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 ملخص تنفيذي
 نبذة عن المشروع

بالمشاريع خطة اإلدارة البيئية  وتتعلقتطوير ميناء الدقم عبر سلسلة مكونة من سبع حزم. العمل على يجري 

 )الحزمة الثانية(.لميناء الدقم البنية األساسية  بأعمال( هذه CEMPنشائية )اإل

وقع عليها  وقدتقع في محافظة الوسغغطى في سغغلطنة ع،مان، و ،ميناءلها والدقم هي عبارة عن مدينة صغغريرة 

 كما أنها مرشغغغغغحة في المسغغغغغتقبللتكون هي منطقة التطوير الحدودية الجديدة، سغغغغغلطنة ع،مان اختيار حكومة 

والسياحية . ويشكل المشروع  الحتضان عدد من األنشطة الرئيسية، مثل النقل والتجارة واألنشطة الصناعية

 ا ال يتجزأ من هذا التوجه االستثماري.المقترح لتطوير البنية األساسية ضمن الحزمة الثانية جزء  

لمحطة و أعمال البناء في االحزمة الثانية مشاريع بناء الطرق والبنية األساسية  ضمن عمالاألويشمل نطاق 

 تقع علىالمحطة على أرض مسغغغتصغغغلحة )تم انشغغغا(ها سغغغابقا(، التجارية ومناطق العمليات. حيث سغغغيتم بناء 

 الجانب الشرقي من كاسرات األمواج في ميناء الدقم.

تركيب البناء والكما يشغغمل نطاق األعمال الذي سغغيتم تن يذه بموجب هذا العقد، على سغغبيل المثال ال الحصغغر، 

 يلي: معالجة أي عيوب في ما يتعلق بما، الى جانب تشريلالختبار واالو

 أعمال الطرق والرصف؛ 

 أعمال البنية األساسية؛ 

 أعمال البناء؛ 

 جسور الرافعات 

يعتبر هذا حيث المشغغغروع من خقل قرض من البنآل اوسغغغيوي لقسغغغتثمار في البنية التحتية،  هذا تمويل ويتم

البنية التحتية وتعزيز مشغغاريع هدف تطوير بمنصغغة اقليمية متعدد األطراف للتمويل واالسغغتثمار بمثابة البنآل 

 قارة آسيا. بين دولالترابط 

 تقييم األثر البيئي األولي

لحزم األولى لتم اعداد دراسغغغغغغة التقييم األولي لبثر البيئي من قبل شغغغغغغركة خطيب وعلمي ة.م.م بالنسغغغغغغبة 

تطوير البنية األسغغغاسغغغية في ميناء الدقم. وبالنسغغغبة لهذا المشغغغروع المحدد )الحزمة مشغغغاريع والثانية والثالثة ل

يسغغغغاعد  على النحو الذيالثانية(، فقد تم تحديد األنشغغغغطة الرئيسغغغغية التي يحتمل أن يكون لها آثار بيئية هامة، 

دراسغغغة ها تي تضغغغمنالرقابية القزمة بموجب القانون الع،ماني، بناء على النتائج الت االشغغغتراطاتعلى وضغغغع 

دارة البيئية اإل بخصغغغغغغغو تقييم األثر البيئة األولي. وقد تم تحديد المجاالت التالية التي ينبري التركيز عليها 

 للمشروع:

 : ادارة أعمال الح ر؛1مجال التركيز 

 : ادارة الن ايات؛2مجال التركيز 

 : ادارة الوقود والمواد الكيميائية؛3مجال التركيز 

 : ادارة البيئة البحرية؛ 4ز مجال التركي

 : ادارة استهقآل المواد والموارد5مجال التركيز 

 ، بما في ذلآل العمال. : ادارة الصحة والسقمة المهنية6مجال التركيز 

 

 االنشائيةبالمشاريع خطة اإلدارة البيئية 
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 " روع المشترآل بين شركتيالمش لصالحتم اعدادها والتي هذه الوثيقة خطة اإلدارة البيئة في البناء،  تتضمن

يشغغغار اليها في ( )Serka Taahhut & MSF Engenharia JV) انجنهاريا" فاس ام تاهوت" و"ا سغغغيركا

شغغركة المحيطات الخمسغغة للخدمات البيئية. وقد تم اعداد خطة  من قبل ("فاس ام اسغغيركا و  ما يلي باسغغم "

: انشغغاء الطرق والبنية والتي تشغغمل خصغغيصغغا للحزمة الثانية لتطوير البنية األسغغاسغغية اإلنشغغائيةاإلدارة البيئة 

 األساسية والمباني في المحطة التجارية والمناطق التشريلية بميناء الدقم )يشار اليها فيما يلي باسم المشروع(.

