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(، وأوراسكوم لإلنشاءات )أوراسكوم(   إنجر  لخدمات الطاقة )إنجر 
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 الملخص التنفيذي 

كة  وع شر نم من خالل مشر
ُ
  ت
اكمية المحتملة بشأن التنوع الحيوي لمزارع الرياح النر يعرض هذا التقرير نتائج تحليل شيــــع لآلثار التر

  خليج السويس  
  تم إجراؤها لمزرعة    - البحر األحمر لطاقة الرياح ف 

اكمية النر ليكيال مرص، ويعتمد التقرير عىل نتائج تحليل اآلثار التر

  تقع    لرياح،ل
وع    بالقرب من جنوبالنر كة البحر األحمر لطاقة الرياحمشر الطيور الُمصنفة أولويتها تحت فئة تحليل  اليحدد    . شر

من أشكال الحياة األخرى الُمصنفة كمكونات   ( وقائمة أولية2013)تقرير مؤسسة التمويل الدولية    المكونات البيئية عالية القيمة

كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ، و اآلثار عالية المستوى للرصد والحد من  جراءات  إقديم  تتم  .  بيئية عالية القيمة   ستعتمدها شر
النر

  خليج السويس. 
 ف 

  منطقة الدراسة؛ 
ها من المطورين ف  كة البحر األحمر لطاقة الرياح وغتر   تتعهد بها أو تدعمها شر

عرض اإلجراءات اإلضافية النر
ُ
ت

  
ا الحد من لإلسهام ف    لكمية اآلثار التر

وعات ف   المنطقة. لمشر

أولويتها تحت فئة  لتحديد   الُمصنفة  الطيور  القيمةفصائل  البيئية عالية  وعات؛  المكونات  المشر   
اتباعه إتم    ف  عداد نهج يجب 

اكمية لمشر    منطقة الطفيلية )تقرير مؤسسة التمويل الدولية  وعات  بتنسيقه األصىل  لتقييم اآلثار التر
(، وُيعدل 2013طاقة الرياح ف 

وع   اكمية السابقة الذي تم إجراؤه لمشر ا للظروف المحلية والبيانات المتاحة من خالل تحليل اآلثار التر
ً
لرياح  مزرعة ليكيال لطبق

،   )بنك   ت ميجا وا  250بقدرة     نر  س 
     (، وكما 2018  نر

ية لوضع و ال؛ تم إجراء فرز مرحىل  لفصائل الطيور ذات األولنهج ليكيالحال ف 

ُيحتمل أن تكون أكتر المخاطر العامة   . الطيور الُمصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمةالقائمة النهائية لتحليل  

  العملية كافة البيانات المقدمة
وع، كما تشتمل البيانات المستخدمة ف  اكم  الخاص بشكل أساس  من    بالنسبة للمشر تقييم األثر التر

  ذلك تقييمات  بليكيال 
  منطقة الدراسة بما ف 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح  الموقع  ، باإلضافة إىل تجميع كافة البيانات الحديثة ف  لشر

  خريف 
 . 2020وربيع   2019والمعد ف 

" و"المتوسط"،، والمتعرضة جميعها لخط عام  فصيلة  14هذه العملية    حددت  "العاىل 
اوح بير 

  االعتبار عند النظر   يتر
خذت ف 

ً
وا

وع، كما أن     تحليل المكونات البيئية عالية القيمة ذات األولوية للمشر
اكم  فصيلة من تلك الطيور حددها    13ف       تقييم األثر التر

ف 

بدرجة طر عام  تحددت فصيلة معرضة لخ.  فصائلبينما نتج عن التحليل الحاىل  حالة الخطر العام الُمعدل لبعض ال،  ليكيال مزرعة  

ا الع وبالتالي متوسطة، 
ً
ي القائمة، وهذه الفصيلة مسماة تحديد

 
 (. Clanga pomarina)األسفع الصغتر قاب تم إدراجها ف

  قرية الطفيلة، لم يتم تحديد الحد المقبول لمعدل وفيات الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات 
وع ف  بالنسبة لنهج المشر

 أقىص حد  البيئية عالية القيمة  
ً
ذات   تحليل المكونات البيئية عالية القيمةلالطيور بالنسبة    لوفياتكجزء من هذه العملية، موضحا

طط
ُ
  نسخة ُمحدثة من التقرير.   األولوية، ولكن خ

درج ف 
ُ
  المستقبل القريب، وست

 للنظر فيها ف 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح،  وع شر ح تدابتر تخفيف األثر وإجراءات الرصد ليتم اعتمادها من جانب مشر
  الخطوة الخامسة، ُيقتر

ف 

قبل جميع مطوري  من    
وتعاون  بشكل جماع   تنفيذها  يتم  أن  ح  يقتر   

النر ها  ركز   وغتر
ُ
وت الدراسة،  منطقة  نطاق    

ف  الرياح  طاقة 

إجراءات تخفيف األثر والرصد عىل اآلثار المحتملة عىل تحليل المكونات البيئية عالية القيمة ألربعة عشر فصيلة ذات األولوية 

  مزار و  ،ممارسات الجيدةأفضل ال وتعتمد عىل 
  مجال اإلدارة التكيفية ف 

ات الفعلية ف  الرياح التشغيلية بخليج  ع االستفادة من الختر

 السويس. 
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 المقدمة  1

 النطاق واألهداف  1.1

اكمية ) وعات عىل  ، و ( نهج تحليل متعدد الجوانب CEAُيعد تحليل اآلثار التر يــهدف إىل تحديد وتحليل تأثتر مجموعة من المشر

ا من العنارص  
ً
وع    .والتصنيفات  البيئية  : المواطنالبيئيةمجموعة محددة مسبق   سياق مشر

اكمية ف    تحليل اآلثار التر
كة البحر ويأنر  شر

ا عىل طول مسار هجرة  األحمر لطاقة الرياح
ً
  تضم العديد من مزارع الرياح، بينما تقع ايض

  المنطقة النر
، حيث ان مقرها يقع ف 

 الطيور الُمسم " مسار هجرة الطيور عىل الوادي المتصدع بالبحر األحمر"  

وع طاقة الرياح عىل الطيور الحوامة المهاجرة   (، إال أنه يجب تسليط الضوء  MSBs)ورغم التأكيد التام عىل آثار البنية التحتية لمشر

     عىل أن تحليل اآلثار 
  عير  االعتبار، بما ف 

اكمية لم يقترص عىل هذا السياق، كما ستأخذ العنارص االيكولوجية األخرى ف    ذاكالتر

ان )الخفافيش(.   المواطن والثدييات القادرة عىل الطتر

ا متعددة  الخطوات  من  سلسلة  اكمية  التر اآلثار  تحليل  المحتملة يتابع  اكمية  التر اآلثار  األمر  نهاية    
ف  يحدد  قد  والذي  لجوانب 

   
  تثتر القلق وهذا بهدف تقديم إجراءات الرصد وتخفيف األثر والنر

وعات النر  .التكيفية  اإلدارة  نهج  خالل  من  تطبيقها   سيتمللمشر

الذي   النهج  الخطوات  هذه      تطويره   تموتتابع 
اكمية  اآلثار   تقييم  إطار   ف      الرياح  طاقة  لمشاريــــع  التر

    الطفيلة  منطقة  ف 
 األردن  ف 

 (. 2017)مؤسسة التمويل الدولية 

  تطوير مزرعة الرياح بواسطة  
اكم  المحتمل عل التنوع الحيوي ف  كة البحر يعرض هذا التحليل الخطوات األولية لفهم األثر التر شر

    األحمر لطاقة الرياح
خليج السويس بمرص، كما يهدف إىل تحديد المكونات البيئية ذات القيمة   )ش م م( وعمليات تشغيلية أخرى ف 

 للخطر من اآلثار المجتمعة لجميع 
ً
   تطورات الرياح القائمةاألكتر تعرضا

ً
والمحتملة والمحددة داخل منطقة الدراسة، وهذا اعتمادا

لم للطاقة  ليكيال  المحدودة  كة  الشر أجرته    
النر اكمية  التر اآلثار  تحليل  تنتج  عىل  رياح  تقع   250زرعة    

والنر الطاقة  من  ميجاوات 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح، واألهم من ذلك  في وع شر      أنجنوب مشر
اكمية  يدمج بير  تقييمات الرصد لطيور والنر

تحليل اآلثار التر

كة البحر األحمر لطاقة الرياح   وع شر   فصل الخريف ل  500أعدت لمشر
والربيع لعام    2019عام  ميجاوات خالل مواسم الهجرة ف 

ح هذا التحليل إجراءات الرصد وتخفيف اآلثار وإجرا2020   تعمل داخل منطقة الدراسة  ، كما يقتر
وعات النر ءات إدارية أخرى للمشر

ات المحتملة عىل    البيئة القيمية ذات األولوية المحددة.  لمكوناتلمعالجة التأثتر

 الحدود الجغرافية  1.2

   
وع ف  وع    200محافظة البحر األحمر بمرص، وتبلغ مساحته حواىل   يقع المشر ، يقع المشر

ً
كم جنوب القاهرة، وعىل نحو أكتر تحديدا

بالقرب من شاطئ البحر األحمر وداخل الوحدة الحكومية المحلية براس غارب بمحافظة البحر األحمر، وبالنسبة ألقرب مناطق  

كم من   45كم من الجنوب( وقرية زعفرانة )تقع عىل بعد    40ع عىل بعد  سكنية بمدينة رأس غارب تضم مدينة رأس غارب )تق

 الشمال(. 

