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 المقدمة  .1

بهدف االشراف على تنفيذ مشروع  119/2011المرسوم السلطاني رقم  أنشئت هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بموجب

وتنص قوانين  . وتتولى وزارة البيئة والشوؤن المناخية مهمة التشريع البيئي في السلطنة. تطوير والية الدقم وإدارة المنطقة وتنميتها

 تنسجم ومعاستخراج تصاريح بيئية و على في منطقة الدقم صناعي إنشاء نشاط  الهيئة عند تقدم أية شركة أو مؤسسة بطلب 

( بمنح هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة 2013/ 79وزارة البيئة والشوؤن المناخية. وقد قضى المرسوم السلطاني رقم ) اشتراطات 

صالحية كام و جميع التراخيص واالشتراطات البيئية للمشاريع وحارة الشئون البيئية فيما يتعلق بالتصاريح و األبالدقم صالحيات وز

 اتخاذ التدابير البيئية الالزمة .

 /5 المرسوم  و 44/2014رقم   يالمرسوم السلطان ويحددالبيئي. ثر تقديم تقارير تقييم األ حولللشركات  هذا المستند دلياليعد 

سلطة هيئة موقع وحدود المنطقة االقتصادية إلى مساحة والية الدقم التي تخضع ل 119/2011بتعديل المرسوم رقم الصادر  2016

 أ.  –ملحق الو هي موضحة  في  المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

 التعريفات  1.1

 قة االقتصادية الخاصة بالدقم. طلهيئة المنم  2017,  ثر البيئي "  دليل تقييم األدليلال"  .أ

أو لمشاريع قائمة ,ال للمشاريع  سواء ية طويرأنشطة ت صناعية و أنشطةالمعني بتأسيس  اتالمشروع  "شروعالم"  .ب

 اإلنشاء في المنطقة االقتصادية بالدقم.   المشاريع تحتمقترحة أو 

 " الفرد أو المؤسسة المقترحة للمشروع. المقترح " .أ

 .من عدمه البيئيثر لتحديد ضرورة تقييم األ المتخذء " اإلجرالفرز" ا .ب

 

 أهداف الدليل  1.2

 كما يلي:  هو الهدف من إعداد هذا الدليل 
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 عن تنفيذ المشروع.  األثر البيئي الناتجفي تقييم  المساعدة  .1

عمالت التصميم التفصيلي, و التي سيتم إدراجها فيالتقنيات ومعايير الو اإلجراءاتطرق والتعريف و تقييم و تحديد   .2

 . نسب معقولةو تقليلها إلى اآلثار البيئية ضرورية للحد من ال للنشاط التطويري المقترح التشغيل اإلنشاء و

 .مكافحة التلوث حماية البيئة و فاعلية تدابير لضمان تنفيذ و  يالبيئي والتدقيق متطلبات الرقابة تصميم و تحديد   .3

 .من عدمه تحديد إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية البيئية صانعي القرار في  دعم  .4

 المتطلبات العامة 1.3

شاريع الصناعية في ميناء الدقم, والمنطقة االقتصادية. يعتبر لشركات والما وتنطبق على كافةالبيئية المذكورة أدناه عامة  لمتطلباتا

 استخراج التصريح البيئي. شرطا من شروط الدليل بهذا  اإللتزام

و اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيئة  المعمول بهاتتمتع الهيئة بالسلطة المطلقة إلصدار التصاريح البيئية والتراخيص  .1

 . المنفذةوالحد من التلوث وحماية مصادر مياه الشرب من التلوث وفقاً للقوانين 

المنطقة االقتصاديو الخاصة و الساحلية ( الواقعة ضمن حدود  البريةصالحية اإلشراف على المناطق ) بالهيئة  حتفظ ت   .2

 .5/2016المرسوم السلطاني رقم بموجب بالدقم 

 وزارة البيئة و الشوؤن المناخية.  لدى مسجلة ومرخصة التي تعمل على إجراء  تقييم آثار بيئية الشركات كافة  أن تكون .3

اللوائح الصادرة  ومعمول بها في السلطنة والقرارت الوزاريةالائح اللو أن يتوافق أي نشاط تطويري مقترح للمشروع مع  .4

  من هيئة المنطقة االقتصادية

الوثيقة المرجعية الخاصة بالدمج المتكامل بين منع التلّوث  (BATاحة )على المشغل تطبيق وتنفيذ أفضل التقنيات المت  .5

 يئة.كمعيار حكومي لتصميم المشروع وإدارة الب) (IPPCوالتحّكم به 

بوضوح و دقة في التقرير و توفير كافة المعلومات الفنية الالزمة  األثر البيئيلتوصيات لتقارير تقييم ايجب توثيق النتائج و  .6

 بالبيانات األولية. خاصة المتعلقة 

 . جميع حزم تطوير المشروع دليال للمالك والمقاولينخطة إدارة البيئة لالبيئي والذي يشمل  ألثرتقرير ايعتبر  .7
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أو  لتشريعات العمانيةل عند إضافة تغيير عند الضرورة وقتما تشاء ويمكن للهيئة تعديل أي شروط في التصريح البيئي   .8

 كنتيجة لألداء البيئي. ات المتاحة أفضل التقني
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  عمليات التصريح البيئية .2

هذه العملية على ستتم و  ريح البيئي وصياغة المتطلبات للتص نشطةفيما يتعلق بالمنطقة االقتصادية, ستعمل الهيئة على تقييم األ 

 .1-2مراحل كما هو موضح في الشكل  

 ( مراحل تقييم األثر البيئي1-2الشكل ) 
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 فرز المشروع مرحلة  2.1

البيئي  وهو ما يطلق عليه بالفرز . األثرتقييم لتكمن المهمة األولى في عملية التصريح البيئي في تحديد الحاجة إلى إجراء دراسة  

من بعض المشاريع إجراء  الهيئة طلبتالبيئي. و قد  ألثرإجراء دراسة تقييم ل تتطلبمختلفة للمشاريع التي  ويتضن هذا الدليل فئات

شروع أو موقعه طبيعة المل وفقاعلى البيئة  بحدوث  آثار بيئية كبيرةلتسبب المشروع  مخاطرالبيئي وفي حال وجود ألثر تقييم ل

  الحساسة.أو البيئات  الطبيعية مواقع المحميات في اآلثار المحتملةمثال ذلك 

 ثرتقييم لألإلجراء دراسة كانت هناك حاجة  اذا, تقرر الهيئة ما يةتطوير نشطةالمؤسسة برغبتها في القيام بأي أ ستالم طلبعند إ

قائمة  تم إعداد إجراء تقييم تفصيلي.  الحاجة إلى الفرز مع إيضاح مرحلة ا في الفرز , تقدم الهيئة رأيه مرحلة مالتبعد إك والبيئي.

