
i 
 

 
 

ميجا وات في منطقة خليج   500مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 
 السويس

 

 

 

 ملخص غير فني باللغة العربية 

 

 
 2020آب  03

 نهائية النسخة ال
 

 

 

 



ii 
 

Table of Contents 
 ii ..................................................................................................................................................... األشكال  قائمة

 3 ............................................................................................................................................... مقدمة  .1

 4 ................................................................................................................................... المشروع  وصف .2

 4 المشروع  موقع 2.1

 5 المشروع  عناصر 2.2

 6 المشروع مراحل 2.3

 6 ................................................................................... واالجتماعية البيئية األساسية والظروف االثار ملخص .3

 6 مقدمة  3.1

 7 واالجتماعية البيئية األساسية والظروف االثار 3.2

 14 ..................................................................................................... البيولوجي التنوع على التراكمية األثار .4

 14 .......................................................................................................... واالجتماعية  البيئية والرقابة اإلدارة .5

 15 ............................................................................................. الكهرباء  لخط  واالجتماعي البيئي األثر تقييم .6

 17 .................................................................................................................. العالقة  أصحاب إشراك خطة .7

 18 ................................................................... االتصال  ومعلومات واالجتماعي البيئي األثر التقييم عن  اإلفصاح .8

 

 

 قائمة األشكال
 5 ....................................................................................................................... القرى  وأقرب المشروع موقع: 1  الشكل

 6 ..................................................... الرياح  لمزرعة قياسية عناصر( ب) و الرياح، لتوربين قياسية هيكلية عناصر( أ: )2  الشكل

 8 .......................................................................المحيطة والمناطق المشروع منطقة ضمن  األرض استخدام أنشطة: 3  الشكل

 10 ........................................................................................................ المشروع  موقع في الرصد نقاط أماكن: 4  الشكل

 16 ......................................................................................................... العالي  الضغط نقل خط مسار تصميم: 6  الشكل

 16 ........................................................................................................ لألبراج  النموذجية اإلنشائية المكونات: 7  الشكل



3 
 

 مقدمة  .1
جمهورية مصر العربية استراتيجية الطاقة المستدامة  وتبنت    أعدت  ،من خالل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةو   2013في عام  

% من نسبة الكهرباء المولدة بحلول عام  20التي تقدم خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى  و ،  2035- 2015المتكاملة  
  اح.% منها من محطات طاقة الرياح، ويقع معظمها في خليج السويس بسبب خصائص الري12، ومن المتوقع أن يكون  2020

( لدعم إنشاء بيئة اقتصادية مواتية لزيادة كبيرة  203/2014في هذا الصدد، ُأصدر قانون الطاقة المتجددة )مرسوم بقانون رقم  
تقديم تسمح للقطاع الخاص بالتي  و لخطة البناء والتملك والتشغيل  القانونية  ألسس  ايضع  ، والذي  في استثمارات الطاقة المتجددة

 طاقة الرياح والطاقة الشمسية. مشاريع تطوير فنية ومالية ل عروض

)ُيشار إليه فيما بعد بـ (  RSWEالرياح )البحر األحمر لطاقة  من خالل آلية البناء والتملك والتشغيل، ُاختير اتحاد الشركات  
ار إليه فيما بعد بـ "مشروع  ميجا وات في منطقة خليج السويس )ُيش  500"المطور"( لتطوير مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة  

 "(. 2خليج السويس 

بهذه الطبيعة   مشروع  ، يصنف"1994لسنة    4وفًقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة وفًقا لما هو منصوص عليه في "القانون رقم  
سوف    باإلضافة الى ذلك،.  الحصول على الترخيص البيئيقبل  أثر بيئي واجتماعي شامل    مالتي تتطلب تقييو ،  "ج  الفئة "  والقدرة
المؤسسات المالية الدولية. لذلك، يرغب المطور في تصميم المشروع وإدارته  من  روع  بالحصول على تمويل للمشالمطور  يقوم  
الممارسات  وفقاً  البيئية واالجتماعية.  الدولية    والمعاير  ألفضل  المتطلبات  لتشمل  البيئي واالجتماعي،  األثر  تقييم  تم  لغرض   ،

  ( 2012)مؤسسة التمويل الدولية،    بشأن االستدامة البيئية واالجتماعية""لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية  فقا  الدراسة و تطوير  
البناء  األوروبي إلعادة  " )البنك  األوروبي إلعادة البناء والتنميةللبنك    لسياسة البيئية واالجتماعية ومتطلبات األداء ذات الصلةا  و"

 (. 2014، والتنمية

واإلجتماعي، علمًا بأن التقرير يحتوي على   البيئي األثر تقييم تقرير في الواردة للنتائجملخصا باللغة غير الفنية  الوثيقة هذه تقّدم
مزيد من التفاصيل حول اإلفصاح عن    الثامن   الفصل   يقدمواالجتماعية )معلومات أكثر تفصيال عن المشروع والقضايا البيئية  

 الرئيسية؛  البدائل  وعن  المشروع،  عن  وتفاصيل  للمشروع؛  للحاجة  صفا(. تتضمن الدراسة و تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي
إلى   لتخفيفوتفاصيل اإلجراءات المطلوبة ل  ؛المقترح على البيئة والمجتمع  المشروعمن    المحتملة  الهامة  لآلثار  تقييماً يعرض    كما

أي  حد كبير البيئية واالجتماعية )  ةمن  أيضًا خطة اإلدارة  بيئية سلبية. ويتضمن  الرصد    تصف  التي(  ESMPآثار  متطلبات 
 .  الخطة بهذه المطّور التزام على ويؤكد ،مسؤوليات ومتطلبات قانونية ةعمر المشروع، بما في ذلك أي طوال والتخفيف 

 الرئيسية  الوثائق  تتضمناإلفصاح التي    حزمة  خالل   من  والجمهورالعالقة    ألصحاب  متاحة  المشروع  حول  ستكون المعلومات
 .اإلفصاح حزمة حول  تفاصيل 8 م القسميقد. واإلنجليزية العربية باللغتين تاحةالتي ستكون مو  التالية،

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمزرعة رياح البحر األحمر لطاقة الرياح. ▪

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي لخط نقل الكهرباء   ▪

 الملخص الغير الفني  ▪

 خطة إشراك أصحاب العالقة   ▪
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 تقييم األثر التراكمي  ▪

 تقييم الموائل ذات األهمية ▪

 دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ▪

 خطة العمل البيئية واالجتماعية ▪

 

 وصف المشروع  .2
 موقع المشروع  2.1

كيلو متر جنوب شرق العاصمة القاهرة. على   200يقع المشروع في محافظة البحر األحمر في جمهورية مصر العربية، حوالي 
نحٍو أكثر تحديدًا، يقع المشروع بالقرب من خط شاطئ البحر األحمر داخل الوحدة المحلية الحكومية لمدينة رأس غارب في 

كم    45الزعفرانة )على ُبعد  و   كم جنوب شرق(  40رأس غارب )تقع على ُبعد  رى  القمحافظة البحر األحمر، حيث تشمل أقرب  
 ناحية الشمال(. 