  منطقة مساحتها  
وع ف  لتطوير مزارع  لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة    كيلومتر مربــع خصصتها الحكومة المرصية  1200يقع المشر

  الشكل رقم  
اكمية المحتملة عىل التنوع الحيوي أدناه(، وهذه المنطقة مخصصة    1الرياح، )موضح باللون األحمر ف  لتقييم اآلثار التر

  رأس غارب  الذي يغط  المنطقة ال
مرص،   -محافظة البحر األحمر    -منطقة جبل الزيت    -مستهدفة لتطوير مزارع الرياح المحتملة ف 

   
  الشكل  )موضحة باللون    2كم    70مساحة تبلغ حواىل     هيئة الطاقة الجديدة والمتجددةإطار ؛ خصصت  هذا  وف 

أدناه(    1األزرق ف 

وع  . للمطور بغرض تطوير هذا المشر

وع يقع    ألن هذا المشر
ً
عىل الساحل الغرنر  لخليج السويس، فهو يقع عىل مسار هجرة الطيور عىل الوادي المتصدع بالبحر ونظرا

  العالم للطيور الحوامة المهاجرة، حيث أن أكتر 
مليون طائر يهاجر من   1.5 من  األحمر، والذي ُيعد أحد أهم مسارات الهجرة ف 

العام   
المسار مرتير  ف  العالمية   )خالل هذا  الطيور  التكاثر األوروبية والمناطق  (،  2020جمعية  بير  مناطق  الهجرة  ويربط مسار 

 .نوع من الطيور المهاجرة المرتفعة   37الشتوية األفريقية إلجماىل   

وع  –المنتظمة عىل طول الساحل الغرنر  لخليج السويس  وضح رصد الهجرةكما      –والذي يقع فيه المشر
ا ف  ً ا كبتر

ً
أن هناك اختالف

مستوى استخدام المنطقة خالل مواسم الهجرة، كما أظهرت األبحاث أن هذا الجزء من مسار الهجرة تستخدمه أعداد أكتر بكثتر  

 جرة الخريف. من الطيور المهاجرة أثناء الربيع مقارنة بموسم ه
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ي المخصصة لتطوير  1الشكل  

وع )باللون األحمر( كجزء من المنطقة المنصوص عليها بموجب المرسوم الوطت  : موقع المرسر

 )2019 _مزارع الرياح )االستشاري  

 

ي تستخدمها الطيور الحوامة المهاجرة كجزء من  2الشكل  
مسار هجرة الطيور عىل الوادي المتصدع . المسارات الرئيسية التر

 (BirdLife  2018 ) بالبحر األحمر



Red Sea Wind Energy (RSWE) – Cumulative Effects Analysis (CEA) – August 2020 

7 
 

ي  1.3
 النطاق الزمت 

  مراحل تطور مختلفة، فبعضها تم تشغيلها من سنوات قليلة بينما البعض األخر بدأ تشغيله 
  منطقة الدراسة ف 

عد مزارع الرياح ف 
ُ
ت

  مرحل تجهتر  ما قبل اإلنشاء، سيتم تحديد الحدود الزمنية عىل أساس عملية ا
ها مازال ف     من أقل من عام، بينما غتر

لرصد النر

كة البحر األحمر لطاقة الرياح.  وع شر  ستجرى خالل الثالث السنوات األوىل من عمليات تشغيل مشر

 تحديد وفحص المكونات البيئية عالية القيمة   2

وع أو     تقييم مخاطر المشر
عد هامة للغاية ف 

ُ
  ت
ة اجتماعية وبيئية، والنر مجموع  ُحددت المكونات البيئية عالية القيمة كصفات ممتر 

  تؤثر عىل البيئة، ويقترص تعريف المكونات البيئية عالية القيمة عىل فصائل النباتات وفصائل الحيوانات )التنوع  
وعات النر مشر

 المواد المعلنة وغتر المعلنة. 
ً
يائية والمواطن من خالل الممارسات المكتبية مستخدما  الحيوي( والخصائص الفتر 

ة القيمة ذات األولوية من خالل عملية تكرارية بالتشاور مع أصحاب المصلحة، لكل مجموعة من تم اختيار المكونات البيئية عالي

  مطبوعات:   
قشت العنارص التالية وتم استعراضها ف 

ُ
ات المحتملة أو كالهما مًعا، ون  المكونات البيئية عالية القيمة أو التأثتر

 الحساسيات  •

 مصادر البيانات المتاحة •

 ج تشغيل غتر مشاريــــع الرياح األنشطة و / أو برام •

 ملكية البيانات وإمكانية الوصول إليها  •

 النهج   3

 والُمعدة لممارسات تقييم المخاطر بهدف تحديد المكونات البيئية عالية القيمة ذات 
ً
هج المقبولة دوليا

ُ
يعتمد نطاق العمل عىل الن

ا   ( لمؤسسة التمويل الدولية، ويضم نطاق6األولوية، وليتسق مع إرشادات ) 
ً
: تحديد الفصائل األكتر تعرض العمل للطيور هذا هدفير 

اح نشاطات رصد وتخفيف اآلثار ونشاطات إدارية أخرى لمواجهة    منطقة الدراسة، واقتر
للخطر من اآلثار المحتملة للتطورات ف 

، ا   تتعرض لها تلك الفصائل، يتبع هذا اإلطار عملية من خمس خطوات عىل النحو التاىل 
 : 3نظر الشكل المخاطر النر

عرض للخطر    عالية القيمة(: إعداد قائمة أولية للمكونات البيئية  1الخطوة ) •
ُ
  قد ت

 عىل الفصائل النر
ً
المحتملة، مشتملة
  منطقة الدراسة

 لمعرفتها أو توقع حدوثها ف 
ً
  منطقة الدراسة نظرا

 من التطورات ف 

ا من قابلية تأثر الفصائل وأهمية المجموعات المسجلة  (: تحديد "الحساسية" النسبية للفصائل، كونها مزيًج 2الخطوة ) •
  منطقة الدراسة بالنسبة لوحدة التحليل المناسبة )

  مسار الهجرة، وتم  UoAف 
(، مثل المجموعات أو التوزيــــع العالم  ف 

  تم تحديد أن لها حساسية ال ُيعتد بها من التحليل قبل االنتقال إىل الخطوة )
 3إزالة الفصائل النر

 
زيل من هذه المرحلة  (، وأ

  تهاجر من خالل مجموعة مسارات الهجرة تمثل أقل من  
  سيكون لها    1الفصائل النر

  العالم والنر
٪ من المجموعات ف 

 .  أي تأثتر ال ُيذكر بالنسبة للفصائل عىل المستوى العالم 

• ( الريا 3الخطوة  مزرعة  لتطورات  اكمة  المتر اآلثار  من  للفصائل  العامة  المخاطر  تحديد  الدراسة، (  منطقة  من خالل  ح 
  الخطوة )  –وباعتبارها مزيــــج من الحساسية  

اكمة )2كما هو محدد ف  الُمقدرة لكل فصيلة،    (LoE(: واحتمالية اآلثار المتر
  الفصائل ذات مستوى متوسط أو عاٍل من المخاطر العامة لتكون من المكونات البيئية عالية القيمة للطيور ذات  

ِظَر ف 
ُ
ن

وع. األولوية با   لنسبة للمشر

الطيور فيما يتعلق بالمكونات البيئية عالية القيمة للطيور ذات األولوية من    لمعدل وفيات(: تحديد أقىص حد  4الخطوة ) •
ة فيها خطر لبقاء المجموعات عىل المدى الطويل، يوضع تحديد الحد     ُيشكل الخسائر الكثتر

خالل تحيد النقطة النر
اك ات الديمغرافية والمخاطر التر   االعتبار فصائل بيولوجية محددة والبارامتر