ب من هذا الدليل  –يوفر الملحق و. 316/2015بالمشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم للتأثير البيئي  في القرار اإلداري رقم 

 البيئي. األثرتقييم لدراسة تفصيلية إجراء  مشاريع التي تتطلب بال فصلةقائمة م

 فئتين رئيسيتين:تم توزيع المشاريع المقترحة إلى  عملية الفرز من خالل 

 البيئي.  ثرمشاريع تتطلب إعداد دراسة تقييم لأل  .1

 البيئي .  ثرمشاريع ال تتطلب دراسة تفصيلية لتقييم األ .2

كخطوة   استطالعية و تقييميةتقديم دراسة  المقترح على المشروعتوجب البيئي ,  ي تقييم لألثري حال تطلب المشروع إعداد ف

 البيئي وعملية التصريح.  ثرأولى لتقييم األ

الشروط المرجعية البيئي )  ألثرعند تقييم ا الواجب  مراجعتها المواضيع والمناهج  الدراسة االستطالعية والفحص لتحديد .3

 ( لتقييم األثر البيئي

 : بعد ذلك على الهيئة القيام بالتاليو

 أو المتطلبات األخرى. نقص المعلومات البيئي وتحديد  ثرة, وتدقيق دراسة تقييم األمراجع .1
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 الترخيص و تحديد شروط التصريح البيئي . .2

الحصول على التصريح البيئي من خالل قترح البيئي , يمكن للم تقييم األثردراسة تفصيلية لإجراء  التي ال تتطلبشركات لبالنسبة ل 

 نوع المشروع. ل وفقا توفير خطة إدارة للبيئة المقترح قد يطلب من و الالزمةبالهيئة مع توفير كافة المستندات  دائرة المحطة الواحدة

. 2014ولغاية  2010 عدد من االستشاريين من العام المنطقة االقتصادية بالدقم من خالل في  أولية واسعة النطاقدراسة  إجراء, تم

المنطقة البيئي للشركات المستقلة التي يتم إنشاؤها في  ثرتقييم األل األوليةدراسة المتطلبات  يوفرال ولية هذه الدراسة األوجود ولكن 

  االقتصادية بالدقم

الخاصة بالدمج  المرجعيةالوثيقة و  اللوائح التشريعية في السلطنة بموجبالتصاريح البيئية  اشتراطاتالهيئة على إصدار  وتعمل

وستكون شروط التصريح محددة لكل شركة مع مراعاة  أفضل احة أفضل التقنيات المتوبه  ث والتحك ممنع التلو  بين  المتكامل

 إلدارة والحد من تأثير القضايا  البيئية الرئيسية. احةرالتقنيات المت

 البيئي ثراألمرحلة تقييم  2.2

البرامج والسياسات واإلجراءات وتقييم ,مشاريع التطوير المختلفةالمترتبة عن البيئية نتائج لتقييم الأداة تقييم األثر البيئي  دراسة  تبرتع

اآلثار اإليجابية يتعدى ذلك إلى إبراز  وال يقتصر تقييم األثر البيئي على اآلثار السلبية بلعلى البيئة. سلبي  أثر للحد من أي  اإلدارية

صائبة حول تنفيذ المشروع و في حال تنفيذه إلزامه  الخروج بقرارات بهدف. هوتطوير هيحدد سبل تعزيز كما للمشروع أو النشاط

 .  ةمعين اشتراطاتبالعمل ب

 لذا, فإن الهدف من تقييم األثر البيئي  هو ضمان التنبؤ بالمشكالت البيئية المحتملة و كيفية التصدي لها من مختلف جوانب المشاريع.

 : العناصر التاليةأهداف األثر البيئي  وتشمل

 البيئي للمشروع.تحسين التصميم  .أ

 ية. اعلضمان استخدام الموارد بف   .ب

 تعزيز الجوانب اإلجتماعية.    .ت
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 الرئيسية وتدابير الحد منها. ثارتحديد  اآل  .ث

 تفادي إلحاق أضرار فادحة ومؤثرة بالبيئة.   .ج

 يعمل على:  ختصاصاتلذلك تتطلب الدراسة نهجا متعدد اإل 

 مصادر تأثير أنشطة المشروع سواء خالل مراحل اإلنشاء أو التشغيل في مكونات البيئة. تحديد  .1

 اآلثار البيئية من خالل األساليب الكمية والنوعية. توقع  .2

 السلبية و تعزيز النتائج اإليجابية للمشروع.   اآلثارالتوصية بايجاد خطة إدارة بيئية للحد من ا .3

 . للتحكم بهلتدابير المقترحة اوي ونتائج التنبؤ به و تقييمه األثر البيئ تقديم نتائج تحديد .4

 نشطة المشاريع الرئيسية أسس الرقابة المستمرة  ألإرساء  .5
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 مرحلة الدراسة االستطالعية )الفحص( .3

والمنهجية  التقييمالتي يجب ان يشملها لتقييم التأثير البيئي المحتوى والمواضيع  الواجب خضوعهامشاريع اليحدد الفحص 

الشروط صياغة سهم في بحيث ي  للمشغلها حول تقرير الفحص اتمالحظبداء المتبعة في تقديم المعلومات البيئية. وتقوم الهيئة بإ

 . الشامل ثر البيئياأل المرجعية لتقييم

 تقرير الدراسة االستطالعية 3.2

يعالج األكثر أهمية، ويجب أن  وه ها سيتم تقييمها وأي منفي المقام األول على تحديد اآلثار التي الدراسة االستطالعية تركز 

 التالية:  التقرير المسائل

 .تفاصيل المشروع والجدول الزمني  •

الجغرافي أو بالمدى تتعلق األولية متطلبات خاصة للدراسات  وتشمل أيةالبيئة الحالية  الالزمة لوصفالدراسات األولية  •

 لحيوانات والنباتات. لالتغيرات الموسمية  الفترة  مثل األسباب المتعلقة ب

 مستوى تفاصيل البحث و التحقيق المطلوبة.  •

  .حجم اآلثار البيئية لتوقع الطرق التي يمكن استخدامها في تقييم األثر البيئي  •

  البيئية. المعايير تقييم أهمية اآلثار  •

 من اآلثار البيئية. التخفيف  طرق  •

 .خالل الدراسات البيئية جب تنفيذهااالستشارات  الوا  •

 بيئي. التقرير الدراسة / الومحتوى وطول  يكله  •
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 . 3.1.7إلى  3.1.1تقرير الدراسة االستطالعية في العنصرين حتويات مجدول يتوفر 

 المقدمة   3.3

ً ملخص وتضم تفاصيل اسم وإدراج ينبغي واالستنتاجات والخيارات الرئيسية لصنع القرار. يتم فيها تفديم لنقاط الرئيسية وجزاً بام ا

 في هذا الجزء. واالستشاريينالمشغل  أو المطور  معلومات

 ( محليا ودوليااللوائح البيئية المعمول بها )  3.4

قوانين خاصة بموقع اء كانت سو المطبقة . ويمكن أن تشمل القوانين واألنظمةأو خطط أو أطر إدارية يضم أية سياسات أو قوانين

 معين او القوانين المرتبطة بجهات محلية أو دولية أو بلديات أو هيئات  تشارك في اعتماد وتشغيل النشاط المقترح. 

 وفي حال عدم توفر الئحة محلية خاصة بالمنطقة , يتم تطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن .

 وصف المشروع   3.5

المتوقعة  المواد الخامولغرض منه والحجم، والتصميم، والجدول الزمني للبناء والتنفيذ،واموجز للمشروع ملخص  يضم

 كما يضمبناء المشروع ومرحلة التشغيل.   الالزمة خالل مرحلة  والمرافق والقوى العاملة والمنتجات والمنتجات الثانوية

 . مؤقتة الالزمة لعملية البناءاألراضي الويشمل  لمشروعحدود ا مخطط

 اإلطار البيئي األولي  )األساسي(  3.6

ً وصف يضم البيانات األولية أو  يتم مراجعتها من خالل بالمشروع المقترح  تأثرهارجح التي يوالبيئة  لمحيط الموقع اً موجز ا

 اآلثار المحتملة . تقييم التغيرات البيئية في المستقبل، و من خالله قياسيتم  معيار بمثابة  لتكونالثانوية

 الجزءيتضمن هذا وخالل مرحلة تقييم األثر البيئي.   قيام بها األولية التي يتعين ال الدراساتتفاصيل  طلب هذا الفصل تقديميت  

 :الحد األدنى من المعلومات التالية 
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  الدراسات.جميع في ليتم رصدها  الحقيقةرقام األمواقع وال  •

 العينات.  وفترات جمع  لرصدتفاصيل طرق ا  •

  الرصد األولي.ائط تحدد خر  •

 .وليةقائمة البيانات البحثية والمنشورات التي سيتم استخدامها لتوفير معلومات أ  •

 تفاصيل النمذجة إذا كانت تنطبق.   •

 في حال لم يتم فحص أي من الدراسات األولية ألي عنصر معين و ألي سبب كان ينبغي إدراج ذلك في التقرير. 

 األثر البيئي والحد منه تدابير تعريف   3.7

 البناء والتشغيل. وينبغي اإلشارة مرحلة خالل فرضيات صف وتقييم اآلثار المحتملة على البيئة وأي ثغرات في البيانات أويضم و

أما الوصف التفصيلي لتدابير  .تدابير التخفيف والتعويض و تقييمالمصادر البيانات والمعلومات المستخدمة في عملية فيه إلى 

 تقرير تقييم األثر البيئي.  التي سيتم تنفيذها  فتدرج ضمن مراقبةاللتخفيف وا

 تقييم األثر البيئي  منهجية 3.8

مصادر بوتقييم اآلثار وقائمة وتوقع  رصد وتحديدفي المستخدمة  الطرقجدولة أو شرح موجز لنهج تقييم األثر البيئي ويتضمن 

 البيانات. 

 الخالصة   3.9

 شروع. لموالمنهجية المقترحة ل والشكوكاآلثار البيئية المحتملة والتخفيف من آثارها،ب المتعلقةهامة الجات ستنتاتحدد الخالصة اال
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 تقرير تقييم األثر البيئي  .4

 فضال عن العناصر التالي ذكرهاالتقييم و محتوى المشروع.إجراء  ضح الحاجة إلىا يوموجزتمهيدا يضم تقرير تقييم األثر البيئي  

 على أن تقدم المعلومات بصورة دقيقة: نص الشروط المرجعية على خالف ذلك  تما لم  

  الملخص التنفيذي 

   اإلطار التشريعي 

  وصف المشروع 

   أوليةدراسة  –وصف الموقع و البيئة 

  )المشروع في البيئة  إطالقات) إنبعاثات 

   التعريف بالبدائل و تفسيرها 

   تحليل أفضل  التقنيات المتاحة 

   التحكم و التكيف ) وفقا لمتطلبات وزارة البيئة والشوؤن المناخية(   -الشئون المناخية 

   آلثار و تقييمها اتحديد 

  إلجتماعية  واخطة اإلدارة البيئية 

  قائمة بالمراجع 

    وتشمل التالي:المالحق 
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  الوثائق المرجعية، والصور، والبيانات غير المنشورة. 

  إن وجدت .جودة الهواء/ الماء / الضوضاء  حسابات وتفاصيل  نمذجة  

   ،إذا كان ينطبق.تقرير تحليل المخاطر 

   تكوين فريق استشاري. 

   االستشارات العامة جلساتمالحظات.  

 الملخص التنفيذي    4.2

وصفا موجزا للمشروع المقترح وملخصا ألهم  يشملالبيئي و استنتاجات الدراسة. و  األثر يوجز الملخص التنفيذي  أهم نتائج تقييم 

هم الجوانب البيئية وطبيعة وحجم اآلثار الرئيسية  بأوملخصا  كميات و انواع المخلفات  و  ةإليه وصف الدراسة األولي ما توصل

 وصفا موجزا لكيفية معالجة القضايا البيئية الشائكة  فضال عن  مدى مالئمة النهج لحلها.  

االستفادة من الخرائط األساسية والجداول واألرقام كلما أمكن.  ويجبالمعلومات مختصرة و دقيقة وذات معنى ينبغي أن تكون 

 تقييم األثر البيئي . ل النهائي تقريرالفي  ينهاتضم يتم  اللغة العربية للملخص التنفيذيإلى ترجمة وفير فضال عن ت

 اإلطار التشريعي  4.3

مثل المحميات الوطنية الطبيعية والمواقع ذات القيمة العلمية أو المواقع ذات القيمة الجمالية.  قانونيا المناطق المحميةيضم معلومات  

جميع اللوائح ذات الصلة مثل المراسيم السلطانية والقرارات الوزراية و لوائح التخطيط المعمول بها محليا و  تتم اإلشارة به إلى

 . شروعالمدوليا و الموقع و المنطقة المحيطة ب

 وفي حال عدم توفر الئحة محلية خاصة بالمنطقة , يمكن تطبيق اللوائح /المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن والخاصة .
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فيما يتعلق بالمواقع األخرى في حال لم يتوفر لها الئحة تشريع محلية, يمكن الرجوع إلى القوانين/ اللوائح الدولية المعمول بها في 

 هذا الشأن والخاصة بالمشروع /الصناعة.  

 وصف وتفاصيل المشروع  4.4

ي العاملة و مصدر دالنقل و أعداد األي اتجهيزائصهه المادية بما يشمل تفاصيل الوصول إليه وتصالغرض من المشروع وخيشمل 

 : فضال عن العناصر التالية األيدي العاملة , 

  وصف عمليات اإلنتاج والمزايا التشغيلية للمشروع 

 مؤقتة  أية احتياجات  ويشملود المشروع دموقع وتخطيط المشروع والخرائط والرسوم البيانية والصور التي تبين ح

 اء لألراضي خالل مرحلة اإلنش

  المواد الخام والوقود، والمواد الكيميائية التي سيتم استخدامها، وكمياتها، والتجهيز  وتشملالبنية التحتية والمرافق العامة

 للنقل والتخزين والمعالجة 

 وكميتها و تخزينها و معالجتها و نقلها المنتجات والمنتجات الثانوية 

   فران و محطة تحلية المياه وورش األو  الغاليات  وتشملوسعتها احتياجات و تفاصيل المرافق في موقع المشروع

حارق وشبكة تصريف المياه السطحية و شبكة التصريف  المختبرات ومحطات المعالجة و محطات توليد الكهرباء ومو

 حسب ما يقتضيه المشروع غيرهاو

 (؛وغيرهاالبناء والموارد المستخدمة في البناء والتشغيل )المواد، والطاقة، طرق 

 المخطط لها ؛ المشاريع لمشاريع القائمة ألخرى /عالقة المشروع با 

 وتوفير إمدادات مياه المواد الردمية ديدة، واستخراججطرق إنشاء كنتيجة للمشروع )مثل لزم األنشطة األخرى التي قد ت ،

 جديدة أو نقل مخلفات الطاقة والصرف الصحي(

 بدائل المشروع  4.5
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من ناحية  التصميم أو  الموقع أو التقنيات  أو البدائل  االستثمار المقترح مقارنة منهجية لبدائل لبيئي تقديم يشمل تقييم األثر ا 

