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 املقدمة  .1

هدف االشراف على تنفيذ مشروع تطوير والية الدقم ب 119/2011املرسوم السلطاني رقم  أنشئت هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بموجب

ركة أو مؤسسة وتنص قوانين الهيئة عند تقدم أية ش . وتتولى وزارة البيئة والشوؤن املناخية مهمة التشريع البيئي في السلطنة. وإدارة املنطقة وتنميتها

ملرسوم وزارة البيئة والشوؤن املناخية. وقد قض ى ااشتراطات  م ومعتنسجاستخراج تصاريح بيئية و  على في منطقة الدقم صناعي إنشاء نشاط  بطلب 

كام و جميع ح( بمنح هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم صالحيات وزارة الشئون البيئية فيما يتعلق بالتصاريح و األ 2013/ 79السلطاني رقم ) 

 ر البيئية الالزمة .اتخاذ التدابيصالحية التراخيص واالشتراطات البيئية للمشاريع و 

بتعديل الصادر  2016/ 5 املرسوم  و 44/2014رقم   ياملرسوم السلطان ويحددالبيئي. ثر تقديم تقارير تقييم األ حول للشركات  هذا املستند دلياليعد 

و  ة االقتصادية الخاصة بالدقمسلطة هيئة املنطقموقع وحدود املنطقة االقتصادية إلى مساحة والية الدقم التي تخضع ل 119/2011املرسوم رقم 

 أ.  –لحق املهي موضحة  في 

 التعريفات  1.1

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

املشاريع حة أو ر مقتأو ملشاريع قائمة ,ال للمشاريع  سواء ية طوير أنشطة ت صناعية و أنشطةاملعني بتأسيس  اتاملشروع  "شروعامل"  .ب

 اإلنشاء في املنطقة االقتصادية بالدقم.   تحت

 " الفرد أو املؤسسة املقترحة للمشروع. املقترح " .أ

 .من عدمه البيئيثر لتحديد ضرورة تقييم األ املتخذ" اإلجراء لفرز " ا .ب
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 أهداف الدليل  1.2

 كما يلي:  هو الهدف من إعداد هذا الدليل 

 عن تنفيذ املشروع.  ئي الناتجاألثر البيفي تقييم  املساعدة  .1

 التشغيل شاء و اإلنعمالت التصميم التفصيلي, و  التي سيتم إدراجها فيالتقنيات و عايير املو  اإلجراءاتطرق و التعريف و تقييم و تحديد   .2

 . نسب معقولةو تقليلها إلى اآلثار البيئية ضرورية للحد من ال للنشاط التطويري املقترح

 .مكافحة التلوث حماية البيئة و فاعلية تدابير لضمان تنفيذ و  يالبيئي والتدقيق ات الرقابة متطلبتصميم و تحديد   .3

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

 املتطلبات العامة 1.3

الدليل بهذا  إللتزامالصناعية في ميناء الدقم, واملنطقة االقتصادية. يعتبر شاريع الشركات واملا وتنطبق على كافةالبيئية املذكورة أدناه عامة  ملتطلباتا

 استخراج التصريح البيئي. شرطا من شروط 

لتلوث و اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيئة والحد من ا املعمول بهاتتمتع الهيئة بالسلطة املطلقة إلصدار التصاريح البيئية والتراخيص  .1

 للقوانين وحماية مصادر مي
ً
 . املنفذةاه الشرب من التلوث وفقا

 املنطقة االقتصاديو الخاصة بالدقم و الساحلية ( الواقعة ضمن حدود  البريةصالحية اإلشراف على املناطق ) بالهيئة  حتفظ ت   .2

 .5/2016املرسوم السلطاني رقم بموجب

 وزارة البيئة و الشوؤن املناخية.  لدى جلة ومرخصة مسالتي تعمل على إجراء  تقييم آثار بيئية الشركات كافة  أن تكون  .3
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طقة اللوائح الصادرة من هيئة املن وعمول بها في السلطنة والقرارت الوزاريةاملاللوائح  أن يتوافق أي نشاط تطويري مقترح للمشروع مع  .4

  االقتصادية

م به الوثيقة املرجعية  (BATاحة )على املشغل تطبيق وتنفيذ أفضل التقنيات املت  .5
ّ
 (IPPCالخاصة بالدمج املتكامل بين منع التلّوث والتحك

 كمعيار حكومي لتصميم املشروع وإدارة البيئة.)

علقة بوضوح و دقة في التقرير و توفير كافة املعلومات الفنية الالزمة خاصة املت األثر البيئيلتوصيات لتقارير تقييم ايجب توثيق النتائج و   .6

 بالبيانات األولية. 

 جميع حزم تطوير املشروع دليال للمالك واملقاولين. خطة إدارة البيئة لالبيئي والذي يشمل  ألثرتقرير ار يعتب .7

ات ضل التقنيأفأو  لتشريعات العمانيةل عند إضافة تغيير عند الضرورة وقتما تشاء و يمكن للهيئة تعديل أي شروط في التصريح البيئي   .8

 كنتيجة لألداء البيئي. املتاحة 
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  عمليات التصريح البيئية .2

ية على مراحل كما هو هذه العملستتم و  ريح البيئي نشطة وصياغة املتطلبات للتصفيما يتعلق باملنطقة االقتصادية, ستعمل الهيئة على تقييم األ 

 .1-2موضح في الشكل  

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

يتضن هذا الدليل و البيئي  وهو ما يطلق عليه بالفرز . األثر تقييم لى في عملية التصريح البيئي في تحديد الحاجة إلى إجراء دراسة تكمن املهمة األول 

لبيئي وفي حال وجود األثر من بعض املشاريع إجراء تقييم ل الهيئة طلبتالبيئي. و قد  ألثرإجراء دراسة تقييم ل تتطلبمختلفة للمشاريع التي  فئات

 الطبيعية حمياتمواقع امل في اآلثار املحتملةطبيعة املشروع أو موقعه مثال ذلك ل وفقاعلى البيئة  بحدوث  آثار بيئية كبيرةلتسبب املشروع  مخاطر

  الحساسة.أو البيئات 

 مالتبعد إك وبيئي.ال ثرتقييم لألء دراسة إلجراكانت هناك حاجة  اذا, تقرر الهيئة ما يةتطوير  نشطةاملؤسسة برغبتها في القيام بأي أ ستالم طلبعند إ

سة تقييم قائمة باملشاريع التي تتطلب إجراء درا تم إعداد إجراء تقييم تفصيلي.  الحاجة إلى الفرز مع إيضاح مرحلة الفرز , تقدم الهيئة رأيها في  مرحلة

تقييم لدراسة تفصيلية إجراء  شاريع التي تتطلب بامل فصلةلدليل قائمة مب من هذا ا –يوفر امللحق و . 316/2015للتأثير البيئي  في القرار اإلداري رقم 

 البيئي. األثر

 فئتين رئيسيتين:تم توزيع املشاريع املقترحة إلى  عملية الفرز من خالل 

 البيئي.  ثرمشاريع تتطلب إعداد دراسة تقييم لأل  .1

 البيئي .  ثرمشاريع ال تتطلب دراسة تفصيلية لتقييم األ .2

 ثرى لتقييم األكخطوة أول  استطالعية و تقييميةتقديم دراسة  املقترح على املشروعتوجب البيئي ,  ي تقييم لألثرتطلب املشروع إعداد ي حال ف