 الحكومة المصرية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتطوير مزارع الرياح  خصصتها  ²كم  1220ضمن مساحة  من  يقع المشروع  
البيئي واالجتماعي االستراتيجي  ²كم  284ومن ضمن هذه المساحة تم دراسة   باللون  هذه المساحة  )موضحة    كجزء من تقييم 

  2كم 70  حوالي ضمن هذه المساحة، خصصت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مساحة أرضمن دناه(. أ  1الشكل  األخضر في
 (. أدناه 1الشكل    للمطور لتطوير هذا المشروع )موضحة باللون األحمر في

سيؤدي المشروع إلى .  جيجا وات ساعة سنوياً   2,400  –جيجا وات ساعة    2,200لمشروع  القدرة التوليدية لمن المتوقع أن تكون  
 . هذه اآلثار اإليجابية تشمل اآلتي:والمحلي آثار بيئية واقتصادية إيجابية مهمة على المستوى االستراتيجي والوطني

سيسمح هذا التطور بمزيٍد من التنمية المستدامة ويوضح التزام الحكومة المصرية بتحقيق استراتيجية الطاقة الخاصة بها   ▪
 وتلبية األهداف الموضوعة لموارد الطاقة المتجددة. 

ى مصدر طاقة محلي ال ينضب ومستقل عن االستيراد. سوف  سيساهم المشروع في زيادة أمن الطاقة من خالل االعتماد عل ▪
 وحدة سكنية محلية. 800.000تسد الكهرباء المتوقع توليدها من المشروع احتياجات الكهرباء السنوية ألكثر من 

، إلنتاج الكهرباء في مصرإن توليد الكهرباء من خالل طاقة الرياح يخلو من التلوث أثناء التشغيل. مقارنًة بالطريقة التقليدية   ▪
وبالتالي ستساعد في الحد من انبعاثات الغازات   السائل،من المتوقع أن تقلل الطاقة النظيفة المنتجة من استهالك الوقود  

الدفيئة، وكذلك االنبعاثات الملوثة للهواء. وعلى األرجح، سيزيح المشروع أكثر من مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون 
 ا. سنويّ 

تقدر  .  ليات المختلفةواآل  المعدات  ستخدامنظرا ال  الدفيئة  لغازاتل  انبعاثات  إلى  ستؤدياألعمال االنشائية    أنمن الجدير ذكره  
 . طن 26,500 حوالي ( شهًرا 29والذي من المتوقع أن تستمر الى )االنشاء  مرحلة خالل النبعاثاتا
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 المشروع وأقرب القرى : موقع 1الشكل 

 المشروع عناصر 2.2
تعتمد تقنية توربينات الرياح على تجميع الطاقة الحركية في الرياح )أي حركة الرياح( وتحويلها إلى طاقة ميكانيكية، التي ُتستخدم 

 : بدورها لتوليد الكهرباء. تشمل عناصر المشروع األساسية ما يلي

توربين رياح،    173يوضح الشكل ادناه الشكل االعتيادي لتوربين الرياح. لغايات هذا المشروع سيكون هناك    توربينات الرياح: ▪
م، وارتفاع 114م، وُقطر دوار بمقدار  63ميجا وات. يكون لنموذج التوربين ارتفاع المحور بمقدار    2.9يكون قدرة كل منها  

 م. 120الطرف بمقدار 

 للمشروع، التي تشمل:  فقالبنية التحتية الداعمة والمرا ▪

 كابالت للتوصيل بين توربينات الرياح والمحطة الفرعية في الموقع. -

 .للتوصيل بالشبكة الوطنية ةمناسب لتيةمحطة فرعية لتحويل مخرجات التوربينات إلى فو  -

 ت. البنية التحتية للمباني في الموقع، والتي تشمل مبنى إداري )مكاتب( ومستودع لتخزين المعدات واآلال -

 شبكة الطرق لسهولة الوصول إلى مختلف عناصر المشروع في جميع انحاء الموقع. -

العالي  كهرباء  والتي بشكل رئيسي سوف تشمل خط    المرافق ذات الصلة ▪ الموقع  داخل    ربط بين المحطة الفرعيةيضغط 
كم. تم اعداد دراسة مستقلة لتقيم األثر البيئي واالجتماعي لخط    36ما يقارب  الكهرباء  والشبكة الوطنية. سيكون طول خط  

 لمزيد من المعلومات.  5 الفصل رقم يرجى االطالع على  – الكهرباء
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 : )أ( عناصر هيكلية قياسية لتوربين الرياح، و)ب( عناصر قياسية لمزرعة الرياح 2الشكل 

 

 المشروعمراحل  2.3
 يلي:  تتضمن ماسيشمل المشروع ثالث مراحل 

: )أ( إعداد التصميم التفصيلي، )ب( نقل العناصر إلى موقع المشروع، )ج( أنشطة  والتي سوف تشمل  مرحلة التصميم والبناء ▪
 إعداد الموقع )تمهيد األرض، الحفر، إلخ.(، )د( تركيب العناصر.

 التشغيل اليومي العادي لمزرعة الرياح، والقيام بأعمال الصيانة حسب االقتضاء. والتي سوف تشمل مرحلة التشغيل ▪

 تفكيك عناصر المشروع المختلفة في نهاية عمر المشروع. والتي سوف تشمل  مرحلة تفكيك الموقع ▪

شهرًا )أي حتى نهاية   29يتطلب قرابة  ، وسوف  2020وفًقا للجدول الزمني الحالي، من المتوقع بدء بناء المشروع بنهاية أكتوبر  
 عامًا.  20لمدة  2023(. وبناًء عليه، من المتوقع بدء تشغيل المشروع في أبريل 2023مارس 

 

 ملخص االثار والظروف األساسية البيئية واالجتماعية  .3
 مقدمة  3.1

تدابير  وقد تم تحديد  األساسية وتقييم اآلثار.    البيئية واالجتماعية  الوضع الحالي   من دراسات  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييمتألف  ي
وقد .  المتبقيةالهامة    آلثارول  لآلثار الرئيسية الهامة الناتجة عن المشروع   ،خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعيةفي    الواردةالتخفيف،  

وفيما يلي مزيد من المناقشة   . الحالية  الممارسات أفضل لتعكس التقييم منهجيةبعد إعداد  واالجتماعي األثر البيئي تقييم تم إعداد
 .للوضع البيئي واإلجتماعي الحالي وتأثيراته
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 االثار والظروف األساسية البيئية واالجتماعية  3.2

