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1

املقدمة

تخطط أمانة عمان الك ﺮى لتطوير مشروع باص عمان ،وهو مشروع تشغيل للنقل العام داخل مدينة عمان.
سيؤدي املشروع ،الذي يتضمن تشغيل باصات جديدة تعمل ع ى الديزل والكهرباء ي املدينة ،إ ى تحس ن موثوقية وسالمة وجودة خدمات النقل العام املقدمة
ً
للمستخدم ن ،فضال عن تحس ن نوعية الهواء من خالل تقليل انبعاثات الكربون وتحس ن كفاءة الوقود ،بما يتوافق مع أهداف املدينة وال اما ا .كما سيؤدي
االستثمار ي الباصات الجديدة إ ى انخفاض كب ﺮ ي االنبعاثات )املرتبطة بالهواء النظيف وغازات الدفيئة( الناجمة عن قطاع تشغيل الباصات ي املناطق الحضرية.
تتوقع أمانة عمان الك ﺮى أن تحصل ع
ّ
2
للبنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ لعام  ،2019ال صنف املشروع ضمن الفئة )ب( بموج ا وبموجب التقييم البيﺌ واالجتما ي الذي أجري ،وهذا التقرير املعنون
ً
امللخص غ ﺮ التق الذي يقدم وصفا للمشروع ويصف الفوائد واآلثار املحتملة املرتبطة بشراء وتشغيل الباصات وبناء وتشغيل منشأة املحطة واملستودع .كما يصف
ً
التقرير كيف سيتم التخفيف من حدة اآلثار املحتملة وإدار ا خالل جميع مراحل تطوير املشروع .باإلضافة إ ى ذلك ،يقدم التقرير ملخصا ألنشطة املشاورات العامة
والنهج املتبع ي إشراك أصحاب املصلحة ي املستقبل.

ى تمويل من البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ )"البنك"( ومن ثم يتم تطوير املشروع بما يتوافق مع السياسة البيئية واالجتماعية1

2

املشروع املق ﺮح

من أجل تطوير وتحس ن جودة وموثوقية وسالمة خدمات النقل العام داخل مدينة عمان ،تع م أمانة عمان الك ﺮى شراء  133باص جديد يعمل ع ى الديزل من
طراز  Euro Vو 17باص كهربائي يعمل بالبطارية وتطوير نظام التذاكر ونظام املعلومات ي الوقت الحقيقي املدمج مع األنظمة الحالية ولكن مع بعض التحسينات.
ستعمل الباصات الجديدة كإضافة إ ى أسطول باص عمان الحا ي  -املرحلة األو ى املكون من  135باص تعمل ي عمان منذ أك ﺮ من عام بقليل ي  11منطقة من
ً
مناطق أمانة عمان الك ﺮى البالغ عددها  22منطقة ع ﺮ  27مسارا وتعمل لساعات طويلة .ستغطي الباصات الجديدة مناطق أمانة عمان الك ﺮى الـ  22بأكملها من
ً
ً
ً
خالل  34مسارا إضافيا مختارا.
سوف تكون هناك حاجة إ ى محطة ومستودع لتخزين الباصات الجديدة عندما ال تكون قيد االستخدام .لم يتم تحديد موقع املحطة واملستودع بعد ،ولكن إما (1
ستكون هناك حاجة إ ى محطة ومستودع جديد أو  (2يمكن استخدام املحطة واملستودع الحا ي الذي يتم تطويرﻩ بواسطة مشغل املرحلة األو ى ،ي حال وقع االختيار
عليه كمشغل للباصات الجديدة.
من املتوقع أن يتم توف ﺮ الباصات ال تعمل ع ى الديزل بحلول الربع األول من  2022وتشغيلها بحلول الربع الثاني من  .2022كما يتوقع أن تتكون الباصات الجديدة
ً
من نوع ن من الباصات بطول  9أمتار و 12م ﺮا ،مع عدد محدد من املقاعد باإلضافة إ ى مقابض لركاب الباصات الواقف ن .الجدول الزم لتوريد وتشغيل الحافالت
الكهربائية ال يزال غ ﺮ محدد .أدناﻩ صورة كمثال لهذﻩ الباصات:

الشكل  :1أمثلة ع ى باص عمان الجديدة

سيتم اإلعالن عن تاريخ بدء تشغيل هذﻩ الباصات وكذلك جدول التشغيل واملسار وسيتم توف ﺮهما من خالل تطبيق باص عمان .من املقرر أن تكون أجرة هذﻩ
الباصات مساوية ألجرة الباصات العادية ي عمان .لم يتم تحديد مشغل هذﻩ الباصات الجديدة بعد.