اك مع منتجر  طاقة الرياح األدن  ف  مية باالشتر
WPPs  جرى هذه الخطوة

ُ
ا لتحديد وحدة التحليل، ولم ت

ً
، اآلثار المحتملة للضغوط الخارجية عىل هذه المجموعات وفق

  النسخة المنقحة من التقرير. 
درج ف 

ُ
  مرحلة سابقة، وست

طط لتنفيذها ف 
ُ
 بل خ

اح مجموعة من إجراءات الرصد 5الخطوة ) • الُمصنفة أولويتها  الطيور وفيات اآلثار واإلدارة لتجنب  وتدابتر الحد من(: اقتر
القيمة عالية  البيئية  المكونات  فئة  الدقيق  تحت  وللتقدير  االمتثال    لوفياتها،،  و للتسهيل  األدن   أنشطة ببالغ  اإل لحد 

 اإلدارة التكيفية. و ستجابة اال 
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  : عملية تحديد المكونات البيئية عالية القيمة ذات األولوية3شكل  ال

 

 التطبيق  4

 الخطوة األول وضع قائمة بمجموعات الفصائل وتحديد وحدة التحليل  4.1

  يحتمل أن1الغرض من الخطوة )
اكمية داخل تكون ُعرضة    ( هو تحديد كافة المجموعات أو فصائل الطيور النر للخطر من اآلثار التر

منطقة الدراسة، ولتحديد وحدة التحليل المعنية من خالل دراسة أي آثار عىل جميع المجموعات والفصائل، تمتثل قائمة مجموعة 

  منطقة الدراسة   – الفصائل لكافة فصائل الطيور 
  منطقة الدراسة أو يحتمل وجودها ف 

:  –المعروفة أو الموجودة ف   لما يىل 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحطيور لالتقييمات التنوع الحيوي و  ▪ )المركز    2020وربيع    2019، خريف  ميجاوات  500  ،شر
 ( 2020اإلقليم  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وايكو كونسلت _ 
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  واالجتماع   ▪
كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ( لESIA)  تقييم األثر البينئ )المركز اإلقليم  للطاقة المتجددة    ميجاوات  500شر

 (  2020الطاقة وايكو كونسلت _ وكفاءة 

  واالجتماع   ▪
وع ليكيال شمال رأس غرب  تقييم األثر البينئ  (2018)انفايرونكس  ميجاوات 250، لمشر

وع ليكيال شمال رأس غرب  2016وخريف    2017وربيع    2016وربيع    2015دراسات الطيور الرئيسية لخريف   ▪   250، لمشر
 ب( 2017 –أ  2017  –أ  2016 –ب   2016)انفايرونكس  ميجاوات

اتيجر   ▪ اكم  واالستر   واالجتماع  التر
وعات   دارةاإل وبرنامج التقييم البينئ   خليج  الفعالة لتوربينات الرياح لمشر

طاقة الرياح ف 
ب الطاقة  السويس والخاص  المتجددة وكفاءة  للطاقة  اإلقليم   )المركز  الطاقة  المتجددة وكفاءة  للطاقة  اإلقليم   المركز 

2018 ) 

وع ليكيال   األثر تقييم   ▪   تقع غرب منطقة مشر
  واالجتماع  للمنطقة النر

  Ecoda)  ميجاوات  250شمال رأس غرب    البينئ
2013 ) 

▪   
وع ألفا للرياح )إكوكنشف  تقييم األثر البينئ  (2016واالجتماع  لمشر

، والخاص بايطالجن  2016وخريف    2014وربيع    2013وخريف    2009وربيع    2008خريف  دراسات الطيور الرئيسية ل ▪
 ( 2017، 2014إكوكنشف_  2009ميجاوات )جرونتميج  320جبال الزيت لتوليد ب

  تقييم ا ▪
  تقع شمال   ألثر البينئ

  الدراسات    320جبال الزيت لتوليد  ايطالجن ب   واالجتماع  للمنطقة النر
ميجاوات والموضح ف 

     2014(، والراسات الرئيسية للطيور من ربيع  Ecoda  2011، )2010الرئيسية للطيور من ربيع وخريف  
)الجباىل  والحسن 

2017 ) 

بامتياز   دراسة جدوى ▪ الج  الخاصة  الطاقة     هيئة 
ف  والموضح  والمتجددة،  من خريف  ديدة  للطيور  الرئيسية  الدراسات 

 (2007)ديكون   2007وربيع  2006

  خريف  ▪
لو وآخرون  2006مسح ف    منطقة هامة لحفظ الطيور بجبل الزيت )هيلغتر

 ( 2011ف 

  ربيع   ▪
 ( 2020فاءة الطاقة  )المركز اإلقليم  للطاقة المتجددة وكميجاوات،    500لمزرعة رياح أمونت لتوليد    2020مسح ف 

 أ( 2018تصنيف الفصائل الُمسجلة لجبل الزيت منطقة هامة لحفظ الطيور والتنوع الحيوي )جمعية الطيور العالمية  ▪

(، ُمصنفة من خالل فصائل ُمعينة كما يحدث  ب 2018قاعدة بيانات الطيور الحوامة المهاجرة )جمعية الطيور العالمية  ▪
وع، و    منطقة المشر

الُمعدة بواسطة  الُمدرجة قابلية التأثر العالمية لتطوير طاقة الرياح    ئل الطيور والخفافيشقائمة لفصاف 
  كلية ( والُمصنفة 2017ثاكستر وآخرون )

وع.   IBATمن خالل فصائل معينة ف    منطقة المشر
 كما يحدث ف 

ِصَصت هذه الفصائل كواحدة من ثالث فئات ووحدة تحليل مناسبة 
ُ
 ُمحددة لكل فئة: بعد ذلك، خ

ووحدة تحليل مجموعة مسار هجرة الطيور عىل  ب(    2018جمعية الطيور العالمية  (: الطيور الحوامة المهاجرة )1فئة ) •
جرونتميج   مصدرها  الفصائل  هذه  مجموعة  بيانات  األحمر،  بالبحر  المتصدع  بالمعلومات  2009الوادي  ومستكملة   ،

 ( 2005الالزمة من بورتر )

رنر  من  (: ترب2الفئة ) •
ُ
  منطقة الدراسة والمعروف أنها ت

  ذلك الفصائل الُمسجلة ف 
ية الطيور الجارحة والمقيمة، بما ف 

  المناطق المجاورة لها  
  منطقة الدراسة وف 

 المطبوعات ف 

جمعية الطيور  (: فصائل شتوية ومهاجرة أخرى، بوحدة التحليل كونها مدى نطاق التكاثر العالم  )مأخوذة من  3الفئة ) •
  أو اإلقليم  أو عىل مستوى مسارات الهجرة للسماح  2017  لعالميةا

( وبسبب عدم توفر تقديرات عىل المستوى الوطن 
 بتعريف أصغر وحدة تحليل. 

 (2(: فصائل مقيمة أخرى، وبنفس وحجة التحليل الموضحة لفصائل الفئة )4الفئة ) •
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 : 1الطيور، أنظر الجدول فصيلة من  194عداد قائمة لمجموعة إ( 1الخطوة )

 (: قائمة مجموعة الفصائل للمكونات البيئية عالية القيمة للطيور المحتملة  1الجدول )
 

لمكونات البيئية عالية القيمة للطيور المحتملة عدد  الرتبة  

 31 الجوارح )الصقريات النهارية(

 8 (إوزيات )إوزيات

 3 والطنان(سماميات )السمامة وسمامة الشجر 

 1 هداهد الغابات( –الهدهد  –قرنيات المنقار )أبو قرن 

 43 إفجيجيات )الطيور الساحلية( 

 4 اللقلق )اللقالق( 

 3 حماميات الشكل )الحمام واليمام(

 5 )رفرافيات والتوابع(  الشقراقيات

 10 الصقريات )الصقور والكاراكارا( 

  تتغذي عىل 
 2 األرض(دجاجيات )الطيور النر

 5 تفلقية( –سمان الماء   –كركيات )الغرنوق  

 60 جواثم )طيور الجثم(

 14 بجعات( –بلشونيات  –)أبو منجل  بجعيات

 1 )غطاس(غطاسيات 

 2 )قطويات الشكل )قطويات

 1 بوميات )الصقريات الليلية( 

 1 أخبل( –أخرق  –أطيشيات )غاقيات 

 

 األحيائية   فصائلتحديد حساسية ال –  2الخطوة  4.2

بناًء عىل قابليتها للتأثر عىل    (1)الخطوة    خاللأو مجموعة تم تحديدها    فصيلةحديد حساسية كل  ( هو ت2)الغرض من الخطوة  

ا إىل   المستوى
ً
  أو اإلقليم  أو الدول، استناد

ترتبط    لمنطقة الدراسة بالنسبة للمجموعة.   النسبية  واألهمية وحدة التحليل   الوطن 

  هذا التحليل كما    –الحساسية 
:   فصائلبمجموعات ال –ترد ف    منطقة الدراسة، وتضم مكونير 