يمكن من خالل  حيث  .ورصد احتياجاتها وغيرها للظروف المحليةالتشغيلية فيما يتعلق بأثرها البيئي المحتمل  ومدى مالئمتها 

يشتمل و  .أو من الناحية االقتصادية واإلجتماعية والثقافية من الناحية البيئية سابقهمن   تحليل البدائل الحصول إلى تصميم  أفضل

تغيير  في حال . مثال ذلك المشروع إقامة " وهو تصور الظروف البيئية دون عدم اتخاذ إجراء" خياريضا على أتقييم األثر البيئي 

 التاليمنها  وتحديد التكاليف. وهو يشمل  خفيفالمرتبطة به و إجراءات التموقع آخر يتم دراسة  اآلثار إلى إنشاء المشروع موقع 

 : 

تحليل الوسائل البديلة لتنفيذ المشروع  بما يشمل  الحاجة لهذا المشروع والمشاريع البديلة ونطاق المشروع ) المكونات  .أ

كانيات األداء البيئي والتقني  والمتغيرات الرئيسية المشمولة و المستبعدة( على أن تتضمن مكونات المشروع  مقارنة بين إم

  . األخرى ذات العالقة

معلومات الالقتصادية واالمعلومات اإلجتماعية ويشملالمشروع  عناصربدائل لمالك لاتخذها للقرارات التي يفسيرا ت .ب

شرح أسباب  ة والمستعبدمناقشة الخيارات   ويشملتحليالت جارية أية مناقشة موقف  .تصميم المشروع و  يةالمجتمع

 استبعادها.

المشروع  الرئيسية  أو مناهجه غير مجدية أو ال تؤدي إلى النتائج  عناصرتقديم الخطط االحتياطية  في حال ثبت أن  .ت

 المرجوة.

  . البيئية للمشروع  التأثيرات ساسي   في دراسة األعنصر ال  بحيث سيكون هذا الخيار"عدم اتخاذ إجراء"خيارتحليل   .ث

ث والتحك مبين  المتكاملالخاصة بالدمج  المرجعيةلوثيقة لوفقا  مخلفاتة تيار الإدار فحص .ج ومتطلبات  (IPPCبه  منع التلو 

 (BAT)افضل التقنيات المتاحة 

 البيئي  طاروصف الموقع واإل 4.6

تطوير مشروع تختص ببيئي الثر أية دراسة لأليقتصر تقييم األثر البيئي على موقع محدد و دراسة مشروع محدد.وال يمكن تطبيق  

 يالبيئي ه حيث أن تقييم األثر ,مختلف ه في إطار بيئيو مشابأمختلف آخر  على تطوير مشروع   معين وفي إطار بيئي معين 
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على   دراستهافيعتمد في  الخاصة المناطق ذات األهمية االجوانب الطبيعية أو الصناعية. أمكافةدراسة متعددة التخصصات تغطي 

 . المشروع وتفاصيلموقع 

وهي المعيار الرئيسي لقياس التغيرا ت البيئية في . للشروط التي تسبق تنفيذ المشروع المقترح وصف اإلطار البيئي سجاليعتبر و

 .والبيانات الرئيسية والثانوية الدراسةللمنطقة من خالل   ويتم جمع معلومات اإلطار البيئيالمستقبل وتقييم اآلثار المحتملة. 

 انات األوليةجمع البي 4.6.1

المنظمة, وتضم امصادر  الميداني  والتحقيق و المقابالت البحثالبحوث المكتبية والجمع بين  مرحلة جمع البيانات وتفسيرها تضم

 المعلومات آنفة الذكر العناصر التالية: 

 قواعد البيانات.  

 التقارير.  

 من الجهات الحكومية ءاالستعانة بخبرا. 

 يئي السابقة في هذا المجالتقارير تقييم األثر الب. 

  المجتمع المحلي. 

 الصور الجوية و األقمار االصطناعية.  

 المعلومات الرئيسية من  خالل المصادر التالية: استخراج ويمكن 

  والتصوير الفوتوغرافي وغيرها التنقيبالعمل الميداني والتي تشمل المسوحات وحفر ، 

  المقابالت 

 مراقبةال 
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الواردة في المرتبطة وويبنغي  بحث كل  جانب من البيانات البيئية  من  الناحية الفيزيائية والبيولوجية والبشرية والجوانب 

 الدراسة. 

 البيئة الفيزيائية  4.6.1.1

ا للترتيب وفق في تقرير التقييم وانب من البيئة الفيزيائية. ويتم عرض المعلومات  جعند جمع البيانات األولية  يجب  دراسة عدة  

  كما ينطبق على المشروع: التالي

 المرتبطة.أحوال األرصاد الجوية   ويشمل المناخ  

  .التضاريس والمناظر الطبيعية 

  لذا يشترط على الشركات العاملة في ومكامن الخطورةعلم طبقات األرض وعلم أشكال األرض, ويشمل نوعية التربة  .

دراسة استقصائية أولية )صفرية( للتربة و المياه الجوفية ودراسة ختامية لبداية ونهاية المنطقة االقتصادية بالدقم إجراء 

  .فترة اإلستئجار

 مرجع جودة تكون بمثابة والتربة في بداية فترة اإلستئجار جودة ل دقيقعلى وصف  الصفريةالدراسة  و يحتوي تقرير 

 لقطعة األرض.

    التربة والمياه الجوفية( أو ارتفاع معدل التلوث بها,  لوث جديد للتربةعلى وجود ت  الدراسة الختاميةفي حال دل(

إلى المستوى المحدد في  التلوث بحيث يعوديتحمل المستأجر مسئولية  اقتراح وتنفيذ خطة  مشتركة  ومتفق عليها لمعالجة 

 .الدراسة الصفرية

    ألودية احية ونوعية المياه الجوفية وموقع اآلبار و نمط  تصريف المياه السط وتشملالهيدرولوجيا و الهيدروجيولوجيا

 غيرها.و

 علم أشكال األرض الساحلية.  
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  . المياه البحرية وجودة الرواسب 

  الهواء وتشمل الغبار والضوضاء والرائحةجودة . 

نابيب أام استخد ويمنع ( CAAQMSمحطة الرصد المستمر لجودة الهواء الخارجي  ) الهواء من خالل  جودة ويتم مراقبة

  .  PM 10وقياسات  PM 2.5 سات مادةقيارصد جودة الهواء رصد  . ويشمل موافقة الهيئة الحصول على االنتشار دون

 البيئة البيولوجية  4.6.1.2

األولي للنباتات  وضعيتم فيها تحديد ال قاعدة دعم فيزيائيةالمترابطة تقوم على مكونات العدداً من البيئة البيولوجية  ضمت

يشمل النظم البيئية والدراسة وحولها . في موقع وغيرها الحساسة نواع النادرة أو المهددة باإلنقراض والبيئاتوالحيوانات واأل

في حال توفر  أراضي رطبة أو مناطق بحرية في منطقة دراسة المشروع  يتم دراسة النظم البيئية في المنطقة  والبرية والمائية.  