 البيئي وعملية التصريح. 
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ييم األثر ية لتقالشروط املرجعالبيئي )  ألثرعند تقييم ا الواجب  مراجعتها املواضيع واملناهج  الدراسة االستطالعية والفحص لتحديد .3

 ( البيئي

 : بعد ذلك على الهيئة القيام بالتاليو 

 أو املتطلبات األخرى. نقص املعلومات البيئي وتحديد  ثرمراجعة, وتدقيق دراسة تقييم األ .1

 الترخيص و تحديد شروط التصريح البيئي . .2

ائرة املحطة الحصول على التصريح البيئي من خالل دقترح يمكن للمالبيئي ,  تقييم األثردراسة تفصيلية لإجراء  التي ال تتطلبشركات لبالنسبة ل 

 نوع املشروع. ل وفقا توفير خطة إدارة للبيئة املقترح قد يطلب من و  الالزمةالواحدة بالهيئة مع توفير كافة املستندات 

هذه وجود . ولكن 2014ولغاية  2010 شاريين من العام عدد من االستاملنطقة االقتصادية بالدقم من خالل في  أولية واسعة النطاقدراسة  إجراء, تم

  ية بالدقماملنطقة االقتصادالبيئي للشركات املستقلة التي يتم إنشاؤها في  ثرتقييم األل األوليةدراسة المتطلبات  يوفرال ولية الدراسة األ 

ن التلوث و و التوجيه االوروبي في الوقاية املتكاملة م السلطنة اللوائح التشريعية في بموجبالتصاريح البيئية  اشتراطاتالهيئة على إصدار  وتعمل

ر القضايا  إلدارة والحد من تأثياحةر وستكون شروط التصريح محددة لكل شركة مع مراعاة  أفضل التقنيات املتاحة أفضل التقنيات املتو  مكافحته 

 البيئية الرئيسية. 
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 البيئي ثر األمرحلة تقييم  2.2

للحد  جراءات اإلداريةالبرامج والسياسات واإل وتقييم ,املترتبة عن مشاريع التطوير املختلفةالبيئية نتائج لتقييم الأداة م األثر البيئي تقيي دراسة  تبرتع

يحدد  كما النشاطع أو للمشرو اآلثار اإليجابية يتعدى ذلك إلى إبراز  وال يقتصر تقييم األثر البيئي على اآلثار السلبية بلعلى البيئة. سلبي  أثر من أي 

 .  ةمعين اشتراطاتالخروج بقرارات صائبة حول تنفيذ املشروع و في حال تنفيذه إلزامه بالعمل ب بهدف. هوتطوير  هسبل تعزيز 

أهداف  ملتشو  لذا, فإن الهدف من تقييم األثر البيئي  هو ضمان التنبؤ باملشكالت البيئية املحتملة و كيفية التصدي لها من مختلف جوانب املشاريع.

 : العناصر التاليةاألثر البيئي 

 تحسين التصميم البيئي للمشروع. .أ

 ية. اعلضمان استخدام املوارد بف   .ب

 تعزيز الجوانب اإلجتماعية.    .ت

 الرئيسية وتدابير الحد منها. ثارتحديد  اآل  .ث

 تفادي إلحاق أضرار فادحة ومؤثرة بالبيئة.   .ج

 يعمل على:  اتختصاصلذلك تتطلب الدراسة نهجا متعدد اإل  

 مصادر تأثير أنشطة املشروع 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 املقترحة او األثر البيئي ونتائج التنبؤ به و تقييمه  ئج تحديدتقديم نتا .4



 

12 
 

 نشطة املشاريع الرئيسية أسس الرقابة املستمرة  ألإرساء  .5

 

 مرحلة الدراسة االستطالعية )الفحص( .3

عة في تقديم التقييم واملنهجية املتبملها التي يجب ان يشلتقييم التأثير البيئي املحتوى واملواضيع  الواجب خضوعهاشاريع امليحدد الفحص 

 ثر البيئيألا الشروط املرجعية لتقييمصياغة سهم في بحيث ي  للمشغلها حول تقرير الفحص اتمالحظبداء املعلومات البيئية. وتقوم الهيئة بإ

 . الشامل

 تقرير الدراسة االستطالعية 3.2

 التالية:  ير املسائليعالج التقر األكثر أهمية، ويجب أن  وه ها ثار التي سيتم تقييمها وأي منفي املقام األول على تحديد اآلالدراسة االستطالعية تركز 

 .تفاصيل املشروع والجدول الزمني  •

ترة  مثل األسباب الفالجغرافي أو باملدى تتعلق األولية متطلبات خاصة للدراسات  وتشمل أيةالبيئة الحالية  الالزمة لوصفالدراسات األولية  •

 لحيوانات والنباتات. لالتغيرات املوسمية  املتعلقة ب

 مستوى تفاصيل البحث و التحقيق املطلوبة.  •

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

  البيئية. املعايير تقييم أهمية اآلثار  •
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 من اآلثار البيئية. التخفيف  طرق   •

 .خالل الدراسات البيئية ارات  الواجب تنفيذهااالستش  •

 بيئي. التقرير الدراسة / الومحتوى وطول  يكله  •

 . 3.1.7إلى  3.1.1تقرير الدراسة االستطالعية في العنصرين حتويات مجدول يتوفر 

 املقدمة   3.3

 ملخص وتضم
ً
 بام ا

ً
املطور  يل معلوماتتفاصاسم و إدراج ينبغي و ة لصنع القرار. االستنتاجات والخيارات الرئيسييتم فيها تفديم لنقاط الرئيسية وجزا

 في هذا الجزء. واالستشارييناملشغل  أو 

 ( محليا ودوليااللوائح البيئية املعمول بها )  3.4

لقوانين ن او اقوانين خاصة بموقع معيسواء كانت  املطبقة . ويمكن أن تشمل القوانين واألنظمةأو خطط أو أطر إدارية يضم أية سياسات أو قوانين

 املرتبطة بجهات محلية أو دولية أو بلديات أو هيئات  تشارك في اعتماد وتشغيل النشاط املقترح. 

