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 ملخص تنفيذي

 

 التطوير المقترحة  خطة 

خدمات ومنشآت ب تزويدهة النقل واالتصاالت على تطوير ميناء الدقم الجديد من خالل ممثلة في وزارتعمل حكومة السلطنة 

 الشرقي ء الجنوبيالجز, ويحتل الميناء موقعا استراتيجيا في سفن التجارية والعسكرية وسفن خفر السواحلحديثة الستقبال ال

فة مناصراكة بعقد شالتي تم تأسيسها شركة ميناء الدقم ش م ع ع  وتقومن العاصمة مسقط. مكم  450 على بعد,من السلطنة

 مجموعة متنوعة من النشاطاتميناء الدقم  ومن المقرر أن يضم .بإدارة الميناء تحالف ميناء إنتويرببين حكومة السلطنة و

)إصالح السفن  الحوض الجافبالعمليات التشغيلية لمنطقة  النشاطات المرتبطة في بشكل رئيسي محورتت)بعضها قائم حاليا( 

مرسى وال,وصيانتها(, والرصيف التجاري )محطة حاوية, محطة للمواد السائبة والجافة , ومحطة متعددة األغراض(

مة للميناء عامنشآت مكاتب و ووبوابات  لفةمخت تخزينومناطق , وأرصفة للمواد السائلة الحكومي, ومحطة للعبارات السريعة

  وغيرها.

يناء مداخل وخارج المنها لتطوير وتشغيل المناطق المالحية  األولى حزمةالخصصت  , على مراحلالميناء من المقرر بناء و

فة واألرص محطات للمواد السائبة(,ووالرصيف التجاري في منطقة كاسرات األمواج ) رصيف متعدد االستعماالت وحاوية 

حتية توما يتعلق بالميناء من بنى مواد الجافة لومنطقة تخزين ل, مرسى الرصيف و لعبارات السريعة,لالحكومية, ومحطة 

 غيرها(.العامة ومنشآت والالمكاتب, والمباني, والمدخل, وأرضية داعمة ) مثل البوابات 

كاسرات األمواج المحجوبة ة في منطقخزين ومنطقة الت  المواد السائلةتشغيل رصيف الثانية فستشمل تطوير و حزمةأما ال

ستبدء فالرابعة أما المرحلة  ,مليات تصدير المعادنع لرفع وسيتم تخصيص الحزمة الثالثة  (Lee Breakwater)عن الريح

 لرصيف التجاري كمحطة حاويات.تشغيل  امع اكتمال 

 البنى التحتية المقترحة ُحزم

الكلي( وتمهيد الطرق  خطيط الميناء ) التخطيطأية لالستشارات ش م م في هذا المشروع, في ت كية آندشركة تتعلق مشاركة 

تأثيرات المبدئية المقدمة  للدراسة المل تتشووتصميم المباني.  (التخطيط الجزئيالميناء )منشآت البنى التحتية و تخطيط و

 ث ) الحزم الثالمن خالل  خدمات بنى تحتية معينة لتطوير الجزء األول من الرصيف التجاري  البيئية المحتملة تقديم 

IP2,IP3, IP4) الموضحة أدناه : 
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  ( الحزمة:(IP2  غيلية ليات التشالمباني في المحطة التجارية و مناطق العمالطرق والبنى التحتية وإنشاء وصيانة

 يناء الدقم.بم

  ( الحزمة: (IP3  التحتية والمباني  في  المنطقة التجارية و الطرق والبنى صيانة إنشاء و  ((commercial  

gate-pre ميناء الدقم. والبوابات ومنطقة التفتيش ب 

 ( الحزمةIP4 (دقم. بميناء ال الحكومي  مرسى نة الطرق والبنى التحتية وأعمال المباني في منطقة  ال: إنشاء وصيا 

موظف وعامل فني و إداري   1000إلى  900ومن المتوقع مبدئيا أن تتطلب حزم التطوير لمراحل اإلنشاء بين  

شهرا وتصل إلى  30أما المدة الزمنية الستكمال كل حزمة فمن المتوقع أن تصل إلى   ,المهرة و غير المهرةمن 

 . والصيانةمدة االنتقال يوما مع  365

 تأثيرات البيئية تقييم ال مسوغات

 بمثابة القانون البيئي " قانون حماية البيئة ومكافحة التلو ث" الخاص بـ  2001/ 114المرسوم السلطاني رقم يعتبر 

 رارهابصورة تسهم في التقليل من أض الملوثات التخلص من في  الرئيس في السلطنة و يرجع إليه كقاعدة قانونية

 تتطلب دراسة التأثيرات البيئيةدليال للمشاريع التي MECA   ية و موارد المياهوزارة الشؤون البيئتضع وبالبيئة. 