 المسطحات الطبيعية والصورة البصرية - أ
تميز تباإلضافة إلى ذلك ،    . الرمال والصخور نطقة صحراوية ذات تربة تتشكل من  كمموقع المشروع  تصنيف  بشكل عام يمكن  

 بعض التالل الصغيرة نسبًيا في بعض األجزاء. بالمستويات المسطحة مع وجود لموقع طوبغرافية ا

.  من الموقع  كيلومترا  ١٥على مسافة  داخل منطقة المشروع أو  ساسة  لم ُتحَدد أي مستقِبالت بصرية حالبصرية،  المناظر  من حيث  
 )كما موضح بمزيد من التفاصيل في القسم )ب( أدناه(.  تتضمن أنشطة مختلفة في منطقة صناعية  يقع المشروع 

التأثيرات البصرية   .المشروع  رؤية  من  التأثيرات  تشمل  والتي  التشغيل  مرحلة   على  المشروع  تطوير  من  الرئيسية  التأثيرات  تقتصر
)على سبيل المثال: اللون واالرتفاع وعدد التوربينات( والتأثيرات  المرتبطة بمشروعات محطات الرياح تتعلق بالتوربينات نفسها  

 التي تتعلق بتفاعالتها مع عناصر المسطحات الطبيعية المحيطة والمستقبالت البصرية التي قد تكون موجودة.

. في الواقع،  أن تتأثروبالرغم من ذلك، تعتبر تلك اآلثار غير مهمة نظرًا لعدم وجود مستقبالت بصرية حساسة رئيسية التي يمكن  
بعض األهمية تفقد    بذلك  يقع المشروع في منطقة صناعية والتي تتضمن أيضا العديد من مشاريع مزارع الرياح األخرى والتي

 .للمنطقة الجماليةللقيمة 

 استخدام األرض  - ب
البيئية الحرجة.   المناطق ذات األهمية  بالتحديد، ال يقع موقع المشروع داخل  ال يتعارض موقع المشروع مع أي تخطيط مثل 

 (. IBAsالمحميات البيئية أو مناطق الطيور المهمة )

التي تملكها الحكومة المصرية وقد تم   ²كم  1220باإلضافة إلى ذلك، كما ذكر سابقا، يقع المشروع في منطقة تبلغ مساحتها  
 تخصيصها لـهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتطوير مزارع الرياح.

من خالل تقييم األثر البيئي واالجتماعي تم التحقيق في االستخدام الفعلي لألراضي في منطقة المشروع من خالل مسح استخدام  و 
 :فقط  األراضي. تشمل أنشطة استخدام األراضي التي لوحظت ما يلي

 تحتوي على محطة ضخ وخزانات تخزين وناقالت. منشأة تخزين مواد بترولية قائمة ▪

 محطات حفر للبترول تقع خارج حدود المشروع مباشرًة. 4حفارة بترول. باإلضافة الى   ▪

عموًما غير مأهولة وخالية مع عدم وجود أي إشارات أو أدلة   المشروع    بعيًدا عن تلك المستقِبالت المذكورة أعاله، تكون منطقة
تقوم بها المجتمعات المحلية أو مجموعات أصحاب المصلحة  قد  التي  و على أي أنشطة استخدام أراضي مادية أو اقتصادية  

 إلخ.(.  ة،األخرى )مثل الرعي والزراع 

بشكل عام، يقع موقع المشروع داخل منطقة صناعية.  محيطة.  باإلضافة إلى ذلك، ُبحثت أنشطة استخدام األراضي في المنطقة ال 
العديد    (2)كم إلى الشرق؛    3.4( وحدة الدفاع الجوي تقع على بعد  1)كما يوضح الشكل أدناه:  التالية  تشمل األنشطة الرئيسية  
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منتجع سياحي   ( 4)؛  ترول األخرى ارة الب( محطات حف3إلى الشمال؛ )  كم  4.6  يقع على بعد  وأقربها  القائمة،من األنشطة البترولية  
و    الغرب؛كم من موقع المشروع إلى    20الواقعة على بعد حوالي    رملية ( مواقع محاجر  5إلى الشمال؛ )   كم  17يقع على بعد  

 ( مشروعات مزارع الرياح األخرى.6)

ليس لهم أنشطة مادية أو اقتصادية  من المهم معرفة أن المنطقة تقع ضمن "نظام الغفرة" للمجموعات البدوية )على الرغم من أن  
للحصول  ( وغيرها داخل الموقع(، والتي تنطوي على إشراك هذه المجموعات البدوية في المشروع )من خالل الوظائف والخدمات

 للمشروع.   على دعمهم

ن تطوير المشروع وال تتعلق بالتهجير البشري أو المنشآت االقتصادية ممتوقعة  مع األخذ ما سبق في االعتبار، ال توجد آثار  
البحر  شركة  يتوقع قضايا رئيسية مثيرة للقلق. ومع ذلك، فإن تقييم األثر البيئي واالجتماعي يحدد تدابير التخفيف التي يتعين على  

 ( تنفيذها في مرحلة التخطيط لتشمل:RSWEاألحمر لطاقة الرياح )

المعن ▪ الطاقة الجديدة والمتجددة مع الجهة  الموافقة على أي  ية  التنسيق عبر هيئة  للبترول( من أجل  العامة  الشركة  )مثل 
لمنشآت القائمة للمشروع لتأخذ بعين االعتبار امتطلبات معينة التي يتعين أخذها في االعتبار كجزء من التصميم المفصل  

 مثل منشأة تخزين البترول وحفارة البترول، باإلضافة للمتطلبات األخرى.

 خالل مرحلة البناء والتشغيل للحصول على دعمهم.   وية إلدماجها والمشاركة في فرص التوظيفالتنسيق مع المجموعات البد ▪

 
 : أنشطة استخدام األرض ضمن منطقة المشروع والمناطق المحيطة 3الشكل 

 المياه الجوفية وجيولوجيا المياه الجوفية )التربة والمياه الجوفية( -ج
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تام ألي خطوط تصريف    تتميز بغياب  وحدة التضاريس المنخفضة موقع المشروع في منطقة  هيدرولوجي، يقع  المنظور  المن  
هيدروجيولوجي، يقع موقع المشروع في منطقة ذات مخزون المياه الجوفية منخفضة اإلنتاج مع  المنظور  ال. من  اوديةعميقة أو  

 .ة للخزانات تحت السطحيةمحدود تغذيةضئيلة للخزانات السطحية وإعادة  تغذية إعادة

تشمل اآلثار الرئيسية المتعلقة بالمشروع مخاطر الفيضانات التي يمكن أن تؤثر على موقع المشروع خالل موسم األمطار وخاصة  
الفيضانات المفاجئة. ومع ذلك، تم إجراء تقييم أولي لمخاطر الفيضانات كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي    حدوثأثناء  

 مخاطر فيضان  في الموقع.بعدم وجود أفاد  الذيو 

اآلثار المحتملة األخرى هي بشكل رئيسي من ممارسات التدبير المنزلي غير السليمة أثناء مراحل البناء والتشغيل )مثل التخلص 
مياه الجوفية. حددت  غير القانوني من النفايات إلى األرض( والتي يمكن أن تلوث التربة والتي بدورها يمكن أن تلوث موارد ال

دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي تدابير التخفيف المالئمة التي تهدف إلى التحكم في هذه األثار وضمان تنفيذ السلوك السليم 
 وإدارة النفايات وتطبيق ممارسات التدبير المنزلي. مع تنفيذ هذه التدابير يعتبر التأثير غير مهم. 