 .ذلآل العملوفي سياق هذا البرنامج، يرطي مصطلح "البيئة" الصحة والسقمة المهنية، بما في 

 

هدف هو العمل ب ، وذلآلبالدقم مع هيئة المنطقة االقتصاديّة الخاّصة التنسيقحيث سيكون العميل مس(وال عن 

 مع الهيئة ومندوبيها لضمان تن يذ األحكام الواردة في هذه الخطة على أكمل وجه. بشكل وثيق

 

نب الممولين في البنآل اوسيوي لقستثمار في بالدقم بالعمل الى جا وستقوم هيئة المنطقة االقتصاديّة الخاّصة

مراجعة وتقييم هذه الخطة واصغغغغغدار التصغغغغغريح البيئي للبناء، مع احتمال فرض شغغغغغروط على  البنية التحتية

القيام بعمليات ت تية على الموقع  -وفق ا لما تراه مناسغغب ا-اضغغافية قبل البدء باألعمال اإلنشغغائية. ويجوز للهيئة 

 م المقاول بخطة اإلدارة البيئية اإلنشائية.للتحقق من التزا

 تهامقءمالتأكد من ، وةالمستمر اتالتحسينمن أجل اجراء خطة هذه المن الضروري اجراء مراجعة لكما أنه 

ا أنه سغغغغغيتم اجراء مراجعة رسغغغغغمية كل سغغغغغتة أشغغغغغهر من قبل مدير الصغغغغغحة ومراقبة تطبيقها تهاوفعالي . علم 

 ."سيركا  ام اس اف" شركةوالسقمة والبيئة في 

يجدر التنويه الى أن خطة اإلدارة البيئية االنشغغغغغغغائية هي عبارة عن وثيقة الحقة للتقييم األولي لبثر البيئي و

( في وشركاهم خطيب وعلميشركة بخصو  الحزم األولى والثانية والثالثة لتطوير ميناء الدقم )من اعداد 

االلتزام بالمعايير والتشريعات  هذه بموجب متطلباتية االنشائية . وقد تم تقديم خطة اإلدارة البيئ2015مارس 

البيئية وفقا للتصريح البيئي ومتطلبات حماية البيئة ذات الصلة )المرجع: اإلطار البيئي واالجتماعي، فبراير 

ممول المشغغغغغغغروع )البنآل اوسغغغغغغغيوي لقسغغغغغغغتثمار في البنية التحتية(. وهي بذلآل تحدد المعتمدة من ( 2016

تعلق بالوفاء بجميع االلتزامات البيئية في ما يو "سغغغغغغيركا  ام اس اف" شغغغغغغركةعلى  ةالم روضغغغغغغ اتلتزاماال

 المنصو  عليها.واالجتماعية 

والررض من خطة اإلدارة البيئية االنشغائية هو توفير اإلطار القزم لتحديد اوثار المحتملة على صغعيد البيئة 

تلآل  ةالبيئية الحسغغاسغغة ومعالجوالمسغغتقبقت روع على الموارد والصغغحة والسغغقمة والمرتبطة بأنشغغطة المشغغ

مان اتخاذ  قانونية وضيرها لضغغغغغغغ بالرجوع الى االشغغغغغغغتراطات ال اوثار وادارتها. وقد تم اعداد هذه الخطة 

اإلجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة من أجل الوفاء بالتزامات المشروع بشأن البيئة والصحة والسقمة. 

تقرير دراسةةة تقييم األثر البيئي بناء علی  ،د الخطة أيضغغا على المتطلبات والممارسغغات ذات الصغغلةکما تعتم

 ."سيركا  ام اس افشركة "دليل الصحة والسالمة المعتمد في و األولي

ا الى توفير المعلومات والتوجيهات والتعليمات القزمة لل بالواجبات البيئية مكل ين كما تهدف هذه الخطة أيضغغ 

منهجية الجراءات اإلالبناء. وهي توفر أعمال خطة اإلدارة البيئية اإلنشغغغغغغائية أثناء  تطبيقلمسغغغغغغ(ولين عن وا

 لرصد وتدقيق اوثار البيئية المحتملة التي قد تنشأ عن تلآل األعمال.القزمة 

المشغغروع في الميناء وفي منطقة الميناء الصغغناعي الذي تم تحديده بال عل. وسغغوف ضالبية أعمال وسغغيتم تن يذ 

المتاحة بال عل وطرق الخدمات ال رعية لنقل  يةطرق المرورال ضالب اتسغغغتخدم شغغغركة " سغغغيركا  ام اس اف" 

 المواد والعمال.