ّ ُ 1
عرف السياسة البيئية واالجتماعية ) (2019املصطلح االجتما ي ع ى أنه "القضايا ال تتعلق باألشخاص املتضررين من املشروع ومجتمعا م والعامل ن وتتعلق بالوضع االجتما ي واالقتصادي،
ت ِ
والضعف ،والجندر ،والهوية الجندرية ،وحقوق اإلنسان ،والتوجه الجنﺴ  ،وال ﺮاث الثقا ي ،والعمل وظروف العمل ،والصحة والسالمة واملشاركة ي صنع القرار".
 2متاح على الرابطhttps://www.ebrd.com/documents/comms‐and‐bis/environmental‐and‐social‐policy.pdf :
3
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منذ عام  ،2019تتو ى شركة رؤية عمان الحديثة للنقل ) (AVTال أنشأ ا وتملكها أمانة عمان الك ﺮى تطوير النقل العام إ ى وسيلة نقل أك ﺮ موثوقية ودقة ي
املواعيد ونظافة وذكاء .شركة رؤية عمان الحديثة للنقل ي املطور واملدير الرئيﺴ لباص عمان ،واتحاد شركات جورسيل والشاملة للتقل املتعدد أو شركة املتكاملة
للنقل املتعدد ).(CMTC

استقصاءات ركوب باص عمان ومستوى الرضا

3

أجرى مستشار الشؤون البيئية واالجتماعية )شركة إيكو كونسلت /اإلتجاهات الجديدة( املع ن من قبل البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ استقصاء حول مستوى
الرضا والركوب للحصول ع ى آراء مستخدمي خدمة باص عمان .تم توزيع االستبيان ع ى  400راكب من مجموعات مختلفة من املستخدم ن وأسفر عن نتائج
مشجعة ومستبصرة .فيما ي ي تلخيص للنتائج الرئيسية لهذا االستقصاء.


معظم املستجيب ن هم من الركاب املنتظم ن  -الذين يسافرون إ ى أماكن العمل أو التعليم  -خالل أيام األسبوع باستثناء عطالت اية األسبوع ،يدفعون 1.35
دينار أردني مقابل الرحلة بمتوسط مدة  45دقيقة.



بشكل عام %70 ،من املستخدم ن راضون عن خدمة باص عمان .وأشار الـ  %30الباقون إ ى أ م غ ﺮ راض ن عن الخدمة من حيث التوافر والتكرار ومدة
ً
الرحلة والسالمة والنظافة .وأشاروا أيضا إ ى ضرورة تحس ن تطبيقات الهاتف املحمول ومحطات الباصات.



وسائل التواصل االجتما ي ي املنصة الرئيسية املستخدمة للتعب ﺮ عن اآلراء واملالحظات.



تشمل العناصر الرئيسية لرضا مستخدمي وسائل النقل العام ما ي ي :السالمة/األمن ،والنظام )اإلمداد واملوثوقية( ،والتكرار ،والراحة ،ووضوح املعلومات
وتوافرها ،وسلوك السائق ،والنظافة.



تم العثور ع ى بعض االختالفات ع ى أساس النوع االجتما ي .أمثلة:
‐

يفضل الذكور نظافة الباص والتدفئة والت ﺮيد وراحة املقاعد وإزالة ضوضاء املحرك.

‐

من ناحية أخرى ،اتفقت املستخدمات مع املستخدم ن الذكور ع ى أهمية أنظمة ال وية والتدفئة  /الت ﺮيد املناسبة.