 الموجودة ف 

من الطيور الحوامة المهاجرة كتقدير لنسبة عدد المجموعة المهاجرة عتر   فصيلةتم تحديد األهمية النسبية لكل  ▪

وعات     البحر األحمر/ الوادي المتصدع، والذي يمر بمشر
  منطقة الدراسة. مسار الهجرة ف 

نظًرا   طاقة الرياح ف 

ر الهجرة  المهاجرة عتر مسا  فصائلمجموعات الللصعوبات العملية لرصد مسار الهجرة بالكامل؛ يتم تقدير عدد  

  أٍي من    موسم    كأقىص عدد 
ق األوسط خالل    "عنق الزجاجة"  ذات األعداد الكثيفة  مواقعالتم تسجيله ف    الشر

ف 

للهجرة   الموثقة  الرصد  ة  الدراسة )بورتر  فتر   منطقة 
لل(،  2005والمسجلة ف  ا 

ً
أو    فصائلوأيض المهاجرة  األخرى 

ا    العالم  عتر نطاق التكاثر    المقيمة
ً
  ، ) الخاصة بالمنظمة الدولية لحياة الطيور  فصائلالدولية للحسابات  لل)طبق
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ا لإىل جانب 
ً
. 3( و)2)ول ا لجدالتقديرات طبق   منطقة الدراسةبالنسبة للمج  ( عىل التواىل 

، تم  موعات المسجلة ف 

  أي موسم ألي دراسة استقصائية.  أخذ هذا الرقم ليصبح الحد األقىص لعدد المسجلير   
 ف 

قاب  ▪ تسجيل  التم  من  لكل مجموعة  التأثر  اإلقليمية  باستخدام    فصائللية  أو  و/  الدولية  حالة  التوجيهات  بشأن 

الحفظ الحيوي المناسبة لوحدة التحليل والدليل عىل تأثرها بمزارع الرياح. تم تطبيق التوجيهات الدولية عىل  

 فصائل التوجيهات اإلقليمية عىل مجموعات ال(، وتطبيق  3و  1الفئات  شتوية )المهاجرة وال  فصائلمجموعات ال

   فصائلالمقيمة و 
 (.  4( )انظر الجدول رقم 4و 2)الفئات   التكاثر الصيف 

  مصفوفة واحدة لتحديد 
 فصائل م تتقدم ال، ول(5)انظر الجدول رقم    فصائلالحساسية اإلجمالية لل  تم الجمع بير  هذين المكونير  ف 

ر عددها   فصائل(. باإلضافة إىل ذلك، تم استبعاد ال3الحساسية الضئيلة إىل الخطوة )  ذات
َّ
  ُيقد

  مسار الهجرة بنسبة تقل عن   النر
ف 

ر؛  1
َّ
  منقطة البحر  لعكس األهمية المنخفضة للغاية ل% من التعداد العالم  اإلجماىل  الُمقد

عدد المجموعات عىل مسار الهجرة ف 

  : إضافية تم تصنيفها أنها عىل درجة أعىل من الحساسية   فصائلهذا أزال أربعة  األحمر/ الوادي المتصدع عىل المستوى العالم 

ة الحمراء - Circus macrourus -النش األسمر )نش جريفون(  – )عقاب البحر أبيض الذيل الضئيلة
 
أ
َ
            (.   الِحد

 األهمية النسبية المسجلة للطيور الحوامة المهاجرة  (:  2الجدول )

األهمية  

 النسبية

ي منطقة الدراسة   فصيلةأقىص عدد إجمالي لل
 
وع واحد ف ي موسم واحد من أي مرسر

 
كنسبة من األعداد  ف

ي مسار الهجرة
 
 المتواجدة ف

 % 1≤  ضئيلة 

 %  5% و≥ 1 > منخفضة

 % 10% و≥  5 >  متوسطة  

 % 10 > عالية 

 
 

 األخرى المهاجرة والمقيمة   فصائلة المسجلة للينسباألهمية ال (:  3لجدول )ا
 

 الحدوث    مدى  –( 2و المتكاثر )كمالمقيم أ فصيلة النطاق العالمي لل األهمية النسبية 

 10،000،000 > ضئيلة 

  10،000،000 >و 100،000 > منخفضة

 100،000و>  50،000 > متوسطة  

 50،000>  عالية 
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(: معايتر تحديد شدة التأثر  4الجدول )  

درجة 

قابلية 

 التأثر

األخرى حيث تم تحديد مؤشر قابلية تأثر   فصائلالالطيور الحوامة المهاجرة )و 

 ( فصائلال

 

األخرى المهاجرة   فصائلال

 والمقيمة 

الطبيعة،   ضئيلة  لحماية  الدوىل   لالتحاد  العالمية  الحمراء  القائمة  ا عىل 
ً
تهديد ومؤشر  األقل 

 أو أقل.  6يساوي  فصائلقابلية تأثر ال

الحمراء  القائمة  عىل  ا 
ً
تهديد األقل 

لحماية  الدوىل   لالتحاد  العالمية 

. الطبيعة  

عىل القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدوىل  لحماية    أو تحت التهديد   معرضة لالنقراض منخفضة

 أو أقل.  6يساوي  فصائلومؤشر قابلية تأثر الالطبيعة، 

ومؤشر   الطبيعة،  لحماية  الدوىل   لالتحاد  العالمية  الحمراء  القائمة  ا عىل 
ً
تهديد األقل 

 . 8أو   7يساوي  فصائلقابلية تأثر ال

(    2الفئة 
ف  ال(  المحافظة عىل  ال  فصائلاتفاقية  تأثر  قابلية    فصائل المهاجرة، ومؤشر 

 أو أقل.     6يساوي 

تحت التهديد عىل القائمة الحمراء 

لحماية  الدوىل   لالتحاد  العالمية 

 . الطبيعة

معرضة لالنقراض أو تحت التهديد عىل القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدوىل  لحماية   متوسطة  

 .  8أو  7يساوي  فصائلالطبيعة، ومؤشر قابلية تأثر ال

الطبيعة،   لحماية  الدوىل   لالتحاد  العالمية  الحمراء  القائمة  ا عىل 
ً
تهديد ومؤشر  األقل 

 .  10أو   9يساوي  فصائلقابلية تأثر ال

(   (  2الفئة 
ال  ف  المحافظة عىل  ال  فصائلاتفاقية  تأثر  قابلية    فصائل المهاجرة، ومؤشر 

 .  8أو  7يساوي 

عىل   لالنقراض  القائمة معرضة 

الدوىل   لالتحاد  العالمية  الحمراء 

 لحماية الطبيعة. 

دة باالنقراض عىل القائمة الحمراء العالمية  أو مهدمهددة باالنقراض من الدرجة األوىل   عالية 

 . لالتحاد الدوىل  لحماية الطبيعة

الدوىل     لالتحاد  العالمية  الحمراء  القائمة  عىل  التهديد  تحت  أو  لالنقراض  معرضة 

 . 10أو  9يساوي  فصائلة الطبيعة، ومؤشر قابلية تأثر اللحماي

( ال2الفئة  المحافظة عىل  اتفاقية    
 
ف ال  فصائل(  تأثر  قابلية    فصائل المهاجرة، ومؤشر 

 . 10أو  9يساوي 

الدرجة  من  باالنقراض  مهددة 

عىل   باالنقراض  مهددة  أو  األوىل 

لالتحاد   العالمية  الحمراء  القائمة 

   الدوىل  لحماية الطبيعة. 

