
 

  تقرأ في هذا العدد :

 الختامية الورشة تعقد الخاصة االقتصادية العقبة منطقة سلطة في البيئة مديريةخبر العدد : فقرة  ▪
 – الكيميائية األسمدة إلنتاج الصناعي المجمع إنشاء لمشروع الشامل  واإلجتماعي البيئي األثر لتقييم

 .  المناصير مجموعة

 وأبرز آثارها السلبية على البيئة .إلطارات ئي لالطرح العشواظاهرة   ؟ هل تعلمفقرة  ▪

–– 



 
الجمعية العلمية وبالتعاون مع   2021-1-28الموافق     الخميس يوم بعقدت  مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

والجمعيات التطوعية البيئية والجهات العلمية المختلفة في   وبحضور أصحاب العالقة من الجهات الحكومية والخاصة الملكية 
نتاج الصناعي إلنشاء المجمع إشامل لمشروع ال اعي اإلجتمتقييم األثر البيئي وحول   ) الختامية (  الثانيةالحلقة التشاورية العقبة  

تغطية جزء من  إلى  مع هذا المجيهدف إنشاء   حيث ، في المنطقة الجنوبية الصناعية  -المناصيرمجموعة  –يميائية األسمدة الك
من بوتاس وفوسفات في إنتاج  استغالل الموارد المحلية  باإلضافة إلى  الزيادة في الطلب على األسمدة في السوق المحلي والعالمي

سيضم المجمع العديد من المصانع ، و،  وغيرها إضافة لحامض الفوسفوريكالعديد من أنواع األسمدة مثل سلفات البوتاس، وأسمدة 
مثل مصنع إنتاج سلفات البوتاس، ومصنع فوسفات ثنائي الكالسيوم، ومصنع حامض الفوسفوريك، مصنع فوسفات ثنائي وأحادي 

 . ألمونيوم إضافة لمصانع أخرى عديدةا
للرد على أبرز المالحظات التي قام أصحاب العالقة من الجهات الحكومية والخاصة ة والختامية ثانيالتشاورية الوجاءت هذه الحلقة 

  2017-8-21التي عقدت بتاريخ لورشة التشاورية األولى والجمعيات التطوعية البيئية والجهات العلمية المختلفة في طرحها خالل ا
أو التقليل من مع للحد المنهجية البيئية التي ستقوم الشركة في اتباعها أثناء عملية البناء والتشغيل الفعلي للمج مثلت فيوت

 والتي تتثمثل فيما يلي : لعلمية الملكية الجمعية اها تدوذلك بناءا على الدراسة التي أع المختلفة على البيئةالمؤثرات 
 .  مصادر المياه •
 .  الصحة العامة •
 . األوضاع االقتصادية واالجتماعية •
 . الصحة والسالمة المهنية •
 . التنوع الحيوي •
 . البيئة البحرية •

 .والمعمول به في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   2001لسنة  21حماية البيئة رقم  حسب نظامتامية الخ وياتي إنعقاد هذه الورشة 
قبة اإلقتصادية الخاصة لمثل هذا النوع من المشاريع ياتي ضمن نهج السلطة في ومن الجدير ذكره ان تشجيع سلطة منطقة الع 

حيث من   وتشغيل األيدي العاملة في وطننا الحبيببا على تنويع مصادر الدخل القومي نعكس إيجايالذي ستشجيع االستثمار 
 . التشغيل أثناء موظف  700وحوالي  مرحلة البناءموظف خالل   4000تشغيل   ومن خالل هذا المشروع  المتوقع أن يتم
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