملشروع  بشأن تنفيذ املشروع و/أو قد يكون لد

ي املشروع.  مصلحة 

ي سياق تطوير املشروع ونتيجة  ) أدناه قائمة باملجموعات1يضم الجدول ( الرئيسية ألصحاب املصلحة ال تم تحديدها ح اآلن. ويمكن تحديث القائمة وتعديلها 
 لتعاون األطراف.

 مجموعات أصحاب املصلحة ال تم تحديدها: 1الجدول 

م فيه   مستوى اهتمام أصحاب املصلحة باملشروع / مشارك
ر مباشر باملشروعأصحاب املصلحة الذين يتأثرون بشك. 1  ل مباشر أو غ

  عمان: لباصاتبالنسبة 
ي ذلك الطالب والشباب واألطفال املسافرين/ركاب الباصات ‐ ن بما   إلخ)  ،(جميع مجموعات املستخدم
 املسافرات/راكبات الباصات  ‐
ي ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن الباصاتركاب  ‐  من ذوي االحتياجات الخاصة بما 
 اآلخرين الباصات) مشغلومشغل ( ‐
 الباصات اآلخرين سائقو  ‐
 الحراسه  طاقم ‐
ي  ‐ م وفقاً األفراد الذين  الباصاتأصحاب / مشغ امات بإعادة الهيكلة بحلول عام  19/2017لقانون النقل رقم  لد ي  2022ال التأهل   لالستمرار 

رحة األخرى  ى تراخيص التشغيل أو اإلجراءات املق  للحصول ع
  عمان:  ومستودع باصفيما يتعلق بمنشأة محطة 

الشركة الشاملة للنقل املتعدد أو الشركة املتكاملة جورسل/(مستودع  الباصاتمستودع محطة و مستقبالت مجتمعية وحساسة بالقرب من منشأة  ‐
 املستودع الثاني الذي يمكن تطويره بشكل منفصل)املحطة و أو للنقل املتعدد 

ي تنفيذ املشروع . 2  أصحاب املصلحة الذين قد يشاركون 
 رى/شركة رؤية عمان الحديثة للنقل  أمانة عمان الك
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  املستثمر/املقرض 
  (موظفون، سائقون، أمن، إلخ)املشغل  

ي املشروعأصحاب املصلحة . 3 م مصلحة   الذين قد يتأثرون أو يتخذون القرارات بشأن تنفيذ املشروع و/أو قد يكون لد
 الحكومة املركزية 

 ) MoTوزارة النقل (
ري (  ) LTRCهيئة تنظيم النقل ال

رى (  )GAMأمانة عمان الك
 )MPWHواإلسكان (وزارة األشغال العامة  

 إدارة املرور 
 )MoEnvوزارة البيئة (

روة املعدنية (  ) MEMRوزارة الطاقة وال
 )JSMOاملواصفات واملقاييس األردنية (  مؤسسة

 )MoLوزارة العمل (
ي (  ) SSCاملؤسسة العامة للضمان االجتما

 ) MoIوزارة الداخلية (
ى لحقوق األشخاص ذوي   ) HCDاإلعاقة (املجلس األع

ن  ن األردني  نقابة املهندس
 دائرة االثار العامة 

 املديرية العامة للدفاع املدني األردني 
 القطاع الخاص 

ركية  ر لتجارة اآللياتباصات األوتوكار ال  جديدة  باصاتبتوريد  موجود وقد يكون مهتمًا باصاتمورد  - )العاديات السريعة( واملناص
 وقد يكون مهتمًا بتشغيل باصات جديدة  ،مشغل الباصات واملحطة واملستودع الحالية  -والشركة الشاملة للنقل املتعدد أو الشركة املتكاملة للنقل املتعدد  اتحاد جورسل  