 

 (: مصفوفة الحساسية 5الجدول )

 شدة الحساسية  
 األهمية النسبية  

 عالية  متوسطة منخفضة ضئيلة

ثر
تأ
 ال
ية
بل
قا

 

 منخفضة منخفضة ضئيلة ضئيلة ضئيلة 

 متوسطة منخفضة منخفضة ضئيلة منخفضة

 عالية  متوسطة منخفضة منخفضة متوسطة  

 عالية  عالية  متوسطة منخفضة عالية 

 

َرتالطيور  فصائلمن  فصيلة 35قائمة تضم عن ( 2الخطوة ) سفرتأ
ِّ
د
ُ
  من ضئيلة أعىلبنسبة  تها شدة حساسي  ق

أنه   ، مما يعن 

 (. 6مجموعة )انظر الجدول   159 تم تحديد نطاق
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ي الخطوة )6الجدول )
 
َرت شدة حساسيتها  فصائل ( لل2(: التسجيل ف

ِّ
د
ُ
ي ق

 .  عاليةبنسبة منخفضة أو متوسطة أو التر
 

فصائل ال األهمية   قابلية التأثر 

 النسبية  

شدة  

 الحساسية 

 منخفضة متوسطة ضئيلة الحمام القمري  

الُبقَويقة السلطانية المخططة  

 الذيل

 منخفضة منخفضة منخفضة

 منخفضة منخفضة منخفضة دريجة كروانية 

 منخفضة منخفضة منخفضة شنقب كبتر 

 منخفضة ضئيلة متوسطة اللقلق أصفر المنقار 

النورس أبيض العير  أو نورس  

 عجمة

 منخفضة منخفضة منخفضة

 منخفضة منخفضة منخفضة أبو اليش أسود الجناح

 عالية  عالية  متوسطة اللقلق األسود 

 عالية  عالية  متوسطة اللقلق األبيض 

 عالية  عالية  متوسطة الكرك  الشائع 

 منخفضة ضئيلة عالية  دالماس  بجع 

 عالية  عالية  متوسطة البجع األبيض الكبتر 

ام النحل األورونر  
 منخفضة منخفضة متوسطة حوَّ

 منخفضة ضئيلة متوسطة عقاب حكيم أو العقاب المصفق

 متوسطة منخفضة عالية  الرخمة المرصية 

 منخفضة ضئيلة عالية  الرمادي  النش

 منخفضة ضئيلة عالية  النونر  نش أذون أو العقاب 

 منخفضة متوسطة منخفضة الحدأة السوداء 

عقاب بونىل  يسم أو عقاب 

ى ة كتر  مستر

 منخفضة ضئيلة متوسطة

 منخفضة ضئيلة عالية  عقاب أصحم 

 عالية  عالية  عالية  عقاب السهوب

  
ر
ف  متوسطة منخفضة عالية  ملك العقبان الشر

 منخفضة ضئيلة متوسطة عقاب ذهبية 

  
 منخفضة ضئيلة متوسطة عقاب أسود أفريفر

ى  عالية  عالية  عالية  عقاب سعفاء كتر

 متوسطة متوسطة متوسطة عقاب سعفاء صغرى 

ة صغرى   عالية  عالية  متوسطة عقاب مستر

 منخفضة متوسطة منخفضة عقاب الثعابير  

ام السهول  ام الشائع أو حوَّ  منخفضة متوسطة منخفضة الحوَّ

جراح أو حوام طويل  صقر 

 الساقير  

 منخفضة متوسطة منخفضة

 منخفضة عالية  ضئيلة الباشق الشام  أو البيدق 

 منخفضة ضئيلة متوسطة أبو شودة 

 متوسطة متوسطة متوسطة مرزة باهتة 

  
وفر  منخفضة ضئيلة عالية  صقر الغزال أو الصقر الشر
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ي تعد مكونات بيئية 3الخطوة ) 4.3
   ذات أولوية  عالية القيمة(: تقييم المخاطر البيئية وتحديد الطيور التر

  تعد مكونات بيئية عالية القيمة ذات أولوية من ضمن  3تهدف الخطوة )
متبقية   )قليل المناعة(  فصيلة  35( إىل تحديد الطيور النر

احتمالية  مع تقدير المخاطر الخاصة بالموقع )  فصيلةنسبة حساسية كل  وتم إجراء ذلك من خالل الجمع بير     (،2من الخطوة )

ة    فصائل(؛ لتحديد الLikelihood of effect: LoE التأثتر  ات الكبتر  للتأثتر
ً
وعات تطوير األكتر عرضة   منطقة مزارع الرياح    لمشر

ف 

ا للبيانات األساسية المتاحة ل 
ً
 لطيور، تتألف احتمالية التأثتر من ثالث مكونات:  الدراسة. طبق

  تم رصدها    اإلجماىل  ثتر  التأ  نتيجةهو المكون األول:   ▪
متوسط حجم  لو م 200عىل ارتفاع أقل من    تحلقلنسبة الطيور النر

   (، و 7)انظر الجدول    الشب
تعرضها لخطر االصطدام مع التوربينات أو ارتطامها بخطوط نقل   ُيحتمل هذه ه  الطيور النر

  تم رصدها تطتر عىل ارتفاع أقل من    المتوسط المرجح للنسبة المئوية  . تم استنتاجالكهرباء 
لجميع  م  200للطيور النر

  تم فيها اإلبالغ فيها عن هذه القيمة  
  تحلق عىل ارتفاع أ  الطيور إجماىل  عدد    أي)المواسم النر

م مقسوًما  200قل من  النر

  تم رص  فصائلبالنسبة لل  . (إجماىل  عدد الطيور لجميع المواسم  عىل
  ال تتوفر عنها بيانات عن نسبة الطيور النر

دها  النر

  تم رصدها تحلق عىل ارتفاع  50م، قمنا بتسجيلها عىل أنها تضم نسبة  200تحلق عىل ارتفاع أقل من  
% من الطيور النر

الدراسة  تم اشتقاق متوسط حجم الشب من متوسط    م. 200أقل من   ة  بها خالل فتر التبليغ    تم 
النر أحجام األشاب 

ة الهجرة لجميع ال  عمالت المسححيث لم تغط   تم تطبيق أي متوسط مرجح، يلم    : االستقصائية ، وقد  فصائلكامل فتر

ة.  من حاالت    تعدد لمستوى أعىل من خطر  رضة  تم اعتبار األشاب األكتر حجًما مع  يختلف سلوك الشب خالل هذه الفتر

ة وانخفاض قدرة أفراد الشب عىل    نظًرا النفوق     فصائل بالنسبة للرؤية التوربينات أو خطوط الكهرباء وتجنبها.  لألعداد الكتر

  ال تتوفر عنها بيانات تتعلق بمتوسط حجم الشب،  
مع التحفظ عىل أن أقىص حجم ألشابها يساوي   تم تسجيلها النر

ا )أقىص عدد تم تسجيله خالل فصل من الفصول  
ً
  شٍب واحٍد(.   2للمكون    وفق

  تمر ف 
أدناه، أي ما يعادل جميع الطيور النر

ين،  ذات قيم لكال    فصائلبالنسبة لل عد  تغتر )ت قابلية النتيجة المصفوفة الناتجة بمقدار درجة واحدة إذا كان  تزداد المتغتر
ُ
ت

  تم اإلبالغ عنها لتلك ال
   200سبة علميات التحليق عىل ارتفاع أقل من ( لن فصائلاالنحراف المعياري لكافة القيم النر

م ف 

  يتغتر فيها سلوك  ؛ لمراعاة ا. تمت إضافة هذه الخطوة اإلضافية% من القيم(50أعىل نسبة  أول ربعير  )أي  
لحاالت النر

ا للخطر.  بالنسبة لالرتفاع، وكانالتحليق بشكل كبتر   ً    متوسط القيمة أقل صواًبا ليكون مؤشر

   هو  (: 2المكون ) ▪
 
  منطقة الدراسة فصيلةىص عدد إجماىل  للقأ

وعات ف    موسم واحد من أٍي من المشر
يعكس حقيقة ل  ،ف 

  منقطة الدراسة معرضة بدرجة أكتر للتأثر   فصائلأن ال
وعات تطوير مزارع الرياحذات األعداد األعىل ف     . بمشر

  منطقة الدراسة أم ال، بغض النظر عن  ع  فصائلسواء تم رصد وجود تلك ال  (: 3المكون ) ▪
الطيور ضمن  عدد  ىل األرض ف 

     فصائلتم رصد حالة واحدة للاألشاب )
  لم يتم    فصائلولم تسجل أي حالة لل   تم رصد بيانات هبوط لها، النر

رصد  النر

     فصائلتمر ال  أن(. يجب  لهابيانات هبوط  
من خالل منطقة خطر االصطدام؛ وبالتاىل  تكون  تم رصد بيانات هبوط لها  النر

  لم يتم  فصائلأكتر ُعرضة لمخاطر االصطدام عن تلك ال
     . بيانات هبوط لها  رصدها النر

   10إىل  2)نطاق نظري من   فصيلة تم تلخيص هذه المكونات الثالثة للوصول إىل نتيجة نهائية الحتمالية التأثر الخاصة بكل 
(، النر

ثم تم الجمع بير  نسبة (.  9)انظر الجدول    بهذه الفصيلةاحتمالية التأثر الخاصة    نسبةمتساوية لتحديد  تم تقسيمها إىل أربعة أقسام  

وع )انظر الجدول  ( الستنتاج درجة تقييم شاملة  3بير  شدة الحساسية الناتجة من الخطوة )احتمالية التأثر و  (. 10لمخاطر المشر
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  تعد مكونات بيئية عالية القيمة المعرضة لمخاطر عامة من الدرجة العالية أو المتوسطة من ضمن    فصائلتم اعتبار ال
الطيور النر

 ذات أولوية. 