باعتبار ميناء الدقم ميناًء  من القائمة 6ضمن المجموعة "الساحليةالبحرية والمشاريع "وتأتي مجموعات  8من 

 اً. تجاري

 أهداف الدراسة المبدئية للتأثيرات البيئية:

ات تأثيرالائج و نتالفي  تقديم  المعلومات الالزمة حول  المبدئي  يكمن الهدف الرئيسي  من تقييم التأثيرات البيئية 

ح مشروع تقييم التاثيرات البيئية  التالي  المقرر  دراسته من قبل المقاول.  حيث  ستتي لدعمالبيئية المبدئية للمشروع 

األعمال  مقاول الفرصة لبدءللمن وزراة الشؤون البيئية و موارد المياه   الصادرة الموافقة البيئية المبدئية للمشروع

التأكد من  تحقيق المشاريع المقترحة للنتائج فضال عن ذلك, سيرغب صانعو القرار  في واإلنشائية بالموقع .  

 المذكورة. 

 مصادر المعلومات: 

 تتوفر البيانات و التقارير السابقة  إلعداد تقرير  تقييم مبدئي للتأثيرات يجري العمل في المشروع منذ سنوات عدة و             

وساحة إصالح , 2007الصادر في بيان البيئي  إلنشاء  تصميم الميناء األصلي ال البيئية. و من الوثائق الرئيسية :

  2012تشغيل توسعة و تقييم التأثير البيئي لمرحلة ال 2010السفن و مجمع الحوض الجاف بالدقم الصادر في 
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  .لقيام بالدراسةالمعنيين أثناء ا حيث تم جمع البيانات و التقارير  من  بميناء الدقم, تقرير فحص نطاق البيئة العماني .

خالل المرحلة التالية  من  دراسة التاثيرات البيئية للمشروع , يوصى بتحديث  قياسات التلو ث بالضوضاء وجودة 

 الهواء المحيط.

 : ةالعام يةالمنهج

الل عدد من من خعاجلة بدأت االستشارات الأسابيع,  6لضرورة انجاز الدراسة المبدئية للتأثيرات البيئية خالل 

ردي( التأثير الفالتدخل )تحديد  تأثير   تقنيات الدراسة المبدئيةتضمنت و 2014اإلجتماعات تم عقدها في ديسمبر 

 باستخدام تقنيات النمذجة ) مثل تأثيرات الضوضاء و اإلنبعاثات(. , التأثيرات التراكمية , تصنيف التأثير 

 الدراسة المبدئية لتقييم التأثيرات البيئية نتائج 

 اإلجتماعية  –االقتصادية  النتائج

الفرص الوظيفية  تتوفرحيث ة للمشروع توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية والوافدة. من النتائج اإليجابي

م دعفي ة بصورة غير مباشر وسيسهم المشروع هن المتعلقة بالسفن و المعدات. في المللمهرة و غير المهرة 

و  الباألعمالمباشر( و الفرص المرتبطة  انفاق األفراد في المنطقة )فرص اإلنفاقمن خالل  االقتصاد الوطني 

لي لألفراد من المجتمع المحالمساكن( مع فتح الفرصة كلما اتحيت   تأجير السفن والصناعات في المنطقة مثل ) 

شر بشكل مبا الجديدةمنشآت التخدم  بشكل عام, موقع المشروع اآلف الوظائفطقة الدقم. ومن المقرر أن يوفر منو

عليه, من األهمية صقل  الصناعية.غير المباشرة المرتبطة بالميناء والنشاطات وظائف األخرى و اآلآلف من ال