البالغ عددهم حاليا أكثر بقليل والدقم ن سغغها، منطقة ووفقا لتقييم األثر البيئي األولي، فإن السغغكان المحليين في 

في محافظة الوسغغطى(، لن يتأثروا سغغلبا بسغغبب  شغغخ  يقطنونألف  27نسغغمة )من أصغغل حوالي  1000من 
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في المشغغغروع م يدة  فر  العملالمشغغغروع. وعقوة على ذلآل، وكما هو مبين أعقه، فمن المتوقع أن تكون 

وظغغائف جغغديغغدة من قبغغل  و توفيرداد الهجرة نحو منطقغغة الغغدقم رجح أن تزلمومن ا للمجتمعغغات المحليغغة.

سكان الجدد )العمانيين والمرتربين( الى منطقة لل شروع. ومن المتوقع أن تجتذب فر  التجارة واألعمالمال

 الدقم.

وبعض الشجيرات الصريرة المتناثرة. الكثافة السكانية هنا  المنطقة قاحلة مع نظام بيئي صحراوي نموذجي 

خ ضغغغغة والمنطقة المحيطة بها واسغغغغعة وخالية في الرالب في الوقت الراهن، وعملنا هو أبعد ما يكون عن من

المساكن والمنطقة السكنية. وبالتالي، لن يكون للمشروع اتصال أو عققة متكررة مع السكان المحليين )من 

 حيث المخاطر أو الشكاوى البيئية أو االجتماعية(.

حيازة لبراضغغغغغي أو تهجير، ألن أنشغغغغغطة المشغغغغغروع تتركز داخل منطقة الميناء  وال يتطلب المشغغغغغروع أي

 الحالية، في األرص ة التجارية، التي بنيت بال عل.

صلية في منطقة المشروع، واألرض المملوكة في حالة المشروع المقترح مملوكة بالكامل  شعوب أ ال توجد 

 قم.هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالد للحكومة وضمن

ولن يتداخل المشغغغروع مع أي نشغغغاط من أنشغغغطة الزراعة أو الثروة الحيوانية، ألن منطقة العمل أو المناطق 

 المحيطة بها ال تشمل هذه األنشطة. فإن امكانية التدخل في الزراعة أو ترذية الماشية أو الزراعة أقل بكثير.

صغغائد األسغغماآل ضير مسغغتبعدة أيضغغا ألن العمل بعيد كما أن التأثيرات السغغلبية على تربية األحياء المائية أو م

عن هذه المواقع. وال يتضمن المشروع رصي ا لنقل السائل )مثل الوقود أو البترول أو ضاز البترول المسال، 

حدة فقط في نطغاق العمغل وهي  لآل( يمكن أن يخرج من الخغارج. وهنغاآل منطقغة محطغة وقود وا ما الى ذ و

ن البحر، ومن ثم فإن احتمال التلوث البحري الناجم عن أي تسغغغغغغغرب للوقود أو داخلية وال تقع على مقربة م

 .تسرب ما يقرب من ص ر

 وتتمحور وثيقة خطة اإلدارة البيئية اإلنشائية حول ما يلي:

  مقدمة؛1القسم : 

  اإلطار التنظيمي البيئي واالجتماعي واجراءات الوقاية؛2القسم : 

  ة اإلنشائية؛: تطبيق خطة اإلدارة البيئي3القسم 

  أنشطة التشييد؛4القسم : 

  خطة االستجابة للطوارئ في مجال الصحة والسقمة والبيئة؛ 5القسم : 

  مراقبة الصحة والسقمة والبيئة.6القسم : 

المراسغغغيم السغغغلطانية والقرارات الوزارية. قد نظمتها المسغغغائل البيئية في سغغغلطنة ع،مان  فإن وكما هو معلوم

 ،بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث 114/2001الصدد المرسوم السلطاني رقم  في هذا ومن أبرزها

و القرار الوزاري  ،قانون العمل بإصدار 35/2003موضوع حماية البيئة، والمرسوم السلطاني  يشملالذي و

المراسغغغيم ( من هذه الخطة 1-3بشغغغأن الصغغغحة والسغغغقمة المهنية في ع،مان. ويتضغغغمن القسغغغم ) 286/2008

السغغلطانية والقرارات الوزارية اإلضغغافية التي تتضغغمن متطلبات محددة فيما يتعلق بتنظيم الصغغحة والسغغقمة 

 والبيئة في سلطنة ع،مان.