 . فصيلةم لكل 200متوسط حجم الرسب ونسبة رحالت التحليق عىل ارتفاع أقل من  نتائج(: مصفوفة 7الجدول )

 متوسط حجم الرسب 
م200ونسبة رحالت التحليق عىل ارتفاع أقل من   

0 -  25  26  - 50  51  - 75  76  - 100  

 <10 1 1 2 2 

10  – 50   1 2 2 3 

51  – 100   2 2 3 4 

>100 2 3 4 4 

 

ي منطقة الدراسة   فصائلنتائج أقىص عدد موسمي للفئات (: 8الجدول )
 
 ف

 

 أقىص عدد موسمي 

 نتيجة  النطاق 

0 -  10  1 

11  - 1،000   2 

1،001 -  10،000  3 

 >10،000 4 

 

 لكل نوع تم تقييمه بالخطوة   اإلجمالية(: نسبة احتمالية التأثر بناًء عىل النتيجة 9الجدول )
 

 احتمالية التأثر

 مستوى التأثتر  النتيجة اإلجمالية )تستند إل األقسام األربعة(

ا  2≥ 
ً
 ضئيل جد

 ضعيف  3  و≥ 2< 

 متوسط   6و≥  3<

 عاىل   6< 

 

وع10الجدول )  (: مصفوفة المخاطر اإلجمالية للمرسر

المخاطر  

 اإلجمالية

 احتمالية التأثر

ضئيل  

ا 
ً
 جد

 عالي    متوسط ضعيف

ية
س
سا
ح
 ضعيف ال

 ةضئيل

ا
ً
 جد

 متوسطة قليلة  قليلة  

 مرتفعة متوسطة قليلة  قليلة  متوسط

 مرتفعة مرتفعة متوسطة قليلة  عالي 

 

     ، وتم اعتبار هذه الفصائلالعالية أو المتوسطةفصيلة ذات مخاطر عامة من الدرجة    14(  3حددت الخطوة )
من ضمن الطيور النر

  (. 11ت بيئية عالية القيمة ذات أولوية )انظر الجدول تعد مكونا
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ي تم تحديدها عىل أنها مكونات بيئية عالية القيمة ذات أولويةمن الطيور   فصيلة 13لعدد  نتائج وتقديراتتفاصيل (: 11الجدول )
 التر

 الفصائل  

ي  
 
الحالة ف

القائمة  

 الحمراء

ومؤشر  

قابلية 

تأثر  

  الفصائل

 أعىل عدد   قابلية التأثر

التجمعات 

عىل مسار  

 الهجرة  

نسبة 

وحدة  

 التحليل  

األهمية  

 النسبية  

شدة  

 الحساسية 

نسبة 

حاالت 

التحليق 

عىل ارتفاع 

أقل من  

 م  200

 متوسط

 حجم

 الرسب 

الهبوط  

ي 
 
 ف

 المنطقة

 احتمالية 

 التأثر

المخاطر  

 اإلجمالية  

 اللقلق األسود 
أقل 

 
ً
 تهديدا

 مرتفعة مرتفعة نعم 12 36 مرتفعة مرتفعة 34.6 19,500 6,738 متوسطة 10

 اللقلق أبيض 
أقل 

 
ً
 تهديدا

 مرتفعة مرتفعة نعم 653 35 مرتفعة مرتفعة 47.1 450,000 212,030 متوسطة 10

 الكرك  الشائع 
أقل 

 
ً
 تهديدا

 مرتفعة مرتفعة نعم 100 19 مرتفعة مرتفعة 34.3 35,000 12,004 متوسطة 10

 البجع األبيض الكبتر 
أقل 

 
ً
 تهديدا

 مرتفعة مرتفعة نعم 222 40 مرتفعة مرتفعة 44.3 70,000 31,001 متوسطة 10

 حّوام النحل األورونر  
أقل 

 
ً
 تهديدا

 متوسطة مرتفعة نعم 42 38 منخفضة منخفضة 3.5 1,000,000 35,423 متوسطة 7

 الرخمة المرصية 
مهددة  

 باالنقراض 
 متوسطة متوسطة ال 1 41 متوسطة منخفضة 8.7 4,335 395 مرتفعة 10

 الحدأة السوداء 
أقل 

 
ً
 تهديدا

 متوسطة مرتفعة نعم 5 52 منخفضة متوسطة 12.2 132,700 16,229 منخفضة 8

 عقاب السهوب
مهددة  

 باالنقراض 
 مرتفعة متوسطة نعم 5 32 مرتفعة مرتفعة 45.7 37,500 17,152 مرتفعة 9

ى  عقاب سعفاء كتر
معرضة 

 لالنقراض
 مرتفعة متوسطة ال 2 23 مرتفعة مرتفعة 15.6 2,180 341 مرتفعة 9
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 الفصائل  

ي  
 
الحالة ف

القائمة  

 الحمراء

ومؤشر  

قابلية 

تأثر  

  الفصائل

 أعىل عدد   قابلية التأثر

التجمعات 

عىل مسار  

 الهجرة  

نسبة 

وحدة  

 التحليل  

األهمية  

 النسبية  

شدة  

 الحساسية 

نسبة 

حاالت 

التحليق 

عىل ارتفاع 

أقل من  

 م  200

 متوسط

 حجم

 الرسب 

الهبوط  

ي 
 
 ف

 المنطقة

 احتمالية 

 التأثر

المخاطر  

 اإلجمالية  

 عقاب سعفاء صغرى 
أقل 

 
ً
 تهديدا

 متوسطة متوسطة ال 5 14 متوسطة متوسطة 2.9 59,700 1,705 متوسطة 9

ة صغرى   عقاب مستر
أقل 

 
ً
 تهديدا

 مرتفعة متوسطة ال 1 26 مرتفعة مرتفعة 27.1 3,169 858 متوسطة 9

 الحّوام الشائع
أقل 

 
ً
 تهديدا

 متوسطة مرتفعة نعم 24 36 منخفضة متوسطة 6.9 1,250,000 86,740 منخفضة 7

 البيدق
أقل 

 
ً
 تهديدا

ا 6
ً
 متوسطة مرتفعة ال 110 40 منخفضة مرتفعة 40.2 75,000 30,134 ضئيلة جد

  باهتة مرزة
تحت  

 التهديد 
 متوسطة متوسطة ال 1 85 متوسطة متوسطة 6.6 1,505 100 متوسطة 8
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تحديد بدايات الحدود غتر المقبول لمعدل وفيات فصائل الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة    – (  4الخطوة ) 4.4
 المكونات البيئية عالية القيمة 

  يكون فيها معدل الوفيات لفصائل الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات تهدف  
الخطوة الرابعة إىل تحديد بدايات الحدود النر

ا طويلة المدى عىل أعداد هذه  
ً
  حالة تخطيه فإن ذلك ُيمثل تهديد

البيئية عالية القيمة، من خالل وضع نقطة أو خط أساس مقبول، ف 

اكم   الفصيلة. عند تحديد هذه  النقاط، ُيؤخذ بعير  االعتبار المحددات الديموغرافية والحيوية المتعلقة بالفصيلة، وكذلك الخطر التر

ا، لم  
ً
كر سابق

ُ
 لوحدة التحليل. كما ذ

ً
المتعلق بمنجر  طاقة الرياح، واآلثار المحتملة من األطراف الخارجية عىل األعداد المحددة وفقا

  هذه
  النسخة المحدثة  يتم اتخاذ هذه الخطوة بعد ف 

  المستقبل القريب، وسوف يتم تضمينها ف 
المرحلة، ومن المخطط تنفيذها ف 

 من هذا التقرير. 

 تحديد تدابتر الحد من األثر والرصد    –( 5الخطوة ) 4.5

  تخليل اآلثار ال
 ف 
ً
احها ُمسبقا   تم اقتر

ا النر
ً
وع ليكيال. يتبع هذا القسم إجراءات الرصد وتدابتر الحد من األثر األوسع نطاق اكمية لمشر تر

فإن  الحالية،  الميدانية  التقييميات  من  التحليالت  من  المزيد  وبإضافة  المذكور،  التحليل  نتائج  إىل  وباالستناد  النهج،  نفس  باتباع 

ركز إجراءات الرصد والحد من األثر عىل  
ُ
الطيور نوًعا من    14اإلجراءات الواجب اتخاذها سوف تتبع نفس النهج والخطوط العريضة. ت

  هذا المستند، ولكنها عىل الرغم من ذلك سوف  
ا لتعريفها الوارد ف 

ً
المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة، وفق

  كافة األحوال، تستند إجراءات الرصد وتدابتر  
  تحلق أو تمر عتر منطقة مزارع الرياح. ف 

تعود بالفائدة عىل فصائل الطيور األخرى النر

األثر  الح الحد من  ركز إجراءات 
ُ
ت  . المحىل  للسياق  ا 

ً
المجال، والتكيف مع تطبيقها وفق   

المتبعة ف  الممارسات  األثر إىل أفضل  د من 

  :  وأعمال الرصد عىل مجالير 

  الموقع، وذلك للتقليل من خطر التصادم، والتحقق من فعالية تدابتر الحد من األثر   •
وسائل الرصد وتدابتر الحد من األثر ف 

ا  
ً
الحد من األر وفق الرصد وتدابتر  لتتكيف إجراءات  الالزمة  المعلومات  سبة، وتقديم  المتر اآلثار  تقدير  حة، وإمكانية  الُمقتر

 للظروف الفعلية أو السائدة. 