في الفرص  ستسهم الزيادةوالتقنيات إلى السوق المحلي. ان نقل المهارات ولضم الموظفين الجديد بالبرامج التدريبية

ة  على الثروات  والتشغيلي في البالد.  هناك تأثير طفيف لألعمال اإلنشائيةالمحلي   الوظيفية في دفع عجلة االقتصاد

 ميناء الصيد الجديد . نتهاء من إنشاء االالسمكية إلى حين 

 ) مخلفات المياه(  مياه الصرف

ادر والكادر البشري, وألن الكقتصر على موظفي المقاول من عمليات اإلنشاء ي الناتج لصرفالمياه ا فائض إنتاج 

إلى كمية المياه العادمة الناتجة يتوقع أن تصل فرد .ف  1000إلى   900البشري للحزم الثال ث للمشروع يقدر  بين

 طن/ في اليوم.  1.0  ـالحمأة الجافة بكمية متر مكعب  في اليوم وتقدر  100أقل من 

وحدة  صغيرة لمعالجة المياه العادمة من خالل اإلنشائية ياه العادمة الناتجة من األعمال معالجة الم ومن المقرر 

موضح في الشكل التالي ) حاليا كما هو عمال اإلنشائية لأل الصرف  هة للوحدة المستخدمة لمعالجة مياهشابوهي م
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إلى   مكثفمن خالل  غير المعالجةإرسال الحمأة  الموكل أوال دراسة إمكانية على المقاولراباك(. وست ,المقاول

 الل اتفاقية. اإلنشاءات  من خ فترة ؤقتا  خاللم  الدقم لمعالجة مياه الصرفمحطة 

باستخدام ساحات والتجفيف الهوائي  حمأة مكثف الالحمأة المتولدة  من خالل في حال تعذر ذلك, يمكن معالجة  

ة الحمأة  في المراحل األولية  من عملي فر في األسواق اآلت ميكانيكية  لمعالجةتوالتجفيف وتحويلها إلى سماد. وت

أو من  كم 2.0بمسافة  بعيدا عن التجمعات السكانية وويجب أن تكون ساحات  التجفيف باتجاه الريح  التجفيف.

 أخرى. خالل مقترحات معالجة

و محطة معالجة مياه   ة ضخ مياه الصرفسيتم معالجة مياه الصرف الناتجة من عمليات التشغيل  من خالل محط 

و سيتم معالجة مخلفات المجاري السائلة  إلى مستويات مقبولة  إلعادة  .صحي في الحزمة الثانية و الثالثةالصرف ال

ياه مابقاء   عادة  .  يتميث ال يكون لها تمثل أي خطر بيئياستخدامها  في محطة الصرف الخاصة بالمنشأة بح

عالجة مداخلها  ولكن في حال تقدم  العميل بطلب معالجة مياه الصرف فيتم معالجتها في محطة الصرف السفن ب

يام قمن الممارسات المعمول بها   و. التشجيرالمخلفات السائلة  المعالجة لألغراض الزاعية و تدوير ويعاد بالموقع. 

م الدقة والمنقولة  لمعالجتها في محطة المفرغ معالجة مياه الصرف و الحمأة الرطبةبعالجة مياه الصرف محطة  م

على هذه الممارسة  في المستقبل لعدم امكانية المحطة معالجة  كميات لمعالجة مياه الصرف. و ال يمكن االعتماد 

 يمكن للمحطة استقبال الحمأة المجففة فقط وقد أثيرت هذه القضية من قبل قسم البيئة بالهيئة مسبقا. وأكبر من الحمأة. 

 كهنا, التجفيفو تجفيفها من خالل فرن الحرق أو ساحات لذا يوصى بمعالجة الحمأة من خالل مكثف الحمأة 

يمكن استخدام الحمأة المعالجة يجدر بالذكر انه   منها.و التخلص  هاعادة تدويروإ مقترحات  أخرى لمعالجة الحمأة

بما ينسجم مع الالئحة الصادرة بالقرار  خضرلتصميم المناظر و زيادة البساط األ في  تحسين مواصفات التربة 

 .  93/ 17الوزاري  رقم 

 المخلفات الصلبة  

ً الناتجة  السامة فيما يتعلق بالمخلفات الصلبة غير التخلص تم يو  فستجمع  التشغيلو اتاإلنشاء ن أعمالعيوميا

افق و المر ناتجة عن مباني المكاتب و المطاعم. أما المخلفات الصلبة  األخرى غير الخطرة  الردمممنها  في موقع ال

 عضوية واألوراق و البطاقاتغيرها من المواد الو التي تشمل مخلفات األطعمة و بالموقعلعامة للموظفين العاملين ا

المخصص  المردممنطقة تخزين وسيطة بالموقع, تنقل بعدها إلى  وضع  فيتفترات منتظمة و  فستجمع على, الخ ...