 وفي حال عدم توفر الئحة محلية خاصة باملنطقة , يتم تطبيق املعايير الدولية في هذا الشأن .
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 وصف املشروع   3.5

ى العاملة واملرافق والقو املتوقعة  املواد الخامو ، والجدول الزمني للبناء والتنفيذ،لغرض منه والحجم، والتصميمموجز للمشروع واملخص  يضم

ؤقتة ملاألراض ي اويشمل  ملشروعحدود ا مخطط كما يضمبناء املشروع ومرحلة التشغيل.   الالزمة خالل مرحلة  واملنتجات واملنتجات الثانوية

 . الالزمة لعملية البناء

 ساي ي( اإلطار البيئي األولي  )األ  3.6

 وصف يضم
ً
 موجز  ا

ً
 معيار بمثابة  تكون لالبيانات األولية أو الثانوية يتم مراجعتها من خالل باملشروع املقترح  تأثرهارجح التي يوالبيئة  ملحيط املوقع ا

 اآلثار املحتملة . تقييم التغيرات البيئية في املستقبل، و  من خالله قياسيتم 

الحد األدنى  لجزءايتضمن هذا و خالل مرحلة تقييم األثر البيئي.   قيام بها األولية التي يتعين ال لدراساتاتفاصيل  يتطلب هذا الفصل تقديم  

 :من املعلومات التالية 

  الدراسات.جميع في ليتم رصدها  الحقيقةرقام األ واقع و امل  •

 العينات.  وفترات جمع  لرصدتفاصيل طرق ا  •

  الرصد األولي.خرائط تحدد   •

 .وليةائمة البيانات البحثية واملنشورات التي سيتم استخدامها لتوفير معلومات أق  •

 تفاصيل النمذجة إذا كانت تنطبق.   •
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 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

مصادر البيانات يه إلى ف البناء والتشغيل. وينبغي اإلشارة مرحلة خالل فرضيات قييم اآلثار املحتملة على البيئة وأي ثغرات في البيانات أوصف وتيضم و 

ا  فتدرج ي سيتم تنفيذهالت راقبةامللتخفيف و أما الوصف التفصيلي لتدابير ا .تدابير التخفيف والتعويض و تقييمالواملعلومات املستخدمة في عملية 

 تقرير تقييم األثر البيئي.  ضمن

 تقييم األثر البيئي  منهجية 3.8

 ات. مصادر البيانبوتقييم اآلثار وقائمة وتوقع  رصد وتحديدفي املستخدمة  الطرق جدولة أو شرح موجز لنهج تقييم األثر البيئي و يتضمن 

 الخالصة   3.9

 وع. شر لمواملنهجية املقترحة ل والشكوكة املحتملة والتخفيف من آثارها،اآلثار البيئيب املتعلقةهامة الستنتاجات تحدد الخالصة اال 

 تقرير تقييم األثر البيئي  .4

نص الشروط تلم   ما فضال عن العناصر التالي ذكرهاالتقييم و محتوى املشروع.إجراء  ضح الحاجة إلىا يو موجز تمهيدا يضم تقرير تقييم األثر البيئي  

 أن تقدم املعلومات بصورة دقيقة: على املرجعية على خالف ذلك  

  امللخص التنفيذي 
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   اإلطار التشريعي 

  وصف املشروع 

   أوليةدراسة  –وصف املوقع و البيئة 

  )املشروع في البيئة  إطالقات) إنبعاثات 

   التعريف بالبدائل و تفسيرها 

   تحليل أفضل  التقنيات املتاحة 

   ملتطلبات وزارة البيئة والشوؤن املناخية(  التحكم و التكيف ) وفقا  -الشئون املناخية 

   آلثار و تقييمها اتحديد 

  إلجتماعية  واخطة اإلدارة البيئية 

  قائمة باملراجع 

    وتشمل التالي:املالحق 

  الوثائق املرجعية، والصور، والبيانات غير املنشورة. 

   إن وجدت .حسابات وتفاصيل  نمذجة جودة الهواء/ املاء / الضوضاء  
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   ،إذا كان ينطبق.تقرير تحليل املخاطر 

   تكوين فريق استشاري. 

   االستشارات العامة جلساتمالحظات.  

 امللخص التنفيذي    4.2

إليه  وصفا موجزا للمشروع املقترح وملخصا ألهم ما توصل يشملالبيئي و استنتاجات الدراسة. و  األثر يوجز امللخص التنفيذي  أهم نتائج تقييم 

هم الجوانب البيئية وطبيعة وحجم اآلثار الرئيسية  وصفا موجزا لكيفية معالجة بأوملخصا  كميات و انواع املخلفات  و  ةاألوليوصف الدراسة 

 القضايا البيئية الشائكة  فضال عن  مدى مالئمة النهج لحلها.  

ترجمة فير و اسية والجداول واألرقام كلما أمكن. فضال عن تاالستفادة من الخرائط األس ويجبينبغي أن تكون املعلومات مختصرة و دقيقة وذات معنى 

 تقييم األثر البيئي . ل النهائي تقريرالفي  ينهاتضم يتم  اللغة العربية للملخص التنفيذيإلى 

 اإلطار التشريعي  4.3

تم اإلشارة تو املواقع ذات القيمة الجمالية. مثل املحميات الوطنية الطبيعية واملواقع ذات القيمة العلمية أ قانونيا املناطق املحميةيضم معلومات  

ملحيطة ا جميع اللوائح ذات الصلة مثل املراسيم السلطانية والقرارات الوزراية و لوائح التخطيط املعمول بها محليا و دوليا و املوقع و املنطقة به إلى

 . املشروعب

 ئح /املعايير الدولية املعمول بها في هذا الشأن والخاصة .وفي حال عدم توفر الئحة محلية خاصة باملنطقة , يمكن تطبيق اللوا
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الشأن والخاصة  افيما يتعلق باملواقع األخرى في حال لم يتوفر لها الئحة تشريع محلية, يمكن الرجوع إلى القوانين/ اللوائح الدولية املعمول بها في هذ

 باملشروع /الصناعة.  

 وصف وتفاصيل املشروع  4.4

 ,  ي العاملة و مصدر األيدي العاملةدالنقل و أعداد األي جهيزاتائصهه املادية بما يشمل تفاصيل الوصول إليه وتصشروع وخالغرض من امليشمل 

 : فضال عن العناصر التالية

  وصف عمليات اإلنتاج واملزايا التشغيلية للمشروع 

 ل مرحلة لألراض ي خالمؤقتة  أية احتياجات  ويشململشروع ود ادموقع وتخطيط املشروع والخرائط والرسوم البيانية والصور التي تبين ح

 اإلنشاء 

  املواد الخام والوقود، واملواد الكيميائية التي سيتم استخدامها، وكمياتها، والتجهيز للنقل والتخزين  وتشملالبنية التحتية واملرافق العامة

 واملعالجة 

 لجتها و نقلهاوكميتها و تخزينها و معا املنتجات واملنتجات الثانوية 

   ت املعالجة ختبرات ومحطامفران و محطة تحلية املياه وور  و األ و  الغاليات  وتشملاحتياجات و تفاصيل املرافق في موقع املشروع وسعتها

 حسب ما يقتضيه املشروع غيرهاحارق وشبكة تصريف املياه السطحية و شبكة التصريف  و املو محطات توليد الكهرباء و 

  (؛وغيرهااملوارد املستخدمة في البناء والتشغيل )املواد، والطاقة،البناء و  طرق 

 املخطط لها ؛ املشاريع ملشاريع القائمة ألخرى /عالقة املشروع با 
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 وتوفير إمدادات مياه جديدة أو نقل املواد الردمية ديدة، واستخراججطرق إنشاء كنتيجة للمشروع )مثل لزم األنشطة األخرى التي قد ت ،

 لطاقة والصرف الصحي(مخلفات ا

 بدائل املشروع  4.5

يما يتعلق من ناحية  التصميم أو  املوقع أو التقنيات  أو البدائل التشغيلية ف االستثمار املقترح مقارنة منهجية لبدائل يشمل تقييم األثر البيئي تقديم  