  المنطقة.  •
وعات مزارع الرياح ف  اكم  لجميع مشر وعات مزارع الرياح األخرى، للحد من األثر التر كة مع مشر  الجهود المشتر

  تم اعتم
  تم رفعها العتمادها، والنر

، والنر   واالجتماع 
  دراسة األثر البينئ

ا ف 
ً
ادها  حيث أن هذه التدابتر واإلجراءات قد تم تضمنها ُمسبق

  ،   نر  س 
وع ليكيال )نر   منطقة الدراسة، مثل مشر

وعات الرياح ف  ا من مطورين آخرين لمشر
ً
  ذات الوقت مسبق

(ـ واعتمدتها  2018ف 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح، األمر الذي سيضمن المحافظة عىل كافة فصائل الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات   حالًيا شر

  هذا الجزء الحيوي من طريق هجر 
  كامل المنطقة، وسوف يساعد بالتاىل  عىل حماية كافة الفصائل المختلفة ف 

البيئية عالية القيمة ف 

كة البحر أو تحليق هذه الطيور. من خ   تدابتر الحد من األثر وأنشطة الرصد المستندة إىل أفضل الممارسات، سوف تكون شر
الل تبن 

األحمر لطاقة الرياح قادرة عىل الحد من اآلثار عىل الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة. 
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وع ومنطقة الدراسة (: تدابتر الحد من األثر وأعمال الرصد المُ 12الجدول ) حة للمرسر قتر  

ي  الجهة المسئولة  الهدف الرئيسي  الوصف  التدابتر  اإلجراء
 المدى الزمت 

 تدابتر الحد من األثر الخاصة بالموقع 

وتوكوالت   1 وضع التر

 المناسبة

وواضحة،   مفصلة  بروتوكوالت  وضع  األعمال  كافة  تستلزم 

يمكن لجميع أفراد عملية المسح اتباعها، ويتوجب تضمير  هذه  

وع ذات العالقة.     وثائق المشر
يجب أن تتماسر  المعلومات ف 

الممارسات   وتوكوالت مع محتوى اإلرشادات حول أفضل  التر

بواسطة وتوكوالت  التر هذه  يتم وضع  وأن  الصناعة،    
عالم   ف 

وعات   مشر   
ف  الطيور  عىل  الخطر  تقييم    

ف  متخصص  طيور 

إىل   وتوكوالت  التر هذه  تستند  أن  ُيمكن  الرياح.  مزارع 

الفعالة  اإلدارة  برنامج  لتنفيذ  ا 
ً
مسبق الموضوعة  وتوكوالت  التر

عىل   الرياح  لمزارع  بالفعل  تطبيقه  تم  الذي  الرياح  لتوربينات 

 . طول خليج السويس

ل ضمان أن كافة األعما

  طريقة 
المنفذة تتسق ف 

تنفيذها، والعمل عىل جمع  

المعلومات الكافية لصنع  

ة.   قرارات مستنتر

االستشاري/ 

المركز اإلقليم   

للطاقة المتجددة  

 وكفاءة الطاقة

وتوكوالت  اعتماد التر

قبل ثالثة أشهر عىل  

األقل قبل بدء  

 التشغيل. 

إيقاف التوربينات عند   2

 الطلب 

إن تقنية إيقاف التوربينات عند الطلب ه  إحدى الوسائل  

  تتعرض لها الطيور  
  الحد من المخاطر النر

المستخدمة ف 

. تتضمن هذه التقنية     األجزاء الدوارة للتوربير 
باالصطدام ف 

تنسيق فريٍق من المراقبير  الميدانيير  لتحديد مواضع الخطر  

  تصادم الطيور مع التوربين
  قد تتسبب ف 

ات أثناء تنقلهم  النر

  مزرعة الرياح، والعمل عىل تفعيل إيقاف التوربينات  
ف 

  .  المؤقت لتوربير  أو أكتر

 

تقليل عدد حاالت التصادم  

بير  الطيور المصنفة  

أولويتها تحت المكونات  

البيئية عالية القيمة وبير   

 التوربينات. 

االستشاري/ 

المركز اإلقليم   

للطاقة المتجددة  

 وكفاءة الطاقة

د بروتوكوالت وجو 

قائمة ونظام مجرب  

 قبل بدء التشغيل. 

 

للطيور   3 طوارد  تركيب 
الضغط   خطوط  عىل 
الخاصة  العاىل  

وع   بالمشر

من المعلوم أن الكثتر من فصائل الطيور تتعرض للتصادم مع  
) ، خطوط الكهرباء )وعىل األخص أبراج وخطوط الضغط العاىل 
وقد تبير  من استخدام طوارد الطيور ُيقلل من تعرض الطيور  
)النوع   الطيور  طوارد  نظام  ضبط  يتم  أن  يجب  الخطر.  لهذا 
عىل   ا 

ً
اعتماد المجال،    

ف  الممارسات  ألفضل  ا 
ً
وفق دد(  والتر

   
ف  نجحت    

النر المحلية  وعات  المشر   
ف  المشابهة  األمثلة 

 استخدام هذه التقنية.. 

صادم  تقليل عدد حاالت الت 
المصنفة   الطيور  بير  
المكونات   تحت  أولويتها 
البيئية عالية القيمة خطوط  

 نقل الكهرباء  

كة المرصية   الشر

 لنقل الكهرباء 

بناء   مرحلة  خالل 
 خطوط الضغط  

المصنفة  4 لطيور  رصد 
تحت   أولويتها 
عالية  البيئية  المكونات 

الُمصنفة   الطيور  لمراقبة  الطيور برنامًجا  يتضمن رصد تحليق 
تم   ووسيلة  القيمة،  عالية  البيئية  المكونات  تحت  أولويتها 
مسارات   وتعقب  المنطقة    

ف  الطيور  أنشطة  لرصد  تصميمها 

تفعيل  إمكانية  ضمان 
إيقاف   بروتوكوالت 
الطلب   عند  التوربينات 

االستشاري/ 

المركز اإلقليم   

 قبل بدء التشغيل 
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ي  الجهة المسئولة  الهدف الرئيسي  الوصف  التدابتر  اإلجراء
 المدى الزمت 

القيمة أثناء رصد أنماط  
 تحليق الطيور. 

 

الحوامة   الطيور  بخالف  الطيور  أشاب  وكذلك  تحليقها، 
دف األساس   المهاجرة فيما يتعلق بتشغيل توربينات الرياح. اله

اإليقاف   قرارات  اتخاذ  هو  الطيور  تحليق  أنماط  رصد  من 
  مزرعة  

المؤقت للتوربينات، ولتحديد المواضع األكتر خطورة ف 
الرياح. كما هو الحال لتقنية إيقاف التوربينات حسب الطلب،  
  
ً
بروتوكوال يتبع  األولوية  ذات  الطيور  تحليق  أنماط  رصد  فإن 

التر  من  كجزء  استخدامه  نامج  يمكن  بتر الخاصة  وتوكوالت 
الرصد   من  والمنفذ كجزء  الرياح،  لتوربينات  الفعالة  اإلدارة 

 التشغيىل  لمزارع الرياح عىل طول خليج السويس. 

من   للحد    
كاف  بوقٍت 

 حوادث التصادم.  
دة  للطاقة المتجد

 وكفاءة الطاقة

عن  6 البحث  عمليات 
 هياكل الطيور 

التوربينات  وفحص  مسوحات  إجراء  العملية  هذه  تتضمن 
لتحديد أي هياكل طيور اصطدمت بتوربينات الرياح أو بشفراتها  
المشابهة،   المسوحات  من  غدد  تنفيذ  تم  وقد  التحليق،  عند 
   
  المجال، وذلك ف 

ا لإلرشادات حول أفضل الممارسات ف 
ً
ووفق

السو  بالفعل عىل طول خليج  العاملة  الرياح  يس، كجزء  مزارع 
يتم   أن  وُيمكن  الرياح،  لتوربينات  الفعالة  اإلدارة  برنامج  من 

وع.    موقع المشر
 تطبيقها بالمثل ف 

ومعدل   مستوى  تحديد 
الوفيات نتيجة التصادم مع  
نقل  خطوط  أو  التوربينات 
مزرعة   موقع    

ف  الكهرباء 
 الرياح. 