 األساسي للبيئة. وضع الحالي كد من الللتأ

الحالي  لوضعا تضم تفاصيلفي حال استخدام بيانات ثانوية, من الضروري تحديد مصدر ووقت الحصول على المعلومات. و

  .النظم البيئية في منطقة  المشروع لكافةللنباتات و الحيوانات 

 البيئة اإلجتماعية و اإلقتصادية  4.6.1.3

المعلومات وفقا للتسلسل  وتقدماإلجتماعية واالقتصادية  من خال ل البيئات الفيزيائية و البيولوجية  د جوانب البيئةيتحدتشمل 

 التالي: 

 السكان والتركيبة السكانية. 

 األراضي وسبل العيش / التوظيف.  

  ة.االجتماعي بنيةوالالسكن أنماط  
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  الصحية والتعليمية والترفيهية ومرافق إدارة المخلفات المتوفرة وتشمل الخدمات–الخدمات. 

 مخاطر الطبيعية وتاريخهاال  فرص.  

  النشاط الترفيهي. 

 رث األثري اإل 

  القيم الثقافية 

مشروع مقترح يتم التواصل مع هيئة المنطقة االقتصادية موقع لفي حال اكتشاف نتائج  ذات قيمة أثرية  أثناء دراسة أي و

 اصة بالدقم للحصول على الموافقات المطلوبة .الخ

 العامة الستشارة ا   4.6.1.4

دراسة تقييم األثر البيئي, كما تقتضي الحاجة.  تسجيل أية  موقع العامة التي يتم تنفيذها ضمن ستشارة وصف وتوثيق برامج اال

 مخاوف أو اقتراحات من العامة و توضيح كيفية التعامل مع هذه المخاوف و الرد عليها ومناقشة التالي: 

 في رصد  أسهمت تطوير وتصميم المشاريع, وكيف  ذات العالقة فيلجهات ا من  مسائل المحددة والخاوف الم كيف أثرت

 تخفيف األثر البيئي و الحد من  اآلثار و التحكم بها. و 

  نوع المعلومات المقدمة والمشكالت التي تمت مناقشتها، بما في ذلك ما تم حله منها والمشكالت المعلقة. 

 فضال   مستقباللتشاور ل فيما يتعلق بالقضايا التي لم تقدم لها الحلول , تحديد البدائل الرئيسية من المالك و الجهات المعنية

 .عن اآلليات والجداول الزمنية لذلك القرار

 العامة  بعد اإلنتهاء من مراجعة تقييم التأثيرات البيئية. ستشارة عمليات اال تحسين ودعم خطط 
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 ات بين المالك والجهات المعنية بشأن عمليات وأنشطة المشروع. ياتفاق ةأي 

 عاثات( المشروع بإطالقات ) ان 4.7

 للمشروع التشغيلية واإلنشطة التي تتولد من  واالنبعاثات حسب كميتها ونوعها ةالمتوقع اتالفصل تقديم  قائمة بالمخلفيتضمن هذا 

 ما يقتضيه المشروع.لالتشغيل  وفقا  إنهاءأو انشطة 

 االنبعاثات البيئية التالي استنادا إلىى نوع المشروع:  وتضم

   التصريف إلى المياه 

 ةومياه الصرف المنزلي المياه الصناعية 

 / مخلفات على األرض والتربة. الالرواسب 

  غيرها. لموقع ومرتيطة بااالنبعاثات في الهواء من المصادر الثابتة ، المصادر المتحركة، مصادر  

  مستوى الضوضاء في الليل والنهار خالل مرحلة البناء و التشغيل. 

 مستوى االهتزاز. 

لمنتجات النهائية المواد الكيماوية والوقود واهذا الفصل تحديد  و إدراج طرق نقل و معالجة و تخزين المواد الخام و يضمكما  

نتاجها و ومعالجتها وتخزينها وإدارتها والتخلص من المخلفات السامة والخطرة ومعالجتها والتخلص من المواد المشعة إوتفاصيل 

 وفقا لما يقتضيه المشروع.   

 خلفات الصلبة  الخطرة و غير الخطرة الم4.7.1

الشركة العمانية القابضة تعمل هيئة المنطقة االقتصادية  بالدقم على تطوير نظام متكامل إلدراة المخلفات الصلبة وذلك بالتنسيق مع 

الحفاظ على على البيئة و أنشطة إدارة المخلفات في الدقم وذلك للحد من اآلثار السلبيةلقيام ب) بيئة(  ل( )ش.م.ع.م لخدمات البيئة

نواع المخلفات الخطرة و غير أتحديد  صحة المجتمعات المجاورة. لذا  يطلب من المستثمر عند التقدم بمشروع  للمنطقة االقتصادية
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 اصاحب المشروع و شركة بيئة, توافق من خالله المقترحالخطرة المتوقعة خالل مراحل المشروع من خالل اتفاقية توقع  بين  

فيما و . م إدراج هذه االتفاقية في تقييم األثر البيئي أو تسليمها إلى الهيئة قبل البدء بالمشروعتكة بيئة على قبول المخلفات و يشر

التخلص منها   أويتعلق بالمخلفات التي ال تقبلها شركة بيئة يجب على الشركة توفير منشأة مؤقتة في الموقع  لمعالجة المخلفات 

  .56/2002و القرار  18/93المقترح إلى الهيئة قبل الشروع في المشروع وفقا للقرار الوزاري رقم  ويقدمطريقة تخزينها  تحديد و

 ن تبدء أعمالها التشغيلية. إوتتحمل الشركة مسئولية نقل وتفريغ المخلفات إلى منشأة شركة بيئة  ما 

 تحديد و تقييم اآلثار 4.8

ثار البيئية وتقييمها عنصرا لتنبؤ باآللالرئيسي في تقييم األثر البيئي  لذلك تعد الطرق المستخدمة  ريعتبر فحص اآلثار البيئية المحو

الوصول إلى النتائج. كما يجب تناول كيفية بصورة واضحة ومنظمة  لتوضيح عليه يجب أن يتم التقييم  هاما في مصداقية الدراسة.  

 في هذا الفصل.ي  البيانات الرئيسية و الشكوك جودة وكمية البيانات المتوفرة , و الثغرات ف

مرحلة  التقييم من توصيف األثر البيئي إلى توضيح أهمية التأثير البيئي  لذلك من المهم استخدام نهج متسق من يجب أن تنتقل 

ينبغي شرح  .لذا ,تأثير  مصطلح استخدام مصططلح أثر و فيالمصطلحات لتجنب االلتباس وهو ما يحدث عادة عند التفريق 

 المصطلحات بشكل واضح في التقرير. كما ينبغي إدارج المعلومات التالية تحت هذا الفصل : 

 .قائمة أو تبويب ووصف الجوانب البيئية  .1

 مصفوفة تقييم األثر البيئي المستخدمة في تقييم التأثير .   .2

 ئية. / القضايا البي اآلثارالتقييم والمعايير المستخدمة  لتحديد أهمية  .3

 ينطبق(.  إذا كان)المتراكمةوا يتعذر تالفيهالتي وا،اآلثار المخلفةمناقشة  .4

 .القضايا البيئية الهامة /تبويب اآلثار  .5

 النمذجة التي تم إجراؤها )عند الضرورة( للتنبؤ بطبيعة وحجم اآلثار البيئية المحددة. استنتاجات  .6



 

24 
 

 

. لذا ينبغى أن توصف البيانات الرئيسية لحجم تقديرات اآلثار الرئيسية بشكل الشكجميع تقنيات التنبو بطبيعتها تحمل نسبة من 