ل يمكن من خالل  تحليل البدائل الحصول إلى تصميم  أفضحيث  .ورصد احتياجاتها وغيرها للظروف املحليةبأثرها البيئي املحتمل  ومدى مالئمتها 

" وهو اتخاذ إجراء عدم" خياريضا على أيشتمل تقييم األثر البيئي و   .أو من الناحية االقتصادية واإلجتماعية والثقافية من الناحية البيئية سابقهمن  

موقع آخر يتم دراسة  اآلثار املرتبطة به و إجراءات إلى إنشاء املشروع ر موقع تغيي في حال . مثال ذلك املشروع إقامة تصور الظروف البيئية دون 

 :  التاليمنها  وتحديد التكاليف. وهو يشمل  خفيفالت

لة و و تحليل الوسائل البديلة لتنفيذ املشروع  بما يشمل  الحاجة لهذا املشروع واملشاريع البديلة ونطاق املشروع ) املكونات الرئيسية املشم .أ

  . ملستبعدة( على أن تتضمن مكونات املشروع  مقارنة بين إمكانيات األداء البيئي والتقني  واملتغيرات األخرى ذات العالقةا

تصميم و   ةيعلومات املجتمعاملالقتصادية و ااملعلومات اإلجتماعية ويشملاملشروع  عناصربدائل ملالك لاتخذها للقرارات التي يفسيرا ت .ب

 شرح أسباب استبعادها. املستعبدة ومناقشة الخيارات   ويشملتحليالت جارية أية قف مناقشة مو  .املشروع 

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

  . البيئية للمشروع  التأثيرات ي   في دراسة سا  األ عنصر ال  بحيث سيكون هذا الخيار"عدم اتخاذ إجراء"خيارتحليل   .ث

مبين  املتكاملالخاصة بالدمج  املرجعيةلوثيقة لوفقا  خلفاتإدارة تيار امل فحص .ج
ّ
ومتطلبات افضل التقنيات  (IPPCبه  منع التلّوث والتحك

 (BAT)املتاحة 
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 البيئي  طار وصف املوقع واإل  4.6

وفي إطار ن تطوير مشروع معيتختص ببيئي الثر أية دراسة لألسة مشروع محدد.وال يمكن تطبيق يقتصر تقييم األثر البيئي على موقع محدد و درا 

طي دراسة متعددة التخصصات تغ يالبيئي ه حيث أن تقييم األثر ,مختلف ه في إطار بيئيو مشابأمختلف آخر  على تطوير مشروع   معين بيئي 

 . وتفاصيل املشروععلى  موقع  دراستهافيعتمد في  الخاصة ت األهميةاملناطق ذا االجوانب الطبيعية أو الصناعية. أمكافة

بل وتقييم اآلثار وهي املعيار الرئيس ي لقياس التغيرا ت البيئية في املستق. للشروط التي تسبق تنفيذ املشروع املقترح وصف اإلطار البيئي سجاليعتبر و

 .والبيانات الرئيسية والثانوية الدراسةخالل للمنطقة من   ويتم جمع معلومات اإلطار البيئياملحتملة. 

 جمع البيانات األولية  4.6.1

ومات آنفة املنظمة, وتضم امصادر املعل امليداني  والتحقيق و املقابالت البحثالبحوث املكتبية و الجمع بين  مرحلة جمع البيانات وتفسيرها تضم

 الذكر العناصر التالية: 

 قواعد البيانات.  

 التقارير.  

 من الجهات الحكومية ءنة بخبرااالستعا. 

 تقارير تقييم األثر البيئي السابقة في هذا املجال. 

  املجتمع املحلي. 

 الصور الجوية و األقمار االصطناعية.  
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 املعلومات الرئيسية من  خالل املصادر التالية: استخراج ويمكن 

  غرافي وغيرها ، والتصوير الفوتو التنقيبالعمل امليداني والتي تشمل املسوحات وحفر 

  املقابالت 

 راقبةامل 

 اسة. الواردة في الدر املرتبطة و ويبنغي  بحث كل  جانب من البيانات البيئية  من  الناحية الفيزيائية والبيولوجية والبشرية والجوانب 

 البيئة الفيزيائية  4.6.1.1

كما ينطبق  لتاليوفقا للترتيب ا في تقرير التقييم ض املعلومات  وانب من البيئة الفيزيائية. ويتم عر جعند جمع البيانات األولية  يجب  دراسة عدة  

  على املشروع:

 املرتبطة.أحوال األرصاد الجوية   ويشمل املناخ  

  .التضاريس واملناظر الطبيعية 

  تصادية نطقة االق.  لذا يشترط على الشركات العاملة في املومكامن الخطورةعلم طبقات األرض وعلم أشكال األرض, ويشمل نوعية التربة

  .بالدقم إجراء دراسة استقصائية أولية )صفرية( للتربة و املياه الجوفية ودراسة ختامية لبداية ونهاية فترة اإلستئجار

 طعة األرض.لق مرجع جودة تكون بمثابة و التربة في بداية فترة اإلستئجار جودة ل دقيقعلى وصف  الصفريةالدراسة  و يحتوي تقرير 
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  التربة واملياه الجوفية( أو ارتفاع معدل التلوث بها, يتحمل املستأجر  على وجود تلوث جديد للتربة  الدراسة الختامية  في حال دل(

 .إلى املستوى املحدد في الدراسة الصفرية التلوث بحيث يعودمسئولية  اقتراح وتنفيذ خطة  مشتركة  ومتفق عليها ملعالجة 

  غيرها.ألودية و انمط  تصريف املياه السطحية ونوعية املياه الجوفية وموقع اآلبار و  وتشمل  الهيدرولوجيا و الهيدروجيولوجيا 

 علم أشكال األرض الساحلية.  

  . املياه البحرية وجودة الرواسب 

  مراقبة تشمل أنجب كما ي  املستمره. مراقبة نوعية الهواء و يتم مراقبة جودة الهواء بأستخدام محطة. الهواء وتشمل الغبار والرائحةجودة 

 .PM10 قياسات مع جنب إلى جنبا PM2.5 الهواء جودة

 .جودة الضوضاء 

الحصول  نابيب االنتشار دون أاستخدام  ويمنع ( CAAQMSمحطة الرصد املستمر لجودة الهواء الخارجي  ) الهواء من خالل  جودة ويتم مراقبة

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

 البيئة البيولوجية  4.6.1.2

 من البيئة البيولوجية  ضمت
ً
نواع وانات واأل األولي للنباتات والحي وضعيتم فيها تحديد ال قاعدة دعم فيزيائيةاملترابطة تقوم على كونات املعددا

في حال توفر  أراض ي ويشمل النظم البيئية البرية واملائية.  و وحولها . الدراسة في موقع وغيرها الحساسة النادرة أو املهددة باإلنقراض والبيئات

  األسا  ي للبيئة.وضع الحالي رطبة أو مناطق بحرية في منطقة دراسة املشروع  يتم دراسة النظم البيئية في املنطقة  للتأكد من ال
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حيوانات الحالي للنباتات و ال لوضعا تضم تفاصيلملعلومات. و في حال استخدام بيانات ثانوية, من الضروري تحديد مصدر ووقت الحصول على ا

  .النظم البيئية في منطقة  املشروع لكافة

 البيئة اإلجتماعية و اإلقتصادية  4.6.1.3

 تالي: املعلومات وفقا للتسلسل ال وتقدمد جوانب البيئة اإلجتماعية واالقتصادية  من خال ل البيئات الفيزيائية و البيولوجية يتحدتشمل 

 لسكان والتركيبة السكانيةا. 