ن ، فإالبنآل اوسغغغيوي لقسغغغتثمار في البنية التحتية المعتمدة من قبل ووفقا لسغغغياسغغغة الصغغغحة والسغغغقمة والبيئة

مع رسغغالته في دعم  بتتناسغغالمتوخاة التي لتحقيق النتائج  تعتبر ركن ا أسغغاسغغي اة االسغغتدامة البيئية واالجتماعي

شاملة هو تسهيل  سة ال سيا سيا. والهدف من هذه ال سية وتعزيز الترابط بين دول آ مشاريع تطوير البنى األسا

المشغغغغغغغاريع. وقد  تحقيق هذه النتائج اإلنمائية، من خقل نظام يدمج اإلدارة البيئية واالجتماعية السغغغغغغغليمة في
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من أجل تحسغغين وتطوير أداء المقترضغغين  القزم طاراإلوضغغع البنآل اوسغغيوي لقسغغتثمار في البنية التحتية 

 منه.

، متطلبات الحماية البيئية واالجتماعية للبنآل اوسغغغيوي التي تنطبق على هذا المشغغغروع 14-3ويعرض القسغغغم 

 طبيعة تن يذها. فضق  عن

ستي اء  القزم ساساألوتوفر هذه الخطة  سقمة والبيئة أثناء  المحددةشروط اللضمان ا في مجال الصحة وال

عنها. ويمكن تصغغغغغنيف هذه  ةالمسغغغغغ(ول واألطرافاتخاذها  الواجبالمشغغغغغروع. وهي تبين اإلجراءات  تن يذ

 اإلجراءات ضمن ثقث مجموعات:

  مستويات المقبولة؛الى الوصوال  أساليب التخ يف من اوثار على الصحة والسقمة والبيئة 

 حول األنشطة التي قد ت(ثر على البيئة والناس؛ القزمة الرصد لتوفير البيانات ب القيام 

 اذا لم يتم تطبيق اإلجراءات القزمة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية  الضرورية لضمان اجراءات االستجابة

 كانت ضير فعالة.في حال أو  ،التخ ي ة

جعية الزامية من قبل شركة " سيركا  ام اس اف "، وستكون بمثابة الحد األدنى وتعتبر هذه الخطة وثيقة مر

حيث سغغغيحصغغغل من المتطلبات بالنسغغغبة للمقاولين والمتعاقدين من الباطن المشغغغاركين في أنشغغغطة المشغغغروع. 

بهذا  اللوائح التي لديهم في ادراجهاها أو ب االلتزاميجب عليهم بحيث  نسغغغغغغغخة منهاعلى المقاولون ال رعيون 

. وفي حالة وجود متطلبات اضغغغغغافية و/ أو ضغغغغغوابط أكثر صغغغغغرامة لدى المقاولين الخصغغغغغو ، ان وجدت

في المحتويات بين اجراءات  أي تعارضهناآل  اذاال رعيين، فيجب تطبيق تلآل الشغغروط األشغغد صغغرامة. أما 

 إلجراءاتلالمقاولين ال رعيين وتلآل المنصغغو  عليها في خطة اإلدارة البيئية اإلنشغغائية، فتكون األولية هي 

 الخطة. المنصو  عليها في

 هوينبري اعتبار هذه الخطة بمثابة األداة الرئيسغغغغغية لتحقيق االلتزام البيئي. وفيما يلي وصغغغغغف لكي ية تن يذ هذ

 الخطة، بما في ذلآل ما يلي:

 دوار والمس(وليات؛األ 

 االتصاالت؛ 

 التدريب؛ 

 ؛بالدقم التنسيق مع هيئة المنطقة االقتصاديّة الخاّصة 

 ؛الرد على الشكاوى 

 التحقيق في الحوادث واالستجابة لها؛ 

 التدقيق على الخطة 

ا للصغغغحة وا لسغغغقمة والبيئة بالنسغغغبة لهذا وقد وضغغغعت شغغغركة " سغغغيركا  ام اس اف " هيكق  تنظيمي ا راسغغغخ 

 الموضحة في هذه الخطة. المسائلالمشروع لمعالجة جميع 

اعد مدير الصغغحة والسغغقمة وفريقه المكون مسغغوتحت اإلشغغراف العام لمدير الصغغحة والسغغقمة والبيئة، يقوم 

لسقمة من موظ ي الصحة وا 4من مس(ول حماية البيئة، ومس(ول السقمة )ع،ماني(، ومشرف السقمة و 

 )اثنان منهم ع،مانيان( بإدارة كافة جوانب الصحة والسقمة والبيئة في موقع المشروع.

