
د. إسماعيل بن أحمد البلوشي 
الرئيس التنفيذي بالوكالة

Special Economic Zone Authority at Duqm 
(SEZAD) is committed to comply with the HSE 
standards in SEZD (Zone) in order to provide 
employees and residents at the Zone with a safe 
and healthy residential and work environment 
that is free from all environmental impacts. 

We can achieve these goals by:

     Establishing legislation, regulations and 
procedures governing occupational health, safety 
and environment in the Zone, and providing 
appropriate control over projects operating 
within the Zone to ensure compliance with these 
legislations.

     Reducing environmental impacts of economic 
activities in the Zone through monitoring 
environmental permits, conservation of natural 
resources, disposal and recycling of waste and 
e�cient use of energy.

     Rising awareness about health, safety and 
environment requirements among all segments 
of society in the Zone, instilling the principles of 
conserving the environment and its natural 
resources and supporting the e�orts made 
towards achieving sustainable development.

     Finding appropriate channels by which 
employees and residents in the Zone report 
complaints related to health, safety and 
environment, and respond to them immediately 
and seriously.

     Investigating, reviewing and evaluating 
accidents a�ecting health, safety and 
environment in the Zone to identify de�ciencies 
that could be avoided in the future and develop 
appropriate solutions. 

     Developing emergency plans to ensure 
immediate response in case of accidents and 
crises in the Zone in coordination with the 
concerned authorities.

Health, Safety &
Environment Policy

بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  هيئــة  تلتــزم 
الصحــة  علــى  المحافظــة  معاييــر  بتطبيــق  (الهيئــة) 
ــة الخاصــة  ــة فــي المنطقــة االقتصادي والســالمة والبيئ
ــة عمــل وســكن  ــر بيئ بالدقــم (المنطقــة) مــن أجــل توفي
لجميــع  البيئيــة  األضــرار  مــن  خاليــة  وصحيــة  آمنــة 

العاملين والقاطنين في المنطقة.

يمكننا تحقيق هذه األهداف من خالل:

المنظمــة  واإلجــراءات  واللوائــح  التشــريعات  وضــع      
وتوفيــر  بالمنطقــة،  والبيئــة  المهنيــة  والســالمة  للصحــة 
الرقابــة المناســبة علــى المشــروعات العاملــة فــي المنطقــة 

للتأكد من التزامها بهذه التشريعات. 

فــي  االقتصاديــة  لألنشــطة  البيئيــة  اآلثــار  مــن  الحــد      
المنطقــة مــن خــالل منظومــة التصاريــح البيئيــة والمحافظــة 
ــات وتدويرهــا  ــة والتخلــص مــن النفاي علــى المــوارد الطبيعي

وإدارة استخدام الطاقة بفعالية. 

و  الصحــة  متطلبــات  مفاهيــم  وغــرس  الوعــي  نشــر      
بالمنطقــة  المجتمــع  لــدى كافــة فئــات  الســالمة والبيئــة 
وترســيخ مبــادئ المحافظــة علــى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة 
والمســاهمة فــي دعــم الجهــود المبذولــة وفقــا ألهــداف 

التنمية المستدامة

ــوات المناســبة لتلقــي البالغــات والشــكاوى  إيجــاد القن     
مــن العامليــن والقاطنيــن فــي المنطقــة حــول األحــداث التــي 
تمــس الصحــة و الســالمة والبيئــة  والتعامــل معهــا بشــكل 

فوري وجاد. 

التحقيــق فــي الحــوادث التــي تمــس الصحــة والســالمة      
علــى  للتعــرف  وفحصهــا  ومراجعتهــا  بالمنطقــة  والبيئــة 
مواطــن الخلــل والقصــور، ووضــع الحلــول التــي تعمــل علــى 

تفاديها أو الحد منها في المستقبل. 

الفوريــة  االســتجابة  تضمــن  طــوارئ  خطــط  إنشــاء      
للتعامــل مــع مخاطــر الكــوارث والحــوادث واألزمــات فــي 

المنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بيان سياسة الصحة
والسالمة والبيئة 