 األراض ي وسبل العيش / التوظيف.  

  ة.االجتماعي بنيةوالالسكن أنماط  

  الصحية والتعليمية والترفيهية ومرافق إدارة املخلفات املتوفرة وتشمل الخدمات–الخدمات. 

 خاطر الطبيعية وتاريخهاامل  فرص.  

  النشاط الترفيهي. 

  رث األثري اإل 

  القيم الثقافية 
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شروع مقرر  يتم التواصل مع هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم موقع ملفي حال اكتشاف نتائج  ذات قيمة أثرية  أثناء دراسة أي و

 للحصول على املوافقات املطلوبة .

 العامة الستشارة ا   4.6.1.4

احات لبيئي, كما تقتض ي الحاجة.  تسجيل أية مخاوف أو اقتر دراسة تقييم األثر ا موقع العامة التي يتم تنفيذها ضمن ستشارة وصف وتوثيق برامج اال 

 من العامة و توضيح كيفية التعامل مع هذه املخاوف و الرد عليها ومناقشة التالي: 

 ر البيئي في رصد و تخفيف األث أسهمت تطوير وتصميم املشاريع, وكيف  ذات العالقة فيلجهات ا من  سائل املحددة واملخاوف امل كيف أثرت

 الحد من  اآلثار و التحكم بها.  و

  نوع املعلومات املقدمة واملشكالت التي تمت مناقشتها، بما في ذلك ما تم حله منها واملشكالت املعلقة. 

 ليات ضال عن اآلف  لتشاور مستقبالل فيما يتعلق بالقضايا التي لم تقدم لها الحلول , تحديد البدائل الرئيسية من املالك و الجهات املعنية

 .والجداول الزمنية لذلك القرار

 العامة  بعد اإلنتهاء من مراجعة تقييم التأثيرات البيئية. ستشارة عمليات اال  تحسين ودعم خطط 

 ات بين املالك والجهات املعنية بشأن عمليات وأنشطة املشروع. ياتفاق ةأي 

 

 



 

25 
 

 عاثات( املشروع بإطالقات ) ان 4.7

 إنهاءأو انشطة  مشروعلل التشغيلية واإلنشطة التي تتولد من  واالنبعاثات حسب كميتها ونوعها ةاملتوقع اتملخلفيتضمن هذا الفصل تقديم  قائمة با

 ا يقتضيه املشروع.ملالتشغيل  وفقا 

 االنبعاثات البيئية التالي استنادا إل ى نوع املشروع:  وتضم

   التصريف إلى املياه 

 ةومياه الصرف املنزلي املياه الصناعية 

 خلفات على األرض والتربة. امللرواسب /ا 

  غيرها. ملوقع ومرتيطة بااالنبعاثات في الهواء من املصادر الثابتة ، املصادر املتحركة، مصادر  

  مستوى الضوضاء في الليل والنهار خالل مرحلة البناء و التشغيل. 

 مستوى االهتزاز. 

نتاجها و إملنتجات النهائية وتفاصيل املواد الكيماوية والوقود و او تخزين املواد الخام و هذا الفصل تحديد  و إدراج طرق نقل و معالجة  يضمكما  

 ومعالجتها وتخزينها وإدارتها والتخلص من املخلفات السامة والخطرة ومعالجتها والتخلص من املواد املشعة وفقا ملا يقتضيه املشروع.   

 املخلفات الصلبة  الخطرة و غير الخطرة  4.7.1

ة لخدمات الشركة العمانية القابضة املنطقة االقتصادية  بالدقم على تطوير نظام متكامل إلدراة املخلفات الصلبة وذلك بالتنسيق مع تعمل هيئ

ورة. معات املجاصحة املجتالحفاظ على أنشطة إدارة املخلفات في الدقم وذلك للحد من اآلثار السلبية على البيئة و لقيام ب) بيئة(  ل( ) .م.ع.م البيئة
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نواع املخلفات الخطرة و غير الخطرة املتوقعة خالل مراحل املشروع من أتحديد  لذا  يطلب من املستثمر عند التقدم بمشروع  للمنطقة االقتصادية

تفاقية في تقييم الم إدراج هذه اتشركة بيئة على قبول املخلفات و ي اصاحب املشروع و شركة بيئة, توافق من خالله املقترحخالل اتفاقية توقع  بين  

ة في املوقع  فيما يتعلق باملخلفات التي ال تقبلها شركة بيئة يجب على الشركة توفير منشأة مؤقتو  . األثر البيئي أو تسليمها إلى الهيئة قبل البدء باملشروع

و القرار  18/93في املشروع وفقا للقرار الوزاري رقم  املقترح إلى الهيئة قبل الشروع ويقدمطريقة تخزينها  تحديد التخلص منها  و  أوملعالجة املخلفات 

 ن تبدء أعمالها التشغيلية. إوتتحمل الشركة مسئولية نقل وتفريغ املخلفات إلى منشأة شركة بيئة  ما   .56/2002

 تحديد و تقييم اآلثار 4.8

ا عنصرا هاما في مصداقية ثار البيئية وتقييمهلتنبؤ باآللستخدمة الرئيس ي في تقييم األثر البيئي  لذلك تعد الطرق امل يعتبر فحص اآلثار البيئية املحور 

 الوصول إلى النتائج. كما يجب تناول جودة وكمية البيانات املتوفرة , وكيفية بصورة واضحة ومنظمة  لتوضيح عليه يجب أن يتم التقييم  الدراسة.  

 في هذا الفصل.الثغرات في  البيانات الرئيسية و الشكوك 

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

ا ينبغي شرح املصطلحات بشكل واضح في التقرير. كم.لذا , تأثير  مصطلح استخدام مصططلح أثر و فيااللتباس وهو ما يحدث عادة عند التفريق 

 غي إدارج املعلومات التالية تحت هذا الفصل : ينب

 .قائمة أو تبويب ووصف الجوانب البيئية  .1

 مصفوفة تقييم األثر البيئي املستخدمة في تقييم التأثير .   .2

 / القضايا البيئية.  اآلثارالتقييم واملعايير املستخدمة  لتحديد أهمية  .3
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 ينطبق(.  إذا كان)املتراكمةوا يتعذر تالفيهالتي وا،اآلثار املخلفةمناقشة  .4

 .القضايا البيئية الهامة /تبويب اآلثار  .5

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

 

ل واضح  في التقييم اآلثار الرئيسية بشك . لذا ينبغى أن توصف البيانات الرئيسية لحجم تقديراتالشكجميع تقنيات التنبو بطبيعتها تحمل نسبة من 

وتوضيح مداها و حدود اعتمادها  كما يتم تحديد ,يتم تدوين وتحديد تقديرات اآلثار الكمية مع تحديد النقص في البيانات املطلوبة حيثما أمكن.و 

 الوصف النوعي  لآلثار بوضوح عند الحاحة لذلك .