‐

أبرزت اإلناث أهمية النظافة بشكل عام ،ونظافة الباصات بشكل خاص ،والسالمة ع ى الطرق )بدون حوادث( ،وتوافر الخرائط واملعلومات حول الطرق
والجدول الزم .



ينب ي أن يعمل مشغل باص عمان ع ى تحس ن بيئة الباصات ،وخاصة من ناحية نوعية الهواء ،والتدفئة  /الت ﺮيد ،والنظافة العامة للباص أل ا مصدر قلق
رئيﺴ بالنسبة لركاب الباصات.



تجنب استخدام املقاعد املنجدة لتسهيل عملية التنظيف والسماح للمستخدم ن بمسح مقاعدهم قبل الجلوس عل ا.
ً
ال ُيفضل تعي ن السائقات لالعتقاد بأن هذا األمر غ ﺮ مناسب ثقافيا ويحد من سالم ن .ربما يؤدي هذا االعتقاد إ ى التفك ﺮ ي تغي ﺮ السلوك وحمالت التوعية
قبل وضع السائقات أمام عجلة القيادة ألن التفك ﺮ النمطي لن يساعد ي تحويل هذا األمر إ ى فرصة ناجحة.



من املهم إجراء استطالعات حول مستوى الرضا عن باص عمان مرة واحدة ع ى األقل كل سنت ن ) (2لجمع آراء املستخدم ن الحالي ن وزيادة عدد الركاب ي اية
املطاف من خالل معالجة الشكاوى حول الخدمة وجذب مستخدم ن جدد .يمكن استخدام النتائج كدليل إلحداث التحسينات.

4

الفوائد البيئية واآلثار السلبية وتداب ﺮ التخفيف

4.1

الفوائد الرئيسية

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


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



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





4

ً
من املتوقع أن تعمل هذﻩ الباصات الجديدة ع ى تحس ن موثوقية وجودة خدمات النقل العام للمستخدم ن ،فضال عن تحس ن نوعية الهواء من خالل تقليل
انبعاثات الكربون وتحس ن كفاءة الوقود ،بما يتوافق مع أهداف وال امات املدينة .سيؤدي االستثمار ي الباصات الجديدة إ ى انخفاض كب ﺮ ي االنبعاثات
)الهواء النظيف وغازات الدفيئة ذات الصلة( من قطاع الباصات ي املناطق الحضرية.
ً
سيعمل باص عمان ع ى تسهيل حركة النساء وإمكانية وصولهن ،ومن املتوقع كذلك أن يوفر ،مع وجود كام ﺮات مراقبة ،وسيلة نقل أك ﺮ أمانا للنساء واألطفال.
تحس ن صحة وسالمة الركاب العامة.
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مراعاة احتياجات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،مثل األشخاص ذوي اإلعاقة مما يؤدي إ ى تحسينات كب ﺮة ي حيا م وفرصهم.

املشكالت الرئيسية

4.2

فيما يتعلق بباص عمان:


ً
توفر خدمة باص عمان العديد من املزايا البيئية واالجتماعية .ومقارنة بوسائل النقل العام األخرى ي عمان ،الخدمة أك ﺮ أمانا وموثوقية ويتم تنفيذ التحسينات
عل ا باستمرار .بشكل عام ،ال توجد قضايا سلبية أساسية يجب مراعا ا فيما يتعلق بباص عمان.



من أجل تعظيم اآلثار اإليجابية والفوائد لباص عمان وتجنب أي مشاكل أو عيوب محتملة ،قدم املستشارون الفنيون ومستشارو البيئة واملجتمع املعينون من
قبل البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ لهذا املشروع املواصفات ال سيتم استخدامها ي العطاء لشراء وتوريد أسطول الباصات الجديد ،بما ي ذلك املواصفات
املتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واألمور االجتماعية ،وال تتما مع جميع لوائح االتحاد األوروبي ذات الصلة )بما ي ذلك معاي ﺮ االنبعاثات والسالمة
والسالمة من الحرائق ووصول ا األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وما إ ى ذلك(.