اء من قبل الشركة أثن الردمتحديد ساحة  وسيتم إرساء المشروع و. خارج إحرامات المشروعلردم المخلفات الصلبة 

  االنتقال. فترة 
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 مخلفات الزيوت و المخلفات الكيميائية و الخطرة 

  غرفة الترشيحباتجاه  موجهةعلى طول الرصيف التجاري والحكومي أجهزة فصل الزيوت عن المياه  تتواجد  

screen chamber ه المضخةوضد اتجا pump well  .,بشكل  أجهزة فصل الزيوت عن الماء يجب تنظيف

 الزيوت كما يجب. أما مصادر الزيوت األخرى الناتجة من تسربات ورش العمل فصلجودة   دوري لضمان

الزيت( حفر ومعالجتها و اعادة استخدامها وتخزين بعضها في  )     يتم جمعها أيضا  ةلعرضيحواد ث االنسكاب او

PRE-حزمة منطقةمتر مربع شرقا   40000ف مساحة تقدر ب     ؤتة المالخطرة  تخزين المخلفاتفي منطقة 

 GATE (IP2 ). 

معالجة بعض المخلفات  وسيتم لمنطقة المشروع.  المحدد المؤقت إلى المردماألخيرة  في المرحلةتنقل الزيوت 

 إلى  المردم المخصص  لمنطقة المشروع.  فستنقلما المخلفات الكيميائية السامة تدويرها أ الكيميائية وإعادة

على  استالم  المخلفات الخطرة  الناتجة  م يتمكن المقاول من الحصول على موافقة أو اطار عدم ممانعةفي حال ل

معالجة  لمعالجة  المخلفات السامة  أو الحصول منشآت من  عمليات اإلنشاء والتشغيل بميناء الدقم , يجب توفير  

 لتوفير مردم للمخلفات الخطرة.  شركة "بيئة"من  على الموافقة

 توقعات الطلب على حركة المرور و المواصالت 

لحركة ا يظهر نمووس المتواصلة في الميناء.التطوير بفضل أنشطة التخطيط و يةرورحركة الممن المتوقع نمو ال

ة إلى ورية للمركبات الثقيلالمرالحركة , حيث يتوقع أن تصل الثقيلة بشكل خاصلمركبات في حركة ا المرورية 

ويتوقع أن يصل المقترحة.  في مناطق الطرق % 40لخفيفة إلى مركبات ابينما تقدر الحركة المرورية لل % 60

لميناء الدقم.وضمن أسوء  12397الى  2040ي الطرق المقترحة  في العام ف متوسط حجم حركة المرور اليومية

مركبة  خالل ساعات  262من االزدحام المروري ) %100ة التجارية نسبة  السيناريوهات يتوقع أن تشكل األرصف

مركبة في ساعات الذروة   69=  % 20* 347التجاري  ) الرصيف منها  ناتجة عن  20الذروة في كل اتجاه  و 

 في كل اتجاه(.

 ة للضوضاء والذبذبة يتراكمالتأثيرات ال

وضاء حركة ضدليل   تب  البيئة االنسانية و الطبيعيةكم ,بالواليات المتحدةإدارة الطرق السريعة الفيدرالية  نشرت  

لضوضاء في الطرق السريعة , وتم تطبيق الدليل لتوقع  حجم ا إلكتروني  وهو دليل(TNM 2.5, 2003)  المرور 

الضوضاء   ملخص تأثيراتوكان ( لشبكات الطرق . IP2,IP3, IP4الحزم الثال ث )  أثناءلتحليل  حجم الضوضاء 

 كم في الساعة  كالتالي :  60بسرعة   2040للحزم الثال ث  في اقصى مراحل اإلزدحام المتوقعة في العام  
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 التجاري  المرسى,IP2  64.6  53.2و  57.9و    )L 10 , DB) , متر  100و  50,و  20( على بعد 

 تباعاً.