للعناصر فقا و اآلثار  ويمكن تقييم هذا  للتخفيف منهاكانت هذه التغييرات هامة لتبرير اتخاذ تدابير  يجب تحديد ما إذا  ,التأثير توقع حجم دبع 

 ة:التالي

 .املقارنة مع متطلبات الهيئة، إن وجدت  .1

 .والدولية حليةاملقارنة مع القوانين واللوائح امل .2

  وغيرها. البيولوجية  األنواعاإلشارة إلى املعايير املحددة سلفا مثل املواقع املحمية، واملزايا، و  .3

  .قبول املجتمع املحلي .4

 .)إمكانية أو عدم إمكانية إبطاله(  ثرشدة األ .5
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 . (ألثر)مدى ا ألثرانتشار ا .6

 البيئي  ثروتيرة النشاط املسبب لأل مدة و 

 )الخطور ة)احتمال حدوث اآلثار البيئية 

  )األهمية / األثر )محليا و إقليميا 

 :  كما يليتنادا  إلى املقاييس املذكورة أعاله التقييم اس وتكون نتائج

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  درة على ا يؤدي إلى عدم القإلستعادة البيئة املتضررة  مم  موسعةاو/أضرار بيئية تتطلب تدابير  و  ةشديد – ة/رئيسي ةكبير آثار

 اسعة.و  استخدامها لألغراض التجارية الترفيهية أو فقدان موارد طبيعية تمتد ملساحات 

 لمشروع ل أدنى مستوى عملي في خطة إدارة البيئة  الحد من  اآلثار إلى  و ن تبحث دراسة تقييم األثرالبيئي حلول منعأاستنادا إلى التقييم , يجب  

 ميةالرراكاآلثار  4.8.1

يتفاعل مع   أوشاط ر البيئي للنثير في البيئات الحساسة أو حين يتطور األأثمختلف اآلثار لنشاط واحد ليتفاقم الت عند تفاعلثار التراكمية تحدث اآل

 .ثار التراكميةر كبيرة  على البيئة . ويجب تناول القضايا الرئيسية التالية عند جمع اآلإلحاق أضراآثار األنشطة املجاورة  مما يؤدي إلى 
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 عاآلثار الناجمة عن أنشطة التطوير املقترحة مع األنشطة األخرى املخطط لها أو املتوقعة، مثل مقترح تطوير طريق ما، قد تؤدي أية مشاري 

 جودة الهواء.  مجاورة  مع اإلزدحام املروري إلى بعض اآلثار السلبية مثل الضوضاء والتأثير  في

   في تقييم األثر البيئي كما يلي:   تناولهايجب  معينة ة بيئية سألملاآلثار التراكمية 

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

o حركة املرور والنقل  آثار. 

o  على الصحة والسالمة.  آثار 

ى.وينبغي لدراسة اآلثار التراكمية عند تفاعلها مع اآلثار املحتملة األخر  ة الدراسة االستطالعيينبغي تقييم اآلثار املحتملة لكل مسألة بيئية خالل مرحلة 

 املستقبل.  في هااملشاريع تحت اإلنشاء واملشاريع املتوقع تنفيذ أوشطة التطوير التراكمية املشاريع القائمة في املنطقة أنأن تشمل قائمة 

  سلبيةتحديد السبل املقترحة للحد من أية آثار  وفقا لطبيعة وحجم وأهمية اآلثار و أحكام نوعيةيتم إصدار 

 دراسات النمذجة 4.8.2

 توهاييجب أن تدعم جميع اآلثار التي حددها التقييم بدراسة نمذجة كما يقتض ي املشروع أو وفقا الشتراطات الهيئة ولكل نموذج يستخدم في سينار  

 كحد أدنى: التقييم يجب  تقديم التالي 

  .مبررات النموذج املستخدم 

  .مناقشة عملية املعايرة للنموذج، بما في ذلك القيود املرتبطة باستخدام النموذج 
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  ،و سواء تم استنتاجها من الدراسات السابقة أاملعرفة  قيمالنطاق و قائمة بجميع املعايير املدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منها

 القيم املستخدمة في تنبؤات تقييم األثر البيئي. من البيانات املحلية( و قاةتمت معايرتها، أو قياسها )مست

 الشؤون املناخية  4.9

يا حماية ابدأت املديرية العامة للشؤون املناخ في وزارة البيئة والشؤون املناخية بتخصيص فصل للشؤون املناخية ملعالجة دراسات تغير املناخ وقض

. لذا تعتبر املشاريع التي تتطلب إجراء دراسة 2008ة ومشاريع البنية التحتية منذ عام ( للمشاريع الصناعيEIAطبقة األوزون في تقييم األثر البيئي )

قابلية ر في ظتقييم لألثر البيئي عرضة لتغير املناخ، وتشكل مصدر خطورة للمجتمعات والبيئة على حد سواء. ولذلك ينبغي  على تقييم األثر البيئي الن

 املتوقعة والفرص اإليجابية لتغير املناخ.  سواء مع اآلثار السلبية املشروع للتكيف

لشؤون املناخية تقييم األثر البيئي تحديد ووصف وتقييم اآلثار البيئية املباشرة وغير املباشرة  للمشروع  في التفاعل اوزارة البيئة و إرشادات  تتطلب 

 لطبيعية واألصول املادية واإلرث الثقافي. مع  البشر والحيوانات والنباتات والتربة واملاء والهواء  واملناخ واملناظر ا

 ديرية العامة للطيرانا املالتي تقدمهقابلية التأثر  باستخدام مصفوفة لتغير املناخي ويجب التقييم نوعيابااملشاريع قابلية تأثر  يجب أيضا تقييم

 ار التغير املناخي و سبل التكيف مع التغير املناخي في  تصميمويتناول هذا الفصل مناقشة  إجراءات و طرق  التقليل من  آثفي دليلها .  DGCAاملدني

 املشروع  و املنشآت املرتبطة به. 
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 ( EMPخطة اإلدارة البيئية ) 4.10

الحد منها أو  ليها أوللقضاء عإعاداد اإلجراءات الالزمة التنبؤ باآلثار السلبية واإلجتماعية املحتملة و مرحلة من األجزاء الرئيسية في تقييم األثر البيئي 

التقليل يمكن ولكن  يا كلال يمكن القضاء على اآلثار البيئية السلبية علما بأنه تقليل التأثير إلى مستويات مقبولة  خالل مراحل التنفيذ و التشغيل.  