ركية   ر نظام تحص  للباصاتاملورد واملشغل ملناقصة نظام التذاكر وتطبيقات الهاتف املتحرك    -شركة كنتكارت ال يل األجرة األوتوماتيكي وتنفيذ وتشغيل تطبيق  الحالية (توف
ء  الشركة عمان) وقد تكون  باص  الجديدة  للباصاتمهتمة بتقديم نفس ال

ر الحكومية واملنظمات األخرى   أمثلة  - املنظمات غ
 )JNCWاللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة (

 حملة "معًا نصل"  
 )CSBEمركز دراسة البيئة املبنية (

 مؤسسة صداقة 
رت ستيفتنغ (  ) FESمؤسسة فريدريك إي

 

راتيجية وخطة إشراك أصحاب املصلحة 7   اس

رى مسؤولة عن امتالك وإنشاء  ي عمان للنقل شركة رؤية عمان الحديثةنظرًا ألن أمانة عمان الك  ،كشركة خاصة مسؤولة عن تطوير وإدارة قطاع النقل العام 
ي  ذلك  و  ن  بتو رى  أم اعمان الك ر، وتوقيع اتفاقية القرض مع البنك األوروبي  منصب الرئيس ملجلس إدار ر  لإلنشاء والتعم رى ، تعت عن أيضاً مسؤولة    امانة عمان الك

 املصلحة. اإلشراك الفعال ألصحاب

راتيجية وخطة يحدد الجدول أ وهدف التشاور مع كل  ،)سابقاً أصحاب املصلحة لتشمل أصحاب املصلحة ذوي الصلة باملشروع (كما هو محدد  إشراكدناه اس
 مثل هذه املشاورات. عن إجراءوالهيئة املسؤولة  ،واإلطار الزم ،وطرق وأدوات االتصال ،مجموعة
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راتيجية وخطة إشراك أصحاب املصلحة ممن قد يتأثرو 1الجدول  ر مباشر بمشروع باص عمان  ن: اس  بشكل مباشر أو غ

 املسؤولية اإلطار الزم  أسلوب وأدوات االتصال أصحاب املصلحة  الهدف  #
عمان   باصمعلومات/رؤية عامة حول مشروع  1

ية والعربية) ن اإلنجل  (باللغت
  الجميع  /ي ر الف للمشروع السياسة البيئية واالجتما ن   اإلفصاح عن امللخص غ ي ذلك نظام التظلم باللغت بما 

رى  ى موقع أمانة عمان الك ية والعربية ع ي   ،وشركة رؤية عمان الحديثة للنقل ،اإلنجل وباص عمان (بما 
ي)  .ذلك وسائل التواصل االجتما

 ى لوحات االعالنات باملحطة ال ي محطات  رئيسية/مجمع الباصاتملصقات اعالنية داخل الباص وع و
رها  توقف الباصات وغ

  ر التق اإلفصاح عن   امللخص غ
خطة إشراك أصحاب املصلحة  و 

 قبل توقيع اتفاقية القرض
   ملصقات معلنة أثناء تشغيل

  الجديدة الباصات

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  

رى   أمانة عمان الك

ية  2 ن اإلنجل تحديثات عامة حول باص عمان (باللغت
 والعربية)

  الجميع   تطبيق الهاتف املحمول 
 ي (فيسبوك ر  ،وسائل التواصل االجتما  انستغرام)  ،توي
  رها) وسائل اإلعالم  (اإلذاعة والتلفزيون والصحف وغ
  ى لوحات االعالنات ي الباصاترئيسية/مجمع باملحطة الملصقات اعالنية داخل الباص وع محطات  و

رها  توقف الباصات وغ
  النشرة الشهرية 

  مستمر (نشرة إخبارية شهرية
 وبانتظام حسب الحاجة)

   للمعالم الرئيسية (مثل شراء
واستالم   ، إمدادات الباصات

 إلخ)  ،اختيار املشغل ،الباصات

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  

رى   أمانة عمان الك

ي   3 تطوير ملخص لقواعد السلوك واإلفصاح عنه 
امات  ي الباصات للتعريف عن ال محطات الباصات و
وتوقعات مستخدمي الخدمة فيما يتعلق بجودة  

