
 تقييم األثر البيئي   ةجلسة المشاركة الجماهيرية الخاصة بدراس تعقدانبتروسيف  و  الشركة العامة
 بمنطقة خليج السويس   وخطوط أنابيب بحريةلمشروعي إنشاء رصيف بحري 

 

شألتب مممم  يمممج  جلسمممل شاترممممجت شا جت  ممم   عقممم  تممم   

جذاممممم  ،   ينمممممل شا ت  ممممملب 4/11/2020شا جشفممممم  

ا رمممتجعمت  شابيئممم  شألثمممتتقيمممي  مت  تشسممما نم رمممل 

جخممممم   HH2تصممممميي ب مممممت   جترممممم ي  إنرمممممم 

( HH2,NAO,HHب مممممممت  امممممممتب   تصممممممم ل  

كمممم  جشنرممممم  تصمممميي ب ممممت   16ب ممممج   ممممجشا  

جنممممجق رممممتو شا  مممم  جخ يممممي  ب ممممتيي  ب ممممج  

 .ك  ب ن قل خليج شاسجيس 4 جشا  

شا هنمممم س / شاسممممي  ج مممم   لممممت جلسممممل شاترمممممجت 

   مممم   ختمممممت  سمممممع  تئمممميس شارممممتكل شا م ممممل 

عبمممم  البتممممتج  نمئبممممم عمممم  شاسممممي  شا هنمممم س نبيمممم  

جشاسممممممممي  ، تئمممممممميس  جلممممممممس ش  شت  وشاصممممممممم  

شاكي يمممممممئ  / لرممممممم  شارممممممتيي  سمممممممع  تئمممممميس 

شارممممتكل شا م ممممل السممممو ل جشابيئممممل ج  ثلمممم  جهممممم  

رمممئج  شابيئيمممل بمممم  شت  شا تك يمممل جفمممت    مف مممل 

ئممممل شا صمممتيل شا م مممل البتممممتج  شاب مممت ج  ثلممم  شاهي

ج  ثلمممم  شا جت مممم  شا مممم ن  ب مممم ينت  تشس  مممممتق 

 جشا ت  ل.

 

بقم ت  ب تيمل  بممت  6ش نتمج  م  عم     ب تيل ايستجعق شا قتتح إنرم   نصل       شا رتج شا تض       يث  

شألتصم ل شاب تيمل ، ك م ستسمل  ربكل خ ج  شألنمبيق ف  تي  ثموث  م  بت ي  /يج   3000إنتمجيل  جشاى  

 HH2,NAO,HH (  .ب   ل شاتج ي  شابتيل عم ت شار ما   الستقبم  شا يت شاخم     تل  شا نصمت 

 

تمم  ش رمممت  فمم   بتتجسمميياكممو  مم  شارممتكل شا م ممل البتممتج  جرممتكل ج مم  خممو  شا ممتض شاتقمم ي   

شعتبمممتشت شاتصمم ي مت شاهن سمميل ال نصممل شاب تيممل جرممبكل شاخ ممج  شاب تيممل إاممى     شا ممتض شاتقمم ي  

 فممم تأخمممذ  شاتممم  لجشا جش ممم  شا ت لقمممل بمابيئمممل شا  ي ممم شسمممتنم ش إامممى شا  ممممييت شا تب مممل ت ت ممم لشا قتت ممم

جشات مم يوت شاتمم   1994اسممنل  4شعتبمتلممم   صممت  سمممت ج  لهممم تكل ممل، بم لمممفل إاممى ت بيمم   مممنج  

 ، تليه

تمم   مات  علممى شالست سمممتشت جشا نم رمممت شاتمم بمم رممتكل بتتجسمميي سممئجا  شارممتكل شا م ممل ج ج مم   ممم 

 بجلسل شاترمجت شا جت   .  ت هم    جمنق شاسم   شا لجت

 