وتوضيح مداها و ,يتم تدوين وتحديد تقديرات اآلثار الكمية واضح  في التقييم مع تحديد النقص في البيانات المطلوبة حيثما أمكن.و

 حة لذلك .حدود اعتمادها  كما يتم تحديد الوصف النوعي  لآلثار بوضوح عند الحا

وفقا اآلثار  ويمكن تقييم هذا  للتخفيف منهايجب تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات هامة لتبرير اتخاذ تدابير   ,التأثير توقع حجم دبع 

 ة:التاليللعناصر 

 .المقارنة مع متطلبات الهيئة، إن وجدت  .1

 .والدولية محليةالمقارنة مع القوانين واللوائح ال .2

  وغيرها. البيولوجية  ايير المحددة سلفا مثل المواقع المحمية، والمزايا، واألنواعاإلشارة إلى المع .3

  .قبول المجتمع المحلي .4

 .)إمكانية أو عدم إمكانية إبطاله(  ثرشدة األ .5

 . (ألثر)مدى ا ألثرانتشار ا .6

 البيئي  ثروتيرة النشاط المسبب لأل مدة و 

 )الخطور ة)احتمال حدوث اآلثار البيئية 

  )األهمية / األثر )محليا و إقليميا 

 :  كما يليالتقييم استنادا  إلى المقاييس المذكورة أعاله  وتكون نتائج
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o  ال يوجد أثر سلبي 

o   أضرار بيئية محلية طفيفة تقتصر على موقع العمل دون أي تأثير دائم  -ال يوجد آثار كبيرة /تأثير طفيف. 

o  إلستعادة البيئة المتضررة  مما يؤدي إلى   موسعةار بيئية تتطلب تدابير او/أضر و  ةشديد – ة/رئيسي ةكبيرآثار

 اسعة.و عدم القدرة على استخدامها لألغراض التجارية الترفيهية أو فقدان موارد طبيعية تمتد لمساحات 

نى مستوى عملي في خطة إدارة أد الحد من  اآلثار إلى  و ن تبحث دراسة تقييم األثرالبيئي حلول منعأاستنادا إلى التقييم , يجب  

 لمشروع ل البيئة 

 التراكميةاآلثار 4.8.1

ر البيئي للنشاط ثير في البيئات الحساسة أو حين يتطور األأثمختلف اآلثار لنشاط واحد ليتفاقم الت عند تفاعلثار التراكمية تحدث اآل

على البيئة . ويجب تناول القضايا الرئيسية التالية عند ر كبيرة  إلحاق أضرايتفاعل مع  آثار األنشطة المجاورة  مما يؤدي إلى  أو

 .جمع اآلثار التراكمية

  ،اآلثار الناجمة عن أنشطة التطوير المقترحة مع األنشطة األخرى المخطط لها أو المتوقعة، مثل مقترح تطوير طريق ما

 جودة الهواء.  الضوضاء والتأثير  في قد تؤدي أية مشاريع مجاورة  مع اإلزدحام المروري إلى بعض اآلثار السلبية مثل

   في تقييم األثر البيئي كما يلي:   تناولهايجب  معينة مسألة بيئية لاآلثار التراكمية 

o  الهواء والغبار والضوضاء. جودة ، وخاصة آثار مرحلة اإلنشاء والتشغيل 

o حركة المرور والنقل  آثار. 

o  على الصحة والسالمة.  آثار 



 

26 
 

لدراسة اآلثار التراكمية عند تفاعلها مع اآلثار  الدراسة االستطالعية ثار المحتملة لكل مسألة بيئية خالل مرحلة ينبغي تقييم اآل

المشاريع تحت اإلنشاء والمشاريع  أوشطة التطوير التراكمية المشاريع القائمة في المنطقة أنالمحتملة األخرى.وينبغي أن تشمل قائمة 

 بل. في المستق هاالمتوقع تنفيذ

  سلبيةوفقا لطبيعة وحجم وأهمية اآلثار و تحديد السبل المقترحة للحد من أية آثار  أحكام نوعيةيتم إصدار 

 دراسات النمذجة4.8.2

يجب أن تدعم جميع اآلثار التي حددها التقييم بدراسة نمذجة كما يقتضي المشروع أو وفقا الشتراطات الهيئة ولكل نموذج يستخدم  

 كحد أدنى: التقييم يجب  تقديم التالي  تفي سيناريوها

  .مبررات النموذج المستخدم 

  .مناقشة عملية المعايرة للنموذج، بما في ذلك القيود المرتبطة باستخدام النموذج 

  ،سواء تم استنتاجها من المعرفة  قيمالنطاق وقائمة بجميع المعايير المدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منها

 من البيانات المحلية( و القيم المستخدمة في تنبؤات تقييم األثر البيئي. قاةلسابقة أو تمت معايرتها، أو قياسها )مستالدراسات ا

 الشؤون المناخية  4.9

بدأت المديرية العامة للشؤون المناخ في وزارة البيئة والشؤون المناخية بتخصيص فصل للشؤون المناخية لمعالجة دراسات تغير 

. لذا 2008( للمشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية منذ عام EIAحماية طبقة األوزون في تقييم األثر البيئي ) المناخ وقضايا

تعتبر المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم لألثر البيئي عرضة لتغير المناخ، وتشكل مصدر خطورة للمجتمعات والبيئة على 

سواء مع اآلثار السلبية المتوقعة والفرص اإليجابية  قابلية المشروع للتكيفثر البيئي النظر في حد سواء. ولذلك ينبغي  على تقييم األ

 لتغير المناخ. 
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لشؤون المناخية تقييم األثر البيئي تحديد ووصف وتقييم اآلثار البيئية المباشرة وغير المباشرة  اوزارة البيئة وإرشادات  تتطلب 

والحيوانات والنباتات والتربة والماء والهواء  والمناخ والمناظر الطبيعية واألصول المادية واإلرث  للمشروع  في التفاعل مع  البشر

 الثقافي. 

ا المديرية العامة التي تقدمهقابلية التأثر  باستخدام مصفوفة لتغير المناخي ويجب التقييم نوعياباالمشاريع قابلية تأثر  يجب أيضا تقييم

ويتناول هذا الفصل مناقشة  إجراءات و طرق  التقليل من  آثار التغير المناخي و سبل التكيف في دليلها .  DGCAالمدني للطيران

 مع التغير المناخي في  تصميم المشروع  و المنشآت المرتبطة به. 

 ( EMPخطة اإلدارة البيئية ) 4.10

للقضاء إعاداد اإلجراءات الالزمة واإلجتماعية المحتملة و التنبؤ باآلثار السلبيةمرحلة من األجزاء الرئيسية في تقييم األثر البيئي 

ال يمكن القضاء على اآلثار علما بأنه عليها أو الحد منها أو تقليل التأثير إلى مستويات مقبولة  خالل مراحل التنفيذ و التشغيل.  