نه (بما  الخدمة وسلوك القيادة وسالمة املستخدم وأم
ى النوع   ن ع ي ذلك العنف والتحرش القائم

ي) واملالحظات/آلية الشكاوى   االجتما

   جميع مستخدمي
 الخدمة

  (املشغلون) املشغل 
  السائقون 
   ر املنظمات غ

 الحكومية 

  ي الباصات ي محطات توقف الباصات و  اإلفصاح عن ميثاق خدمة العمالء 
  تطبيق الهاتف املحمول 
  ي (فيسبوكوسائل ر  ،التواصل االجتما  انستغرام)  ،توي
  (رها  وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون والصحف وغ
  ى لوحات االعالنات ي الباصاترئيسية/مجمع باملحطة الملصقات اعالنية داخل الباص وع محطات  و

رها  توقف الباصات وغ

  مرحلة ما قبل تشغيل الباصات 
 ن والتحديثالت حسب   حس

 إذا لزم األمر /االقتضاء 
  ى مواد اإلعالن مثل   الحفاظ ع

رها  ،امللصقات  وغ

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  
رى،   أمانة عمان الك

 املشغل، املقاول 

إعداد خطة اتصال وتوعية تتعلق بمشروع باص عمان   4
ي  لتشجيع وتعميم استخدام وسائل النقل العام  بما 

ن النوع  إنشاء مجموعات نقاش حول  ذلك تمك
ى جانب   ن اإلجراءات التصحيحية إ ي وتمك االجتما

 دمج املجموعات املستضعفة. 

  الجميع   تطبيق الهاتف املحمول 
  ي ذلك  ةخطة عمل الجندر ر السلوك حول العنف والتحرش  واملجموعات املستضعفة بما  رسائل لتغي

ي  ى النوع االجتما ن ع  القائم
  جلسات توعية 
 ي (فيسبوك ر  ،وسائل التواصل االجتما  انستغرام)  ،توي
  (رها  وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون والصحف وغ
  ى لوحات االعالنات ي محطات  رئيسية/مجمع الباصاتباملحطة الملصقات اعالنية داخل الباص وع و

رها  توقف الباصات وغ
  النشرة الشهرية 

   اية العام األول من بحلول 
 تشغيل املشروع (الباص)

   ى ن إ التحديث والتقليل كل عام
جانب نتائج استقصاء مستوى  
رضا العمالء واستطالع رأي 

 الركاب 

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  

رى    ، أمانة عمان الك
 املشغل 

ي والجندرة والفئات   5 خطة عمل النوع االجتما
 املستضعفة  

 

   م الجميع بما ف
ر   املنظمات غ

 الحكومية 

  مدونة قواعد السلوك 
  ي الباصات ي محطات توقف الباصات و  اإلفصاح عن ميثاق خدمة العمالء 
  الهاتف املحمول تطبيق 
 ي (فيسبوك ر  ،وسائل التواصل االجتما  انستغرام)  ،توي
  (رها  وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون والصحف وغ

  مرحلة ما قبل تشغيل الباصات 
 التحديث كما هو مطلوب 
 منتظمة  تحديثات 

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  

رى    ، أمانة عمان الك
 املشغل 
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  ى لوحات االعالنات ي محطات  رئيسية/مجمع الباصاتباملحطة الملصقات اعالنية داخل الباص وع و
رها  توقف الباصات وغ