 الحيوي   التنوع -د
حدد التقييم العديد من  . بيئية منخفضة وحساسية  ذو أهميةقاحل و   ُيعد موقع المشروعالحيوي تقييم خط األساس للتنوع ا علىبناء 

ومألوًفا في موائل هذه المنطقة. ال توجد موائل    أهميةأنواع النباتات والحيوانات داخل موقع المشروع والتي يعتبر معظمها أقل  
 حساسة مسجلة داخل موقع المشروع.

ير المنزلي من قبل العمال )مثل هي بشكل رئيسي من السلوك الغير السليم وممارسات التدبالحيوي  األثار الرئيسية على التنوع  
صيد الحيوانات وتصريف النفايات الخطرة إلى األرض، إلخ.( خالل مراحل البناء والتشغيل. حددت دراسة تقييم األثر البيئي 

دبير  واالجتماعي تدابير التخفيف المالئمة التي تهدف إلى التحكم في هذه األثار وضمان تنفيذ السلوك السليم وتطبيق ممارسات الت
 المنزلي. مع تنفيذ هذه التدابير يعتبر التأثير غير مهم. 

مثل منطقة الطيور المهمة   المشروع،  موقع  من  بالقرب  ذات أهمية  موائل  وجود  إجراؤه  تم  الذي  ذات األهمية  الموائل  تقييم  حدد  وقد
  دليل   يوجد   ال  ذلك،  ومع.  المشروع  موقع  فوق العالمية    األهمية  ذات  الطيور  من  أنواع  عشرة  مجموعات من  تهاجر.  الزيت  جبل  في
 تمثل المنطقة هذه أن أو  العادية، الظروف  في  توقف كموقع المشروع منطقة بانتظام تستخدم األنواع هذه أن على   المسوحات من

 بشكل  يبدو  أنه   من   الرغم   على   منطقة موائل ذات أهمية  تعتبر  ال   المشروع  منطقة.  بالفعل  المقّيد  الطيران   مسار  داخل   عنق زجاجة
  من  نوعا  11و  زواحفيعتبر نوع واحد من ال  وعموما،.  اإليكولوجية  والحساسية  األهمية  انخفاض  من  الرغمب  طبيعًيا  موئاًل   عام

 تحقيقال  سيتم.  البيولوجي  التنوع  هذا   خسارة  عدم   ضمان  التصنيف  هذا   يتطلب.  األولوية  ذات  البيولوجي  التنوع  من  المهاجرة  الطيور
  تصميمها   سيتم  والتي  الطلب،  عند   التوربينات  وإيقاف(  أدناه  انظر  -  ATMP)  النشط  التوربين  إدارة  خطة  تنفيذ  خالل  من  ذلكمن  

 .أخرى  وضوابط البناء قبل ما مسوحات خالل من الزواحف  على اآلثار تجنب سيتم. الطيور اصطدام لتجنب

 الطيور  -ه
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مع تحليل    ، الطيور المهاجرة والمقيمة المحلقة في موقع المشروعدرس استخدام  الذي  لطيور  لمسًحا  تقييم خط األساس  تضمن  
تفصيلي للمدد التي تستخدمها هذه األنواع في موقع المشروع، واالرتفاعات التي توجد فيها، التي قد توفر فهًما عميًقا لألثر المتوقع  

 . الطيور على للمشروع 

. تم تغطية كل 2020وربيع    2019( نقاط رصد غطت مواسم هجرة الطيور في خريف  8تم إجراء المسح من خالل ثماني )
ساعة من المراقبة في الخريف وحوالي    2800حوالي    يعادلساعة خالل كل موسم، أي ما    360نقطة مراقبة لما مجموعه  

 ساعة في الربيع. 2900

 
 المشروع  موقع  في  الرصد  نقاط أماكن: 4الشكل 

 

معظم الطيور الُمسجلة تنتمي طائر فردي.    13،051نوًعا بإجمالي    22بناًء على المسح الذي أجري في الخريف، تم تسجيل  
  مسح ال. خالل إلى أنواع ذات أهمية أقل، في حين ُسجَلت األنواع ذات األهمية المحلية والعالمية )المهددة باالنقراض( بأرقام قليلة

تم تسجيل أعداد كبيرة وتم إجراء مزيد   الربيع،طائرا فرديا. خالل    399،738نوًعا بإجمالي    29الربيع، تم تسجيل  الذي أجري في  
ُتعد من التحليل إلظهار سجالت األنواع المهددة عالميا وكذلك أعداد ذات أهمية عالمية لألنواع األقل أهمية. نظرا ألن الطيور  

الوطنية والدولية، بغض  واللوائح  والتي تحميها القوانين    ،ذلك الطيور المحلقة المهاجرة في منطقة المشروع  بما في،  مسألة أساسية
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يتعين إعطاء تركيز خاص لجميع األنواع، حيث يتعين تسجيل جميع األنواع وتسجيل مدى أهميتها    ،حمايتهاالنظر عن حالة  
 أعداد تلك األنواع. والمستويات المحلية المهمة للمنطقة، دون النظر إلى

 لتقييم الطيور في موقع المشروع.  2021وربيع  2020سيتم إجراء مسوحات إضافية لخريف 

الطيور  مع توربينات الرياح   اصطدام  األثار الرئيسية المتوقعة على الطيور هي أثناء مرحلة التشغيل وتتعلق بشكل رئيسي بخطر
 ( خالل مرحلة التشغيل والتي ستشمل: ATMPالنشط )  التوربينإدارة    برنامجالعاملة. ومع ذلك، للتحكم في هذه األثار، سيتم تنفيذ  

التوربينات  مراقبة يومية في الموقع إلغالق  ويتضمن ذلك    , مراقبة الطيور وإيقاف التوربينات عند الطلب خالل مواسم الهجرة ▪
 أثناء المواقف الخطرة على الطيور المهاجرة لتجنب االصطدامات.