  الرصيف التجاري ,IP3 : )في أسوء السيناريوهات (56و  68.61  (L 10 , DB) على بعد  )50و  20 

 متر تباعاً,  100و 

  المرسى الحكوميIP4     57.8  47.6و   51.9و L 10 , DB) متر تباعا .  100و  50و  20( لمسافة 

 التالي :  التراكمية أظهرت نتائج تأثيرات الضوضاء 

  بأقل من   تشغيلعمليات اليقدر مستوى الضوضاء من  dB50   أثناء  منها  زمةكل ح مخطط في حدود

 التشغيل.

  العاملين  ؤثر على المستقبلين. يمكن حمايةال يالتشغيل ومنشآت بعض طفيف في تأثير الضوضاء هو أمر

خالل استخدام سماعات الحماية من من  المباشر لضوضاء المعدات و اآلآلت  المعرضين للتأثر

 للقانون المعمول به في السلطنة. الضوضاء  وفقا

  الحزم الثال ث  المواقع األخرى خارج نطاق ات محتملة للضوضاء في بيئاتال يوجد تأثيرIP2,IP3, 

IP4)  المناطق الصناعية القريبة و التجارية و السكنية  بسبب  أعمال التشغيل.بما يشمل 

   في للضوضاء  ال يوجد تأثير ( الحزم الثال ثIP2,IP3, IP4) البوابة التجاريةو أالرصيف التجاري   أو 

غيل حيد تحت التشمن البيئة المحيطة  ) المرفق الوأو البوابة أو منطقة التفتيش أو المراسي الحكومية 

 هو  الحوض الجاف(.

 

 

 

  التأثيرات التراكمية لجودة الهواء و اإلنبعاثات

هي الطرق حيث  (IP2,IP3, IP4الحزم الثال ث ) المقترحة بمنشآت لل تلو ث الهواء خالل مرحلة التشغيل دراإن مص

عدد المضخات ذات مركبة في اليوم باإلضافة إلى  5000تدفق حركة المرور فيها بأكثر من من المتوقع أن يصل 
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.  ضمت نتائج النموذج  AERMOD-USالتشتيت  نموذج النشاطات باستخدامر تأثير يقد. يتم تالسعات الصغيرة

  . (2040   لعامالمرحلة   أكسيد النيتروجين الكربون و  أكسيدهيدرو كربون و التركيزات 

  التاثيرات في البيئة المحيطة 

 خارج نطاق الحوض الجاف أو  في الهواء المحيط  أنشطة الصيانة واإلصالح, تأثير فيما يختص ب

تمثلة )المساحة اإلصالح تم تقييم كمية الغبار الناتجة من عمليات النسف والمذيبات العضوية إحرامات 

يد كسوأمن أكوام العادم )  ل السفن و ملوثات الهواء العامةاكطالء هيالمستخدم في  كسيلين( في مذيب إ

 ) من محطة فرن اإلحراق(  وثاني أكسيد الكبريت ودايوكسينالنيتروجين و 

 العامة اتضح أن االنبعاثات قليلة و ال تشكل أي مخالفة للمقاييس العالمية لوثات الهواء م فيما يتعلق بتأثير

الحوض الجافة  أو ساحة اإلصالح  أما  نسب الدايوكسين فتعتبر نسباً  نطاق لجودة الهواء المحيط خارج 

 ضئيلة. 