تشمل اإلجراءات اإلضافية لتعزيز فوائد مشروع باص عمان ما ي ي:



‐

اإلجراءات املتعلقة بتمك ن املرأة وتوظيفها ي مشروع باص عمان.

‐

تطوير وتطبيق مدونة لقواعد السلوك للسائق ن باإلضافة إ ى آلية التغذية الراجعة  /الشكاوى.

‐

تنفيذ برنامج التغي ﺮ السلوكي للسائق ن والسالمة ع ى الطريق لضمان التحكم ي ووقف املشكالت السلوكية ال يقوم ا السائقون وال تعكسها
الشكاوى  /عمليات التفتيش مثل التدخ ن وتناول الطعام ي الباص والقيادة غ ﺮ اآلمنة وغ ﺮها.

‐

تنفيذ خطة إشراك أصحاب املصلحة ي املشروع .باستخدام خطة إشراك أصحاب املصلحة كأساس ،يتم إعداد خطة اتصال وتوعية فيما يتعلق
بمشروع باص عمان لتشجيع وتعميم استخدام وسائل النقل العام .ينب ي أن تغطي هذﻩ الخطة كذلك إجراءات لتعزيز و ي السائق وسلوكه ،وميثاق
خدمة العمالء ورسائل لتغي ﺮ السلوك حول العنف والتحرش القائم ن ع ى النوع االجتما ي.

ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إ ى أن مشروع باص عمان يطبق أساليب جديدة للمدفوعات )نظام التذاكر بدون نقود ي الباص( ،وتتبع مسارات الباصات )من خالل
تطبيق الهاتف املحمول( ،ووسائل التواصل االجتما ي للحصول ع ى التعليقات والتحديثات )فيسبوك وغ ﺮها( ،والتطبيقات واملنصات الذكية األخرى .قد ال
ً
تكون هذﻩ أساليب مفضلة لبعض الركاب بسبب اختالف نوعهم )العمر ،الوصول إ ى الهاتف الذكي ،الثقة ،وغ ﺮها( .باإلضافة إ ى ذلك ،ونظرا ملحدودية عدد
املنافذ )معظمها محطات الباصات( حيث يمكن الحصول ع ى البطاقات وشح ا من خاللها ،فقد يؤدي ذلك إ ى تقليل استخدام خدمات باص عمان .يمكن
إصدار التذاكر وشح ا باستخدام تطبيق الهاتف املحمول ،لكن هذا يتطلب الوصول إ ى الهواتف الذكية.
من أجل التخفيف من حدة هذﻩ املشكالت ،يمكن تنفيذ حمالت توعية؛ يمكن توف ﺮ معلومات وخرائط إضافية بشأن طرق الباصات والجدول الزم ي
الباصات ،و ي محطات توقف الباصات و ي محطات الباصات الرئيسية؛ وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر لزيادة إمكانية الوصول .وكجزء من نظام النقل الذكي
املخطط له ،يتم تطوير تطبيق محمول مناسب وقابل لالستخدام ملشروع باص عمان والذي يعكس مالحظات املستخدم ً
بناء ع ى استبيانات الركاب
واالستشارات والشكاوى.

فيما يتعلق بمنشأة محطة ومستودع باص عمان:


5

اآلثار امل ﺮتبة ع ى إنشاء وتشغيل محطة ومستودع الباصات الجديدة :يمكن أن تشمل اآلثار املحتملة مخاطر التلوث لل ﺮبة وموارد املياﻩ الجوفية ،واملخاطر ع ى
مواقع اآلثار ،ومخاطر الصحة والسالمة املهنية ع ى العمال ،وانبعاثات الغبار ،والضوضاء املزعجة وغ ﺮها .وأثناء البناء ،تكون اآلثار السلبية املحتملة مؤقتة
وقص ﺮة املدى ويمكن التخفيف من حد ا بشكل عام من خالل اإلدارة السليمة لألعمال واألنشطة املدنية .يجب تقييم مدى وأهمية اآلثار السلبية املحتملة
أثناء مرحلة التشغيل من خالل التقييم البيﺌ واالجتما ي للموقع.
‐

استعراض تصريح املوقع ومتطلبات التصاريح البيئية ملنشأة محطة ومستودع الباصات مع وزارة البيئة.