الذي سيثبت فعالية تدابير التخفيف مثل إغالق التوربينات ويسمح بتقدير العدد السنوي لوفيات النافقة و   عن الطيوربحث  ال ▪
 . الطيور الناجمة عن التوربينات

 الخفافيش  -و
ُتعد أنواع   بناء على المراجعة. منخفضةأهمية تستنتج أن الموقع ذات  التي و تم اجراء تقييم خط األساس بناء على دراسات ثانوية 

الخفافيش المتنوعة التي قد توجد في المنطقة ذات أهمية منخفضة، ومن المتوقع أيًضا وجود نشاط خفافيش منخفض ضمن  
 لغطاء النباتي القليل.المنطقة نتيجًة للطبيعة القاحلة وا

التشغيل وتتعلق بشكل أساسي بخطر تصادمها مع توربينات الرياح   المتوقعة على الخفافيش هي أثناء مرحلة  األثار الرئيسية 
واالجتماعي تقييم األثر البيئي    توصي  ذلك،ومع    .المتوقع  بسبب النشاط المنخفض  مهمةالعاملة. من المتوقع أال تكون هذه اآلثار  

 من هذه االستنتاجات. ديلتأك 2021خفافيش في ربيع للمسح  ءبإجرا

 االثار  -ز
 مواقع ذات أهمية داخل منطقة المشروع. وتشير النتائج بعدم وجود أي  تم إجراء مسح لموقع المشروع

أثرية على سطح موقع األثار الرئيسية المتوقعة هو خالل مرحلة البناء من أنشطة إعداد الموقع. كما وضح سابقا، ال توجد بقايا 
المشروع، وبالتالي ال توجد آثار متوقعة. ومع ذلك، هناك احتمال أن يتم اكتشاف بقايا أثرية مدفونة في األرض خالل أنشطة  
البناء. اإلدارة غير السليمة )إذا تم اكتشاف مثل هذه المواقع( يمكن أن تتلف مثل هذه المواقع. ومع ذلك، يتطلب تقييم األثر 

واالجتماعي تنفيذ إجراءات فرصة العثور إذا تم اكتشاف هذه البقايا في األرض طوال مرحلة البناء. مع تنفيذ هذه التدابير البيئي 
 يعتبر التأثير غير مهم. 

 ضجيج  الالهواء و نوعية  -ح
استنتج من يستهدف الملوثات الرئيسية.  ساعة    96لمدة إجمالية تبلغ  أيام    4مدته  نوعية الهواء والضجيج  لتم إجراء برنامج مراقبة  

أن جميع مستويات الملوثات أقل بكثير من الحد األقصى المسموح به لمستويات الهواء المحيط المشار إليها ضمن عملية التقييم  
  يسجل أي تجاوزات.ولم  القانونية،الحدود  
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الرياح في طبيعتها ال تؤدي إلى أي انبعاثات رئيسية للهواء أو مصادر ضوضاء كبيرة.  أنشطة البناء والتشغيل لمشروع طاقة  
ومع ذلك، قد تزيد أنشطة البناء من مستوى الغبار وانبعاثات الجسيمات، مما سيؤثر مؤقًتا على جودة الهواء المحيط. عالوة على  

 ء واالهتزازات داخل موقع المشروع والمناطق المحيطة به. ذلك، من المتوقع أن يكون استخدام اآلالت والمعدات مصدًرا للضوضا

كجزء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي، تم تحديد تدابير التخفيف المناسبة لتقليل الغبار والتحكم في الضوضاء والتي سيتم 
البنا مناطق  لجميع  المنتظم  الماء  المثال رش  البناء. وهذا يشمل على سبيل  السليمة    النشطة،ء  تنفيذها خالل مرحلة  واإلدارة 

مع تنفيذ   ة، إلخ.جيدة ومثبطات الضوضاء للمعدات واآلالت المولدة للضوضاء العاليالواستخدام كاتمات الصوت    للمخزونات،
 هذه التدابير يعتبر التأثير غير مهم.

 البنية التحتية والمرافق - ط
خالل المرحلة اإلنشائية متر مكعب من المياه  80.000من المتوقع أن يحتاج المشروع إلى حوالي  – المائية والمرافق  المصادر

متر مكعب / يوم. سيشمل ذلك المياه لمتطلبات البناء )أعمال الخرسانة ، وتقليل الغبار ، وما إلى ذلك(   75ما يعادل حوالي  -
الم التشغيلية، ستكون  أما خالل المرحلة  الشرب.  المتوقع أن تكون  واستخدام  الشرب ومن  ياه مطلوبة بشكل أساسي الستخدام 

( ومشغل المشروع )البحر األحمر  لإلنشاءاتوأوراسكوم    (SGRE)المقاولون )سيمينز جيمسا للطاقة المتجددة    يجب على  ضئيلة.
والتي سستتم على األرجح من  للمشروع،بالتنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتأمين االحتياجات المائية وا أن يقوملطاقة الرياح( 

  12  إلى  باإلضافة  الغردقة،  -   الكريمات  خط  عبر  النيل  بمياه   األحمر  البحر  منطقة  تزويد  يتم  خالل صهاريج المياه المرخصة.
 أكدتوكما    غارب  رأس  منطقةل  يومية  حصةمتر مكعب ك  15.000حوالي    تخصيص  تم.  مختلفة  بسعات  المياه  لتحلية  منشأة
 .ألنشطة المشروع المختلفة الالزمة المياه توافر غارب رأس مياه شركة

ومن المتوقع إدارتها والتخلص    ضئيلة النفايات الصلبة والسائلة والخطرة خالل مرحلة البناء والتشغيل  ستكون    -  مرافق النفايات
 منها من خالل التنسيق مع الجهات ذات الصلة )مثل شركة مياه رأس غارب ومجلس مدينة رأس غارب(.

  عملية حلول نقل لوجستية مناسبة إلدارة ك ستكون هناللزيادة حجم ووزن وطول مكونات توربينات الرياح،  نظرا – شبكات الطرق 
المختلفة تي تنقل مكونات المشروع  التخطيط واإلدارة بشكل صحيح، قد تؤدي الشاحنات  الم  لم يتلمسافات طويلة. إذا    ةالنقل الثقيل

الطرق الموجودة والجسور و  التحتية  إلى إتالف  الكهرباء(، ويمكن أن  البنية  السالمة  )مثل خطوط  للمركبات تؤثر على  العامة 
والنقل قبل البدء في أي أنشطة نقل للتأكد من أن العملية تتم إدارتها  إعداد خطة المرور بالمقاولون قوم  الطريق. سياألخرى على 
 .بشكل صحيح

لمشروع على عناصر البنية التحتية المتعلقة بالطيران واالتصاالت ان أن يؤثر التخطيط غير لموقع  يمك  –  الطيران واالتصاالت
المشروع وتضمين أي  الدراسة    تتطلب  عليها.والتلفزيون والراديو ويؤثر   الصلة لتقديم معلومات عن  الجهات ذات  التنسيق مع 

 إذا لزم األمر. فصيلي،التمتطلبات محددة يتم أخذها في االعتبار كجزء من التصميم 
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 اإلقتصادية -األوضاع اإلجتماعية  -ي
 اً محدوديعتبر    ألثراا  هذ   أن  بيد.  المحتملة  العمل  بفرص  واالقتصادية  االجتماعية  الناحيةللمشروع من    المتوقع  الرئيسي  تعلق األثري

  للمجتمعات   عملال  فرصمن    أدنى  حد  توفير  تشغيلالو   اءاإلنش  مراحل  خالل  مشروعلل  يتوقعو .  عير المشا  من  النوع  هذا في مثل  
ال توجد تفاصيل متاحة في هذه المرحلة عن عدد فرص العمل المستهدفة للمجتمعات المحلية، ونوع الوظائف، والمدة،  .  المحلية

 وما إلى ذلك. 