  اآلثار.تدابير التخفيف  من و يطلق على هذا العملية  تاثيرهاالتقليل من شدة يمكن ولكن  كليا البيئية السلبية 

بيئة  وتعمل على تخفيفها بالآثار سلبية  في إلحاق سببتخطة إدراة البيئة  هي خطة أو برنامج  للتخفيف من األنشطة المتوقع أن  ت

توفر خطة  . وو التشغيل والصيانة أو إنهاء أعمال المشروع خالل مراحل بدء العمل واالنتقال واإلنشاءورصدها والتحكم بها و 

. أنشطة التنفيذ والتشغيلبين و  في  تقرير تقييم األثر البيئي طريقة التحكم بهالمتوقع وألثر البيئي إدارة البيئة حلقة رئيسية بين  ا

 .طوال مراحل المشروع حيث تتبع خطة إدارة البيئة دورة إجراءات التخطيط ثم التنفيذ ثم المراجعة ثم التصحيح

 

 

 وبالتالي ينبغي أن تتضمن خطة إدارة  البيئة ما يلي، حسب ما يقتضيه المشروع:. 
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 اآلثار البيئية المحتملة والتي تم تحديدها خالل للضاء اأو التخفيف منجميع التدابير التي تم دمجها في تصميم المشروع  .1

 مراحل المشروع.  كافة

 وخطط الطوارئ.  فيفهاتخوتدابير  جميع الحاالت الطارئة المحتملة، آثارها .2

 اإلدارة البيئية والتجهيزات اإلدارية واالحتياجات من الموظفين.  أو مكتب الهيكل التنظيمي لفريق .3

واآلثار المحتملة للمواد الخطرة  المرتبطة   الفرصيجب أن  يتضمن تفاصيل عن  –إذا كان ينطبقالمخاطر، وإدارة تقييم  .4

انفجار السدود والزالزل واالنفجارات واالنهيارات وغيرها( أو غيرها ( الطبيعية  بالحوادث العرضية للبيئة ، والكوارث

  .من المخاطر  خارج الموقع ، وتجهيزات حفظ وتخزين واستخدام المواد الخطرة

 .مراحل المشروعكافة البيئي وخطة تدقيق   صدالر .5
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30 
 

  الرصد البيئي برامج  4.10.1

تعلق باإللتزام البيئي تتقييم األثر البيئي بتصميم برامج رصد مناسبة تهدف إلى توفير معلومات للهيئة أو الجهات المعنية  يُعنى

البيئية المحلية و الدولية.   المعاييرعلى تقييم النتائج ومقارنتها بالدراسات األولية و الرصد البيئيوكفاءة تدابير الحماية. وتعمل خطة 

 توضيح التالي: الفصل  هذاينبغي في 

  .تجهيزات المشغلين لتنفيذ العمل 

  .رصد الموقع 

  الرصد.مقاييس  

 صدطريقة الر  . 

 المستخدممقياس المعيار أو ال . 

  الرصد.الجدول الزمني ومدة  

  .تقييم النتيجة 

 تواتر التقرير ) إبالغ(  الهيئة 

السيما الجوانب الصحية المتعلقة بالمخاطر  أيضا مالحظة صحة األفراد العاملين في المصانع و صدوينبغي أن تتضمن خطة الر

 المهنية، في حال لزم األمر. 

 خالل دراسة تقييم األثر البيئي  متطلبات عامة 4.11

 بعض المتطلبات التي ينبغي اتباعها من قبل المستثمرين: 

في تصميم المنشأة،  BATتقنية إلى الهيئة للتحقق من  BATألفضل التقنيات المتاحة  شهادة امتثال تقديم قترحيتعين على الم .1

 . إذا كان ينطبق
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 يشار فيها إلى ى البيئة البحرية، يجب الحصول على رسالة عدم ممانعة من جمعية البيئة العمانية، عل التي تؤثر للمشاريع   .2

على  ثار  الناتجةاآلفيما يتعلق بتطلبات  جمعية البيئة العمانية مع م نسجمأن خطة اإلدارة البحرية المقترحة للمشروع ت

 بين الهيئة  و جمعية البيئة العمانية لحماية الثدييات البحرية في المنطقة. يةيتماشى مع االتفاقو الثدييات البحرية. وه

خطاب موافقة من شركة  استخدام السفن البحرية في أي من مراحل المشروع، يجب الحصول علىتطلب للمشاريع التي ت .3

التفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من لميناء الدقم  توافق فيه على قبول ومعالجة جميع المخلفات من السفن البحرية وفقا 

 لجمع المخلفات ومعالجتها والتخلص منها .  منشأة مستقلةتوفير  أو)معاهدة ماربول(  السفن 

تقديم تقرير التدقيق البيئي للهيئة مما يدل على  المقترح مرحلة البناء، يجب علىيجب اإلشارة إلى أنه عند  االنتهاء من  .4

لدولية ذات االعمانية و لوائحشروط التراخيص البيئية و مختلف الو االمتثال لتقرير تقييم األثر البيئي وخطة إدارة البيئة

 العالقة.

يتم ويتولى مسؤولية السالمة وحفظ البيئة للمشروع.   للصحة و السالمة و البيئة كل شركة مقترحة إنشاء قسمعلى يجب  .5

 من خالل هذا القسم. بالهيئةالتواصل وتقديم تقارير االمتثال وغيرها من التقارير ذات الصلة 

 استنتاج  4.12

وطرق الحد منها   الهامةالبيئية  والتأثيراتالحلول البديلة، ببالخيارات  المفضلة بالمقارنة   المتعلقةستنتاجات لال يضم وصفً  

 العامة. للمخاوف  تها وإيجاد الحلول ومعالج

 المرفقات  4.13

 المراجع .  .1

 قائمة المساهمين في تقييم األثر البيئي )األفراد والمؤسسات( . .2

 تفاصيل دراسات النمذجة العددية )إن وجدت( أو أي مستندات حسابية. .3
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  مصادر المعلومات واالستشارات والمشاركة العامة. .4

 الوثائق بما في ذلك عملية الفحص، اجتماعات الجهات المعنية ، وقائمة االتصال، واالتصاالت.  .5

 نتائج التحاليل المخبرية من قبل مختبرات معتمدة.  .6

، وغيرها حسب ما  التقييم الكمي للمخاطرحركة المرور، تقييم المخاطر البيئية،  أثردراسات إضافية ذات صلة )مثل تقييم  .7

 لمشروع وكما هو مطلوب( يقتضيه ا

 قائمة مصادر البيانات.  .8

 بدراسة تقييم األثر البيئي. مرتبطة أي معلومات أخرى  .9
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 حدود المنطقة اإلقتصادية البرية و البحرية -أ  –ملحق 

 المخطط الشامل للمنطقة االقتصاديةالخاصة بالدقم  -الشكل 
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 البيئيمشاريع تتطلب تقييم األثر  -ب   –ملحق 

, تتطلب قائمة المشاريع  التالية إجراء تقييم  326/2015وفقا لقرار هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  رقم 

 لألثار البيئية: 

 تطوير وإدارة المناطق الصناعية  .1

 هكتار أو أكثر  10تطوير وإدارة المواقع اللوجستية التي تبلغ مساحتها  .2

 ماك ومجمعات الصناعات السمكية تطوير وإدارة موانئ صيد األس .3

 هكتارات أو أكثر  5تطوير وإدارة  خزانات المواد الكيميائية و البترول، وتبلغ مساحتها  .4

 هكتارات أو أكثر  10تطوير وإدارة القرى السياحية وتبلغ مساحتها  .5

 معامل تكرير البترول والمشاريع الصناعية الكيميائية والبتروكيميائية  .6

 ت الثقيلة مشاريع الصناعا .7

 مردم لطمر المخلفات الخطرة وغير الخطرة ومعالجتها والتخلص منها. .8

 بناء أرصفة الميناء واألرصفة البحرية. .9

ألف طن سنويا بالنسبة لألنواع المحلية، وبأي  500تربية األسماك بقدرة إنتاجية تقدر بأكثر من   .10