  اآلثار.و يطلق على هذا العملية تدابير التخفيف  من  تاثيرهامن شدة 

 

حكم بها و بيئة  وتعمل على تخفيفها والتبالآثار سلبية  في إلحاق سببتللتخفيف من األنشطة املتوقع أن  ت  خطة إدراة البيئة  هي خطة أو برنامج

ثر ألتوفر خطة إدارة البيئة حلقة رئيسية بين  ا . وو التشغيل والصيانة أو إنهاء أعمال املشروع خالل مراحل بدء العمل واالنتقال واإلنشاءورصدها 

إجراءات التخطيط  حيث تتبع خطة إدارة البيئة دورة. أنشطة التنفيذ والتشغيلبين و   في  تقرير تقييم األثر البيئي قة التحكم بهطرياملتوقع و البيئي 

 .طوال مراحل املشروع ثم التنفيذ ثم املراجعة ثم التصحيح

 

 وبالتالي ينبغي أن تتضمن خطة إدارة  البيئة ما يلي، حسب ما يقتضيه املشروع:. 

مراحل  افةك اآلثار البيئية املحتملة والتي تم تحديدها خالل للضاء اأو التخفيف منتدابير التي تم دمجها في تصميم املشروع جميع ال .1

 املشروع. 

 وخطط الطوارئ.  تخفيفهاوتدابير  جميع الحاالت الطارئة املحتملة، آثارها .2
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 دارية واالحتياجات من املوظفين. اإلدارة البيئية والتجهيزات اإل  أو مكتب الهيكل التنظيمي لفريق .3

 واآلثار املحتملة للمواد الخطرة  املرتبطة بالحوادث العرضية  الفرصيجب أن  يتضمن تفاصيل عن  –إذا كان ينطبقاملخاطر، وإدارة تقييم  .4

خاطر  خارج املوقع ، وتجهيزات حفظ انفجار السدود والزالزل واالنفجارات واالنهيارات وغيرها( أو غيرها من امل( للبيئة ، والكوارث الطبيعية 

  .وتخزين واستخدام املواد الخطرة

 .مراحل املشروعكافة البيئي وخطة تدقيق   صدالر  .5
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 ( إدارة الخطة البيئية املتكاملة في مراحل املشروع1-3الشكل ) 
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  الرصد البيئي برامج  4.10.1

كفاءة تدابير الحماية. تعلق باإللتزام البيئي و تفير معلومات للهيئة أو الجهات املعنية تقييم األثر البيئي بتصميم برامج رصد مناسبة تهدف إلى تو  ُيعنى

 توضيح التالي: فصل هذا الالبيئية املحلية و الدولية.  ينبغي في  املعاييرعلى تقييم النتائج ومقارنتها بالدراسات األولية و  الرصد البيئيوتعمل خطة 

  .تجهيزات املشغلين لتنفيذ العمل 

  .رصد املوقع 

  الرصد.مقاييس  

  صدطريقة الر  . 

 املستخدمقياس املعيار أو امل . 

  الرصد.الجدول الزمني ومدة  

  .تقييم النتيجة 

 تواتر التقرير ) إبالغ(  الهيئة 

ة، في حال لزم طر املهنيالسيما الجوانب الصحية املتعلقة باملخا أيضا مالحظة صحة األفراد العاملين في املصانع و صدوينبغي أن تتضمن خطة الر 

 األمر. 
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 خالل دراسة تقييم األثر البيئي  متطلبات عامة 4.11

 بعض املتطلبات التي ينبغي اتباعها من قبل املستثمرين: 

  .إذا كان ينطبقفي تصميم املنشأة،  BATتقنية إلى الهيئة للتحقق من  BATألفضل التقنيات املتاحة  شهادة امتثال تقديم قترحيتعين على امل .1

ة اإلدارة أن خط يشار فيها إلى ى البيئة البحرية، يجب الحصول على رسالة عدم ممانعة من جمعية البيئة العمانية، عل التي تؤثر للمشاريع   .2

مع  يتماش ىو على الثدييات البحرية. وه ثار  الناتجةاآلفيما يتعلق بمع متطلبات  جمعية البيئة العمانية  نسجمالبحرية املقترحة للمشروع ت

 بين الهيئة  و جمعية البيئة العمانية لحماية الثدييات البحرية في املنطقة. يةاالتفاق

استخدام السفن البحرية في أي من مراحل املشروع، يجب الحصول على خطاب موافقة من شركة ميناء الدقم  توافق تطلب للمشاريع التي ت .3

توفير  أول( )معاهدة ماربو  التفاقية الدولية ملنع تلوث البحر من السفن لة وفقا فيه على قبول ومعالجة جميع املخلفات من السفن البحري

 لجمع املخلفات ومعالجتها والتخلص منها .  منشأة مستقلة

تقييم  رتقديم تقرير التدقيق البيئي للهيئة مما يدل على االمتثال لتقري املقترح يجب اإلشارة إلى أنه عند  االنتهاء من مرحلة البناء، يجب على .4

 لدولية ذات العالقة.االعمانية و  لوائحشروط التراخيص البيئية و مختلف الو  األثر البيئي وخطة إدارة البيئة

واصل وتقديم يتم التو يتولى مسؤولية السالمة وحفظ البيئة للمشروع.  للصحة و السالمة و البيئة  كل شركة مقترحة إنشاء قسمعلى يجب  .5

 من خالل هذا القسم. بالهيئةالتقارير ذات الصلة  تقارير االمتثال وغيرها من
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 استنتاج  4.12

  
ً
 تها وإيجاد الحلول معالجو وطرق الحد منها   الهامةالبيئية  والتأثيراتالحلول البديلة، ببالخيارات  املفضلة باملقارنة   املتعلقةستنتاجات لال  يضم وصف

 العامة. للمخاوف 

 املرفقات  4.13

 املراجع .  .1

 املساهمين في تقييم األثر البيئي )األفراد واملؤسسات( . قائمة .2

 تفاصيل دراسات النمذجة العددية )إن وجدت( أو أي مستندات حسابية. .3

 مصادر املعلومات واالستشارات واملشاركة العامة.  .4

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

 التحاليل املخبرية من قبل مختبرات معتمدة.  نتائج .6

يه املشروع ، وغيرها حسب ما يقتض التقييم الكمي للمخاطرحركة املرور، تقييم املخاطر البيئية،  أثردراسات إضافية ذات صلة )مثل تقييم  .7

 وكما هو مطلوب( 

 قائمة مصادر البيانات.  .8

 ي.بدراسة تقييم األثر البيئ مرتبطة أي معلومات أخرى  .9
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 حدود املنطقة اإلقتصادية البرية و البحرية -أ  –ملحق  
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 مشاريع تتطلب تقييم األثر البيئي -ب   –ملحق 

 , تتطلب قائمة املشاريع  التالية إجراء تقييم لألثار البيئية:  326/2015وفقا لقرار هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  رقم 

 تطوير وإدارة املناطق الصناعية  .1

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

 تطوير وإدارة موانئ صيد األسماك ومجمعات الصناعات السمكية  .3

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

 رات أو أكثر هكتا 10تطوير وإدارة القرى السياحية وتبلغ مساحتها  .5

 معامل تكرير البترول واملشاريع الصناعية الكيميائية والبتروكيميائية  .6

 مشاريع الصناعات الثقيلة  .7

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

 بناء أرصفة امليناء واألرصفة البحرية. .9
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ن سنويا بالنسبة لألنواع املحلية، وبأي صفة إنتاجية لألنواع ألف ط 500تربية األسماك بقدرة إنتاجية تقدر بأكثر من   .10

 الغريبة.  