حلي إلى أقصى حد ممكن لفرص العمل موجهة ألفراد المجتمع الماالولوية   بأن تكون البحر األحمر لطاقة الرياح تلتزم مع ذلك، 
 للعمالة الماهرة والغير ماهرة.  طوال مرحلة البناء والتشغيل

المقاولون المسئولون والمقاول المسئول عن اتفاقية الخدمة  في مرحلة الحقة، سيتم تطوير إجراءات التوظيف المحلية من قبل  
اإلجراءت عدد فرص العمل المستهدفة للمجتمعات المحلية . ستحدد هذه البحر األحمر لطاقة الرياح، تحت إشراف طويلة األجل

 اختيار  عملية  أيضا  التوظيف  إجراءات  ستشمل  ذلك،  على  وبناءً   وستتم عملية التوظيف من خالل مكتب العمل في المحافظة.
 . اإلناث ذلك في بما للجميع متساوية فرص وتوفر وشفافة عادلة

المسؤولية االجتماعية الذي سيتم تنفيذه للمجتمعات المحلية بناًء   برنامجالبحر األحمر لطاقة الرياح  ستنفذ  باإلضافة إلى ذلك،  
 على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

 الصحة والسالمة المهنية  - ك
،  المشروع  إنشاء  مرحلة  خالل  اءإلنشا  مواقع  في  العمل  أثناء  لعمال ل  المهنية  والسالمة   الصحة  على   عامة  مخاطر  هناك  ستكون 

البيئي واالجتماعي أن يقوم  . و الخ  الصيانة،   أنشطة  خالل  الكهربائية  الصدمات  مخاطرل  التعرضو  كل من  يتطلب تقييم األثر 
 ،بإعداد خطة للصحة والسالمة المهنية  / المقاول المسئول عن اتفاقية الخدمة طويلة األجل  مشروعالمقاولون المسئولون ومشّغل ال

  الموظفين  جميع  وسالمة  صحة  ضمان  إلى  المتعلقة به، والتي تهدف  والمهنية  الصحية  واألنشطة  المشروع  لموقع  خصيصا  مصممة
 .الموظفينالتي قد تتسّبب في إصابات   الحوادث منعلو  ،الموقع  في للعمل  والسليم السلس  التقدم على الحفاظ أجل من

بإعداد خطة سكن العمال، والتي ستحدد الحد األدنى من معايير الصحة والسالمة  المقاولون المسئولون  سيقوم    ذلك،باإلضافة إلى  
يشمل . يمكن أن  بهاصحة المجتمع والسالمة من تدفق العمال والتحكم    ومبادئ سكن العمال وتضمن التحكم في التأثيرات على

من قبل العمال الالئق    سلوك غير الاألمراض،    انتشارذلك التأثيرات المتعلقة بالضغط على البنية التحتية والخدمات والمرافق،  
 تجاه المجتمعات المحلية، وغيرها.

 صحة وسالمة المجتمع   - ل
 :ما يلي خالل مرحلة البناء والتشغيل ، تشتمل التأثيرات الرئيسية على صحة وسالمة المجتمع على 

التي تحدث  و التشغيل. باإلضافة إلى ذلك، تنتج التوربينات تأثيرات وميض الظل  عملية  تنتج توربينات الرياح ضوضاء أثناء   ▪
تمر الظالل فوق نفس النقطة  ،شفراتالعندما تمر الشمس خلف التوربين وتلقي الظل بعيًدا عن موقع التوربين. بينما تدور 
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ميض الظل مصدًرا لإلزعاج واالضطرابات. و "وميض الظل". يمكن أن يكون كل من الضوضاء و   مما يسبب تأثيًرا يعرف باسم
ومع ذلك ، ال يوجد مستقبالت حساسة داخل موقع المشروع ومحيطه يمكن أن تتأثر بهذه التأثيرات، وبالتالي يعتبر هذا غير  

 ذي صلة 

 المختلفة  المكونات  من  محتملة ال  مخاطرالعديد من ال  إلى  يؤدي  قد  المشروع  لموقع  لهم  المرخص   غير  األشخاص  اجتياز ▪
  أن   المتوقع  فمن   ذلك،   ومع  (. ذلك  إلى   وما  الخطرة،  والمواد  الكيميائية  للمواد   والتعرض  الكهربائية،  الصدمات  مثل)  للمشروع

  والتي   المشروع،  موقع  إلى  به   المصرح   غير   الوصول   لمنع  األمنية  التدابير  تحديد  للمشروع،   التفصيلي  التصميم  من  كجزء  يتم،
  من   عدد  تعيين  مثل  أمنية  تدابير   التفصيلي  التصميم  يتضمن  أن  المتوقع  ومن.  القبيل  هذا  من  آثار   أية  في  بدورها  ستتحكم
 ال يعتبر األثر الناتج عن المشروع كبيرا. ف تدابير تنفيذ معو  .الموقع في األمن حراس

د تؤدي اإلدارة غير المالئمة للقضايا والحوادث األمنية من قبل أفراد األمن تجاه المجتمعات المحلية إلى االستياء وعدم  ق ▪
دارة األمن التي ستحدد التدابير المناسبة للتوظيف، وقواعد السلوك،  خطة إلسيتم إعداد    ذلك،الثقة وتصعيد األحداث. ومع  

 األمن للسيطرة على مثل هذه القضايا وإدارتها. والتدريب، وتجهيز، ومراقبة أفراد

 

 ثار التراكمية على التنوع البيولوجي األ  .4
في    بأكملها  الرياحمشاريع طاقة    تشمل   أوسع  مساحة  االعتبار  بعين  األخذ  مع   المشروع  لموقع  التراكمية  ثاراأل  تحليل   إجراء  تم

ر من المكونات  طيو   تعتبر  والتي  ،معتدل  أو  كبير  عام  خطر  لديها  نوعا   14  التحليل  حدد  وقد.  السويس  لخليج  الغربي  الساحل
 ليتم   المراقبة،  وإجراءات  التخفيف  تدابير  اقتراح  تم  ،تقييم األثر التراكمي  نتائج  على  بناءً .  الدراسة  منطقة  في  لمشاريعل  البيئية القيمة