  جلسات توعية 
  ية حول  التوظيف والتدريب املنتظم واملحادثات اليوميةجلسة توج

 الركاب  مستوى رضا العمالء و إجراء استقصاءات  6
 

 ي جميع مستخدم  
 الخدمة

  وصناع   املخططون
 القرار 

   ر املنظمات غ
 الحكومية 

 ي ى وسائل التواصل االجتما ي محطات توقف الباصات   ، استقصاء (استبيانات ع ى الباصات و موزعة ع
 )رئيسية/مجمع الباصاتباملحطة ال /
  ي ى وسائل التواصل االجتما   ، وتطبيقات الهاتف املحمول  ، ، والتقارير السنويةالنشراتو  ،نشر النتائج ع

 إلخ)

  ى األقل ن ع شركة رؤية عمان   مرة واحدة كل سنت
الحديثة للنقل،  

رى    ، أمانة عمان الك
 املشغل 

ي إدارة   7 إنشاء وتنفيذ نظام إدارة التعليقات والشكاوى 
عمليات النقل العام / أو وحدة إدارة البيئة والصحة  
رى.   والسالمة واألمور االجتماعية داخل أمانة عمان الك

وبدون  يجب أن يشمل النظام تقديم شكاوى سرية 
 اسم 

   جميع مستخدمي
 الخدمة

   ي موظفو املشغل بما 
ن   ذلك السائق

 وصناع   ططون املخ
 القرار 

   ر املنظمات غ
 الحكومية 

   املجتمع واملستقبالت
الحساسة حول  

 املستودعاملحطة و 

 ي محطات   اإلفصاح ي  الباصات توقف عن ميثاق خدمة العمالء   الباصات و
  ر الف للمشروع ي/اإلفصاح عن امللخص غ ن   السياسة البيئية واالجتما ي ذلك نظام التظلم باللغت بما 

رى  ى موقع أمانة عمان الك ية والعربية ع ي   وباص ،وشركة رؤية عمان الحديثة للنقل ،اإلنجل عمان (بما 
ي)  .ذلك وسائل التواصل االجتما

  الهاتف املحمول تطبيق 
 ي (فيسبوك ر  ،وسائل التواصل االجتما  انستغرام)  ،توي
  (رها  وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزيون والصحف وغ
  ى لوحات االعالنات  الباص ملصقات اعالنية داخل ي  رئيسية/مجمع الباصاتباملحطة الوع  محطات و

رها   التوقف وغ
  جلسات توعية 
  ي الفريق الذي ن عن تلقي املالحظات/الشكاوى والتأكد من إشراك النساء  ن املسؤول تدريب املوظف

ييستجيب للشكاوى إلدارة أي مشكالت حساسة للنوع    االجتما

   إنشاء النظام قبل تشغيل
 الباصات 

  التنفيذ املستمر 
  ن األشخاص والفريق تعي

م، قبل توريد الباصات   وتدري

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  

رى   أمانة عمان الك

ي إلبالغهم   8 إجراء أنشطة تشاور مع املجتمع املح
بمحطة ومستودع الباصات املخطط إنشاؤها واملرافق  

  وآلية الزم  والجدول وجدول األعمال والعمليات 
 التظلم

   ي املجتمع املح
ومستخدمو األرض  
املحيطة باملحطة  

 واملستودع 

 ية والعربية ن اإلنجل  نشرات ومواد توضيحية باللغت
  االجتماعات والعروض التقديمية 
  الوثائق والصور والتقارير   

 رخيص والبناء شركة رؤية عمان    قبل ال
الحديثة للنقل،  

رى    ، أمانة عمان الك
 املشغل 

ي ذلك القضايا البيئية   9 تحديثات املشروع بما 
  ،وتنفيذ آلية التظلم ،واالجتماعية (مثل األداء البيئ

ى ذلك)  ، وخطة تكامل املجتمع  وما إ

  املقرضون   تقديم تقارير منتظمة 
  املفاجئة  والتفتيشعمليات التدقيق 

  ى أساس ربع سنوي  ع
  ى أساس سنوي  ع

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  

رى    ، أمانة عمان الك
 املشغل 

ي الباصات   10 امات مشغ تطوير نشرة توعوية تحدد ال
ي أن  19/2017األفراد بموجب قانون النقل رقم  . ينب