‐

إجراء التقييم البيﺌ واالجتما ي ملوقع املحطة واملستودع املق ﺮح وتقديمه إ ى البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ للحصول ع ى عدم املمانعة من قبلهم.

‐

ينب ي ع ى مقاول ومشغل البناء تطوير وتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ) (ESMPملنشأة محطة ومستودع الباصات )اإلنشاء والتشغيل( ولعمليات
ً
الباصات .ينب ي أن يشمل ذلك كذلك خططا أخرى مثل الصحة والسالمة املهنية ) ،(OHSواالستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،وتقييم حركة املرور ي
املحطة واملستودع وخطة اإلدارة ،وغ ﺮها حسب االقتضاء.

‐

باإلضافة إ ى ذلك ،قدم املستشارون الفنيون ومستشارو الشؤون البيئية واالجتماعية املعينون من قبل البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ لهذا املشروع
املواصفات ال سيتم استخدامها ي العطاء )العطاءات( لتصميم وهندسة وبناء وتشغيل منشأة محطة ومستودع باص عمان ،بما ي ذلك البيئة
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والصحة والسالمة واألمور االجتماعية ال تتما مع جميع لوائح االتحاد األوروبي ذات الصلة )بما ي ذلك معاي ﺮ االنبعاثات والسالمة والسالمة من
الحرائق ووصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وما إ ى ذلك(.


ال وح املادي و  /أو االقتصادي املحتمل بسبب محطة ومستودع الباصات الجديد الذي سيتم بناؤﻩ كجزء من املشروع .هناك احتمالية أن يتم االستحواذ
ع ى األرض ال سيتم استخدامها للمحطة واملستودع مما يؤدي إ ى نزوح مادي و  /أو اقتصادي محتمل .وقد يؤدي ذلك إ ى فقدان امللكية الدائمة لألرض،
ونقل املقيم ن الدائم ن أو مستخدمي األرا املؤقت ن ،وفقدان دخل وسبل عيش مستخدمي األرا .
لهذا السبب ،يتم أخذ تداب ﺮ التخفيف واإلدارة التالية ي االعتبار:
‐

القيام بأنشطة تشاور مع املجتمع املح ي إلبالغهم باملحطة واملستودع املخطط لها واملرافق وجدول األعمال الزم والعمليات والجدول الزم وآلية
التظلم.

‐

كجزء من عملية اختيار موقع املحطة واملستودع ،تجنب ال وح املادي واالقتصادي قدر اإلمكان من خالل عملية اختيار موقع املحطة واملستودع.

‐

إذا لزم األمر ،تقوم أمانة عمان الك ﺮى  /شركة رؤية عمان الحديثة للنقل بتعي ن استشاري مؤهل لوضع خطة إعادة التوط ن ،لضمان حيازة األرا
والتعويضات ال تل التشريعات الوطنية ذات الصلة وأهداف السياسة البيئية واالجتماعية لعام .2019

‐

تعي ن شخص ليكون نقطة االتصال األساسية داخل أمانة عمان الك ﺮى  /شركة رؤية عمان الحديثة للنقل فيما يتعلق ب ﺮنامج حيازة األرا
والتعويضات.

‐

عند االن اء من حيازة األرا والتعويضات وكذلك استعادة سبل العيش  -إذا تم تنشيطها  -تقوم أمانة عمان الك ﺮى  /شركة رؤية عمان الحديثة
للنقل بتدقيق ال ﺮنامج املكتمل وتقديم تقرير إ ى البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ.

فيما يتعلق بأمانة عمان الك ﺮى ،وشركة رؤية عمان الحديثة للنقل ،وأطراف أخرى بما ي ذلك املشغل ومقاول البناء ،وغ ﺮهم:
ً
ً
أجرى مستشار الشؤون البيئية واالجتماعية املع ن من قبل البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ تدقيقا شامال إلطار عمل وقدرات الحوكمة املؤسسية البيئة والصحة
والسالمة واألمور االجتماعية لهذﻩ الكيانات وبما يتوافق مع السياسة البيئية واالجتماعية لعام  ،2019وقدم العديد من التداب ﺮ لرفع إمكانا م وقدر م ع ى االمتثال
ً
للممارسات الدولية الجيدة ،والسياسة البيئية واالجتماعية لعام  ،2019ومعاي ﺮ االتحاد األوروبي ،والتشريعات الوطنية .ويشمل ذلك أيضا تداب ﺮ العمل البيئية
واالجتماعية للشركات ال ستنفذها أمانة عمان الك ﺮى.