 وتعاوني  جماعي  بشكل  تنفيذها  يتم  أن  يقترح  التي   اإلجراءات  من   وغيرها  ،البحر األحمر لطاقة الرياح  مشروع  قبل   من  اعتمادها
  عشر   األربعة  على  المحتملة  األثار  على  والمراقبة  التخفيف  إجراءات  تركز.  الدراسة  منطقة  في  الرياح  طاقة  مطوري   جميع  قبل  من

  العاملة  الرياح  مزارع  في   الموجودة  الخبرة  على  البناء  مع  الجيدة  الممارسات  إلى  وتستند  األولوية،  ذات  من مكونات البيئة القيمة
 .السويس  خليج في

 

 جتماعية اإلدارة والرقابة البيئية واال .5
خريطة إدارة ورصد اآلثار ل الخطوط العريضة    توفر   التياإلدارة البيئية واالجتماعية    خطةاألثر البيئي واإلجتماعي    تقييم  يشمل

المشروع.    إنشاء  مراحل البيئية واالجتماعية خالل   التخفيف    الخطة  حّددت   وقد وتشغيل وإيقاف تشغيل  إلى    التي تدابير  تهدف 
 إجراءات التخفيف. تنفيذلضمان  قابةوتدابير الر  ،القضاء و / أو تقليل التأثير المحتمل لمستويات مقبولة

والتشغيل متطلًبا رئيسًيا  مرحلة االنشاء  ( أثناء  ESMSتطوير وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية )  يعتبر  ذلك،اإلضافة إلى ب
  البحر األحمر لطاقة الرياح  شركة أعدت لذلك،بموجب متطلبات البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. 

 واالجتماعية الذي يتضمن ما يلي:دليل نظام اإلدارة البيئية 
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 تحديد الهيكل العام والمخطط التفصيلي لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي سيتم تنفيذه للمشروع أثناء اإلنشاء والتشغيل  ▪

ل عن  المقاولون المسئولون والمقاول المسئو اإلجراءات والخطط الرئيسية التي سيتم تطويرها في مرحلة الحقة من قبل  تحديد   ▪
والتي ستتعامل مع التأثيرات والمخاطر الرئيسية أثناء البناء والتشغيل )مثل خطة إدارة نوعية    اتفاقية الخدمة طويلة األجل

 الهواء، وخطة إدارة النفايات، وما إلى ذلك( 

يشمل تحديد األدوار والمسؤوليات، ومتطلبات   تحديد إطار مؤسسي لضمان تنفيذ هذه الخطط واإلجراءات بفعالية وكفاءة ▪
 التدريب، ومتطلبات المراقبة وإعداد التقارير، وغيرها  

خالل مرحلة البناء والتشغيل لضمان تنفيذ متطلبات نظام    األحمر لطاقة الرياح  البحر قبل  التدقيق الدوري من  تحديد نهج   ▪
 اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل فعال

 يجب االلتزام به خالل مرحلة البناء والتشغيلوالعمال الذي  دارة العملإيد متطلبات تحد ▪

 حديد اإلستراتيجية فيما يتعلق بالتوظيف المحلي ومبادرات دعم المجتمع ت ▪

 

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي لخط الكهرباء  .6
 بالشبكة وشبكها  الفرعية التي تقع داخل موقع المشروع    المحطة  من   المشروع  من  المولدة  الكهرباء  نقل  سيتم  سابقا،  تم ذكره  كما

 الكهرباء.  لنقل المصرية قوم ببناءه الشركةتس كهرباء ضغط عالي خط خالل من الوطنية

  مزرعة   في   الواقعة  الفرعية  المحطة  من  الكهرباء  قل)انظر الشكل أدناه( الذي سيقوم بن  النقل   برج  هوالكهرباء    طلخالرئيسي    المكون 
  . م 50 حوالي برج كل ارتفاع يبلغ. الطريق  على طول توزيعها  سيتم برج 107 خط نقل من سيتألف. الوطنية الشبكة  إلى الرياح

 حاليا.  موجودةو   لـخطوط نقل مشابهة  نقل موازًياالخط    مسار  من  جزء  سيكون   كم.  35  نقل حوالياللـخط    يبلغ طول المسار الكلي
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 : تصميم مسار خط نقل الضغط العالي 5الشكل 

 

 
 : المكونات اإلنشائية النموذجية لألبراج 6الشكل 

 

تم القيام بدراسة مستقلة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي لخط النقل. تستنتج الدراسة بشكل عام بعدم وجود قضايا رئيسية تثير 
 النتائج الرئيسية هي كما يلي:القلق. 
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مشروع طاقة الرياح، يمر مسار خط النقل داخل منطقة يوجد فيها هجرة عالية من الطيور خاصة خالل    موقععلى غرار   ▪
على الخط للحد من التصادمات أثناء مرحلة التشغيل. باإلضافة إلى   فصل الربيع. توصي الدراسة بتركيب محوالت الطيور

في الموقع كجزء من برنامج إدارة التوربين النشط الذي  فقة عن الطيور الناذلك، توصي الدراسة بأن يتم تنفيذ برنامج للبحث 
 تم مناقشته سابقا. 

  في جبل ( IBA) المهمة الطيور منطقةبداخل  متر 400لمسافة تقل عن  خط نقل الضغط العالي من الجنوبي الجزء يدخل ▪
(.  األخضر  باللون   المهمة  الطيور  منطقة  تقديم  يتم  -  أعاله  الشكل  راجع)  ذات أهمية،  موطن  أنها  على  تقييمها  تم  التي  -  الزيت
تقييم   ت دراسة أوضح  وقد. الموجودة  خطوط نقل الضغط العالي   من  اثنين  خط نقل الضغط العالي بين  يقع  النقطة هذه  عند

  والخصائص   الوظائف  مع  يتعارض  خط نقل الضغط العالي ال  أن   األثر البيئي واالجتماعي لخط نقل الضغط العالي حقيقة
 جبال   وطبوغرافيا  شيخير  رأس  لسبخة  المالحة  الموائل  هذه  وتشمل.  المهمة  الطيور  لـمنطقة  تحديدها  تم  التي  الرئيسية  ئيةالبي

ييم األثر البيئي واالجتماعي لخط نقل  دراسة تق  أظهرت  وقد  ،المحلقة  المهاجرة  للطيور  ضيقا  ممرا  تشكل  التي  الزيت،  جبل
. منهما  أي  على خط نقل الضغط العالي    تركيب  يؤثر  ولنخط نقل الضغط العالي    جنوب  يقع  كالهما  أن  الضغط العالي

 أثناء  الطيور  تصادم   لتقليلخط نقل الضغط العالي    على   الطيور   محوالت  تثبيت  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  دراسة  طلبتت
العالي  باستخدام    أيضا   ينصح.  التشغيل توصي    ذلك،  إلى  باإلضافة .  المجاورةمحوالت الطيور على خطوط نقل الضغط 

كجزء من برنامج   على طول مسار خط نقل الضغط العالي   في الموقععن الطيور النافقة  الدراسة بأن يتم تنفيذ برنامج للبحث  
  مشروع   ويدعم  منطقة الطيور المهمة  على   الحفاظ  أهداف  أيضا   المشروع  سيدعم.  إدارة التوربين النشط الذي تم مناقشته سابقا

 .جهاز شئون البيئة تديره الذي المهاجرة الطيور

مسار خط النقل ضمن نظام وادي رئيسي يعرف بوادي الحواشية. لذلك، توصي الدراسة بإجراء تقييم لمخاطر الفيضانات    يقع ▪
 لمسار خط النقل لتحديد أي تدابير تصميم يجب أخذها بعين االعتبار. 