ن   تتضمن النشرة كذلك الخيارات املتاحة للمشغل

  املشغلون األفراد    رى ر موقع أمانة عمان الك رونية ع ي نسخ ورقية وإلك ن  ي الباصات الحالي ى مشغ توزيع املنشورات ع
رها من الوسائل ي وغ  ووسائل التواصل االجتما

   قبل الربع الثاني من عام
2021 

رى   أمانة عمان الك
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ي التأهل   ا من أجل استمرارهم  ن إلعادة هيكل الحالي
ر   رها من التداب ى تراخيص التشغيل أو غ للحصول ع

رحة   املق
 

واإلبالغ الرسمية كما هو    وتطبيقات التصاريح إجراءات   11
 مطلوب من قبل الوكاالت الحكومية املختلفة

 تحديث تقارير األداء ومؤشرات األداء الرئيسية 

   مختلف الجهات
الحكومية حسب  
الوالية ونوع 

 العالقات 

  الخطابات الرسمية والتطبيق 
 اإلبالغ 
   النشرة 

   قبل ترخيص وبناء املحطة
 واملستودع 

  منتظمة  تقديم تقارير
 حسب االقتضاء 

رى   أمانة عمان الك

 

ي تنفيذ مشروع باص عمان2الجدول  راتيجية وخطة إشراك أصحاب املصلحة الذين قد يشاركون   : اس

 املسؤولية اإلطار الزم  أسلوب وأدوات االتصال أصحاب املصلحة  الهدف  #
ى   1 ن والسالمة ع ر سلوك السائق تنفيذ برنامج تغي

ن و لز الطرق  ي السائق ي  يادة و لضمان التحكم 
املشكالت السلوكية ال يتخذها السائقون ووقفها  
وال يعكسها املشتكون/عمليات التفتيش، مثل 

ي  ن وتناول الطعام  ر اآلمنة   الباصالتدخ والقيادة غ
رها.   وغ

  املشغل 
  باصات عمان سائقو 
   جميع مستخدمي

 الخدمة

  مدونة قواعد السلوك 
  ر السلوك حول العنف والتحرش   ة خطة عمل الجندر ي ذلك رسائل لتغي واملجموعات املستضعفة بما 

ي  ى النوع االجتما ن ع  القائم
  جلسات توعية 
 ية حول التوظيف والتدريب املنتظم واملحادثات اليومية   جلسة توج
  دليل / سياسة املوارد البشرية وخطة توظيف السائق ودليل املوظف لباص عمان 
  اإلعالنات لوحات 
   اكات ملتطلبات الصحة ى تقييم منتظم واختبار تقييم للتحقق من أي ان ن باإلضافة إ خطة لتدريب السائق

ي السنة كحد أدنى  ى ذلك. يشمل ذلك الفحوصات الطبية مرة واحدة   والسالمة، وقواعد السلوك وما إ

  التشغيلمرحلة ما قبل 
   كجزء من عملية توظيف

ن جدد   سائق
 التحديث كما هو مطلوب 
  تحديثات منتظمة 

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  

 املشغل 

إنشاء طرق اتصاالت املوارد البشرية ملشروع باص   2
عمان مثل لوحات اإلعالنات ال يمكن استخدامها  
أيضًا لنقل ونشر معلومات عن مسائل أخرى مثل  

البشرية وشؤون العمل ومسؤوليات ومتطلبات  املوارد 
ن،   الصحة والسالمة املهنية (عالقات املوظف
والشكاوى، ومسؤوليات ومتطلبات الصحة والسالمة 
املهنية، والرسائل املراعية لألمور االجتماعية /  
ى النوع   ن ع الجندرية / العنف والتحرش القائم