5

مجاالت العمل والتداب ﺮ الرئيسية للمشروع

تم تطوير خطة العمل البيئية واالجتماعية من أجل مواءمة املشروع مع السياسة البيئية واالجتماعية الصادرة عن البنك األوروبي لإلنشاء والتعم ﺮ لعام .2019
ً
تحدد خطة العمل البيئية واالجتماعية ال ﺮنامج ،وتحدد املسؤول ن وتحدد معاي ﺮ النجاح ،وبالتا ي توفر إطارا لرصد تنفيذ اإلجراءات.
من املتوقع أن تؤدي مجاالت العمل املق ﺮحة إ ى تحس ن أداء البيئة والصحة والسالمة واألمور االجتماعية وإدارة املخاطر وتعزيز الفوائد ع ﺮ عمليات باص عمان
وأصحاب املصلحة ذوي الصلة )أمانة عمان الك ﺮى ،شركة رؤية عمان الحديثة للنقل ،املشغل ،املقاول ،إلخ(.

6

إشراك أصحاب املصلحة

إشراك أصحاب املصلحة عبارة عن عملية مستمرة تتضمن ) (1قيام العميل باإلفصاح العل عن املعلومات املناسبة لتمك ن التشاور الهادف مع أصحاب املصلحة،
) (2التشاور الهادف مع األطراف املحتمل تأثرها ،و) (3إجراء أو سياسة يمكن لألشخاص من خاللها إبداء التعليقات أو الشكاوى .يجب أن تبدأ هذﻩ العملية ي
املرحلة األو ى من التخطيط للمشروع وتستمر طوال ف ﺮة حياة املشروع بالكامل.
تم وضع خطة إشراك أصحاب املصلحة دف تحديد أصحاب املصلحة الرئيسي ن والتأكد ،عند االقتضاء ،من إبالغهم ي الوقت املناسب بآخر املستجدات املتعلقة
بمشروع باص عمان والخطط والتحسينات وأي آثار محتملة ذات صلة .كما تحدد خطة إشراك أصحاب املصلحة آلية التغذية املرتجعة والتظلم الرسمية ليتم
استخدامها من قبل أصحاب املصلحة للتعامل مع الشكاوى واملخاوف واالستفسارات والتعليقات.
خطة إشراك أصحاب املصلحة ي وثيقة حية وسيتم تحدي ا حسب الحاجة .كما سيتم مراجع ا بشكل دوري أثناء تنفيذ املشروع وتحدي ا حسب الضرورة.
تتضمن خطة إشراك أصحاب املصلحة ما ي ي:


6

تحديد أصحاب املصلحة واألطراف املتأثرة األخرى؛

مشروع باص عمان_الملخص غير التقني



املشاورات العامة ومتطلبات اإلفصاح عن املعلومات؛



نظرة عامة ع ى أنشطة املشاركة السابقة؛



برنامج/اس ﺮاتيجية خطة إشراك أصحاب املصلحة بما ي ذلك أساليب اإلشراك واملوارد؛

 آلية التظلم مع نموذج لتقديم التعليقات/الشكاوى ونماذج الحل.
ً
يمكن أن يكون أصحاب املصلحة أفرادا ومنظمات ممن قد يتأثرون بشكل مباشر أو غ ﺮ مباشر باملشروع إما بطريقة إيجابية أو سلبية ،والذين يرغبون ي التعب ﺮ عن
آرا م.
ويمكن إرسال جميع التعليقات العامة واالستفسارات والتظلمات إ ى أمانة عمان الك ﺮى وشركة رؤية عمان الحديثة للنقل من خالل قنوات االتصال املبينة ي
القسم التا ي:
يرد أدناﻩ نموذج التظلم )باللغت ن العربية واإلنجل ية( وسيتم توف ﺮﻩ ع ى املوقع اإللك ﺮوني ،ووسائل التواصل االجتما ي ،و ي نسخة ورقية ي محطات توقف
الباصات ومحطات الباصات الرئيسية .سيتم كذلك إتاحة خيار تسجيل الشكوى بدون اسم )صناديق التظلم( .سيتم إدراج تفاصيل الرابط وموقع اإلفصاح ي
نسخة محدثة من هذﻩ الوثيقة.
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نموذج التظلم:
نموذج التظلم

الرقم املرج ي
االسم الكامل:
بواسطة ال ﺮيد:

معلومات االتصال

بواسطة الهاتف:
بواسطة ال ﺮيد اإللك ﺮوني:

ير ى تحديد الطريقة ال ترغب ي أن يتم
االتصال ا وإضافة تفاصيل االتصال
القلق أو الحادث أو التظلم

غ ﺮ ذلك )ير ى تحديدﻩ(:
ما الذي يث ﺮ قلقك  /ما هو تظلمك  /ماذا حدث؟ أين حدث هذا؟ من فعل ذلك؟ ما ي نتيجة املشكلة؟

تاريخ وقوع القلق أو الحادث أو التظلم
الحادث  /التظلم وقع ملرة واحدة )التاريخ(
وقع ألك ﺮ من مرة )كم مرة؟(
ً
ً
مستمرا )املشكلة موجودة حاليا(
ما الذي تود أن يحدث لحل املشكلة؟

التوقيع:

التاريخ:
الرجاء إدخال هذا النموذج ي أحد صناديق التظلم
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تفاصيل االتصال واإلبالغ

7

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

تفاصيل االتصال بمسؤول االتصال املجتم ي )(CLO

تفاصيل االتصال بشركة رؤية عمان الحديثة للنقل
تفاصيل االتصال بباص عمان
تفاصيل االتصال للمكاملات مجهولة املصدر
رابط لت يل وثائق اإلفصاح الخاصة بباص عمان وتحديثا ا )امللخص غ ﺮ تق  ،خطة
إشراك أصحاب املصلحة ،إلخ(
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أ .الخط املباشر ألمانة عمان الك ﺮى للشكاوى0096264636111 :
ب .ال ﺮيد اإللك ﺮوني ألمانة عمان الك ﺮى للشكاوى:
shakawi.dwn@ammancity.gov.jo
ت .منصات التواصل االجتما ي ألمانة عمان الك ﺮى )فيسبوك وتوي ﺮ(
‐ https://www.facebook.com/cityofamman/
‐ https://twitter.com/GAMtweets
‐ https://www.instagram.com/cityofamman/
ث .راديو هوا عمان )(FM 105.9
‐ تطبيق أمانة عمان الكبرى للھواتف الذكيةGAMAPP :
م .إسامة عبد اللطيف أبو رمان
مسؤول االتصال املجتم ي ملشروع باص عمان
أمانة عمان الك ﺮى
دائرة الدراسات والتوعية البيئية
رقم الهاتف النقال00962798686111 :
الخط الساخن ألمانة عمان الك ﺮى065528783 / 065343690 :
ال ﺮيد اإللك ﺮوني ملسؤول االتصال املجتم يOsaksr99@gmail.com :
مساعدة مسؤول االتصال املجتم ي:
سلسبيل سيف الدين محمد عبيدات
أمانة عمان الك ﺮى
دائرة الدراسات والتوعية البيئية
رقم الهاتف النقال00962795500850 :
ال ﺮيد اإللك ﺮونيsalsabeel.obedat@gmail.com :
ستحدد فيما بعد – سيتم اإلفصاح ع ا حال توفرها
ستحدد فيما بعد – سيتم اإلفصاح ع ا حال توفرها
ستحدد فيما بعد – سيتم اإلفصاح ع ا حال توفرها
ستحدد فيما بعد – سيتم اإلفصاح ع ا حال توفرها