   , متر  خارج  300 دل المعياري للمواد الجزيئية ب في أسوء الحاالت يتجاوز  المعفيما يتعلق  بالغبار

  تدابير الحد من تأثيرات الرياح.النسف بمادة  النيكس دون  اتخاذ مثال:  استخدام  الحوض الجافنطاق 

  ال يوجد أية مقاييس في السلطنة أو على المستوى العالمي للمذيبات العضوية )إكسيلين(  في الهواء

المحيط,  لذا ال توجد قيود أو اشتراطات مخالفة. في المقابل عند مقارنتها بمعايير الدنمارك ووالية 

ات السنوية متوسط التركيزاونتاريو بكندا , تتجاوز مستويات اإلكسيلين مقاييس المستويات الدنماركية ل

 كم  من المصدر.  4.5على بعد  

 تأثير الحــــزم  المقترحة                  

   ال يتوقع وجود أية  مصادر النبعاثات الملوثات  في األماكن التي ال تتوفر فيها  أنشطة صناعية

في  منشآت الحزم الثال ث وهي تقتصر على مضخات صغيرة السعة  مع استهالك ضئيل للوقود .  

ن مإن المصدر الرئيسي لالنبعاثات في الحزم الثال ث خالل التشغيل هي الطرق التي تستقبل أكثر 

 والمرسى والرصيف التجاري.( IP3 )و  IP2مركبة  في اليوم )  5000

  فيما يتعلق بتأثير ملوثات الهواء العامة اتضح أن االنبعاثات قليلة و ال تشكل أي مخالفة للمقاييس

العالمية لجودة الهواء المحيط خارج  نطاق الحوض الجافة  أو ساحة اإلصالح  أما  نسب 

 سباً ضئيلة. الدايوكسين فتعتبر ن
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  انبعاثات الغبار و الجسيمات  الناتج عن حركة المركبات بالموقع و المصانع المتنقلة سكون طفيفا  

 حين يتم سفلتة الطرق.

  للحزم الثال ث على بيئات المواقع األخرى  بما في ذلك المناطق  الصناعية  ير محتملال يوجد تأث

 و التجارية والسكنية القريبة نتيجة ألعمال التشغيل. 

 

 الترا ث الثقافي 

.  ثال ثالحزم الخارج نطاق  لسياح في منطقة أرض الميناءايقتصر التأثير على حركة المركبات, وتواجد األفراد و

  pre Islamic burial carins .  غالبا يسمح  اللتأثيرات إلى أن يتم تطبيق تدابير الحد منه  جميع المواقع عرضة

مية ر أهتوضح  للزوامع وسائل شرح والخ.   الالزمةو التنبيهات مع تزويد الموقع بالحواجز , في المواقع العامة

. لذا, صالح األرض للحزم الثال ثمرحلة است خاللالعثور على  موقع تراثي ثقافي .  لم يتم محتواه الثقافيالموقع و

 على الترا ث الثقافي و مواقع المناظر الطبيعية العامة. فإن التأثير هنا يصنف بأنه طفيف 

  ةـالترفيهي العامـة رـالمناظ

 ئيةوالمعدات اإلنشاد اآلآلت اجوتخالل فترة األعمال اإلنشائية, سيكون الموقع غير مناسب لالستجمام من حيث    

م تهيئة حركة المرور على األرض ومواقع  مباني المكاتب. مما سيغير خواص المنطقة من منطقة تتمتع عدو

ات( قع ) اثناء فترة اإلنشاءحيث لن يتمكن محبي الطيور من مشاهدتها في هذا المو بشواطئ هادئة إلى موقع إنشائي.

 .غبة قويرات  مؤقتا إلى مناطق أخرى مثل بحيرةشماال ستهاجر الطيور   , اذ

فقا  لتوفر المساحة و يصنف التأثير أثناء فترة التشغيل إلى تأثير  إيجابي  طفيف إلى متوسط  في مواقع  االستجمام . 

 .  ية ضمن الخطة لتناسب كافة الفئاتدراج تطوير مناطق االستجمام والمناطق السياح, يمكن إ

 ةــاه الجوفيــة والميـــالترب 

تكمن  وثير على التربة و المياه الجوفية أسفل منها.إلى التأ ثناء مرحلة اإلنشاء التشغيل في الموقع اعمليات قد تؤدي 

 :التأثيرات المحتملة في  التالي

 اد التشحيم و محطات الوقود. تخزين الوقود ومو 

 . مناطق الصيانة و مناطق تخزين المخلفات 

  .مواقع المصانع و المعدات 
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بمعنى  رباعية التركيب مكونة من رواسب صبخية  المنطقةن رعة وذلك ألفي منطقة الدقم غير مناسبة للزا التربة