االستشاري/ 

المركز اإلقليم   

للطاقة المتجددة  

 وكفاءة الطاقة

مستمرة   عملية 
األوىل   الثالثة  للسنوات 
مرحلة   من  األقل  عىل 
ثم  ومن  التشغيل، 
 تخضع إلعادة التقييم.  

تصحيح   7 دراسات 
 المسار 

   
تهدف دراسات تصحيح المسار إىل استخدام هياكل الطيور النر

للتقدير الفعىل    وع كأساس    موقع المشر
تعرضت لالصطدام ف 

  االعت
بار أن بعض الهياكل سوف لمعدل الوفيات، مع األخذ ف 

عىل   القائمير   أن  الهياكل(، كما  زوال  )معامل  بمفردها  تزول 
الهياكل )معامل كفاءة  الكشف عن كافة  البحث لن يستطيعوا 
ا  
ً
ووفق بالفعل،  الدراسات  هذه  مثل  تنفيذ  تم  الباحث(. 
  مزارع  

  المجال، وذلك ف 
لإلرشادات حول أفضل الممارسات ف 

بالفعل العاملة  من    الرياح  السويس، كجزء  خليج  طول  عىل 
برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، وُيمكن أن يتم تطبيقها  

وع.    موقع المشر
 بالمثل ف 

التصحيح   معامل  تحديد 
عىل   تطبيقه  الواجب 
  تم الكشف عنها  

الهياكل النر
التقدير   تخديد  وبالتاىل  
الوفيات   لمعدل  الفعىل  

وع.    الناشئة عن المشر

 / االستشاري

المركز اإلقليم   

للطاقة المتجددة  

 وكفاءة الطاقة

ثالثة   لمدة  سنوًيا 
يخضع   ثم  سنوات، 

 إلعادة التقييم. 
يمكن تنفيذه قبل البدء  
  عمليات التشغيل.  

 ف 

تحسينات   8 مراجعة 
وفعالية   الرد  عمليات 

 تدابتر الحد من األثر 

(  2( و)1المراجعات الدورية لما تم من أعمال تحت النقطتير  )
(، للعمل عىل تحسير  فعالية عمليات  8( إىل )4ومن النقطة )

الرصد وتدابتر الحد من األثر. سوف تتضمن هذه المراجعات:  
  حالة تسجيل معدل وفيات للطيور  

المراجعة الفورية للعملية ف 
ئية عالية القيمة، وذلك  الُمصنفة أولويتها تحت المكونات البي 

من   للحد  تكيفية  إدارة 
 الخطر 

كة البحر   شر

األحمر لطاقة  

 الرياح

بشكٍل مستمر منذ بداية  
 مرحلة اإلنشاء. 
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ي  الجهة المسئولة  الهدف الرئيسي  الوصف  التدابتر  اإلجراء
 المدى الزمت 

ُيمكن   إضافية  إجراءات  أي  هناك  ما كانت  إذا  عىل  للوقوف 
 اتخاذه للحد من خطر التصادم. 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها عىل مستوى الدراسة  

يتوجب عىل كافة المطورين إصدار ملخصات سنوية، تخص ما   مشاركة البيانات 9
  مجال الرصد واتخاذ تدابتر الحد من  

تم من أعمال بواسطتهم ف 
األثر، ونشر هذه المعلومات عىل العامة، لدعم المعرفة وزيادة 

 الشفافية وفهم العمل المنفذ. 

   
ف  المعرفية  القاعدة  زيادة 

 المنطقة
ا  ن جميع المطوري

ً
اعتماد متباين،  بشكل 
من   ه  نشر تم  ما  عىل 

 بيانات ومعلومات.  

ك   10 المشتر التدريب 
 للمراقبير   

ك   المشتر التدريب    
ف  المساهمة  المطورين  عىل كافة  يتوجب 

، القادرين عىل إجراء   لمجموعة من مراقنر  الطيور المتخصصير 
   
ف  الطيور  ورصد  األساس  خط  بتحديد  الخاصة  المسوحات 

  تمثل مناطق 
وع، والمناطق الهامة المجاورة النر منطقة المشر

 حيوية للطيور. 

معايتر   تطبيق  ضمان 
المرا ورصد  عمليات  قبة 

مواقع   كافة    
ف  الطيور 
وع.    المشر

مع   جميع المطورين  مستمر  بشكل 
وحنر   وع  المشر تأسيس 

 قبل بدء العمليات

شبكات  11 تنسيق 
 المراقبير  

  منطقة  
يتوجب عىل كافة المطورين تنسيق شبكات المراقبير  ف 

وع، لتحقيق أكتر قدر من االستفادة.   المشر
زيادة حجم المنافع والفوائد  
 من تمديد شبكة المراقبير   

مع   جميع المطورين  مستمر  بشكل 
وحنر   وع  المشر تأسيس 

 قبل بدء العمليات

العمل عىل تنظيم/ دعم ورش العمل السنوية والمؤتمرات حول   منتدى النقاش  12
منطقة    

ف  الرياح  مزارع  وعات  مشر لكافة  الحيوي  التنوع 
وتخطيط   ات  الختر ومشاركة  المعرفة  تبادل  لتيستر  وع،  المشر

كة.   اإلجراءات المشتر
 

اإلقليمية   المعرفة  تحسير  
أولويتها   الُمصنفة  بالطيور 
البيئية   المكونات  تحت 

وتحسير   عالية   القيمة، 
مزارع     

ف  العمليات  مستوى 
 الرياح. 

 سنوًيا جميع المطورين 

 إجراءات أخرى

معدل   13 بدايات  تحديد 
للطيور   الخطر  الوفيات 
المصنفة أولويتها تحت  
عالية  البيئية  المكونات 

 القيمة. 

ا  أنواع  من  نوع  المكونات لكل  تحت  أولويتها  المصنفة  لطيور 
كة البحر األحمر لطاقة الرياح   البيئية عالية القيمة، ستقوم شر
حال   

ف  والذي  الوفيات،  لمعدل  المقبول  الحد  بداية  ة  بوضع 
تخطيه فإن ذلك يستلزم اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ عىل  

 لم تتخذ بعد(  –الفصيلة المتأثر )الخطوة الرابعة 

المقبول   الحد  تحديد بداية 
 لمعدل الوفيات.  

استشاري إيكو/  

المركز اإلقليم   

للطاقة المتجددة  

 وكفاءة الطاقة

وسيتم  مستمر،  بشكل 
نسخة     

ف  تضمينها 
 محدثة من التقرير.  
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 الخطوات التالية   5

اكم  عىل تحديد الطيور الُمصنفة أولويتها تحت المكونات البيئية عالية القيمة، كما يحدد التدابتر المناسبة لل حد  يركز تقييم األثر التر

اكمية، يتوجب اتخاذ اإلجراءات التالية:    من األثر وكذلك إجراءات الرصد المالئمة. إلتمام تحليل اآلثار التر

(.  تحديد بدايات األثر، وهل من اكم   الوارد أن يتعدى األثر الحد الموضوع له )الخطوة الرابع من تحليل األثر التر

مشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة لمراجعتها، ويشملون عىل سبيل المثال ال الحرص: الجهات الحكومية، المركز اإلقليم  للطاقة 

وعات الرياح، الجهات المقر    المتجددة وكفاءة الطاقة، مطوري مشر
ضة والمنظمات غتر الحكومية )منظمة الحفاظ عىل الطبيعة ف 

ة.     وعلماء البيئة المحليير  من أصحاب الختر
اء األثر البينئ  مرص، والمنظمة الدولية لحماية الطيور(، وختر

للم األكتر ُعرضة  الفئات  المهاجرة، ه   الحوامة  الطيور  ا 
ً
أكتر تحديد الطيور، وبشكٍل  أن  المعروف والموثق،  الناشئة عن من  خاطر 

اكم  لتشمل فئات أخرى غتر الطيور، لضمان تحديد   وعات مزارع الريــــح، وقد يكون من المفيد توسيع نطاق دراسة تقييم األثر التر مشر

  إجراءات الحد من األثر وأعمال 
صنف أولويتها تحت بند المكونات البيئية عالية القيمة، ألخذها بعير  االعتبار ف 

ُ
أي أشكال حياة ت

البيئية ا   منطقة الدراسة. يستلزم تحديد أولويات التنوع الحيوي ألشكال الحياة الُمصنفة تحت فئة المكونات 
لرصد المستقبلية ف 

  ورسم الخرائط.  
اء وتنفيذ المزيد من العمىل  الميدان   عالية القيمة بخالف الطيور، التشاور مع أصحاب المصلحة/ الختر
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