ي، إلخ)  االجتما

  سائقو باصات عمان 
 ناء (املحطة  عمال الب

 واملستودع) 
   موظفو املشغل

 بشكل عام 

  مدونة قواعد السلوك 
  ر السلوك حول العنف والتحرش   ة خطة عمل الجندر ي ذلك رسائل لتغي واملجموعات املستضعفة بما 

ي  ى النوع االجتما ن ع  القائم
  جلسات توعية 
  ية حول التوظيف والتدريب املنتظم واملحادثات اليومية  جلسة توج
  دليل / سياسة املوارد البشرية وخطة توظيف السائق ودليل املوظف لباص عمان 
  لوحات اإلعالنات 
 (ي الشهر  املسابقات (مثل جائزة أفضل سائق 

  مرحلة ما قبل تشغيل الباصات 
 قبل بناء املحطة واملستودع 
  املحطة واملستودع قبل تشغيل 
 التحديث كما هو مطلوب 
  تحديثات منتظمة 

املشغل، مقاول  
  تشييد املحطة 

 واملستودع 

ا  نشر خطة / نظام أمن باص عمان  3 ن  وإبالغ املوظف
ى    ة خطة عمل الجندر وتدريب موظفي األمن ع

ن   واملجموعات املستضعفة والعنف والتحرش القائم

   موظفو األمن لدى
 املشغل 

  سائقو باصات عمان 

  مدونة قواعد السلوك 
   ي ن خطة عمل الجندر واملجموعات املستضعفة بما  ر السلوك حول العنف والتحرش القائم ذلك رسائل لتغي

ي  ى النوع االجتما  ع

   الباصات مرحلة ما قبل تشغيل 
 التحديث كما هو مطلوب 
  تحديثات منتظمة 

شركة رؤية عمان  
الحديثة للنقل،  
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ي  ى النوع االجتما رها   ع وقضايا الصحة والسالمة وغ
 حسب الحاجة.

   جميع مستخدمي
  الخدمة

   موظفو املشغل
 بشكل عام 

  جلسات توعية 
 ية حول التوظيف والتدريب املنتظم واملحادثات اليومية   جلسة توج
  دليل / سياسة املوارد البشرية وخطة توظيف السائق ودليل املوظف لباص عمان 
  لوحات اإلعالنات 

رى    ،أمانة عمان الك
 املشغل 



                                                                                                                                                                  مشروع باص عمان_خطة إشراك أصحاب المصلحة

13 

  غتفاصيل االتصال واإلبال  8

رة املشروع من خالل تفاصيل االتصال الواردة أدناه.  يمكن لجميع أصحاب املصلحة االتصال بمشروع باص عمان طوال ف

رى  رى للشكاوى:   .أ تفاصيل االتصال بأمانة عمان الك  0096264636111الخط املباشر ألمانة عمان الك
رى للشكاوى:  .ب روني ألمانة عمان الك ريد اإللك  ال

shakawi.dwn@ammancity.gov.jo   
ر)  .ت رى (فيسبوك وتوي ي ألمانة عمان الك  منصات التواصل االجتما

‐ https://www.facebook.com/cityofamman/ 
‐ https://twitter.com/GAMtweets 
‐ https://www.instagram.com/cityofamman/ 

 (FM 105.9)راديو هوا عمان    .ث
 GAMAPPتطبيق أمانة عمان الكبرى للھواتف الذكية: 

ي (   م. إسامة عبد اللطيف أبو رمان  ) CLOتفاصيل االتصال بمسؤول االتصال املجتم
ي ملشروع باص عمان    مسؤول االتصال املجتم

رى    أمانة عمان الك
  البيئية  والتوعيةدائرة الدراسات 

 00962798686111رقم الهاتف النقال:    

رى:   065343690 / 065528783الخط الساخن ألمانة عمان الك  

ي:  روني ملسؤول االتصال املجتم ريد اإللك  Osaksr99@gmail.comال  

   
ي:   مساعدة مسؤول االتصال املجتم

  سلسبيل سيف الدين محمد عبيدات 
رى    أمانة عمان الك

  البيئية  والتوعيةدائرة الدراسات 
 00962795500850رقم الهاتف النقال:  