من  أو ةالخاصغغغغغ ل رقهم التابعيناإلسغغغغغعافات األولية تقديم و ن عن مكافحة الحرائقمسغغغغغ(ولوال تولىسغغغغغيكما 

 هذا ال ريق.القزم لدعم تقديم الموظ ي المشروع اوخرين ب

في حال وقوع االحتياجات الطبية  لتلبيةبي م(قت ومركز للرعاية الصحية المهنية كما سيكون هناآل مركز ط

 حوادث.أي 
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وقد تم تعيين األدوار والمسغغغغ(وليات المحددة لكل من أعضغغغغاء فريق الصغغغغحة والسغغغغقمة والبيئة المذكورين 

 .3-4أعقه، على النحو الوارد في القسم 

يب بشغغكل دوري ل ريق الصغغحة والسغغقمة والبيئة، باإلضغغافة سغغيتم تنظيم حمقت التوعية وبرامج التدر كذلآل

 الى موظ ي المشروع اوخرين بناء على تقييم االحتياجات وتحديد المخاطر.

وتماشغغيا مع متطلبات الحماية الخاصغغة بالبنآل اوسغغيوي لقسغغتثمار في البنية التحتية، وكذلآل من أجل تحسغغين 

لمعالجة الشغغكاوى من قبل هيئة الدقم، وسغغيتم ادارتها من قبل  القبول االجتماعي للمشغغروع، سغغيتم وضغغع آلية

 تشريله. والحق ا خقلشركة " سيركا  ام اس اف" أثناء تشييد المشروع 

كما ستقوم شركة " سيركا  ام اس اف " بالتعاون مع استشاريين خارجيين مستقلين بإجراء عمليات المراجعة 

عمليات الت تية للتأكد من أن المشغغغغروع يتوافق مع القيام بالصغغغغحة والسغغغغقمة والبيئة و جوانب الدورية على

 التنظيمية المعمول بها. واالشتراطات ذات الصلة السياسة

 الظروف البيئية للموقع وعمليات التدقيقمراقبة البيئة والصغغحة والسغغقمة وجوانب رصغغد  نتائج رفعوسغغيتم 

ةعلى أسغغاس شغغهري الى هيئة المنطق تقارير فصغغلية موجزة  كما سغغيتم اصغغداربالدقم.  ة االقتصغغاديّة الخاصغغّ

 للتأكد منمعتمدة من قبل شغغغغركة " سغغغغيركا  ام اس اف ". وسغغغغيتم رفع التقارير ربع السغغغغنوية الى هيئة الدقم 

ذات  يةشغغروط التصغغريح، وخطة اإلدارة البيئية اإلنشغغائية، ودراسغغة تقييم األثر البيئي واللوائح المحلبااللتزام 

. على أن تقوم هيئة الدقم بإحالة تلآل التقارير ال صغغلية الى اوسغغيوي لقسغغتثمار في البنية التحتية على الصغغلة

 أساس دوري.

خطة االسغغتعداد واالسغغتجابة لحاالت الطوارئ وتن يذها في بوضغغع شغغركة " سغغيركا  ام اس اف " كما قامت 

حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية وتسغغغرب المواد  وتشغغغمل تلآل الخطة اإلجراءات القزمة فيالموقع. 

 الكيميائية والحرائق وضيرها. ويتم اختبار هذه الخطة بشكل دوري واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

اإلدارة البيئية بخطة البيئة والصغغغغحة والسغغغغقمة مكون ا أسغغغغاسغغغغي ا من مكونات االلتزام جوانب وتعتبر مراقبة 

نشغغغائية. وينبري اجراءات عمليات التدقيق الداخلية والخارجية للتأكد من االلتزام بمراقبة البيئة االبالمشغغغاريع 

 الرصد. مراجعة نتائجوالصحة والسقمة من خقل 

 أعمال رصغغغد البيئة والصغغغحة والسغغغقمة طوال فترة المشغغغروع وفقا لهذه الخطة واإلبق  عن كما سغغغيتم تن يذ

التقييم الكمي للبارامترات ال يزيائية،  اجراءسغغغتشغغغمل أعمال الرصغغغد و. عنيةاألطراف المعن طريق  نتائجها

الضغغغوضغغغاء، والتي تشغغغكل بدورها جزءا هاما من كذلآل مسغغغتويات المياه والهواء و جودةعلى  التأثيراتمثل 

 .بشكل عام الرصد والمراقبةبرنامج 