لمواقع لدعم ا زراعة المحاصيل التجارية. فضال عن ذلك سيتم استخدام عددا محدودا من ال تناسبو أنها مالحة

ة.  لذا يو المياه الجوفالتسرب إلى التربة أتقليل للمقاول زمة من قبل ااألعمال االنشائية واتخاذ جميع التدابير الال

وال تأثير لألعمال  (IP2,IP3, IP4الحزم الثال ث ) منشآت في  سيكون التأثير في التربة والمياه الجوفية طفيفا

 نطاق الحزم . اإلنشائية للمواقع خارج

 الجيولوجيا 

جنوب  الرصيف   (IP2,IP3, IP4الحزم الثال ث ) هناك موقع جيولوجي واحد هو ) راس الدقم(  بالقرب من   

 به  أثناء عمليات استصالح االراضي للحزم المقترحة. االهتمامالتجاري . تم اتخاذ ما يلزم لحماية الموقع و 

 دراسة الموارد المائية 

يضان ف ,علما بأن  ة الميناء ضمن الحزم المقترحةقفي منط ين المساراتتعي يتم تضمين قنوات األودية وإعادةلم 

 ولوجيةبالمواقع الجي  بين الخفيفة و المتوسطةأضرار تتراوح إلحاق في قد يتسبب  الخارج عن السيطره  وديةاأل

 لى شبكة خطوط الطرق الحالية وأية مخططاتعذلك, من المحتمل أن تؤثر األودية بسبب التآكل. فضال عن  التربةو

ياه االودية ية  للسماح لمهيدروليكية للمياه السطحم تصميم قواعد تصريف لذلك تتطوير أخرى في منطقة المشروع. 

فترات أوج فيضانها. لذا سيكون للمشروع المقترح تأثير  إيجابي رئيسي  من ناحية حركة بالجريان بسهولة في 

 جريان األودية  في منطقة المشروع. 

 االستزراع المائي البيئة الساحلية و 

في  حةالمقتر ريان المياه السطحية من مواقع التطويرج يحتمل أن يؤثرعمال األرضية و ألعلى ايقتصر التأثير 

و جريان الملوثات من األنشطة الساحلية و السفن  عند عبور الميناء أو  ةاالنسكاب العرضي جودة الماء وحواد ث

 .  لعالقةحد من التأثيرات ذات الل حال تم اتخاذ التدابير الالزمة في دخوله.  تصنف التأثيرات إلى تأثيرات طفيفة 

 الطيور البيئة البرية و

نى و اإلزالة  بسبب أعمال الب هفي مواقع المشروع إلى التشويلرمال البرية و الرمال الساحلية, والطينية ا تعريض

سيكون  (IP2,IP3, IP4الحزم الثال ث ) األرضية )الطرق, المباني. الخ( والعمليات التشغيلية. لكن تأثير التحتية 

ية الملوثات من مواقع األعمال اإلنشائالتأثير المحتمل فسيكون في احتمالية نقل  أما  ضئيال  في األعمال األرضية

 الضوضاء  و اإلنارة . التلو ث بو األعمال التشغيلة بالميناء و تأثير 
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المتعلقة  الحد من التاثيراتابير تصنف التأثيرات إلى تأثيرات صغرى إلى متوسطة في حال تم وضع و تصميم تد

 بالتلو ث بالضوضاء واإلنارة .  

 ة ـواالستداممناخ ر الـــم تغيــتقيي

 : كما هو موضح ادناه بعض التأثيرات قد يكون لألعمال اإلنشائية والعمليات التشغيلية  

  الخفيةسوء استخدام الطاقة بسبب انبعاثات أوكسيد الكربون. 

 ي.  الحتباس الحراري العالمالتسبب في اة ياحتمالمما يزيد مصنع تبريد دون استخدام المبردات  اختيار 

 .استخدام طالء ومذيبات تحتوي نسبة عالية من المركبات الطيارة 

 ذلك.عدم إكمال عمليات معالجة مياه الصرف وتولد الميثايين نتيجة ل  

 ارها.  آث تعديالت التقليل منالو يمكن للتدابيرإلى تأثيرات صغرى المحتملة  البيئية التأثيرات تصنف

 

  

 

 

 

 

  