 املشغلة بالطاقة املتجددة(  محطات توليد الطاقة الكهربائية )باستثناء الغاز ومرافق .11

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

رة أعاله أيضا تقييم األثر البيئي قبل منحها التصريح من الهيئة. ويتم ذلك خالل مرحلة قد تتطلب بعض املشاريع غير املذكو 

 الفرز األولية للمشروع. 

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

افة بسيطة إلى مشروع قائم بحيث ال تتجاوز اآلثار املقاييس املقررة في شأن  الحفاظ على املقرر  يشمل تغييرا طفيفا أو إض

 البيئة.  

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

 د  جدول محتويات تقرير تقييم األثر البيئي  –لحق م

مللخص ايجب تلخيص ويتعين أدناه الحد األدنى من املعلومات الالزم توفرها في تقييم األثر البيئي.  جدول املحتويات تمثل  

 التنفيذي في بداية التقرير.

 امللخص التنفيذي  .1

 اإلطار التشريعي   .2

 القوانين و اللوائح العمانية املتعلقة بالبيئة. 2.1

 ملخص أهم التشريعات املطبقة. -التشريعات املعمول بها   2.2

 تغير املناخ. 2.3

 البروتوكالت واملعاهدات اإلقليمية و العاملية.  2.4

 ات. وأفضل املمارسملبادئ الدولية ا  2.5

 التصاريح البيئية املعمول بها.  2.6

 وصف املشروع  .3

 .مقدمة 3.1

 وصف العملية.  3.2



 

41 
 

 

 العامة خالل مرحلة التشغيل. خدماتمتطلبات ال  3.3

, الكمية والتخزين واأليدي العاملة,ومرفق إدارة -مصادر الطاقة واملاء والوقود واملواد الكيمائية واملواد الخام  3.3.1

 صرف ومعالجتها والتخلص منها وغيرها. املخلفات الصلبة ومرفق إدارة مياه ال

 . روعإنشاء املش  3.4

 وصف األنشطة اإلنشائية. 3.4.1

 املواد اإلنشائية.  3.4.2

, الكمية -الطاقة و املاء والوقود واملواد الكيمائية واملواد الخاممصادر األيدي العاملة و   -الخدمات العامة   3.4.3

 ./ املياه الكيمائيةمياه الصرفمعالجةإ محطةوالتخزين,

 املوقع واملرافق املرتبطة بها. -شأة السكنية املؤقتة املن  3.4.4

 جدول املشروع.   3.5

 بدائل املشروع   .4

 مقدمة  4.2

  خيار"  عدم إنشاء املشروع"  4.3

 التصميم واملوقع البديل مع مراعاة  تحديد مصادر الخدمات العام 4.4

 مع مراعاة البدائل –اختيار مصادر  املواد الخام و الخدمات  4.5
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 املتاحة تحليل أفضل التقنيات  4.6

 لوصف األولي للبيئة ا 4

 مقدمة  4.3

 موقع املشروع  4.4

 التضاريس واملناظر الطبيعية  4.5

 املناخ    4.6

 جودة الهواء الخارجي    4.7

 مستوى الضجيج    4.8

 الجيولوجيا و الرربة     4.9

 الهيدرولوجيا وجيولوجيا املاء     4.10

 البيئة األرضية ) ايكولوجيا األرض(  4.11

 البيئةالبحريةالبيئة  4.12

 إلقتصادي اإلجتماعي اإلطار ا       4.13

 الرراث األثري و الثقافي  4.14
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 طالقات) انبعاثات( املشروع إلى البيئة إ 5

 نبذة  5.1

 إطالقات املرحلة اإلنشائية  5.2

نبعاثات  ااملصادر الثابتة و مصادر االنبعاثات من املوقع و املصادر املتحركة و االنبعاثات في الغالف الجوي  5.2.1

 الغازات الدفيئة 

 األعمال اإلنشائية  مياه املنزلية و   -املخلفات السائلة   5.2.2

 الخطرة وغير الخطرة   -املخلفات الصلبة   5.2.3

 ألعمال اإلنشائية ااملحيط الخارجي و   -الضوضاء   5.2.4

  مرحلة التشغيل  إطالقات 5.3

نبعاثات  ااملصادر الثابتة و مصادر االنيعاثات من املوقع و املصادر املتحركة و  -االنبعاثات في الغالف الجوي  5.3.1

 ازات الدفيئة الغ

 واملياه املعالجة.  العمليات ومياه مكافحة الحرائق مياهاملنزلية و   -املخلفات السائلة  5.3.2

 الخطرة وغير الخطرة   -املخلفات الصلبة   5.3.3

 الضوضاء   5.3.4
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 تحديد و تقييم اآلثار البيئية    6

 املنهجية  6.3

 ر البيئي  ثطرق تقييم األ 6.4

 ثر البيئي أهمية األ 6.5

 ة تقييم اآلثار الرراكمي 6.6

 مرحلة اإلنشاء  6.7

 مرحلة التشغيل 6.8

 شوؤن املناخ 7

 معلومات التواصل 7.1

 املواد املستنفدة لألوزون  7.2

 مرحلة اإلنشاء و التشغيل  –انبعاثات البيوت الخضراء   7.3

 لتشغيلامرحلة اإلنشاء و  -لمشروع  املقرر لاستهالك الوقود   -انبعاثات  البيوت الخضراء من مصادر الطاقة 7.3.1

  ةبتعمليات االحرراق الثا 7.3.1.1

 عمليات  االحرراق املتحركة  7.3.1.2

 نظام االنبعاثات املتطايرة من النفط و الغاز الطبيعي.  7.3.1.3

 استخدامات األرض و تغير استخدامات األرض 7.3.1.4
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  تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة 7.3.1.5

 انبعاثات الغازات من العمليات الصناعية باملصانع / املشاريع الصناعية 7.3.2

 ت الدفيئة تفاصيل حساب انبعاثات الغازا 7.3.2.1

 انبعاثات الغازات من استخدام املذيبات باملصنع املقرر  7.3.3

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.3.1

 ابنعاثات الغازات الدفيئة من مولدات املخلفات الصلبة  في موقع  املحطة /املصنع  7.3.4

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.4.1

 مياه الصرف  في موقع املصنع انبعاثات الغازات الدفيئة من املعالجة    7.3.5

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.5.1

 تقرير إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة   7.3.6

 تفاصيل حساب انبعاثات الغازات الدفيئة  7.3.6.1

 قابلية التعرض لهتقييم آثار التغير املناخي و  7.4

  التكيف مع التغير املناخي و الحد منه 7.5

 الحد من الغير املناخي  7.5.1

 تكيف مع التغير املناخي ال 7.5.2

  خطة تطوير الحزام األخضر 7.5.3

 . للمشاريع الصناعية   املناخخطة الحد من مخاطر شؤون  7.6
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  خطة إدارة البيئة  8

 مقدمة  8.3

 إدارة مرحلة اإلنشاء  8.4

 إدارة مرحلة التشغيل 8.5

  الرصد البيئي خطة  8.6

 الخاتمة  9

 املرفقات 10