بإجراء   الدراسة   لذلك، توصينقل.  الالكهرباء تقع بالقرب من و/أو تتقاطع مع مسار خط    وشبكاتلوحظ أن العديد من الطرق   ▪
 .بالخصوصمتطلبات  النقل وتحديد  الالمعنية لمناقشة تصميم مسار خط    اتمناقشات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والجه

المهنية،  ▪ الغبار والضوضاء، والصحة والسالمة  النفايات، والسيطرة على  الروتينية إلدارة  التخفيف واإلدارة  إجراءات  تنفيذ 
 ات فرصة العثور أثناء البناء والتشغيل حسب االقتضاء.وإجراء

محدودا على إدارة أثار   تأثيرا  األحمر لطاقة الرياح  البحرة  كشر تمتلك  جهة حكومية ولذلك  الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعتبر  
تنفيذ بعض تدابير التخفيف لمع الشركة المصرية لنقل الكهرباء    األحمر لطاقة الرياح  البحر خط الكهرباء ومع ذلك ستتواصل شركة  

 .التي تم ذكرها سابقا الرئيسية

 

 خطة إشراك أصحاب العالقة  .7
. تحدد الخطة بالتفصيل أصحاب  األحمر لطاقة الرياح  البحرستقوم بتنفيذها شركة    العالقة والتيتم تطوير خطة إشراك أصحاب  

العالقة المعنين بالمشروع لتشمل المجتمع المحلي والجهات الحكومية الوطنية والمحلية والمنظمات الغير حكومية وغيرها. تحدد 
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على  الخطة األنشطة السابقة التي تم تنفيذها لمشاركة أصحاب العالقة للمشروع والنتائج الرئيسية من هذه األنشطة والتي تشمل  
س غارب والمجتمعات البدوية والشركة العامة للبترول  أوجه الخصوص عدة جهات مثل محافظة البحر األحمر ومجلس مدينة ر 

نتائج  تصف  ذلك،   إلى  وغيرها. باإلضافة   المحلية   المجتمعات  مع  غارب  رأس  مدينة  في   عقدت  التي   اإلفصاح  جلسة  الخطة 
 .واالجتماعياألخرى والتي كان هدفها شرح المخرجات الرئيسية لدراسة تقييم األثر البيئي  الرئيسية المحلية الحكومية والهيئات

  المشروع،   مدة  طوال  تنفيذها  سيتم  التي  العالقة خالل المرحلة القادمة واألنشطة  أصحاب  لمشاركة  االستراتيجية  الخطة   تحدد  كما
 .المشروع مع والتفاعل آرائهم عن المحلية للتعبير لمجتمعاتا  ذلك في بما المصلحة  أصحاب لجميع  فرصة توفر والتي

 المتأثرة.  والمجتمعات المصلحة  أصحاب من وشكاوى  مخاوف ألي تستجيب والتي تظلم لل آلية أيضا تتضمن خطة 

 

 اإلفصاح عن التقييم األثر البيئي واالجتماعي ومعلومات االتصال  .8
اطالع بالمشروع، وبالتالي ستكون المعلومات متاحة من خالل نشر الوثائق ذات  من الضروري إبقاء أصحاب المصلحة على  

 الصلة. ستشمل حزمة اإلفصاح الوثائق الرئيسية التالية والمتاحة باللغتين العربية واإلنجليزية.

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمزرعة رياح البحر األحمر لطاقة الرياح. ▪

 اعي لخط نقل الكهرباء الضغط العالي. تقييم األثر البيئي واالجتم ▪

 الملخص الغير الفني  ▪

 خطة إشراك أصحاب العالقة   ▪

 تقييم األثر التراكمي  ▪

 تقييم الموائل ذات األهمية ▪

 دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ▪

 خطة العمل البيئية واالجتماعية ▪

 تتوفر الوثائق المذكورة أعاله في:

 )www.ebrd.com(روبي إلعادة اإلعمار والتنمية الموقع االلكتروني للبنك األو  ▪

الوثائق المذكورة أعاله ستبقى متاحة على الموقع طوال  .  )http://www.rswe.co(الموقع االلكتروني لمطور المشروع   ▪
 المشروع.مدة 

 الوحدة المحلية الحكومية لمدينة رأس غارب.نسخ ورقية موجودة في محافظة البحر األحمر و  ▪

http://www.ebrd.com/
http://www.rswe.co/about-us/
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 س غارب أمدينة ر مجلس 
 شارع الميناء الموقع:
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ألصحاب   ▪ إلكترونية  نسخ  توفير  أيضا  الى  العالقةيمكن  إلكتروني  بريد  ارسال   عبر 
gawhara.abdelrahman@rasgharebwind.com 

 

(، سيتم استخدام طرق  COVID-19)بسبب فيروس    جلسة اإلفصاح العاملتوصيل نتائج العملية المذكورة أعاله، بداًل من القيام ب
 بديلة للتواصل مع أصحاب المصلحة. 

نفس  سيتم  .  ةالقادم  اإلفصاح  جلسة  حول  وتفاصيل  اإلفصاح  حزمة  وتوافر  المشروع  حول  الوطنية  الجريدة  في  إعالن  نشر   سيتم
  بين   غارب  رأس  في  منشورات  توزيع  سيتم  ذلك،  إلى   باإلضافة.  LinkedInوصفحة    مشروعااللكتروني لل  موقع ال  االجراء على 

 . والبلدية الحكومية والمؤسسات العسكرية والسلطات المدينة  في العالقة أصحاب

  الصفحة   على  الحدث  لهذا  رابط  توفير  أيضا  سيتم.  Facebook  ى صفحةعل  مباشر  حدثستتم جلسة االفصاح عن طريق    ،غالبا
وسيتم  بالكامل الحدث تسجيل سيتم. وأجوبة أسئلة جلسة أيضا الحدث سيتضمن. Facebook  على غارب رأس لمدينة الرسمية

 . واألجوبة  األسئلة وجلسة الحدث عن موجز  تقرير توفير
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