 صفة إنتاجية لألنواع الغريبة.  
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 المشغلة بالطاقة المتجددة(  الكهربائية )باستثناء الغاز ومرافقمحطات توليد الطاقة  .11

 محطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من مليون متر مكعب سنويا  .12

قد تتطلب بعض المشاريع غير المذكورة أعاله أيضا تقييم األثر البيئي قبل منحها التصريح من الهيئة. ويتم ذلك 

 األولية للمشروع. خالل مرحلة الفرز 

من تقييم األثر البيئي , في حال كان مقدم الطلب قادرا على إقناع الهيئة آنفة الذكر يمكن إعفاء أي من المشاريع  

بأن التطوير المقترح يشمل تغييرا طفيفا أو إضافة بسيطة إلى مشروع قائم بحيث ال تتجاوز اآلثار المقاييس 

 ة.  المقررة في شأن  الحفاظ على البيئ
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 د  جدول محتويات تقرير تقييم األثر البيئي  –لحق م

يجب ويتعين أدناه الحد األدنى من المعلومات الالزم توفرها في تقييم األثر البيئي.  جدول المحتويات تمثل  

 التنفيذي في بداية التقرير.الملخص تلخيص 

 الملخص التنفيذي  .1

 اإلطار التشريعي   .2

 اللوائح العمانية المتعلقة بالبيئة.القوانين و  2.1

 ملخص أهم التشريعات المطبقة. -التشريعات المعمول بها   2.2

 تغير المناخ. 2.3

 البروتوكالت والمعاهدات اإلقليمية و العالمية.  2.4

 وأفضل الممارسات. لمبادئ الدولية ا  2.5

 التصاريح البيئية المعمول بها.  2.6

 وصف المشروع  .3

 .مقدمة 3.1

 وصف العملية.  3.2

 العامة خالل مرحلة التشغيل. خدماتالمتطلبات   3.3

, الكمية والتخزين واأليدي -مصادر الطاقة والماء والوقود والمواد الكيمائية والمواد الخام  3.3.1

العاملة,ومرفق إدارة المخلفات الصلبة ومرفق إدارة مياه الصرف ومعالجتها والتخلص منها 

 وغيرها. 

 . روعإنشاء المش  3.4
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 وصف األنشطة اإلنشائية. 3.4.1

 المواد اإلنشائية.  3.4.2

, -الطاقة و الماء والوقود والمواد الكيمائية والمواد الخاممصادر األيدي العاملة و  -الخدمات العامة   3.4.3

 .المياه الكيمائية /مياه الصرفمعالجةإ محطةالكمية والتخزين,

 الموقع والمرافق المرتبطة بها. -المنشأة السكنية المؤقتة   3.4.4

 جدول المشروع.   3.5

 لمشروع بدائل ا  .4

 مقدمة  4.2

  خيار"  عدم إنشاء المشروع"  4.3

 التصميم والموقع البديل مع مراعاة  تحديد مصادر الخدمات العام 4.4

 مع مراعاة البدائل –اختيار مصادر  المواد الخام و الخدمات  4.5

 تحليل أفضل التقنيات المتاحة  4.6

 

 الوصف األولي للبيئة  4

 مقدمة  4.3

 موقع المشروع  4.4

 التضاريس والمناظر الطبيعية  4.5

 المناخ    4.6

 جودة الهواء الخارجي    4.7

 مستوى الضجيج    4.8
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 الجيولوجيا و التربة     4.9

 الهيدرولوجيا وجيولوجيا الماء     4.10

 البيئة األرضية ) ايكولوجيا األرض(  4.11

 البيئةالبحريةالبيئة  4.12

 اإلطار اإلقتصادي اإلجتماعي        4.13

 التراث األثري و الثقافي  4.14

 ) انبعاثات( المشروع إلى البيئة إطالقات 5

 نبذة  5.1

 إطالقات المرحلة اإلنشائية  5.2

المصادر الثابتة و مصادر االنبعاثات من الموقع و المصادر االنبعاثات في الغالف الجوي  5.2.1

 انبعاثات  الغازات الدفيئة المتحركة و

 األعمال اإلنشائية  مياه المنزلية و   -المخلفات السائلة   5.2.2

 الخطرة وغير الخطرة   -المخلفات الصلبة   5.2.3

 ألعمال اإلنشائية االمحيط الخارجي و   -الضوضاء   5.2.4

  مرحلة التشغيل  إطالقات 5.3

المصادر الثابتة و مصادر االنيعاثات من الموقع و المصادر  -االنبعاثات في الغالف الجوي  5.3.1

 انبعاثات  الغازات الدفيئة المتحركة و

 والمياه المعالجة.  العمليات ومياه مكافحة الحرائق مياهنزلية والم  -المخلفات السائلة  5.3.2

 الخطرة وغير الخطرة   -المخلفات الصلبة   5.3.3
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 الضوضاء   5.3.4

 تحديد و تقييم اآلثار البيئية    6

 المنهجية  6.3

 ر البيئي  ثطرق تقييم األ 6.4

 ثر البيئي أهمية األ 6.5

 تقييم اآلثار التراكمية  6.6

 مرحلة اإلنشاء  6.7

 مرحلة التشغيل 6.8

 المناخشوؤن  7

 معلومات التواصل 7.1

 المواد المستنفدة لألوزون 7.2

 –انبعاثات البيوت الخضراء   7.3

 مرحلة اإلنشاء و التشغيل 

مرحلة اإلنشاء  -لمشروع  المقترحلاستهالك الوقود   -انبعاثات  البيوت الخضراء من مصادر الطاقة 7.3.1

 لتشغيلاو

  ةعمليات االحتراق الثابت 7.3.1.1

 عمليات  االحتراق المتحركة  7.3.1.2

 نظام االنبعاثات المتطايرة من النفط و الغاز الطبيعي.  7.3.1.3

 استخدامات األرض و تغير استخدامات األرض 7.3.1.4

  تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة 7.3.1.5
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 انبعاثات الغازات من العمليات الصناعية بالمصانع / المشاريع الصناعية 7.3.2

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.2.1

 استخدام المذيبات بالمصنع المقترحانبعاثات الغازات من  7.3.3

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.3.1

 ابنعاثات الغازات الدفيئة من مولدات المخلفات الصلبة  في موقع  المحطة /المصنع  7.3.4

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.4.1

 انبعاثات الغازات الدفيئة من المعالجة مياه الصرف  في موقع المصنع    7.3.5

 صيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة تفا 7.3.5.1

 تقرير إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة   7.3.6

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.6.1

تقييم آثار التغير المناخي و  7.4

 قابلية التعرض له

التكيف مع التغير المناخي و  7.5

  الحد منه

 الحد من الغير المناخي  7.5.1

 التكيف مع التغير المناخي  7.5.2

  ير الحزام األخضرخطة تطو 7.5.3

خطة الحد من مخاطر شؤون  7.6

 . للمشاريع الصناعية   المناخ

  خطة إدارة البيئة  8
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 مقدمة  8.3

 إدارة مرحلة اإلنشاء  8.4

 إدارة مرحلة التشغيل 8.5

  الرصد البيئي خطة  8.6

 الخاتمة  9

 المرفقات 10