روني:  ريد اإللك  salsabeel.obedat@gmail.comال
ا حال توفرها    – ستحدد فيما بعد  تفاصيل االتصال بشركة رؤية عمان الحديثة للنقل   سيتم اإلفصاح ع

ا حال توفرها    – ستحدد فيما بعد  تفاصيل االتصال بباص عمان   سيتم اإلفصاح ع
ا حال توفرها    – ستحدد فيما بعد  تفاصيل االتصال للمكاملات مجهولة املصدر   سيتم اإلفصاح ع

ا يل وثائق اإلفصاح الخاصة بباص عمان وتحديثا ، خطة  امل(  رابط لت ر تق لخص غ
  إشراك أصحاب املصلحة، إلخ) 

ا حال توفرها    – ستحدد فيما بعد   سيتم اإلفصاح ع

 

 آلية تظلم أصحاب املصلحة 9

ا تستجيب ألي مخاوف وشكاوى خاصة من أصحاب املصلحة واملجتمعات املتضررة. باصسينفذ مشروع   عمان آلية التظلم للتأكد من أ

 عملية التظلم الواجب اتباعها.يوضح الشكل أدناه 
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  : عملية التظلم2الشكل 

 

ي: اتباعسيتم   اإلطار الزم التا

  أيام عمل من تاريخ استالم التظلم 5التظلم: خالل إقرار خطي باستالم 

  رح: خالل  من استالم التظلم يوماً  30الحل املق

رى و  ملراجعة ومناقشة   اجتماعًا تنسيقيًا شهرياً مع جميع الشكاوى الواردة من أصحاب املصلحة وستعقد    شركة رؤية عمان الحديثة للنقلستتعامل أمانة عمان الك
ى حل مناسب ملناقشة مقدم الشكوى واالتفاق معه. سوف يتفقون و  معاً . سوف يتفقون التظلماتجميع   شخص مسؤول للتعامل مع التظلم. يقومون بتكليفع

ي القسم السابق.  تقدم التظلمات حسب بيانات االتصال الواردة 

ن العربية واإلنجليرد أدناه  ره  ية)نموذج التظلم (باللغت ي محطات توقف وسيتم توف ي نسخة ورقية  ي، و روني، ووسائل التواصل االجتما ى املوقع اإللك ع
ي  . سيتم كذلك إتاحة خيار تسجيل الشكوى بدون اسم (صناديق التظلم).الباصات الرئيسية الباصات ومحطات سيتم إدراج تفاصيل الرابط وموقع اإلفصاح 

 ة.نسخة محدثة من هذه الوثيق

ن ملشغل باصسيتم إنشاء آلية شكاوى العمال   ن التابع ى شكل نظامعمان    للموظف  (صناديق التظلم).سيتم أيضًا إتاحة خيار تقديم التظلم بدون اسم  منفصل.    ع

ى مخاوف أصحاب  بمثابة مؤشر . يمكن أن تكون املظالم مخاطر املشروعإدارة  جوانب من وجانبًا مهماً إلشراك أصحاب املصلحة  مكونًا حيوياً تعد إدارة املظالم  ع
ايدة (الحقيقية واملتصورة) ويمكن أن تتصاعد إذا لم يتم تحديدها وحلها.  تطوير عالقات  أن يدعمتحديد املظالم واالستجابة لها إن من شأن عملية املصلحة امل

ن املشاريع واملجتمعات وأصحاب املصلحة اآلخرين. ست ى أي مشاكل متكررة أو تصعيد إيجابية ب ر مراقبة املظالم إ اعات والخالفات.ي ش  ال

 ستتبع عملية التظلم الخطوات الرئيسية التالية:

ي نموذج التظلم  .1 ي مكتب أمانة عمان  سيوضعي سجل التظلم الذي  وجمعهتحديد التظلم الوارد من خالل أي من بوابات التظلم. سيتم تسجيل التظلم 
رى. ى املشغل أما  الك رى أو الشكاوى املقدمة مباشرة إ ى امانة عمان الك ها إ  .شركة رؤية عمان الحديثة للنقل، فيعاد توج
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ر يبدأ إجراء التظلم بإقرار رسم من خالل اجتماع شخ أو  .2 رها ع ي أو غ ى وسائل التواصل االجتما روني أو رسالة ع مكاملة هاتفية أو خطاب أو بريد إلك
ي حال عدم تكوين فهم جيد بال. تاريخ تقديم التظلمأيام عمل من  5ي غضون  ،حسب االقتضاءساليب من األ  ى  تظلم املقدم،و أو إذا كانت هناك حاجة إ

 فسيتم طلب توضيح من مقدم الشكوى خالل هذه الخطوة. ،معلومات إضافية
رى ( ستضع .3 يأمانة عمان الك ي)  رؤية عمان الحديثة للنقل شركة) و مسؤول االتصال املجتم واالتفاق  ،خالل اجتماعهم الشهري استجابة (الفريق االجتما

م.  كان التظلممع املشغل إذا  ي سجل التظلمات. إثباتاإلجراءات املطلوبة للتعامل مع املشكلة ويتم  تنفذيتعلق بأنشط  استكمالها 
ى    يتم .4 رى  من قبل كل من أمانة عمان ا  االستجابةالتوقيع ع ي املراسالت ال وشركة رؤية عمان الحديثة للنقللك ي سجل املظالم أو  . قد يكون هذا التوقيع 

ييجب تقديمها مع التظلم.   استالم الشكوى.تاريخ من  يوماً  30ي غضون  االستجابة/إصدار الرد ينب
ي تقييم ما إذا كان التظلم  يسجل .5 ى مقدم الشكوى للمساعدة  ياً الرد ع ى  أو  من  مزيد من اإلجراءات.اتخاذ ما إذا كان هناك حاجة إ

ر معلوما   ،ت حول اإلجراءاتستكون إجراءات التظلم مجانية ومفتوحة ومتاحة للجميع وسيتم التعامل مع التعليقات والتظلمات بطريقة عادلة وشفافة. سيتم توف
 كما هو موضح أعاله. ،ومن يجب االتصال به وكيف

ى وجه و  ي باصسيتم إبالغ جميع    ،الخصوصع ن  ى الفريق.  بالعملية عمان بعملية التظلم وسيتم إبالغ العمال الجدد   العمال والسائق سيتم كما  عند انضمامهم إ
ن. ى لوحات معلومات املوظف  نشر املعلومات الخاصة بنقاط االتصال ع
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 نموذج التظلم:

 نموذج التظلم

 

ي    الرقم املرج

  االسم الكامل:

 معلومات االتصال

 

ى  ي أن يتم ير تحديد الطريقة ال ترغب 
ا وإضافة تفاصيل االتصال  االتصال 

ريد:        بواسطة ال

 بواسطة الهاتف:       

روني:       ريد اإللك  بواسطة ال

ى تحديده):       ر ذلك (ير  غ

ر قلقك / ما هو تظلمك /  القلق أو الحادث أو التظلم ي نتيجة املشكلة؟ما الذي يث  ماذا حدث؟ أين حدث هذا؟ من فعل ذلك؟ ما 

 

  تاريخ وقوع القلق أو الحادث أو التظلم

 ملرة واحدة (التاريخ)وقع الحادث / التظلم        

ر من مرة (كم مرة؟)         وقع ألك

 مستمرًا (املشكلة موجودة حاليًا)        

  لحل املشكلة؟ما الذي تود أن يحدث 

  

 التوقيع:

 

  التاريخ:

ي أحد صناديق التظلم  الرجاء إدخال هذا النموذج 

 

 


